INDIVIDUĀLU KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2014.-2020.GADAM PASĀKUMA “KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI, LAUKU SAIMNIECĪBU PĀRVALDĪBAS UN
LAUKU SAIMNIECĪBU ATBALSTA PAKALPOJUMI” APAKŠPASĀKUMA
“ATBALSTS KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS VEICINĀŠANAI” IETVAROS

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – ZM/2018/1_ELFLA

Pakalpojuma sniedzējs - personu apvienība: MPKS “L.V.Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks”, MPKS “Mūsu mežs”
Gala labuma guvēji - mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā arī fiziskās personas,
kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē, vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.
Konsultāciju saņēmējs - fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju, ir iesaistīta tā darbībā un saņem
konsultāciju.
Nr.
1.

Konsultācijas joma
Par meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos par
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, par savvaļas putnu aizsardzību un par prasībām
ūdens resursu jomā *
1.1. Galvenais jautājums: dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība (t.sk. atzinums par

meža zemē sastopamajiem ES un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamiem meža un purvu
biotopiem, rekomendējamo apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem uzturēšanas vai
atjaunošanas pasākumiem)
1.2. Galvenais jautājums: savvaļas putnu aizsardzība (t.sk. atzinums par meža zemē sastopamajām

īpaši aizsargājamiem putnu sugām, rekomendējamo meža apsaimniekošanas režīmu,
veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem)
1.3. Galvenais jautājums: ūdens resursi (t.sk. meža apsaimniekošanas plānošana virszemes
ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās, ciršanai plānotās platības un izcērtamo koku noteikšana)
2.

Par uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai
fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū mežsaimniecības nozarē un kuras
apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 30 000 euro** (t.sk. meža īpašuma
apsaimniekošanas plāns, meža resursu novērtējums un koksnes resursu ieguves plānojums noteiktam
periodam atkarībā no izvirzītā saimnieciskā mērķa un dažādiem ekonomiskajiem indikatoriem,
īpašumā sastopamo dabas un kultūras objektu raksturojums)





Piezīmes:

* papildu galvenajam jautājumam konsultācija var ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar meža zemes apsaimniekošanas
ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem rādītājiem.

** ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma
administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

Kontaktpersona:
Kristīne Rudņikova, tālrunis 29411860, e-pasta adrese: projekti@lvmezs.lv.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

