
Piešķirtais finansējums AS „Latvijas valsts meži” 2015.gada dāvinājumu (ziedojumu) 

saņemšanai vides izglītības un zinātnes veicināšanas jomās 

 

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - AS „LVM”) mērķziedojums Meža attīstības fondam 

(turpmāk – Fonds) 2015. gadā Lauku atbalsts dienestā (turpmāk – LAD) saņemts 600166,27 

euro apmērā (AS “LVM” ziedojums 2015.gadā un AS “LVM” 2014.gada ziedojuma 

atlikums) .  

 Ministru kabinets 2016. gada 3.novembrī ir akceptējis informatīvo ziņojumu "Par 

akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu 

apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2015.gadā" (protokols nr.57 64.§) un 

Finanšu ministrija apstiprinājusi AS „LVM” ziedojumu 2015.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. 

 AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - AS „LVM”) mērķziedojums Meža attīstības 

fondam (turpmāk – Fonds) 2015. gadā Lauku atbalsts dienestā (turpmāk – LAD) 

saņemts 600000 euro apmērā. Atlikums LAD pēc AS „LVM” 2014.gada 

mērķziedojuma īstenošanas sastāda 166,27 euro. 

 Atbilstoši Zemkopības ministrijas izsludinātajiem nosacījumiem Fondā un AS 

„LVM” iesniegti projekti par kopējo summu 1 782 612,22. 

 

Proj.

Nr. 
Ziedojuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums, 

euro 

2.mērķprogramma: Meža nozares augstākās izglītības attīstība 

2.1. 

Studentu biedrība 

"Šalkone" 

Meža nozares mācību filmu un grāmatu 

sagatavošanai un izdošanai, Starptautiskās 

Mežsaimniecības studentu asociācijas 

konferences "North Europen Regional 

Meeting 2016"organizēšanai 

38000 

 

 
  2. kopā  38000 

3. mērķprogramma: Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi 

3.1. 
LVMI "Silava" Nacionālā meža monitoringa zinātniskā 

īstenošana 

267586,27 

3.2. 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 

sociālekonomiskā pamatojuma izstrāde 

14000 

3.3. 
Latvijas Gulbju izpētes 

biedrība 

Ziemeļu gulbja Cygnus cygnus monitorings 1000 

 

 
  3.kopā 282586,27 

4. mērķprogramma: Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un  

                                    apmācības programmas 

4.1. 

Biedrība "Zaļās mājas" Sabiedrības informēšana par meža nozares 

aktualitātēm un koksnes izmantošanu 

būvniecībā 

65000 

4.2. 
Biedrība "Zaļās mājas" Izdevuma "Meža nozare 25 Latvijas 

neatkarības gados" informācijas 

15000 
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sagatavošana un izdošana  

4.3. 
Meža īpašnieku biedrība 

"Meža konsultants" 

Zaļā pasaka senā pilsētā 5000 

4.4. 

Jaunmoku pils 

kulturvēsturiskā 

kompleksa saglabāšanas 

un kultūras veicināšanas 

biedrība ALEJA 

Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē 15000 

4.5. 

Sabiedriskā labuma 

organizācija "Latvija 

aug" 

Meža gadagrāmata 2017 6000 

4.6. 
Biedrība "Zaļās mājas" Izdevuma "Meža nozare skaitļos un faktos" 

informācijas sagatavošana un izdošana  

4000 

4.7. 

Biedrība "Meža 

īpašnieku kooperācijas 

atbalsta centrs" 

Mazo meža īpašnieku iepazīstināšana ar 

grupu sertifikācijas būtību un sniegtajām 

iespējām 

2000 

4.8. 
Meža īpašnieku biedrība 

"Dižsils" 

Nāc līdzi, ejam mežā 1280 

4.9. 

Atbalsta fonds "Mans 

zaļais dārzs" 

Atbalsts izglītojošam raidījumam "Mans 

zaļais dārzs"; konkursam "Par skaistāko 

daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2016. gadā" 

15000 

4.10. 
Nodibinājums 

"Jaunrades fonds" 

Ērika Hānberga grāmata "Ieelpa Tērvetes 

priežu silā" 

10000 

4.11. 
Biedrība "Meža vēstures 

muzejs"  

Meža vēstures muzeja izveidei 10000 

4.12. 
Biedrība "Par zaļu 

Pierīgu" 

Vides Portāls www.videsportals.lv 4500 

4.13. 
Saldus 2.vidusskola Taka saka tā 1000 

4.14. 

Nodibinājums 

"Iespējamā misija"  

Interaktīvās ceļojošas meža izstādes 

izgatavošana. Mūsdienīgu skolotāju 

piesaiste un sagatavošana 

10000 

4.15. 
Biedrība Latvijas Jauno 

zinātnieku apvienība 

Latvijas zaļā sirds 1500 

4.16. 

Sabiedriskā labuma 

organizācija "Latvija 

aug" 

Ielikums "Zelta čiekurs" "Latvijas Avīzē" 1500 

4.17. 
Latvijas Dabas muzejs Latvijas Dabas muzeja vides izglītības 

darba pilnveidošana 

4000 

4.18. 
Latvijas Meža īpašnieku 

biedrība 

Jauno meža nozares speciālistu izglītošana 

starptautiskajās organizācijās 

16000 
  

4.19. 

Biedrība "Vides Vārds" Publikācijas par mežzinātnes pamatlicējiem 

žurnālā "Vides Vēstis" un tīmeklī 

www.videsvestis.lv 

1500 

  

4.20. 
Biedrība "Mūsu ligzda"  Skaisti dziedi mazputniņ sīku ziedu 

krūmiņā! 

500 
  

4.21. 
Lauku bibliotēku 

atbalsta biedrība 

Latvijas meža darbinieku piemiņas grāmata 3000 
  

4.22. 
Latvijas Zinātņu 

akadēmija 

LZA Arvīda Kalniņa vārda balva  1000 
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4.23. 

Straupes pamatskola Mazstraupes pils parka Sajūta takas 

papildināšana ar līdzsvara elementiem 

kokos un jauniem objektiem uz zemes, 

sekmējot izglītojamo un visas sabiedrības 

mācību, aktīvās atpūtas un vietas  

500 

  

 

 
  4.kopā 193280 

5. mērķprogramma: Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas 

5.1. 
Biedrība "Latvijas 

Mazpulki" 

Lauki. Meži. Mazpulki. 45000 

5.2. 
Nodibinājums "Latvijas 

Universitātes Fonds"  

Stipendija bioloģijas skolotājiem- 

Ekselences balvas 2016" laureāti 

1500 

5.3. 
Nodibinājums "Vides 

izglītības fonds" 

Projekta "Daba ienāk skolā" īstenošana 15000 

5.4. 
LVMI "Silava" LVMI "Silava" Meža izglītības programma 

Latvijas sabiedrībai 2016 

20000 

5.5. 
Biedrība "Preiļi izglītotai 

Latvijai" 

Meža skola - reģionālais resursu centrs 

mācībām brīvā dabā 

1000 

5.6. 
Naukšēnu novada 

vidusskola 

Diennakts nometne "Mežo-potāmija"  1200 

5.7. 
Biedrība "Ķoņu kalna 

dzīves skola" 

Projekts "Meža skola 4" 500 

5.8. 
Kuldīgas novada Laidu 

pamatskola 

Roku rokā ar dabu 600 

5.9. 
Meža īpašnieku biedrība 

"Meža konsultants" 

Mazais meža pētnieks  500 

5.10. Liepupes vidusskola Vides, izglītības un zinātnes veicināšana 500 

5.11. 
Biedrība "Silenes 

stariņi" 

Veicināt Daugavpils jauniešu interesi par 

apkārtējo vidi 

500 

5. kopā  86300 

Pavisam kopā 600166,27 

 

 


