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Lauku attīstības programmas 

pasākumi  

― Pasākums “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 

― Pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla 
atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" 
aktivitāte 

– "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana 
ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās“ 

 

APTURĒTS “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā 
apmežošana" Valdība pieņēmusi grozījumus Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007.–

2013.gadam, novirzot finansējumu «Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošanai», jo 
trešajā – pēdējā kārtā pretendentu aktivitāte bija divas reizes lielāka par plānoto. Grozījumi paredz novirzīt 
finansējumu no pasākuma «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana», kurā atbalsta pretendentu atsaucība ir 
maza 



2009.gada 6.oktobra MK noteikumi  

Nr.1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības 

kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana" īstenošanai” 

 

 Meža ekonomiskās 

 vērtības uzlabošana 



Operatīvā informācija 

par LAP pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" (L122)   

3.kārtā (04.01.2010.- līdz ir iztērēts kārtā pieejamais finansējums)  

iesniegtajiem projektiemiesniegtajiem projektiem  

līdz 2012.gada 11. februārim (avots. www.lad.gov.lv) 

Reģionālajās 

lauksaimniecības 

pārvaldēs 

iesniegtais 

projektu skaits 

Pieteiktas 

attiecināmās 

izmaksas 

(LVL) 

Pieteiktais 

publiskais 

finansējums 

(LVL) 

Kārtā 

atvēlētais 

publiskais 

finansējums 

(LVL) 

Pieejamā 

publiskā 

finansējuma 

atlikums 

(LVL) 

Pieteikts % 

no pieejamā 

publiskā 

finansējuma 

KOPĀ 3496 9 638 757,11 5 409 235,42 8 000 000,00 2 590 764,58 67,62 



Pasākuma aktivitātes 
 

1. jaunaudžu kopšana (valdošās koku sugas 
koku vidējais augstums plāna saskaņošanas 
brīdī ir ne vairāk kā 10 metri); 

 

2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa; 

 

3. jauni instrumenti un aprīkojums, kas 
paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiņai. 



Pretendents 
 Pretendents, kas ir meža zemes īpašnieks: 

 
1. fiziska persona; 

 
2. juridiska persona ( privātā kapitāla daļas ir 50% 

vai vairāk); 
 

3. pašvaldība vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas 
apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošo meža 
zemi. 

 Maksimālā platība vienam pretendentam, par 

kuru piešķir atbalstu viena gada laikā nav ierobežota. 

 



Lai meža īpašnieks varētu 

pretendēt uz šo pasākumu 
 

1. Jābūt spēkā esošai  

MEŽA INVENTARIZĀCIJAI! 
(Meža likums, ik pēc 20 gadiem) 

2. Ja pretendents ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71. vai 

71.1pantu, administratīvais sods ir samaksāts. 

 



Lai meža īpašnieks varētu 

pretendēt uz šo pasākumu 
1. Jaunaudžu kopšanas aktivitātei - 

kopšana mežaudzē ir nepieciešama un valdošās koku sugas 

koku vidējais augstums ir ne vairāk kā 10 metri; 

2. mazvērtīgas mežaudzes nomaiņai -  

Valsts meža dienests konkrēto mežaudzi ir atzinis par 

mazvērtīgu; 

3. instrumentu  un aprīkojuma iegādes 

aktivitātei - īpašumā ir vismaz 2 ha 

aktivitātēs atbalstāmās meža platības. 
 

 



Atbalsta intensitāte 
Atbalsta intensitāte attiecināmajām izmaksām 

mazāk labvēlīgos apvidos  ir 60 %  

pārējās teritorijās – 50 %.  

Ja vismaz daļu projekta īsteno mazāk labvēlīgā apvidū, 

piemēro lielāko atbalsta intensitāti.  

Mazāk labvēlīgo apvidu saraksts:  

MK noteikumi Nr. 295 no 23.03.2010, grozīti ar MK 

24.08.2010. noteikumiem Nr.803 

 



Atbalsta apmērs 
 
 
 

 

Aktivitāte Attiecināmās izmaksas 

Ls/ha, bez PVN 

1. Jaunaudžu kopšana 210 Ls (126 Ls MLA) 

2. Nākotnes koku kopšana ar atzarošanu 300 Ls (180 Ls MLA) 

3.  Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa  
(augsnes sagatavošana stādīšanai, stādāmā materiāla iegāde, 

stādīšana un kopšana mežaudzes ierīkošanas gadā) 

 

840 Ls (504 LS MLA) 

4. Jaunu instrumentu un aprīkojuma 

iegāde jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu 

nomaiņai vismaz 2 ha platībā 

3514 Ls vienā izmaksu reizē vai 

EUR 10 000 ekvivalents latos līdz 

2013.g. Minimālā summa EUR 

500 ekvivalents latos 

5. Vispārējās izmaksas – plāna izstrāde un skices 

sagatavošana - pamatojoties uz maksājuma dokumentiem 

Līdz 8% no attiecināmo izmaksu 

summas 



Nākotnes koku kopšana 
Valdošās sugas koku vidējais augstums ir no 6 m līdz 10 m. 
 

Nākotnes koku kopšana - 
augšanas telpas atbrīvošana vismaz  
2 m rādiusā ne mazāk kā  
500 kokiem vienā hektārā.  

 
Atzarošana, kuru var veikt vienlaicīgi  
ar nākotnes koka kopšanu – 
uzskata par izpildītu, ja atzarota  
vismaz 1/3 no koka augstuma.  

Augoša koka atzarošana: 

1-pareizs griezums;  

2-nepareizs griezums 



Mazvērtīgās mežaudzes nomaiņa 
 

Atbalstītās izmaksas: 

 

 augsnes sagatavošana,  

 stādāmā materiāla iegāde,  

 stādīšana,  

 agrotehniskā kopšana mežaudzes ierīkošanas 
gadā;      

  ! Neatmaksā mazvērtīgās mežaudzes novākšanu. 



Mazvērtīgās mežaudzes nomaiņa 

1. dabiski atjaunojušies izcirtumi, kuros: vidējais 

valdošās koku sugas koku augstums meža apsaimniekošanas 

plāna saskaņošanas dienā ir 2 līdz 6 m un meža augšanas 

apstākļiem piemērotu koku skaits saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par meža atjaunošanu ir mazāks par koku skaitu, kas 

atbilst kritiskajam šķērslaukumam saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par koku ciršanu meža zemēs; 

2. neproduktīvu mežaudzi atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža 

zemēs. 



 
NEPRODUKTĪVA MEŽAUDZE — 

mežaudze, kuru nav lietderīgi audzēt koksnes krājas nepietiekama 
pieauguma, koku sugu sastāva vai koku kvalitātes dēļ;  

 

 

1. priežu, egļu vai bērzu mežaudzi, kurā pēc 40 gadu sasniegšanas 

apses, baltalkšņa, blīgznas un citu vītolu piemistrojums ir lielāks 

par 40% no kopējās mežaudzes krājas;  

2. priežu mežaudzi, kurā pēc 70 gadu sasniegšanas bērza, baltalkšņa, 

blīgznas un citu vītolu piemistrojums ir lielāks par 40% no 

kopējās mežaudzes krājas;  

3. egļu mežaudzi 30 līdz 60 gadu vecumā ar egļu īpatsvaru 80 % un 

vairāk no koksnes krājas, ja tajā pēdējo 5 gadu vidējais koksnes 

krājas pieaugums ir mazāks par 1 m3/ha gadā. Veic mērījumus un 

aprēķina. 

! Izņemot 1.;2.; 3.p. minētās mežaudzes, kuras atrodas aizsargājamās zonās gar 

ūdeņiem, mežu aizsargjoslās ap pilsētām, Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes aizsargjoslā un ĪADT.  



Sanitārā vai rekonstriktīvā cirte 
 

― 36. Koka bojājums ir koka augtspējas pilnīgs vai daļējs zudums. Bojājumi, kuru dēļ koku augtspēja nav zudusi un ir paredzams, ka 
koka augtspēja salīdzinājumā ar stāvokli bojājuma konstatēšanas brīdī uzlabosies, nav uzskatāmi par koka bojājumiem šo 
noteikumu izpratnē. Koki, kuru augtspēja nav pilnīgi vai daļēji zudusi, uzskatāmi par augtspējīgiem. 

― 37. Par kokiem, kuru augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi, atzīstami:  
― 37.1. stumbra kaitēkļu invadēts koks ar invāzijas pazīmēm - redzamiem ieskreju caurumiņiem un koksnes vai mizas grauzuma 

miltiem, kas uzkrājušies stumbra lejasdaļā ap sakņu kaklu;  

― 37.2. koks, kuram sakņu un stumbra trupes dēļ uz stumbra vai saknēm ir izveidojušies sēņu augļķermeņi vai konstatētas citas trupes 
pazīmes; 

― 37.3. priežu mizas rūsas jeb sveķu vēža inficēta priede, kurai slimības dēļ radusies brūce atrodas zemāk par vainaga augšējo trešdaļu;  

― 37.4. egle, kurai konstatēti mizas bojājumi, ja brūces platums ir lielāks par vienu ceturto daļu no stumbra apkārtmēra bojājuma vietā;  

― 37.5. koks, kuram dažādu bojājumu (izņemot skujgraužu un lapgraužu kaitēkļu bojājumus) radīta vainaga defoliācija (atlapošanās) 
vai dehromācija (dzeltēšana) ir lielāka par 60 procentiem no vainaga;  

― 37.6. koks ar lauztu stumbru; 

― 37.7. slīpi un/vai noliekti koki (koki, kuru galotne ir pastāvīgi novirzījusies no vertikālās ass vairāk par 30 grādiem vai stumbra 
apakšējā trešdaļa – vairāk par 15 grādiem); 

― 37.8. koks, kurš atrodas zem valdaudzes (mežaudzes koki ar lielāko koksnes krāju, kuru augstums no to vidējā augstuma neatšķiras 
vairāk par 10 procentiem) vainagu klāja un kura vainags ir pilnīgi vai daļēji atmiris; 

― 37.9. gāzts koks (koks, ar no augsnes izceltu sakņu sistēmu); 

― 37.10. sauss koks (sausa koka celmi pēc nozāģēšanas nesveķojas un nesulojas). 

 

― 38. Šo noteikumu 37.7.apakšpunktu neattiecina uz kokiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. 

 

― 39. Ja mežaudzes augtspējīgo koku šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu, 
mežaudzi cērt sanitārajā cirtē vienlaidus veidā saskaņā ar Meža likuma 11.pantā noteikto 
kārtību. 



Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku skaits atbilstoši 
koku sugas un koku vidēja augstuma koki uz ha 



Kokus mežā atļauts cirst galvenajā cirtē, kopšanas cirtē, 
rekonstruktīvajā cirtē, sanitārajā cirtē, atmežošanas cirtē, ainavu cirtē 

un citā cirtē. 

― rekonstruktīvā cirte — cirtes veids neproduktīvas 
mežaudzes nociršanai vienlaidus vai izlases veidā; 

― sanitārā cirte — cirtes veids meža veselības stāvokļa 
uzlabošanai, cērtot meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku 
vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus 
vienlaidus vai izlases veidā;  

― kritiskais šķērslaukums — mežaudzes šķērslaukuma 
robežvērtība, par kuru mazākas vērtības gadījumā nav 
iespējama mežaudzes apmierinoša attīstība un 
mežaudze ir atjaunojama;  

 Ja mežaudzes augtspējīgo koku šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu, mežaudzi ir atļauts nocirst sanitārajā cirtē pēc 
Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas. Šā panta nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuru 
individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos nav atļauta sanitārā cirte pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma 
saņemšanas vai sanitārā cirte izlases veidā. Veicot šajā pantā minēto koku ciršanu pārējās teritorijās, kurās ir aizliegta rekonstruktīvā 
cirte, galvenā cirte vai kailcirte, saglabā visus augtspējīgos kokus. 



Atbalsta saņemšanas nosacījumi 

1. Mežaudzes nomaiņai izmanto stādāmo 

materiālu, kas atbilsts normatīvajos aktos par 

meža reproduktīvo materiālu noteiktajām 

prasībām; 

2. Stādīto koku skaits no izveidotās mežaudzes 

kopējā koku skaita ir vismaz 80 %; 

3. Izveidotā mežaudze atbilst kritērijiem 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža 

atjaunošanu. 
 

 



3. Jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu 

mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu 

instrumentu un aprīkojuma iegāde 
 1. Instrumentus  un aprīkojumu var iegādāties 

pretendents, kura īpašumā ir vismaz 2 ha 
aktivitātēs atbalstāmās meža platības; 

2. Attiecināmās izmaksas – jaunaudžu kopšanai 

un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai paredzēti 

jauni instrumenti, aprīkojums un darba 

aizsardzības līdzekļi; 

3. Neattiecināmās izmaksas- mežistrādes tehnika. 

 

 



Atbalsta apjoms 

Maksimālais projekta attiecināmo 

izmaksu apmērs  

3514 Ls, vai EUR 10 000 ekvivalents latos 

līdz 2013.g. 

Minimālais projekta attiecināmo izmaksu 

apmērs 

EUR 500 ekvivalents latos, nesummējot 

pārējo aktivitāšu summas. 

 

 



Jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu 

mežaudžu nomaiņai jaunu 

instrumentu un aprīkojuma iegāde 
• Jaunaudžu kopšanai:   

– Krūmgriezis  

– motorzāģis 

– rokas zāģis - vienrocis,  

– cirvis, 

– mačete  

• Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai 

– dārza lāpsta, 

– stādāmais šķēps – Koļesova šķēps, 

– ķīļi, 

– Kapļi – spriņģa kaplis, meža kaplis, 

– speciālas konstrukcijas lāpstas – Plūmes lāpsta,  

– Stādāmais stobrs – komplektā nāk pie sāniem piestiprināmas, uz 
pleciem uzkaramas kastes stādāmā materiāla pārvietošanai. 



Mežstrādnieka aprīkojums strādājot 

ar krūmgriezi vai motorzāģi 

1-laušanas stienītis; 

2-āķis; 

3-gāšanas ķīlis;  

4-skavāķi;  

5-aizsargcepure ar sejsargu 
un trokšņslāpētājiem; 

6-darbarīku josta; 

7-aptieciņa; 

8-cimdi; 

9-ūdensnecaurlaidīgi zābaki 
ar purngalos iestrādātiem 
tērauda aizsargiem un pret 
slīdēšanu drošām zolēm.  



Instrumenti augošu koku 

atzarošanai 
• Rokas zāģis – vienrocis, 

• Teleskopiskais kāts – izmanto zaru zāģēšanai, kuri atrodas augstumā virs 
2 metriem, kātā ievieto vienroci, 

• Knaibles – izmanto zaru nokniebšanai augstumā virs 2 metriem, 

• Trepes – izmanto zaru nozāģēšanai augstumā virs 4 metriem,  

• Virve. 

 

• Aizsardzības līdzekļi – 

– Aizsargbrilles, 

– Cimdi, 

– Ķivere, 

– Aptieciņa. 



Iesniedzamie dokumenti 
Pirms aktivitātes realizēšanas: 

1.  Projekta iesniegums, MK noteikumu Nr. 1145 2.pielikums. 

2.  Valsts meža dienestā saskaņots meža apsaimniekošanas plāns (MAP), MK 

2009. Noteikumu Nr.1145, 1. pielikums), kas saskaņots  ne agrāk kā gadu pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsts dienestā. 

3. Izziņa no kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības par kredīta piešķiršanu, ja projekta 

īstenošanai paredzēts ņemt kredītu un projekta attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 

1500 latu.  

4. Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība - pašvaldības lēmums par līdzdalību projektā un 

informācija par saistībām. 

5. Meža īpašnieku biedrības izsniegta izziņa, ja pretendents ir Biedrību un nodibinājumu 

reģistrā reģistrētas meža īpašnieku apvienības (biedrības) biedrs. 

6. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja meža īpašums 

sertificēts atbilstoši meža apsaimniekošanas sertifikācijas shēmai (FSC, PEFC). 

7. Brīvas formas apraksts par to, kā konkrētajai iegādei un pakalpojumam 

ir noteikta zemākā cena, pievienotā informācija par aptaujātajiem uzņēmējiem un cita 

informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti 

8. Atbalsta pretendenta deklarācija 





Iesniedzamie dokumenti 
Pēc aktivitātes realizēšanas: 

1. Atbalsta saņēmējs Valsts meža dienestā (VMD) iesniedz  pārskatu un platības 

skici (skici var iesniegt jau pirms kopšanas kopā ar MAP).   

2. Ja veikta mazvērtīgas mežaudzes nomaiņa, atbalsta saņēmējs VMD iesniedz stādu 

izcelsmes un iegādes apliecinošus dokumentu kopijas (uzrādot 

oriģinālus). 

VMD pārbauda un apstiprina pārskatu un 10 dienu laikā pēc pārskata 

apstiprināšanas iesniedz to Lauku atbalsta dienestā (LAD). 

Pēc pozitīva VMD lēmuma saņemšanas atbalsta saņēmējs  iesniedz Lauku atbalsta dienestā: 

1. maksājuma pieprasījumu, 

2. apliecinājumu par veikto darbu, ja darbus veicis atbalsta saņēmējs,  

3. kopijas, kas apliecina projekta attiecināmās izmaksas un 

darījumus, ja tādi bijuši (uzrāda dokumentu oriģinālus)  







Pretendents sagatavotos 

dokumentus iesniedz:  
 

• juridiska persona – tajā Lauku atbalsta 

dienesta reģionālajā lauksaimniecības 

pārvaldē, kuras teritorijā tā reģistrēta; 

• fiziska persona – Lauku atbalsta 

dienesta reģionālajā lauksaimniecības 

pārvaldē, kuras teritorijā projektu vai tā 

lielāko (pēc platības) daļu īstenos. 

 



Projektu atlases kritēriji 
Nr. 

p.k. 

Projekta atlases 

kritērijs 

Maksimāli 

iespējamais 

punktu skaits 

Rādītājs 
Punktu 

skaits 

1. Pretendents ir biedrību un 

nodibinājumu reģistrā reģistrētas 

meža īpašnieku biedrības biedrs 
5 

Jā 5 

Nē 
0 

2. Jaunaudžu kopšana paredzēta 

mākslīgi atjaunotās mežaudzēs 20 
Jā 20 

Nē 0 

3. Attiecīgajai platībai, kurā paredzēta 

mežaudžu kopšana vai mazvērtīgu 

mežaudžu nomaiņa, ir piešķirts 

ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas sertifikāts 

5 

Jā 5 

Nē 0 



 
"Mežsaimniecības ražošanas potenciāla 

atjaunošana ugunsgrēku un dabas 
katastrofu radīto postījumu vietās" 
Organizē: SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 



Pasākuma aktivitātes mērķis 

― ilgtspējīga meža zemes apsaimniekošana, 
atjaunojot mežsaimniecības ražošanas 
potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un 
dabas katastrofās mežam nodarītos 
postījumus. 

― Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu 
platībā, kurā mežaudze iznīcināta 
ugunsgrēkā vai dabas katastrofā 
(snieglauze, sniegliece, vējlauze, vējgāze) 



 Aktivitātei "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla 
atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto 
postījumu vietās"  
3.kārtā pieejamais publiskais finansējums - LVL 1 000 000 
(viens miljons latu). 

    
 Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 

2010.gada 7.oktobra līdz projektu īstenošanai apstiprinātais 
finansējums sasniedz 80 % no konkrētajā kārtā pieejamā 
finansējuma, tad Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis" informāciju par kārtas noslēgumu un turpina 
pieņemt un apkopot projektu iesniegumus vēl vismaz 30 
kalendārās dienas. 
 



Operatīvā informācija par LAP pasākumam (L226)   

"Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Mežsaimniecības 
ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" (L226.1)   

3.kārtā (07.10.2010.- līdz ir iztērēts kārtā pieejamais finansējums) 

 iesniegtajiem projektiem līdz 2012.gada. 22.oktobrim 

  

Reģionālajās 
lauksaimniecības 

pārvaldēs iesniegtais 
projektu skaits 

Pieprasītā attiecināmā 
kopsumma (LVL) 

Kārtā atvēlētais publiskais 
finansējums (LVL) 

Pieejamā publiskā 
finansējuma atlikums 

(LVL) 

Pieteikts % no pieejamā 
publiskā finansējuma 

KOPĀ 183 487 554,04 1 000 000,00 512 445,96 48,76 



Atbalsta pretendents 

― Fiziska vai juridiska persona 
(pamatkapitāla privāta kapitāla daļas ir 
50% vai vairāk), vai pašvaldība, kas ir 
meža zemes īpašnieks vai pašvaldības 
kapitālsabiedrība. 

― Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu 
platībā, kurā mežaudze iznīcināta 
ugunsgrēka vai dabas katastrofas 
(snieglauze, sniegliece, 
vējlauze,vējgāze)rezultātā.  

 



Atbalsta saņemšanas 
nosacījumi  

― Mežaudzes atjaunošanai izmanto 
stādāmo materiālu, kas atbilst 
normatīvajos aktos par meža 
reproduktīvo materiālu noteiktajām 
prasībām; 

― Stādīto koku īpatsvars atjaunotajā 
mežaudzē ir vismaz 50 %; 

― Mežaudzi uzskata par atjaunotu, ja tā 
atbilst kritērijiem, kuri noteikti 
normatīvajos aktos par meža 
atjaunošanu. 



Iesniedzamie dokumenti 

― Projekta iesniegums 

― ar VMD saskaņotu meža 
apsaimniekošanas plāns (Vēlams Meža 

apsaimniekošanas plāns (1.pielikums MK 06.11.2009. noteikumiem 
Nr.1145), jo šim dokumentam ir speciāla norāde, ka platība atbilst 
pasākumam, turklāt šo dokumentu apstiprina VMD, kas papildus 
apliecina atbilstību, nav nepieciešamas iesniegt apliecinājumus un 
atzinumus par vētru postījumiem. Iepriekšējās kārtās tas bija 
nepieciešams) 

― parakstīta atbalsta pretendenta 
deklarācija.  

http://www.lad.gov.lv/files/meza_apsaimniekosanas_plansba_2009_12_04.doc
http://www.lad.gov.lv/files/meza_apsaimniekosanas_plansba_2009_12_04.doc
http://www.lad.gov.lv/files/meza_apsaimniekosanas_plansba_2009_12_04.doc


― Lēmumu par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta 
dienests pieņem triju, bet ne vēlāk kā piecu 
mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma 
iesniegšanas. 

― Plānotais projekta īstenošanas sākuma datums 
jāuzrāda kā plānotais darbību uzsākšanas 
datums. 

― Saskaņā ar Noteikumu Nr.783 
16.1.apakšpunktu atbalsta pretendents ir tiesīgs 
uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta 
iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, 
uzņemoties pilnu finanšu risku (ja LAD pieņem 

lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus 
ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus). 

 
 

 

 



Atbalsta apmērs 

Nr. 
p.k. 

Atjaunojamās mežaudzes sastāvs 
Atbalsts 

ierīkošanai 
(Ls/ha) 

Atbalsts 
kopšanai 

gadā (Ls/ha) 

Kopšana
s gadu 
skaits 

1. Skujkoki (priede, egle) 372 119 3 

2. 1.grupa – lapu koki (bērzs, baltalksnis, 
melnalksnis) 

372 119 3 

3. 2.grupa – lapu koki (ozols, osis, kļava, 
saldais ķirsis, dižskābardis, liepa) 

913 119 5 

4. Mistraudzes – skujkoki 50–75 % no 
kopējā koku skaita 

632 119 3 

5. 1. un 2.grupas lapu koku mistraudzes 
2.grupas sugu īpatsvars ir 50–75 % 

632 119 5 

Maksimālais projektu skaits un atbalsta apmērs vienam pretendentam  

nav ierobežots 



Veikto darbu pārbaude un 
atbalsta saņemšana 

― Pretendents iesniedz VMD 

o  pārskatu par meža atjaunošanu vai 
pārskatu par jaunaudzes kopšanu 

o meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un 
iegādi apliecinošu dokumentu kopijas 
(uzrādot oriģinālus) 



― VMD  

o pārbauda atjaunoto vai kopto mežaudzi 
(atjaunoto mežaudzi pārbauda ne ātrāk kā 
1.jūlijā); 

o pieņem lēmumu par mežaudzes atbilstību 
atjaunotas vai koptas mežaudzes kritērijiem; 

o pārbaudes rezultātus un pieņemto lēmumu 
paziņo pretendentam; 

o iesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē pārbaudes pārskatu, norādot 
pieņemto lēmumu. 

 

 

 



― LAD 

o 60 darbdienu laikā pēc pārbaudes 
pārskata saņemšanas izmaksā atbalstu 
par veiktajām aktivitātēm. 

o Atbalstu par pirmās mežaudzes kopšanu 
izmaksā vienlaikus ar atbalstu par 
mežaudzes ierīkošanu. 



Priekšrocības atbalsta 
saņemšanai 

― Priekšrocības saņemt atbalstu ir pretendentam, 
kurš plāno meža atjaunošanu pašvaldībā ar 
mazāku teritorijas attīstības indeksu atbilstoši 
reģionālo attīstību regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem.  Nr.482 "Noteikumi par teritoriias 

attīsitības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"  

― Ja meža īpašnieks atbalstam piesaka platības 
vairāku pašvaldību teritorijās, ņem vērā tās 
pašvaldības teritorijas attīstības indeksu, kurā 
atrodas lielākā atjaunojamā meža platība. 

 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/ERAF2007-2013/MK 482_terit_att_indeksa_apr_kartiba.doc
http://www.vraa.gov.lv/uploads/ERAF2007-2013/MK 482_terit_att_indeksa_apr_kartiba.doc
http://www.vraa.gov.lv/uploads/ERAF2007-2013/MK 482_terit_att_indeksa_apr_kartiba.doc


Paldies par uzmanību!   
 

MKPC Sēlijas nodaļa 
Aizkraukles birojs 26534704 
Jēkabpils birojs 26465432 
 
MKPC Rīgas reģionālā nodaļa 67895819 


