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Meža attīstības fonds (MAF) 

Meža attīstības fonds dibināts 2001. gada 23. oktobrī (fonda turētājs ir Zemkopības 

ministrija). Pirms tam (no 04.10.1994. līdz 24.08.1999) pastāvēja Valsts meža 

dienesta pārvaldītais Mežsaimniecības attīstības fonds. 

Meža attīstības fonda mērķis ir meža nozares atbalsta un attīstības programmu 

finansēšana, meža zinātniskā izpēte, meža īpašnieku izglītošana un apmācība.  

Fonda finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

juridisku un fizisku personu ziedojumi, ārvalstu palīdzība. Fonda  turētājs ir 

Zemkopības ministrija. Fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta 

dienests. 

Fondu pārvalda Zemkopības ministrijas izveidota Meža attīstības fonda padome.  

Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības 

interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas 

procesā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi. 

Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija. 

 

2009.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti 

1. Latvijas mežsaimniecības reaģētspējas uz iespējamām klimata izmaiņām 
Eiropā un kvalitatīvas koksnes kā rūpniecības izejvielas vērtības pieaugumu 
pilnveidošana, Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava” (LVMI "Silava"), 
inst@silava.lv , 23000 Ls, Skat. šeit;     

2. Bioloģisko preparātu pielietošana Heterobasidion annosum izraisītās sakņu 
trupes ierobežošanai skujkoku audzēs, LVMI „Silava”, inst@silava.lv, 6600 
Ls, Skat. šeit;     

3. Mežsaimniecības ietekme uz putnu sugu daudzveidību, Daugavpils 
universitāte, du@du.lv, 6000 Ls, Skat. šeit;  

4. Latvijas galveno meža koku sugu mežaudžu (populāciju), sēklu ieguves 
plantāciju un reproduktīvā materiāla ģenētiskās daudzveidības, izcelsmes un 
saimnieciski nozīmīgu īpašību pētījumi ar molekulāro marķieru palīdzību 
(rekomendācijas meža atjaunošanai un selekcijai), LVMI „Silava”, 
inst@silava.lv, 19900 Ls, Skat. šeit;     

5. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu augšanas gaita un strukturēšanās, LVMI 
„Silava”, inst@silava.lv, 4000 Ls, Skat. šeit;  
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6. Inovatīvas bērza saplākšņa termiskās modifikācijas tehnoloģijas izstrāde, 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (KĶI), koks@edi.lv , 7600 Ls, Skat. 
šeit;           

7. Paaugstinātas īpatnējās stiprības koksnes plātnes SIA „Meža un koksnes 
produktu pētniecības un attīstības institūts” (SIA MEKA), meka@e-koks.lv , 
31300 Ls, Skat. šeit;  

8. Koksnes materiālu ugunsreakcijas un mehānisko īpašību pētījumi un jaunu 
produktu izstrāde, SIA MEKA, meka@e-koks.lv , 10900 Ls, Skat. šeit;  

9. Reto un aizsargājamo bezmugurkaulnieku, vaskulāro augu un sēņu sugu 
sastopamības atkarība no meža apsaimniekošanas un aizsardzības vēstures un 
bioloģisko daudzveidību uzturošajām struktūrām, Daugavpils universitāte, 
du@du.lv, 7700 Ls, Skat. šeit;  

10. Priežu dzīvotspēja, rezistence pret stumbru kaitēkļiem un ar to saistītā Latvijas 
priežu mežu bioloģiskā daudzveidība klimata izmaiņu kontekstā, Daugavpils 
universitāte, du@du.lv, 3400 Ls, Skat. šeit;  

11. Meža kaitēkļu savairošanās un bioloģiskās daudzveidības komponentu 
attīstības dinamikas monitorings, LVMI „Silava”, inst@silava.lv , 13500 Ls, 
Skat. šeit;     

12. Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un 
prognozēšanas modeļu izstrāde, LVMI „Silava” , inst@silava.lv , 37400 Ls, 
Skat. šeit;     

13. Meža apsaimniekošanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās plānošanas 
atbalsta sistēma, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, informacija@llu.lv, 
18700 Ls, Skat. šeit;  

14. Meža nozares ekonomiskās situācijas monitorings, MEKA, meka@e-koks.lv , 
52711 Ls, Skat. šeit;  

15. Valsts starptautisko saistību izpildei meža monitoringa pasākumu veikšanā: 
CO2 piesaistes un emisijas noteikšanai zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā par 1990.–2008.gadu un 
Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta "Further Development 
and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System" (FUTMON) 
ieviešanai, LVMI „Silava” , inst@silava.lv , T:67942555, 10320 Ls, Skat. 
šeit;     

16. Latvijas kokrūpniecības un meža īpašnieku pārstāvībai Eiropā, Biedrība 
„Latvijas Kokrūpniecības federācija”, office@latvianwood.lv, 23200 Ls, Skat. 
šeit;   

17. Meža īpašniekiem un citiem interesentiem paredzētā bezmaksas informatīvā 
izdevuma "Čiekurs" par meža apsaimniekošanu un ar to saistītiem 
jautājumiem sagatavošanai un izplatīšanai (arī elektroniski), Valsts meža 
dienesta Konsultāciju pakalpojumu centrs,     kpc@kpc.vmd.gov.lv, 5000 Ls, 
Skat. šeit;  

18. Konkursa "Mūsu mazais pārgājiens" uzvarētāju apbalvošana, SIA „Reklāmas 
aģentūra „Balti””, balti@balti.lv, 5120 Ls, Skat. šeit;         

19. Meža attīstības fonda stipendijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Meža fakultātes studentiem, mfdek@llu.lv, 13200 Ls, Skat. šeit;  

20. Meža nozares 2009.gada balvas „Zelta čiekurs” izmaksa balvas ieguvējiem, 
13000 Ls, Skat. šeit.  

Kopā: 312 551 Ls 
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2010.gadā finansētie projekti (l īdz 15.jūnijam) 
 
1. Bioloģisko preparātu pielietošana Heterobasidion annosum izraisītās sakņu 

trupes ierobežošanai skujkoku audzēs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
"Silava" (LVMI "Silava"), 16500 Ls; 

2. Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un 
prognozēšanas modeļu izstrāde, LVMI "Silava", 44647 Ls; 

3. Meža apsaimniekošanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās plānošanas 
atbalsta sistēma, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 15200 Ls; 

4. Valsts starptautisko saistību izpildei meža monitoringa pasākumu veikšanā: 
CO2 piesaistes un emisijas noteikšanai zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā par 1990.–2008.gadu un 
Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta "Further Development 
and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System" (FUTMON) 
ieviešanai,  LVMI "Silava", 8000 Ls; 

5. Privāto mežu potenciālais devums Latvijas kokrūpniecībai 2011.–2015.gadā – 
novērtējumam 2010.gadā, LVMI "Silava", 19985 Ls. 

6. Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20.gadadienas pasākumu 
nodrošināšana Auces, Daugavpils, Ilūkstes, Ozolnieku, Priekuļu novadā, 
Valkas novada Kārķu pagastā un Saldus novada Kursīšu pagastā, Latvijas 
Pašvaldību savienība, 8214 Ls. 

 
Kopā: 112 546 Ls 

Detalizēta informācija par fondu pieejama ZM mājas lapā 

ZM > Meža nozare > Valsts un ES atbalsts > Meža attīstības fonds  
 
http://www.zm.gov.lv/?sadala=252 
 


