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(Pielikums MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 377 redakcijā)

Pārskats par projekta īstenošanu
Projekta nosaukums

Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā

Atbalsta saņēmējs

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Projekta iesnieguma numurs

21-00-S0MF01-000004

1. Projekta īstenošanas laiks

No 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim

2. Īss projekta apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem,
gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Ikgadējās meža krājas vērtības izmaiņu aprēķins 2019. un 2020. gadam, kas izmantojams Latvijas
iekšzemes kopprodukta aprēķinam atbilstoši Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta
programmas ietvaros izstrādātajai metodikai. Aprēķinus ir veicis apakšuzņēmējs SIA “KPMG Baltics”
Rīgā. Rezultātā tika aplēsta meža krājas vērtības izmaiņa iepriekšējā, tekošā un nākamā gada cenās.
Meža krājas vērtības izmaiņu implementēšana Latvijas IKP ir būtiska, lai Latvijas IKP tiktu rēķināts
atbilstoši starptautiskiem standartiem un neignorētu mežsaimniecisko darbību ar augošo krāju.

3. Īstenotie pasākumi

Pasākuma nosaukums

Aprēķinu veikšana

Apraksts

SIA “KPMG Baltics”,
sadarbojoties un iegūstot
informāciju no Zemkopības
ministrijas, AS “Latvijas valsts
meži”, Centrālās statistikas
pārvaldes, un LVMI “Silava”
veica nepieciešamos aprēķinus

4. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Pasākuma rezultāts
(piemēram, ietekme uz sabiedrību,
radītās materiālās vērtības)
Veikts 2019. un 2020. gada vērtību
aprēķins

Lūdzam norādīt izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta
izmaksās norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu,
paskaidrojot izmaiņu iemeslus

Nr.
p. k.

Izmaiņas projekta
pasākumos un
finansējuma izlietošanā

-

-

Izmaiņu iemesli

-

Izmaiņu sekas

-

5. Projektā sagatavotā informācija
Lūdzam norādīt, kur ir publiski pieejama sagatavotā informācija

Projektā sagatavotā informācija nav publiski pieejama, taču tās rezultāti tiks iestrādāti Latvijas IKP
aprēķinā, kas būs publiski pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tiešsaistes platformās.

LVMI “Silava” vārdā – Jurģis Jansons, direktors

(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS
ELEKTRONISKI AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
(paraksts)

Datums _______2021. gada 15. novembris________________________________
Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds

Jurģis Jansons

amats

Direktors

tālruņa numurs

26190266

e-pasta adrese

jurgis.jansons@silava.lv

Z. v.

