Piešķirtais finansējums AS „Latvijas valsts meži” 2014.gada dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides
izglītības un zinātnes veicināšanas jomās

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - AS „LVM”) mērķziedojums Meža attīstības fondam (turpmāk –
Fonds) 2014. gadā Lauku atbalsts dienestā (turpmāk – LAD) saņemts 600000 euro apmērā. Atlikums LAD
pēc AS „LVM” 2013.gada mērķziedojuma īstenošanas, kuru izmantoja, sastāda 1900 euro.
Finanšu ministrija apstiprinājusi AS „LVM” ziedojumu 2014.gadā šādām mērķprogrammām: (1) meža
nozares profesionālās izglītības attīstība, (2) meža nozares augstākās izglītības attīstība, (3) meža nozares
attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi, (4) sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku
izglītošanas un apmācības programmas, un (5) skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un
programmas.
Proj.
Nr.

Iesniedzējs

Piešķirtais
finansējums,
euro

Projekta nosaukums

2.mērķprogramma: Meža nozares augstākās izglītības attīstība
2.1.

Studentu biedrība
„Šalkone”

2.2.

Studentu biedrība
„Šalkone”

2.3.

Biedrība „Latvijas
eiroforesteri”

„LLU Meža fakultātes 2014.gadā sarakstīto
mācību grāmatu iespiešanai” un „Meža
mācību grāmatu sagatavošanai”
Meža nozares izstādes „Ligna 2015” un
semināru apmeklējumu nodrošināšana
Vācijā
Konferences „Open minded in forest
management and wood producēt research”
organizēšanai
2. kopā

44000

3000

10000
57000

3. mērķprogramma: Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi
Biedrība "Latvijas
3.1. Meža īpašnieku
Nacionālā meža monitoringa īstenošana
253000
biedrība"
Biedrība „Latvijas
Augsnes CO2 emisiju koeficentu
3.2. Kokrūpniecības
izstrādāšana auglīgām organiskām augsnēm
6000
federācija”
- šaurlapu un platlapu kūdreņiem
3.kopā

259000

4. mērķprogramma: Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un
apmācības programmas
Biedrība „Latvijas
Semināru cikla „Mežsaimniecības
4.1. Lauksaimniecības
kooperācija kā ilgtspējīga meža
1500
kooperatīvu asociācija” apsaimniekošana”
Biedrība „Latvijas
Izglītojošas dokumentālas filmas „Mežs
4.2. kinoproducentu
11000
cilvēka dzīvē” izveide
asociācija”
Biedrība „Lauku
Izdevuma „Meža Dzīvi pārlapojot”
4.3. bibliotēku atbalsta
2000
sastādīšana
biedrība”
Meža īpašnieku
4.4. biedrība „Meža
Meža ABC
13000
konsultants”
Biedrība „Latvijas
Izstāde „Koksnes dzīves cikls cilvēka
4.5. Kokrūpniecības
82000
dzīves vidē”
federācija”

Biedrība „Latvijas
4.6. Meža īpašnieku
biedrība”

Informatīva izdevuma meža īpašniekiem
Čiekurs sagatavošana un izdošana

Izdevuma „Meža nozare cilvēkam”
informācijas sagatavošana un izdošana
Izdevuma „Meža nozare skaitļos un faktos”
Biedrība „Zaļās mājas”
informācijas sagatavošana un izdošana
Sabiedrības informēšana par ilgtspējīgu
Biedrība „Zaļās mājas”
meža apsaimniekošanu Latvijā
Biedrība „Ziemeļu
LV jaunatklāšanas raidījums „TE!”
puse”
Biedrība „Cita Rīga”
Koka ēkas jaunas un vecas

4000

4.7. Biedrība „Zaļās mājas”

7000

4.8.

8500

4.9.
4.10.
4.11.

50000
10000
500

4.12. Biedrība „Latvija aug” Meža gadagrāmata 2016

7000

4.13. Biedrība „Latvija aug” Ielikums „Zelta čiekurs” „Latvijas Avīzē”

3000

Biedrība „Meža
vēstures muzejs”
Atbalsta fonds „Mans
4.15.
zaļais dārzs”
4.14.

Meža vēstures muzeja izveidei

10000

Atbalsts izglītojošam raidījumam „Mans
zaļais dārzs”

9000

4.kopā

218500

5. mērķprogramma: Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas
Saglabāt meža nozarei specifiskas
Biedrība "Gaujas
5.1.
zināšanas par koku pludināšanu un plostu
2000
plostnieki"
siešanu
Biedrība "Ķoņu kalna
5.2.
Meža skola 3
500
dzīves skola"
Biedrība "Silenes
Daugavpils novada jauniešu izpratnes
5.3.
1000
stariņi"
veidošana par cilvēka ietekmi uz dabu
Biedrība "Smiltenes
Veicināt skolēnu interesi par kokapstrādi
5.4. ģimnāzijas vecāku
2000
un tās praktisko pielietojumu
biedrība"
Naukšēnu novada
5.5.
Mazais meža dienests
1500
pašvaldība
Nodibinājums
Mūsdienīgu skolotāju piesaistīšana un
5.6.
9000
"Iespējamā misija"
sagatavošana
Nodibinājums "Vides Kampaņas "Ekoskolu zināšanu gads"
5.7.
11000
izglītības fonds"
īstenošana
Liepupes vidusskolas dabaszinību pulciņa
5.8. Liepupes vidusskola
400
programmas pilnveidošana
Biedrība "Latvijas
5.9.
Biedrības darbībai-projektu īstenošanai
40000
mazpulki"
5. kopā
67400
Pavisam kopā

601900

