Zemkopības ministrijas Meža nozares konference 2021
2021. gada 09. decembrī
Norises vieta: tiešsaistē www.laukutikls.lv www.mkpc.llkc.lv
Pārraide no studijas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Rīgas iela 34, Ozolnieki.

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA
Konferences moderators: Lauris Zvejnieks, LR1
no 9.30

Konferences dalībnieku pieslēgšanās

10.00 – 10.10

Konferences atklāšana, moderators

10.10 – 10.25

Zemkopības ministra Kaspara Gerharda uzruna
Jautājumi 5 min

10.25 – 10.40

Meža nozares 2021. gada aktualitāšu atspoguļojums LR1
Lauris Zvejnieks, LR1

10.40 – 11.10

Zemkopības ministrijas Meža departamenta aktualitātes:
Meža nozares pamatnostādnes periodā 2015-2020, sasniegtie rezultāti. Meža
nozares pamatnostādnes periodam 2021-2025;
Pieejamais un turpmāk plānotais ES atbalsts mežsaimniecībai;
Normatīvo aktu grozījumi par meža apsaimniekošanu;
ES meža stratēģija 2030.
Normunds Strūve, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora
vietnieks
Jautājumi 5 min

11.10 – 11.40

Valsts meža dienesta aktualitātes privāto mežu īpašniekiem:
VMD Stratēģijas projekts, konsekvences uz privāto mežu īpašniekiem;
Izmaiņas VMD nodrošinātajos pakalpojumos meža īpašniekiem un
medniekiem;
Valsts nodevas par mežsaimnieciskām un medību darbībām – vai atbilstošas
šobrīd?
Aina Stašāne, Valsts meža dienesta ģenerāldirektore
Jautājumi 5 min

11.40 – 12.00

Mežsaimniecības konsultantu aktualitātes privāto mežu īpašniekiem:
LatViaNature projekta saistošās aktivitātes;
Mežsaimniecības konsultanti kā padomdevēji meža īpašniekiem.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana

Raimonds Bērmanis, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs,
direktors
Jautājumi 5 min
12.00 – 12.15

Kafijas pauze

12.15 – 12.45

Biotopu kartēšanas rezultāti, informatīvā ziņojuma projekta “Par
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un
kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo
biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas un
tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai” sagaidāmā
ietekme meža nozarē.
Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Dabas aizsardzības departamenta direktore
Jautājumi 5 min

12.45 – 13.05

Latvijas Meža īpašnieku biedrības darbības aktualitātes, meža
īpašnieku kooperācijas norises.
Aiga Grasmane, Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore
komunikāciju jautājumos
Jautājumi 5 min

13.05 – 13.50

Cita meža īpašniekiem aktuāla informācija un norises.
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" piedāvājums par finansējuma

pieejamību un uzņēmējdarbības veicināšanu.
Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis (15 min).
Pētījums Mērķtiecīga meliorācijas sistēmu rekonstrukcija kokaudžu ražības
kāpināšanai.
Kārlis Bičkovskis, Linards Sisenis, LLU Meža fakultāte (20 min);
Jautājumi 10 min
no 13.50

Konferences noslēgums, atbildes uz auditorijas citiem jautājumiem.
Lauris Zvejnieks, LR1

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana

