Meža attīstības fonda padomes elektroniskās saskaņošanas
PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 2. jūlijā

Nr.3.3-7e/2/2021

Piedalās:
Meža attīstības fonda padomes locekļi – K.Gerhards, A.Ozols, L.Āboliņa, R.Benta, N.Strūve,
M.Mīkule, D.Hildebrante, D.Vilkaste, A.Zimele, B.Švāne-Upmale

Darba kārtība:
1. Lēmuma pieņemšana par 2020. gada a/s „Latvijas valsts meži” mērķziedojuma
dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu piešķiršanu konkrētu projektu īstenošanai
vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās.
1. Lēmuma pieņemšana par 2019. gada a/s „Latvijas valsts meži” mērķziedojuma
dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu izlietojumu projektu īstenošanai vides,
izglītības un zinātnes veicināšanas jomās.
2. Lēmuma pieņemšana par projektu darba uzdevumu apstiprināšanu un konkursu
izsludināšanu.
3. Lēmumu pieņemšana par biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācija” projekta “Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas
veicināšanā” realizācijas termiņa pagarinājumu.

1.
Lēmuma pieņemšana par 2020. gada a/s „Latvijas valsts meži”
mērķziedojuma dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu piešķiršanu konkrētu
projektu īstenošanai vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās.
− Lēmuma pieņemšana par a/s „Latvijas valsts meži” 2020. gada
mērķziedojuma Meža attīstības fondam dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu
piešķiršanu konkrētu projektu īstenošanai fonda mērķprogrammās.
Ministru kabinets 2020. gada 10. decembrī ir akceptējis informatīvo ziņojumu
“Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai)
paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020. gadā”
(protokols nr. 82 61.§) un Finanšu ministrija apstiprinājusi AS „LVM”
ziedojumu 2020. gadā šādām mērķprogrammām: (1) meža nozares
profesionālās un augstākās izglītības attīstība, (2) meža nozares attīstībai
nepieciešamie zinātniskie pētījumi, (3) sabiedrības informēšanas pasākumi un
meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas, un (4) skolu jaunatnes
un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas.
− AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - AS „LVM”) mērķziedojums Meža
attīstības fondam 2020. gadā Lauku atbalsts dienestā (turpmāk – LAD) saņemts

800 000 euro apmērā. Atlikums LAD pēc AS „LVM” 2019. gada
mērķziedojuma īstenošanas sastāda 804 697,02 euro.
− Atbilstoši Zemkopības ministrijas 2021. gada 11. martā izsludinātā projektu
konkursa, kas noslēdzās 2021. gada 11. aprīlī, nosacījumiem Fondā un AS
„LVM” iesniegti projekti par kopējo summu 1 55 57 29,90 euro.
− Fonda padomes izveidotā Ziedojumu nepieciešamības un lietderības vērtēšanas
komisija (turpmāk – komisija) izvērtēja Fondā un AS „LVM” iesniegto projektu
atbilstību konkrētajai mērķprogrammai un projektu vērtēšanas kritērijiem iesniegtā projekta aktualitāti un ilgtermiņa ieguldījumu attiecīgās
mērķprogrammas attīstībā un izteica savus priekšlikumus.
− Fonda padome, ņemot vērā komisijas vērtējumu, un sēdē izteiktos
priekšlikumus
Nolēma:
1. Atbalstīt šādus iesniegtos projektus un finansējumu to īstenošanai (kopējais
finansējums 776700 eiro):
Nr.

Ziedojuma saņēmējs

Projekta nosaukums/ mērķis

Finansējums, €
un nosacījumi

1. Meža nozares profesionālās izglītības un augstākās izglītības attīstība
1.1.

NOD Nākotnes
attīstības fonds

Tiešsaistes
konference
"Nākamais mežu eksperts"

jauniešiem

1. kopā

6000

6000

2. Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

APP Latvijas Valsts "Priekšlikumi pētījumu datu kopas
Mežzinātnes institūts sagatavošanai
par
vēsturiskā
"Silava"
mežainuma, ainavas un meža attīstības
ietekmi uz biotopu daudzveidību"
APP Latvijas Valsts "Vecu mežu loma klimata pārmaiņu
Mežzinātnes institūts kontekstā: informācijas sagatavošana
"Silava"
un izplatīšana lēmum pieņēmējiem"

30000

Latvijas mežu resursu ilgtermiņa
izmaiņas Eiropas zaļā kursa ietekmē

42000

"Meža ekosistēmas diskonta likmes
aprēķināšanas metodikas izstrāde
Latvijas mežsaimniecības resursu
ilgtspējīgai novērtēšanai

20000

APP Latvijas Valsts Latvijas mežzinātnes atziņu pieejamība
Mežzinātnes institūts sabiedrībai
"Silava"

15000

APP Latvijas Valsts
Mežzinātnes institūts
"Silava"
APP Latvijas Valsts
koksnes
ķīmijas
institūts

2. kopā

31000

138000

3. Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

BDR "Latvijas Meža
īpašnieku biedrība"
BDR "Latvijas Meža
īpašnieku biedrība"
BDR "Zaļās mājas"

Konkursa “Sakoptākais mežs” 2021
rīkošana
Izglītojoša satura izstrāde meža
īpašniekiem
Koka būvniecības veicināšana

25000

BDR "Latvijas Meža
īpašnieku biedrība"
BDR "Zaļās mājas"

Pārstāvniecības
nodrošināšana
starptautiskajās organizācijas
Meža nozares izstādes "Iepazīsties Koks!" uzturēšana un attīstīšana
Saimniekosim savā mežā videi
draudzīgi!
Meža nozares konference 2021

10000

Latvijas Pašvaldību
savienība
BDR "Zaļās mājas"

3.7.

BDR Latvijas Mežu
sertifikācijas padome

"Konference “Dabas resursu ilgtspējīga
apsaimniekošana
–
veiksmīgas
sociālekonomiskās
attīstības
pamatnosacījums Eiropas Savienības
jaunās vides politikas ieviešanas
periodā."

BDR "Zaļās mājas"

Informatīvais izdevums: Meža nozare Latvijas zaļais kurss
"Atbalsts sabiedrības izglītošanas un
meža
nozares
popularizēšanas
pasākuma “Mežs ienāk Jelgavā 2021”
un LLU Meža fakultātes absolventu
salidojuma organizēšanai un norisei"

3.8.

3.9.

BDR Studentu
biedrība
"ŠALKONE"
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

BDR Būvēt no koka
BDR "Zaļās mājas"
NOD Nodibinājums
"Latvija aug"
BDR Latvijas Mežu
sertifikācijas padome
BDR Meža īpašnieku
biedrība "MEŽA
KONSULTANTS"
BDR Latvijas meža
īpašnieku un

Projekts "Zaļais kurss, jaunais Bauhaus
un koka arhitektūra"
Sabiedrības informēšana par meža
nozares aktualitātēm 2021
Meža gadagrāmata 2022

20000
8000

13000
3000
1200 (ņemt
vērā drošības
pasākumus
Covid-19
infekcijas
izplatības
ierobežošanai)
10000 (ņemt
vērā drošības
pasākumus
Covid-19
infekcijas
izplatības
ierobežošanai)
15000
24000 (ņemt
vērā drošības
pasākumus
Covid-19
infekcijas
izplatības
ierobežošanai)
6000
35000
10000

"Latvijas sabiedrības izglītošanas
programma
par
ilgtspējīgu
mežsaimniecību
Sava meža apsaimniekošana

40000

"“Meža un saistīto nozaru interneta
portāla
www.zemeunvalsts.lv
pilnveidošana, paplašināšana

40000

4000

apsaimniekotāju
konfederācija
3. kopā

264200

3.1. Plašsaziņas līdzekļi
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

SIA Izdevniecība
Dienas Mediji

DABAS DIENA

15000

SIA TVNET GRUPA Meža noslēpumi

7000

Jaunā meža enciklopēdija

7000

15000

SIA Video Factory

"Rubrika “Meža aktualitātes –
2021.gada sezona” raidījuma “Zaļais
stūris” ietvaros"
MEŽA STĀSTI

AS DELFI

“Mežs rada”

15000

NOD Nākotnes
attīstības fonds

"Tematiskais
pielikums
""Meža
nozares dzinējspēks"" biznesa medijā
""Dienas Bizness"""
"Sabiedrības un meža īpašnieku
informēšana un izglītošana par meža
nozari;
mežu
apsaimniekošanu;
Eiropas zaļo
Meža veča emuāri

5000

12000

SIA
IZDEVNIECĪBA
RĪGAS VIĻŅI
AS RADIO SWH

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

SIA MEDIJU NAMS
3.1.8.

31000

5000

3.1.9.

SIA VIDZEMES
TELEVĪZIJA

3.1.10.

SIA RADIO
SKONTO

"Sarunas mežā"

11000

3.1.11.

AS LATVIJAS
MEDIJI

Tematiskais
iknedēļas
atvērums
"Mežs" laikrakstā "Latvijas Avīze"

15000

AS TV LATVIJA

RīgaTV24
"Saimnieks.Zeme.Valsts."

20000

3.1.13.

SIA ŽURNĀLS
SANTA

PŪCĪTES ENCIKLOPĒDIJA

3000

3.1.14.

SIA ŽURNĀLS
SANTA

Būvējam no koka

5000

3.1.15.

AS KURZEMES
RADIO

Raidījumu cikls "Ar Dzeni mežā 2.0"

3000

SIA Kaldupes

Informatīvu rakstu sērija par aktuālāko
nozares tematiku 2021. gadā

10000

SIA Baltijas Koks

Meža nozares attīstība un ilgtspēja
Latvijas tautsaimniecības kontekstā

20000

3.1.12.

3.1.16.
3.1.17.

raidījums

3.1.18.

SIA DIENAS
ŽURNĀLI

"Rakstu sērija žurnālā
Junioriem": "Mežā!""

"Ilustrētā

7000

"""Rakstu sērija žurnālā ""Dari Pats"":
Koksnes daudzveidīgie pielietojumi
būvniecībā un ražošanā"""
Ar lupu mežā

5000

3.1.19.

SIA DIENAS
ŽURNĀLI

3.1.20.

SIA VALMIERAS
TV

3.1.21.

SIA DIENAS
ŽURNĀLI

"Rakstu sērija žurnālā "Ilustrētā
Zinātne: "Ilgtspējīga mežsaimniecība""

8000

3.1.22.

SIA ŽURNĀLS
SANTA

MEŽA STĀSTI

5000

SIA Kaldupes

Latvijas Meža nozares ikmēneša ziņu
un notikumu apkopojums 2021

15000

SIA
IZDEVNIECĪBA
AUSEKLIS

"Nacionālā bagātība - mežs"

4000

3.1.23.
3.1.24.

3.1.kopā

16000

259000

4. Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas
SIA Uzdevumi.lv
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

BDR "Mantinieki"
BDR Latvijas skautu
un gaidu centrālā
organizācija
BDR "Latvijas
Mazpulki"
BDR Biedrība
"Pīlādžoga"
MZI Amatas novada
Skujenes pamatskola
BDR Meža īpašnieku
biedrība "MEŽA
KONSULTANTS"
SIA Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs
NOD "Rubeņa fonds"

"Vispārējās pamatizglītības posmā
Integrējamu mācību kopu izstrāde par
Latvijas mežiem un to ilgtspējīgu
attīstību"
Radošais dabas un amatniecības
pulciņš Brocēnos

14000

Meža izziņa 2021

1 85 00

Ejam mežā!

1 90 00

1000

"Daba izglīto"

1300

No koka līdz koklei…

1200

Kā Alnītis gāja ciemos pie Meža ABC
Pūces

5000

Meža interaktīvās takas izveide
demonstrējumu un mācību centrā
"Lielozoli"
"Dabas un novadpētniecības takas un
nacionālās
pretošanās
kustības
piemiņas
vietas
infrastruktūras
pilnveide Kuldīgas novada Kabiles
pagastā"

15000

5000

4.10.
4.11.

NOD "Vides
izglītības fonds"
BDR Biedrība
"MARATONI"

Jaunie izgudrotāji ilgtspējīgai attīstībai

6000

Viedais meža maratons

23500

4. kopā

109500

2. Fonda sekretariātam informēt Lauku atbalsta dienestu (LAD) par Fonda padomes
(turpmāk – padomes) pieņemto lēmumu un lūdzot LAD apstiprinātos ziedojuma
saņēmējus (1) izvērtēt projektu realizācijas iespēju un apjomu piešķirtā finansējuma
ietvaros, (2) iesniegt LAD precizētus projektā sasniedzamos rezultātus un precizētu
projekta izmaksu tāmi un (3) ja objektīvu apstākļu dēļ nepieciešams, precizēt
projektu realizācijas termiņu.
3. LAD no atbalstīto projektu iesniedzējiem pieņemt precizētos projektu iesniegumus,
un sagatavo lēmumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību un nosūta to
projekta iesniedzējam saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2011. gada 29. decembra
rīkojuma Nr. 197 noteikto kārtību un AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma Meža
attīstības fondam līdzekļu piešķiršanas un uzraudzības nolikumu. LAD informēt par
nosūtītajiem lēmumiem Fonda sekretariātu.
4. Projektu izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2021. gada 11. maiju.
5. Īstenojot projektu jāņem vērā nosacījumi, kas noteikti normatīvajos aktos par
epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai.
Balsojums:
Balsojumā piedalās 10 padomes locekļi: par – 9, pret – 0, atturas – 1.
2.Lēmuma pieņemšana par 2019. gada a/s „Latvijas valsts meži” mērķziedojuma
dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu izlietojumu projektu īstenošanai vides,
izglītības un zinātnes veicināšanas jomās.
Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas 2011.gada 29.decembra rīkojumu Nr.197 „Par
dāvinājumu (ziedojumu) Meža attīstības fondam izlietojumu, sadali un administrēšanu”
Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) informē Meža attīstības fonda padomi
(turpmāk – Padome) par īstenotajiem projektiem, kas apstiprināti saskaņā ar 2020. gada
28.augusta protokolu Nr.3.3-7e/3/2020.
1.

Nr.

Dienests informē, ka no Padomē 63 apstiprinātajiem projektiem:
1.1. par 53 projektiem saņemti pārskati, kopsavilkumi par finanšu līdzekļu
izlietojumu, sagatavotie materiāli, darījumu un samaksu apliecinoši dokumenti
(turpmāk – Pārskati):
Dāvinājuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Meža nozares profesionālās izglītības un augstākās izglītības attīstība
1.

2

BDR
Meža
īpašnieku
biedrība
"MEŽA
KONSULTANTS"
BDR Latvijas Kokapstrādes
uzņēmēju un eksportētāju
asociācija

Grāmata "Koku stāsti"
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmeņa
augstākās izglītības profesijas standartu izstrāde meža
(mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē

BDR
Rīgas
augsto “Woodpecker” atvērtā pirmkoda elektroauto koka
3.
tehnoloģiju
izglītības platformas pilotprojekts augstskolu dabaszinātņu,
biedrība
inovatīvo un viedo tehnoloģiju izglītības programmām.
Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi
MZI
Latvijas
Zinātņu Arvīda Kalniņa vārda balva 2020
4.
akadēmija
MZI APP Latvijas Valsts Koku sugu mistrojuma efekta novērtējums: ERA-NET
Mežzinātnes institūts Silava Sumforest projekta ‘’Mixed species forest management.
5.
Lowering risk, increasing resilience’’ (REFORM)
informācijas apkopojums
MZI APP Latvijas Valsts MEŽZINĀTNES
ATZIŅU
PIEEJAMĪBAS
6.
Mežzinātnes institūts Silava VEICINĀŠANA LATVIJAS SABIEDRĪBAI
MZI APP Latvijas Valsts Priekšlikumi Latvijas meža resursu vērtības un
Mežzinātnes institūts Silava apsaimniekošanas
efektivitātes
paaugstināšanai
7.
ilgtermiņā un atbalsts mežsaimniecības stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējumam
Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

BDR
Latvijas
Mežu 2020.gada decembra Konference Daugavpilī "Meža un
sertifikācijas padome
saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas
klimata izmaiņas laikmetā Latvijā un Eiropā"
BDR
Latvijas
Mežu Latvijas sabiedrības izglītošanas progrmma par
sertifikācijas padome
ilgtspējīgu mežsaimniecību 2020
BDR
Latvijas
meža Meža
un
saistīto
nozaru
interneta
portāla
īpašnieku
un www.zemeunvalsts.lv pilnveidošana, paplašināšana un
apsaimniekotāju
aktualizēšana.Zinātnē balstītas, atklātas, patiesas un
konfederācija
objektīvas
informācijas
nodrošināšana
Latvijas
sabiedrībai
BDR Latvijas Pašvaldību Saimniekosim gudri pašvaldību mežos
savienība
NOD Jaunrades fonds
Aivara Berķa grāmatas "Kūlas svilinātāji" sagatavošana
izdošanai un izdošana
NOD Jaunrades fonds
Vara Bokaldera un Marijas Blokas grāmatas
"Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt
veselīgas, efektīvas un ilgtspējīgas ēkas" tulkošana un
izdošana.
BDR "Zaļās mājas"
Meža nozares izstādes "Iepazīsties - Koks!" digitalizācija
un uzturēšana
BDR "Zaļās mājas"
Koka būvniecības veicināšana 2020
BDR "Zaļās mājas"
BDR
"Latvijas
īpašnieku biedrība"
BDR
"Latvijas
īpašnieku biedrība"
BDR
Kokmateriālu
biedrība"

Sabiedrības informēšana par meža nozares aktualitātēm
2020
Meža Pārstāvniecības
nodrošināšana
starptautiskajās
organizācijas
Meža Konkursa “Sakoptākais mežs” 2020 rīkošana

"Latvijas Informatīvu materiālu izveide apaļo kokmateriālu
pārdevēju uzmērīšanas jomā kokmateriālu pircēju un pārdevēju
izglītošanai

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

NOD
Nodibinājums Meža gadagrāmata 2021
"Latvija aug"
NOD
Nodibinājums Filma "Šteinhauers un Blūms"
vēstures
fonds
"LABVAKAR"
SIA Video Factory
Projekta iesnieguma AS ''Latvijas valsts meži''
dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai no Meža attīstības
fonda.
BDR "Vecpiebalgas ainavu 2020.gada starptautiskās koka arhitektūras amatu,
un kultūrvides aizsardzības rūpniecības un dizaina dienas Cēsīs (“Koka dienas”)
biedrība"
BDR
"Meža
vēstures Muzeja krājumu uzskaites, izpētes un saglabāšasnas
muzejs"
nodrošināšana. Ekspozīcijas izveide par mežsaimniecības
un mežrūpniecības ministrijas vadošajiem darbiniekiem
laika periodā no 1945.gada līdz 2000.gadam.
BDR
"Latvijas
Meža Digitālā platforma meža izglītībai
īpašnieku biedrība"
SIA Izdevniecība Dienas DABAS DIENA
Mediji
SIA MEDIJU NAMS

MEŽA DZĪVE

AS LATVIJAS MEDIJI

Tematiskais iknedēļas ielikums (atvērums) "Mežs"
laikrakstā "Latvijas Avīze"

AS DELFI

Cilvēks mežā

AS RADIO SWH

Rubrika "Meža aktualitātes - 2020.gada sezona"
raidījuma "Zaļais stūris" ietvaros
Rakstu sērija: Ilgtspējīga mežsaimniecība izdevumā
"Ilustrētā Zinātne"
Rakstu sērija izdevumā "Dari Pats": Mežu/koksnes
izmakstošana, saglabāšana, tās izmantošana būvniecībā

SIA DIENAS ŽURNĀLI
SIA DIENAS ŽURNĀLI

32.
33.

SIA DIENAS ŽURNĀLI

Rakstu sērija periodiskajā izdevumā "Leģendas": Cilvēks
un mežs piecos žurnāla numuros

SIA TV NET

Mans zaļais zelts

34.

37.

SIA
VIDZEMES Meža veča emuāri
TELEVĪZIJA
SIA
IZDEVNIECĪBA Nacionālā bagātība - mežs
AUSEKLIS
VSIA Latvijas Radio
LR2 raidījums "Radio vilks dabā"

38.

SIA Baltijas Koks

Meža nozare - Latvijas tautsaimniecības stūrakmens

39.

AS KURZEMES RADIO

Raidījumu cikls "Ar Dzeni mežā"

SIA Kaldupes

Meža nozares pieaugošā loma tautsaimniecības attīstībā
ceļā uz klimatneitralitāti

35.
36.

40.

41.
42.
43.
44.

Sarunas mežā

SIA Radio Skonto

SIA
IZDEVNIECĪBA Projekts "Koku nākamā dzīve"
RĪGAS VIĻŅI
SIA
IZDEVNIECĪBA Projekts "Meža zinis jeb Jaunā meža enciklopēdija"
RĪGAS VIĻŅI
AS TV LATVIJA
Sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku
izglītošanas un apmācības programmas

Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas
45.
46.
47.
48.

MZI
Amatas
novada MZI Amatas novada Skujenes pamatskola
Skujenes pamatskola
BDR "Cita Rīga"
BDR "Cita Rīga"
BDR "Penkulē atver durvis" BDR "Penkulē atver durvis"
BDR "Mantinieki"

BDR "Mantinieki"

50.

BDR Biedrība "Aizvīķu BDR Biedrība "Aizvīķu parks"
parks"
NOD "Rubeņa fonds"
NOD "Rubeņa fonds"

51.

BDR "Latvijas Mazpulki"

Tiešsaistē ar mežu

BDR Latvijas skautu un
gaidu centrālā organizācija
BDR
Rīgas
augsto
tehnoloģiju
izglītības
biedrība

Meža izziņa

49.

52.

53.

•

Koka elektroauto demonstrācijas uzsverot meža nozares
produkcijas un koksnes, kā atjaunojama materiāla,
priekšrocības 6 Latvijas vidusskolās Daugavpilī, Liepājā,
Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Par 3 iesniegtajiem Pārskatiem Dienests ir pieprasījis papildus
informāciju un dokumentus un pēc papildus dokumentu saņemšanas
Dienests par vērtēšanas rezultātiem informēs Padomi:

Dāvinājuma saņēmējs
SIA Video Factory
BDR
Rīgas
augsto
tehnoloģiju
izglītības
biedrība

BDR
Rīgas
augsto
tehnoloģiju
izglītības
biedrība

Projekta nosaukums

Piezīmes

Projekta iesnieguma AS ''Latvijas
valsts meži'' dāvinājuma (ziedojuma)
saņemšanai no Meža attīstības fonda
Koka elektroauto demonstrācijas
uzsverot meža nozares produkcijas un
koksnes, kā atjaunojama materiāla,
priekšrocības 6 Latvijas vidusskolās
Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā,
Valmierā un Ventspilī.
“Woodpecker” atvērtā pirmkoda
elektroauto
koka
platformas
pilotprojekts
augstskolu
dabaszinātņu, inovatīvo un viedo
tehnoloģiju izglītības programmām.

Projekta īstenošanas beigu
termiņš – 12.03.2021.
Dokumenti tiek vērtēti.
Projekta īstenošanas beigu
termiņš – 20.05.2021.
Dokumenti tiek vērtēti.

Projekta īstenošanas beigu
termiņš – 20.05.2021.
Dokumenti tiek vērtēti.

1.2.

tika atsaukts viens projekts:

Dāvinājuma saņēmējs
Projekta nosaukums
SIA
RADOŠĀ
STUDIJA Televīzijas raidījums "Savai zemītei"
"SAVAI ZEMĪTEI"
1.3.

Projekti, kuriem vēl nav beidzies projektu realizācijas termiņš:

Dāvinājuma saņēmējs
BDR "Zaļās mājas"
MZI
Daugavpils
Universitāte

MZI
Daugavpils
Universitāte
MZI Ogres tehnikums

BDR
Latvijas
Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācija
NOD
"LATVIJAS
UNIVERSITĀTES
FONDS"
BDR Studentu biedrība
"ŠALKONE"
BDR Studentu biedrība
"ŠALKONE"
BDR Studentu biedrība
"ŠALKONE"

Projekta nosaukums
Dokumentālā filma par meža platības
izmaiņām Latvijā
Eksperimentālā
apsaimniekošanas
pasākuma (augstu celmu atstāšana)
īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes
izvērtējums uz ķērpju daudzveidību
reģenerētos sausieņu tipa boreālos
mežos.
Īpaši aizsargājamo saproksilo vaboļu
izplatības un populācijas modelēšana
priežu mežos Latvijā
Eiropas
jauno
mežsaimnieku
profesionālās meistarības konkursa
organizēšana Latvijā.
Kooperācijas
nozīme
mežu
apsaimniekošanas
ilgtspējas
veicināšanā
Dabaszinību,
bioloģijas
un
ģeogrāfijas
skolotāju
konkurss
„Ekselences balva 2020 – Meža
nozares attīstības veicināšanai”
Atbalsts sabiedrības izglītošanas un
meža
nozares
popularizēšanas
pasākuma "Mežs ienāk Jelgavā 2020"
organizēšanai un norisei
Atbalsts LLU Meža fakultātē
sagatavoto mācību grāmatu izdošanai
Oratoru mākslas kursi studentu
biedrības "Šalkone" biedriem

Projekta īstenošanas
beigu termiņš
31.05.2021.
31.05.2021.

30.09.2021.

30.11.2021.

01.06.2022.

31.12.2021.

30.05.2021.

07.06.2021.
30.05.2021.

2.
Dienests informē, ka līdz 2021. gada 24. maijam par 13 pārskatiem
Dienests ir konstatējis atkāpes:
-

Vairākiem projektiem rēķinu apmaksa veikta pēc projekta īstenošanas
termiņa beigām (saņemts projektu īstenotāju skaidrojums);
Biedrības “Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija”
projekta “Meža un saistīto nozaru interneta portāla www.zemeunvalsts.lv

-

-

pilnveidošana, paplašināšana un aktualizēšana. Zinātnē balstītas, atklātas,
patiesas un objektīvas informācijas nodrošināšana Latvijas sabiedrībai”
ietvaros konstatēti maksājumi, kas veikti pirms datuma (2020. gada 28.
aprīļa), ar kuru projekta izmaksas ir attiecināmas kopā 10600 EUR apmērā.
Biedrības “Latvijas mežu sertifikācijas padome” projekta “Latvijas
sabiedrības izglītošanas programma par ilgtspējīgu mežsaimniecību 2020”
ietvaros konstatēti maksājumi, kas veikti pirms datuma (2020. gada 28.
aprīļa), ar kuru projekta izmaksas ir attiecināmas kopā 6715,37 EUR
apmērā.
Biedrības “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija” projekta “Meža
izziņa” ietvaros izmaksu izmaiņas pa tāmes pozīcijām pārsniedz 10% no
kopējām apstiprinātajām kopējām projekta izmaksām (saņemts projekta
īstenotāja skaidrojums).

Nolēma:
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta vēstuli 25.05.2021 Nr. 10 9.1-8/21/1756-e Par
Meža fonda padomes piešķirto dāvinājumu projektiem:
1. Apstiprināt protokola 2. punktā 1.1. apakšpunktā uzskaitīto projektu 2020. gada
a/s „Latvijas valsts meži” mērķziedojuma dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu
izlietojumu atbilstoši attiecināmo izmaksu apmēram.
2. Neapstiprināt biedrībai “Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju
konfederācija” projekta “Meža un saistīto nozaru interneta portāla
www.zemeunvalsts.lv pilnveidošana, paplašināšana un aktualizēšana. Zinātnē
balstītas, atklātas, patiesas un objektīvas informācijas nodrošināšana Latvijas
sabiedrībai” ietvaros neattiecināmo izmaksas 10600 EUR.
3. Neapstiprināt biedrībai “Latvijas mežu sertifikācijas padome” projekta
“Latvijas sabiedrības izglītošanas programma par ilgtspējīgu mežsaimniecību
2020” ietvaros neattiecināmās izmaksas 6715,37 EUR apmērā.
4. Pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, ka atsevišķos
projektos rēķinu apmaksa veikta pēc līgumā noteiktā projekta aktivitāšu
īstenošanas termiņa.
Papildus informācija:
Atsaukts projekts:
Dāvinājuma saņēmējs
Projekta nosaukums
SIA
RADOŠĀ
STUDIJA Televīzijas raidījums "Savai zemītei"
"SAVAI ZEMĪTEI"

Balsojums:

Balsojumā piedalās 10 padomes locekļi: par – 9, pret – 0, atturas – 1.

3.Lēmuma pieņemšana par projektu darba uzdevumu apstiprināšanu un
konkursu izsludināšanu:
✓ Lēmuma pieņemšana par projektu darba uzdevumu apstiprināšanu un konkursu
izsludināšanu meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un
izglītošanas projektiem:
3.1.1.
Pasākuma "Meža dienas 2021" norises nodrošināšanai – 50 000
euro;
3.1.2.
Bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošanai – 5000 euro.
✓ Lēmuma pieņemšana par projektu darba uzdevumu apstiprināšanu un projektu
konkursu izsludināšanu zinātniskās izpētes projektiem:
"Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta
aprēķinā" – 10 000 euro."

3.2.1.

✓ Lēmuma pieņemšana par projektu darba uzdevumu apstiprināšanu zinātniskās
izpētes projektiem, ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava":
3.3.1. "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide
nacionālajā meža monitoringā” – 46 927 euro;
3.3.2. "Latvijai piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvērtēšana
iespējamā Eiropas līmeņa zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas
un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes
uzskaites regulējuma pārskatīšanā (tai skaitā tehnisko korekciju īstenošana
2021. gadam noteikto mērķu sasniegšanai)"– 25 000 euro.
Nolēma:
1. Apstiprināt sagatavotos projektu darba uzdevumus.
2. Izsludināt projektu konkursu (izņemot 3.3.1. un 3.3.2. projektiem).
3. 3.3.1. un 3.3.2. projektu izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2021. gada 18. jūniju.
4. Pārējiem projektiem izmaksas ir attiecināmas ar projektu pieteikumu
iesniegšanas dienu.
5. LAD sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" sagatavot
lēmumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 3.3.1. un 3.3.2.
projektiem.
Balsojums:
Balsojumā piedalās 10 padomes locekļi: par – 10, pret – 0, atturas – 0.
4.Lēmumu pieņemšana par biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācija” projekta “Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas
veicināšanā” realizācijas termiņa pagarinājumu.
Nolēma:

Pagarināt biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” projekta
“Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas veicināšanā” realizācijas
termiņa pagarinājumu realizācijas termiņu līdz 2022. gada 1. jūnijam.
Balsojums:
Balsojumā piedalās 10 padomes locekļi: par – 10, pret – 0, atturas – 0.
Padomes priekšsēdētājs: K.Gerhards

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

