
Atbalsta iespējas ātraudzīgo kokaugu 
stādījumu ierīkošanai 

Una Berģe 

Lauku atbalsta dienests 



 
 
Atbalsta iespējas 

 

 

 - Vienotais platības maksājums (VPM)  

 

 -  LAP  8.1  Pasākuma «Ieguldījumi meža 
platību paplašināšanā un mežu dzīvotspēju 
uzlabošana»  

apakšpasākums « Meža ieaudzēšana» 
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VPM var saņemt par īscirtmeta atvasāju platībām, ja: 
 

-tiek stādītas un audzētas viena vecuma 
īscirtmeta atvasāju sugas: apse, kārkls un 
baltalksnis; 

-ievēro 5 gadu maksimālo cirtes aprites laiku; 

-platības nav reģistrētās vai no jauna 
izveidotās meliorācijas sistēmās; 

-kopā ar Vienoto iesniegumu iesniedz 
īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes 
apliecinājumu (kopiju). 
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VPM atbalsta apjoms 

 

 

VPM 2015. gadā   55.34 EUR/ha 

 

"Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi       

specifiski ierobežojumi" (ADSI):  

"Kompensācijas maksājums par citiem 
apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas 
ierobežojumi" (ADI) 1. kategorija   35 EUR/ha 

         2. kategorija   45 EUR/ha 

         3. kategorija   50 EUR/ha 
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Minimālie atbalsta saņemšanas 
nosacījumi  

Atbalstu piešķir par lauksaimniecības zemi: 

 

•Minimālā kopējā platība – 1 ha; 

•Minimālais lauka lielums, kuru var pieteikt 
maksājumiem – 0,3 ha; 

•Lauks ir vienlaidus zemes gabala platība, ko 
aizņem viens kultūraugs vai kultūraugu 
grupa; 

•Zeme ir lauksaimnieka rīcībā uz 15.jūniju; 

•Aramzemi, ilggadīgajiem zālājiem, 
ilggadīgajiem stādījumiem 
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LAP  8.1 Meža ieaudzēšana 
 

 

 

Projektu iesniegšanas 2.kārta ir atvērta no 
2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 
27.jūlijam ar pieejamo publisko finansējumu 
EUR 4 000 000 (četri miljoni euro). 
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8.1 Meža ieaudzēšana 

 

 

Pasākuma aktivitātes: 

 

Meža ieaudzēšana un kopšana 

 

 

Ieaugušas mežaudzes papildināšana un 
kopšana. 
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8.1 Meža ieaudzēšana 

 

 

Atbalsta pretendents: 

 

-fiziska persona – zemes īpašnieks; 

-juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir 
vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un 
kura ir zemes īpašnieks. 
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8.1 Meža ieaudzēšana 

 

 

 

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu 
izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu 
Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu 
plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums). 
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http://www.lad.gov.lv/files/ladDocument/1521/1_pielikums_Nr_455_MAAPP_2_karta.odt


 
 
8.1 Meža ieaudzēšana 

 

 

 

Plantāciju mežā koku skaits vienā hektārā 
nav mazāks par minimālo, kāds paredzēts 
normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā 
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8.1 Meža ieaudzēšana 

 

Papildus nosacījumi: 

 

viens pretendents plānošanas periodā var 
pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 10 hektāru 
platībā; 

 atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai 
atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs 
reizes piecu gadu periodā; 
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8.1 Meža ieaudzēšana 

 

Papildus nosacījumi: 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža 
atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju 
mežiem pretendents darbības saskaņo ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
dokumentiem; 

 

aktivitāte īstenojama zemes platībā, kur 
auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platībā, 
kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, 
nepārsniedzot divus hektārus. 
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8.1 Meža ieaudzēšana 

Atbalsta likmes: 

 

Ieaudzēšana  1085 EUR/ ha 

 

Kopšana          204 EUR/ ha 

 

 

Atbalsta intensitāte 70% no 
attiecināmajām izmaksām. 
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Svarīgi 
 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu 
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā aparātā.  
Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti 
pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un 
reģistrēti! 
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http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/


Paldies par uzmanību! 


