1.

Pasākums

122- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana

2.
3.

Projektu iesniegšanas kārta
Kontaktinformācija

Atvērts no 28.10.2013. - 26.11.2013.
67095000 (Klientu daļa), 67027881 (Jānis
Kuklis) vai 67878948 (Liene Rudzīte), 67027137
(Karina Pavlova, Diāna Bauska)

4.

Projekta iesniegums
jāiesniedz

Personīgi LAD Centrālajā aparātā Klientu
apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukums 2,
vai
LAD
reģionālajās
lauksaimniecības
pārvaldēs vai pa pastu vai elektronisko pastu
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu

5.
6.

Projekta īstenošanas vieta
Pasākuma mērķis

Latvijas lauku teritorija.

7.

Saistošie noteikumi

* 2009.gada 14.jūlija MK noteikumi Nr.783
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai";

Palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

*2009.gada 6.oktobra MK noteikumi Nr.1145
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības
kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana” īstenošanai”.
8.

Projektu iesniedzēji

*fiziska persona- meža zemes īpašnieks;
*juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir
50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes
īpašnieks;
*pašvaldība - meža zemes īpašnieks;
*pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko
pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

9.

Atbalsta intensitāte

50% vai 60%, ja projekts tiek īstenots MLA
teritorijā

10.

Pieļaujamās atbalsta
aktivitātes

*jaunaudžu kopšana;
*mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa;
*jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu
nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu un
aprīkojuma iegāde.

11.

Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa un apmērs

*jaunaudžu kopšana- 210 latu par hektāru;
*jaunaudžu kopšana vienlaikus ar nākotnes koku
atzarošanu -300 latu par hektāru;
*mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa- 840 latu par
hektāru;
*instrumentu un aprīkojuma iegāde- 3514 latu
vienā izmaksas reizē vai EUR 10 000
ekvivalentu latos laikposmā līdz 2013.gadam.

12.

Svarīgi!!!

* Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz
atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas
nepārsniedz 20 ha.
* Ja projekta attiecināmo izmaksu apmērs
pārsniedz 1500 latu, jāiesniedz kredītiestādes vai
krājaizdevumu sabiedrības izziņa par gatavību
izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta
īstenošanai paredzēts ņemt kredītu;
* Saskaņā ar 14.07.2009. MK noteikumu Nr.783
4.5.apakšpunktu, projektam paredzēto piegāžu,
pakalpojumu iepirkumā ievēro normatīvo aktu
prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu.
Projektā
paredzētās
tehnikas,
iekārtu,
aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas
tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei,
pakalpojumu, kā arī vispārējām izmaksām, kuru
paredzamā līgumcena ir no 500 līdz 50 000 latu,
izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura
noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena.
To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu
salīdzināšanu
konkrētai
iegādei
vai
pakalpojumam. Dokumenti jāiesniedz kopā ar
Projekta iesniegumu.
* Ņemot vērā, ka atbalstu par vispārējām
izmaksām var saņemt tikai iegādājoties
pakalpojumu, līdz ar to projekta attiecināmās
iekļautajām
pozīcijām
jāveic
izmaksās
piedāvājumu
salīdzināšana
(pakalpojuma
līgumcenai no 500 latiem) un tie jāiesniedz kopā
ar projekta iesniegumu.

