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ES atbalsts mežsaimniecībai periodā 

2014. – 2020. gads 

Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas 
pilnveidošanā 
 

Apakšpasākumi: 
• Meža ieaudzēšana, EUR 9 960 103  

• Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko 
nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli 
notikumi, EUR 5 560 373 

• Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai, EUR 21 343 077  

 

 

 



Atbalstāmās aktivitātes 
• Meža ieaudzēšana un kopšana; 
• Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana; 
 

Atbalsta saņēmējs  
• Fiziska persona - zemes īpašnieks; 
• Juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 % privātā kapitāla daļu un ir 

zemes īpašnieks; 
 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi 
Mežaudzes ieaudzē lauksaimniecības zemēs, kuru auglība <= 25 ballēm (uz platībām līdz 2 ha 
šis nosacījums neattiecas), erozijai pakļautās zemēs (E2,E3), lauksaimniecības zemēs uz 
kūdras augsnēm un krūmājos;  
Viens atbalsta saņēmējs ieaudzē ne vairāk kā 10 ha.    
 
Atbalsta apjoms  

o mežaudzes ierīkošana 1085 EUR/ha 
o ieaugušas mežaudzes papildināšana 648 EUR/ha 
o retināšana vai kopšana 204 EUR/ha  

 
Atbalsta intensitāte 70% no atbalsta apjoma 
 
Netiek atbalstīta meža ieaudzēšana platībās: 
•  ar slēgtām meliorācijas sistēmām; bioloģiski vērtīgos zālājos; Natura 2000 un citās īpaši 
aizsargājamajās dabas teritorijās, izņemot, ja to pieļauj apsaimniekošanas plāns u.c. 
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Meža ieaudzēšana 



Atbalstāmās aktivitātes 

Ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās cietuša meža potenciāla atjaunošana; 
 

Atbalsta saņēmējs 

Meža zemes īpašnieki - fiziskas personas, juridiskas personas (pamatkapitālā  

vismaz 50 % privātā kapitāla daļu), pašvaldības, pašvaldības kapitālsabiedrības; 
 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi 

Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši VMD atzinumam ir 

konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus 

radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta; 

 

Atbalsta apjoms   
o mežaudzes ierīkošana 1085 EUR/ha,  
o retināšana vai kopšana 204 EUR/ha  

 
Atbalsta intensitāte 100 % no atbalsta apjoma 
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Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās 

iznīcinātu mežaudžu atjaunošana 



Atbalstāmās  aktivitātes: 

• jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu 

• neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku 
ciršanu mežā 

• valdošās koku sugas nomaiņa Ba mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas 
mežaudzēs  
 

Atbalsta saņēmējs: 

Meža zemes īpašnieki - fiziskas personas, juridiskas personas (pamatkapitālā  

vismaz 50 % privātā kapitāla daļu), pašvaldības, pašvaldības kapitālsabiedrības 
 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi 

•Jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās Ba vai līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu 
mežaudzēs, kā arī vecākās jaunaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10m 

•Atzaro mežaudzes, kur koku vid. augstums vismaz 6 m 

•Retina līdz 10 m augstu paaugu 

•Pārveido pamežu mežaudzēs, kur aizliegta kailcirte  
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Ieguldījumi mežu ekosistēmu noturības 

un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai 



Atbalsta saņemšanas nosacījumi : 

 

•Nomainot mežaudzi, ne mazāk kā 5 gadus saglabā vismaz 30 līdz 50 augt spējīgu 
koku uz ha (mežaudzes šķērslaukums ir mazāks par kritisko), priekšroku dodot koku 
sugām ar garāku dzīves ciklu 

 

Atbalsta apjoms   
• retināšana vai kopšana 440 EUR/ha 
• retināšana ar atzarošanu 613 EUR/ha 
• mežaudzes nomaiņa, ierīkošana 993 EUR/ha 
• mežaudzes nomaiņa kopšana 204, 307 EUR/ha 

 
Atbalsta intensitāte 70 % vai 60 % no atbalsta apjoma 
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Ieguldījumi mežu ekosistēmu noturības 

un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai 



• Pasākumos Meža ieaudzēšana un Ieguldījumi mežu 
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai 
projektam atlases kritērijos jāatbilst vismaz 30 punktiem 

• Atbilstība projektu atlases kritērijiem iespējami skaidrāk 
jānorāda Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā 

• Mežaudzes atjaunošanai (nomaiņai) vai ieaudzēšanai 
jāizmanto augstas kvalitātes stādāmo materiālu – info  
www.mkpc.llkc.lv sadaļā ES un valsts atbalsts 
mežsaimniecībai 

• Projektā pieteikto platību precizitāte  

• Atbildes uz jautājumiem – www.lad.gov.lv pie attiecīgā 
atbalsta pasākuma apraksta    
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Jāpievērš uzmanība! 



Informatīvi - izglītojoša kampaņa   

«Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko 

par ES atbalstu tieši Tev!» 
• 2015. gada septembris – novembris 

• 66 semināri visā valsts teritorijā 

• 1300 apmeklētāji, vid. 20 dalībnieki seminārā   

• Praktiska palīdzība pie ~ 250 projektu sagatavošanas 

• Konsultācijas ~ 500 personām.      

 

 

Saistītā informācija, konsultācijas 



MĪ pozitīvi vērtē un pieejamā 
informācija šobrīd: 
•ES atbalsta projektu iespējas un pieredze 

•Meža īpašnieku pieredze saimniekojot savā 
mežā, praktiski padomi 

•Meža likumdošanas izmaiņas 

•Mežzinātnes atziņas praksē, citu valstu pieredze 

•Medību aktualitātes 

Aptaujājot ~ 140 MĪ, 96 % izdevumu lasa 
iespiestā formātā, 90 % vērtē ballēs no 7-10.   

 Papildus iekļaujamā informācija 
•Koksnes cenas un meža apsaimniekošanas 
pakalpojumu cenas, 

kā arī ...      
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Informatīvais izdevums Čiekurs 
www.mkpc.llkc.lv/Čiekurs 



 kā arī citi jautājumi/tēmas uz kurām vēlētos saņemt atbildes: 

 

•Praktiski padomi - stādu stādīšanas paņēmieni, audžu veidi un gala cikla 
rezultāts. Ar ko jāsāk iegūstot īpašumā mežu. Interesē meža meliorācija, malkas 
izstrāde savām vajadzībām. Praktiski padomi mazu meža īpašumu 
apsaimniekošanā. 

•Informāciju par pakalpojumu sniedzējiem rajonos, kur meklēt uzticamas firmas 
cirsmu izstrādei.  

•Jaunumi mežizstrādes un apkopes tehnikā. Zāģu un citas tehnikas testu apraksti, 
salīdzinājumi, raksturojumi - kam un konkrēti kādi modeļi būtu vairāk 
piemērojami.  

•Kokrūpniecības un mežsaimniecības jaunie virzieni, tehnoloģijas.  Sadarbības 
iespējas koksnes pārstrādes produkcijas realizēšanā ES. 

•Komentāri no VMD Centrālā aparāta par meža likumdošanas pielietošanu, 
pieļautās kļūdas. Meža likumdošanas skaidrojumi no centrālā VMD. 

•Jaunākais meža aizsardzībā (jaunaudžu) pret dzīvnieku bojājumiem un kukaiņu 
masveida invāziju.  
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Informatīvais izdevums Čiekurs 
www.mkpc.llkc.lv/Čiekurs 
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Citi atbalsta pasākumi mežsaimniecībai 

LAP 2014-2020  
 

• Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža (izņemot purvu) 
teritorijām, kā arī mikroliegumiem ārpus tām 

• Tiešais maksājums par platību, kurā stāda un audzē viena vecuma 
īscirtmeta atvasāju sugas – apsi , kārklu vai baltalksni - ar piecu gadu 
maksimālo cirtes aprites laiku  

• Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā - meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana 

• Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā 
un attīstīšanā - jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai 
nepieciešamo pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtas un aprīkojuma) iegāde; 
mobilās tehnikas, mehānisma iegāde; būvniecība, būvmateriāli. 
Nozares -  mežkopība un citas mežsaimniecības darbības, mežizstrāde, 
mežizstrādes pakalpojumu sniegšana. PROJEKTS!  
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Citi atbalsta pasākumi mežsaimniecībai 

LAP 2014-2020  
 

Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 
 

Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi 
 

Teorētiskas un praktiskas mācības  mežsaimniecības nozarē - juridisku un 
fizisku personu apmācība, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža 
īpašnieki un apsaimniekotāji. 

PROJEKTS    
 

  
 



Arodapmācības 2013-2015 
41 projekts 

Tēmas Dalībnieki  

Mežaudžu kopšanas pamati 958 

Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu 

produktivitātes celšana 

184 

Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna 

un pārtikas drošība  

551 

Meža atjaunošana  241 

Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes 

vērtēšana  

118 

KOPĀ apmācīti 2052 dalībnieki 



Arodapmācības 2016... 

Plānotās tēmas 

Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai  

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem  

Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei  

Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā  

Meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana  

Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas  

Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids  



PALDIES PAR UZMANĪBU! 
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