
Piešķirtais finansējums AS „Latvijas valsts meži”  

2013.gada dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai 

vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās 

 

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” (LVM) 2013.gada mērķziedojums 

Meža attīstības fondam izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai saskaņā ar 

Zemkopības ministrijas 2011.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 197 „Par dāvinājumu 

(ziedojumu) Meža attīstības fondam izlietojumu, sadali un administrēšanu” ziedots 

šādām mērķprogrammām: (1) meža nozares profesionālās izglītības attīstībai, (2) 

meža nozares augstākās izglītības attīstībai, (3) meža nozares attīstībai 

nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem, (4) sabiedrības informēšanas 

pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām un (5) skolu 

jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām. 

Pamatojoties uz 2013.gada 11.novembrī Ministru kabinetā pieņemto 

Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu „Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts 

meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas 

(ziedošanas) kārtību 2013.gadā”, LVM Meža attīstības fondam 2013.gadā ziedoja Ls 

420 000 (597 606,16 EUR). 

Meža attīstības fonda padome 28.03.2014., pamatojoties uz vērtēšanas 

komisijas priekšlikumiem, apstiprināja šādus iesniegtos projektus un finansējumu to 

īstenošanai: 

Progr. 

Nr. 
Iesniedzējs  Projekta mērķis  

Piešķirtais 

finansējums, 

EUR 

Meža nozares augstākās izglītības attīstībai 

  

  

 2 

Studentu biedrība 

"Šalkone" 
Meža nozares mācību grāmatu 

sagatavošanai;  

Meža nozares mācību filmu 

sagatavošanai;  

LLU Meža fakultātes 2013.gadā 

sarakstīto mācību grāmatu iespiešana 

70816,16 2 
Studentu biedrība 

"Šalkone" 

2 
Studentu biedrība 

"Šalkone" 

2 
Studentu biedrība 

"Šalkone" 

  

Meža nozares attīstībai nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem 

  

3 LVMI Silava  
Nacionālā meža monitoringa 

īstenošana 
110000,00 



3 LVMI Silava 

Hidrotehniskās meliorācijas ietekme uz 

CO2 emisijām mežaudzēs un 

susinātām organiskām augsnēm 

16000,00 

3 LVMI Silava  
Mežsaimniecības biotisko risku izpēte 

intensīvas mežsaimniecības apstākļos 
58000,00 

3 

Latvijas Valsts 

Koksnes ķīmijas 

institūts 

ES „WoodWisdom” programmas 

projekta „Augstas pievienotās vērtības 

produkti no lignīna blakus plūsmām 

modernās biorafinēšanas sistēmās”  

48000,00 

3 

Nodibinājums "Rīgas 

Tehniskās 

universitātes Attīstības 

fonds" 

Pētījums "Par skuju koku mežizstrādes 

atlikumu izmantošanu ekoloģiska 

materiāla izveidei” 

4800,00 

3 
Daugavpils 

Universitāte  

Pilotprojekts "ekoloģisko koku" 

bioloģiskās nozīmes novērtējuma 

monitoringam 

16000,00 

  

Sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un 

 apmācības programmām 

  

4 
Biedrība "Ziemeļu 

puse" 

Izglītojošu TV raidījumu cikls 

"Piedzīvojums dabā" izveide  

(4 raidījumi) 

10500,00 

4 

Biedrība "Latvijas 

Pašvaldību mācību 

centrs" 

Veicināt pašvaldību darbinieku izpratni 

par Latvijas meža nozari un ar to 

saistītiem jautājumiem, kas ir aktuāli 

Latvijas pašvaldību darba procesos 

15000,00 

4 

Biedrība "Meža 

īpašnieku kooperācijas 

atbalsta centrs" 

Caur kooperācijas attīstību uzlabot 

privāto mežu īpašnieku 

mežsaimnieciskās zināšana un šo mežu 

apsaimniekošanas praksi 

5000,00 

4 
Biedrība "Zaļās 

mājas" 

Sabiedrības informēšana un izglītošana 

par meža nozari 
33000,00 

4 
Biedrība "Mūsu 

ligzda" 

Veicināt vietējā līmeņa aktivitātes, kas 

vērstas uz vides labiekārtošanas 

jautājumu risināšanu praktiskā veidā, 

iesaistot vietējos iedzīvotājus un 

sadarbojoties ar citām atbilstošām 

mērķgrupām, veidojot Lielezeres parka 

teritorijas estētisko, ainavisko, 

ekoloģisko, kultūrvēsturisko un 

izglītojošo vērtību 

600,00 

4 
Biedrība "Gaujas 

plostnieki"  

Atbalstīt kultūrvēsturiskās koku 

pludināšanas un plostniecības tradīcijas 
8000,00 

4 Daugavas muzejs 

Pabeigt videofilmu par kokmateriālu 

pludināšanu Daugavā ar nosaukumu 

"Ātrāk par straumi" 

4000,00 



4 Biedrība "Latvija aug"  Meža gadagrāmatas 2014 izdošanai 5000,00 

4 

Biedrība "Latvijas 

kinoproducentu 

asociācija" 

Otrā dokumentālu filmu cikla "Es 

dzīvoju koka mājā" izveidei 
23000 

4 
Nodibinājums 

"Jaunrades Fonds" 

Grāmata Guntis Eniņš "Latvija dabas 

brīnumi" 
4000,00 

4 
Latvijas gulbju izpētes 

biedrība 

Izveidot dokumentālu filmu par 

Latvijas mežos dzīvojošajiem 

mazajiem ērgļiem un to pētnieku LVM 

ekspertu Uģi Bergmani 

9000,00 

4 
Nodibinājums "Svētku 

Fonds" 

Grāmata (autoru kolektīvs) "Lielā 

medību grāmata" 
3000,00 

4 

Biedrība "Latvijas 

Lauksaimniecības 

kooperatīvu 

asociācija" 

Semināra cikla "Meža 

apsaimniekošana un meža īpašnieku 

kooperācijas iespējas un attīstība 

Latvijā" organizēšana 

2500,00 

4 

Nodibinājums 

"Latvijas Universitātes 

fonds" 

Stipendija bioloģijas skolotājas 

"Ekselences balvas" laureātam 
1500,00 

4 
Atbalsta fonds "Mans 

zaļais dārzs" 

Atbalsts izglītojošam raidījumam 

"Mans zaļais dārzs"  
11000,00 

4 Biedrība "Latvija aug"  Fotoalbuma "Latvija aug" izveidošanai 2000,00 

4 
Biedrība "Vides 

aizsardzības klubs" 

Sabiedrības iesaistīšana dabas 

aizsardzības jautājumu risināšanā, 

veicot konkrētu darbu aizsargājamās 

teritorijās, upju straujtecēs, mežos un 

pļavās. Talku projekta "Darbs Dabas 

daudzveidībai - 3d talkas" rīkošana 

6000,00 

4 

Biedrība 

"AustrumLatvijas 

radošo iniciatīvu 

centrs" 

Projekts "Bioloģiskās daudzveidības 

izpēte un atpūtas vietas ierīkošana 

Rušonas mežā" 

3000,00 

4 

Biedrība "Lauku 

bibliotēku atbalsta 

biedrība" 

Materiālu vākšana un apkopošana, 

autorhonorāru apmaksa (212 personas) 

Latvijas mežkopju piemiņas grāmatai; 

grāmatas maketēšana (daļēja) un 

iespiešana 

15000,00 

4 Latvijas Dabas muzejs Muzeja ceļojošā izstāde "Dziļāk mežā" 15000,00 

  

Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām 

  

5 
Biedrība "Koņu kalna 

dzīves skola" 
"Meža skola 2" 890,00 



5 
Nodibinājums 

"Iespējamā misija" 

1) Veikt pētījumu, lai noskaidrotu, 

kuras no šobrīd skolā īstenotajām 

metodēm vides apziņas veicināšanai 

(zināšanu nodrošināšana mācību 

stundās, vides apziņu veicinoši 

pasākumi un akcijas, videi draudzīga 

skolas vide u.c.) dod vislabākos 

rezultātus un izstrādāt rekomendācijas; 

2) Sniegt atbalstu "Iespējamās misijas" 

skolotāju sagatavošanai 

23000,00 

5 
Nodibinājums "Vides 

izglītības fonds" 

Kampaņas "Ekoskolu Zaļā dzīvesveida 

gads" īstenošana 
18000,00 

5 
Liepupes vidusskolas 

dabaszinību pulciņš 

Liepupes vidusskolas dabaszinību 

pulciņa programmas īstenošana un 

pilnveidošana-skolēnu izglītošana, 

praktisko nodarbību vadīšana brīvā 

dabā, mežsaimnieciskā sektora 

uzņēmumu apmeklēšana, Dabas 

aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības 

centra apmeklēšana, dendroloģisko 

stādījumu ierīkošana pie Liepupes 

vidusskolas 

900,00 

5 
Lielvārdes novada 

pašvaldība 
Nometne "Dabas Saite-dzīvo mežā" 1500,00 

5 

Biedrība "Druvienas 

pagasta attīstības 

biedrība "Pērļu 

zvejnieki"" 

Ekspedīcijas ar praktiskām izziņas 

nodarbībām mežā Druvienas 

pamatskolas skolēniem "Meža 

ekskursijas" 

500,00 

5 
Valsts izglītības satura 

centrs 

Valsts nozīmes pasākumi interešu 

izglītībā un skolēnu zinātniski 

pētnieciskajā darbībā, nodrošinot 

skolēnu iespējas līdzdalībai konkursos 

un pasākumos, kas ir vērsti uz jauniešu 

personības attīstību, spēju un talantu 

pilnveidi 

14000,00 

5 Latvijas Mazpulki 
Projektam "Četras vērtības tavai 

dzīvei" 
25000,00 

5 
Purmsātu speciālā 

internātpamatskola 

Interešu izglītības programmas 

"Mežkopība" materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošana 

1600,00 

5 
Drabešu 

internātpamatskola 

Vides izglītības tūrisma takas 

izveidošana pie Drabešu 

internātpamatskolas, sekmējot 

izglītojamo mācību, audzināšanas un 

aktīvas atpūtas procesu un attīstot 

Amatas novada tūrismu 

5000,00 



5 

Biedrība "Smiltenes 

ģimnāzija vecāku 

biedrība" 

Veicināt skolēnu interesi par 

kokapstrādi un tās praktisko 

pielietojumu, darbojoties interešu 

izglītības pulciņā un ar saviem darbiem 

veidojot labāku apkārtējo vidi 

2000,00 

5 
Biedrība "Silenes 

stariņi" 

Veicināt Daugavpils novada jauniešu 

izpratni par novada dabas 

aizsargājamajām teritorijām un vidi, 

rosinot jauniešos "videi draudzīgu" 

rīcību 

2000,00 

5 Biedrība "Integritāte" 

Izveidot interešu pulciņu Alsviķu 

arodskolas izglītojamiem galdniecības 

nozarē, veicinot attīstības un izglītības 

iespējas 

1500,00 

5 

Nodibinājums "JAL 

Ekonomikas skolotāju 

klubs" 

Vides un uzņēmējdarbības attīstošā 

aktivitāte pamatskolas skolēniem: 

Saimnieko Eko mājā II; Darba 

burtnīcas Saimnieko Eko mājā II 

pilnveidošana 7.-9.klasei  

2000,00 

 


