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LELB Mežu fonda nolikums 
 

 

1. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Mežu fonds ir LELB 

Nekustamo īpašumu fonda atsevišķa sadaļa. 

 

2. Mežu fonda uzdevums ir nodrošināt finansējumu: 

2.1. LELB mežu speciālistu darbībai (konsultāciju sniegšana 

draudzēm, cirsmu izsoļu organizēšana atbilstoši LELB un tās 

draudžu mežu apsaimniekošanas instrukcijai); 

2.2. galvenajā cirtē izcirsto meža platību atjaunošanai LELB un 

draudžu mežos; 

2.3. aizdevumu piešķiršanai draudzēm, kurām trūkst līdzekļu 

konkrētu neatliekamu mežsaimniecisko pasākumu veikšanai. 

 

3. LELB un draudžu pienākums ir ieskaitīt Mežu fondā 10% no augoša 

meža cirsmu pārdošanas un/vai meža izstrādes rezultātā iegūtajiem 

līdzekļiem. 

 

4. LELB un draudzes iemaksas Mežu fondā veic mērķa ziedojuma veidā, 
pamatojoties uz LELB Virsvaldes Prezidija lēmumu. Gan draudzes, gan 

LELB var veikt papildus brīvprātīgās iemaksas Mežu fondā. 
 

5. Mežu fonda līdzekļus lieto: 

5.1. Ar LELB Virsvaldes Prezidija lēmumu: 

5.1.1. mežu atjaunošanas nodrošināšanai mežu platībās, no kuru 

izstrādes rezultātā iegūtajiem līdzekļiem ir tikusi veikta iemaksa 

Mežu fondā, piešķirot līdzekļus atbilstoši LELB mežu speciālistu 

sagatavotam mežu atjaunošanas plānam sekojošiem pasākumiem: 

- meža augsnes mehanizētai apstrādei 

- meža stādu iegādei 

- ierīkoto meža kultūru pirmreizējai kopšanai 

- dabiski atjaunojušos jaunaudžu pirmreizējai kopšanai 

- dabiskās atjaunošanās veicināšanas pasākumiem izlases cirtēs 

(augsnes mehanizēta apstrāde, pirmreizēja kopšana un tml.). 

 

5.1.2. piešķir aizdevumus draudzēm, kurām trūkst līdzekļu 

neatliekamu mežsaimniecisko pasākumu veikšanai – meža īpašuma 

robežzīmju sakārtošanai, cirsmu sagatavošanai, meža 

inventarizācijas veikšanai, jaunaudžu kopšanai, meža atjaunošanai, 

meža ieaudzēšanai nemeža zemēs, kā arī meža izstrādes procesa 

organizēšanai ārkārtas situācijās (pēc vētras nodarītiem postījumiem 
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un tml.) Jautājumu par aizdevuma piešķiršanu izskata Virsvaldes 

Prezidijs, pamatojoties uz draudzes iesniegumu. 

 

5.3. LELB mežu speciālistu darbības nodrošināšanai. 

 

 

6. Nolikuma 5.1.1. punktā minēto meža atjaunošanas darbu izpildi 

organizē SIA „Pastorāts” (LELB mežu speciālisti), darbus apmaksā 
LELB no Mežu fonda līdzekļiem saskaņā ar mežu atjaunošanas plānu. 

Ja draudze mežu atjaunošanas plānā paredzētos atjaunošanas darbus 

vēlas organizēt patstāvīgi, draudzei ir jāiesniedz Virsvaldes Prezidijam 

iesniegums, kurā lūdz piešķirt atjaunošanas darbiem nepieciešamo 

finansējumu. 

 

 

7. LELB mežu speciālistu pienākums ir: 

7.1. veidot un pastāvīgi uzturēt reģistru, kurā tiek uzskaitītas veiktās 

iemaksas un izdevumi no Mežu fonda; 

7.2.  katru gadu līdz 1. novembrim sagatavot un iesniegt LELB 

Virsvaldei mežu atjaunošanas plānu (tāmi) nākošajam gadam. 

Gatavojot mežu atjaunošanas plānu, LELB mežu speciālistam kopīgi ar 

draudzes atbildīgo personu ir jāvienojas par konkrētajiem meža augšanas 

apstākļiem piemērotāko un ekonomiski izdevīgāko meža atjaunošanas 

veidu. 


