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VALSTS SUBSĪDIJAS

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē
Martā tika pieņemti un apstiprināti
pirmie grozījumi 2006. gada subsīdiju
nolikumā.
MK noteikumi Nr. 220 „Grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr. 21
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību” tika publicēti laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” šā gada 30. martā.
Grozījumi stājās spēkā ar 2006. gada
31. martu.
Grozījumi ietver arī izmaiņas subsīdiju
nolikuma 13. pielikumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē”.
Saskaņā ar grozījumiem pie fermu aprīkojuma, par kuru ir iespējams saņemt
atbalstu, ir norādītas arī lopbarības sagatavošanas un izdalīšanas iekārtas.
Atbalstu turpmāk varēs saņemt tikai noteikta veida specializēto transportlīdzekļu iegādei, un tie ir:
• transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar cisternu piena pārvadāšanai vai cisternas piena pārvadāšanai;
• piekabes (ar pilnu masu līdz 3 tonnām) dzīvnieku pārvadāšanai;
• kravas furgoni (ar kravnesību līdz
3,5 tonnām), kas ir aprīkoti ar atsevišķu aukstuma – siltuma regulēšanas iekārtu atdalītai kravas telpai.

Arī turpmāk 13. pielikuma ietvaros netiks
atbalstīta traktortehnikas un pašgājējtehnikas iegāde (izņēmums ir traktortehnika līdz
60 ZS augļkopības un dārzkopības nozarē),
bet atbalstāmās augkopības tehnikas klāsts
ir papildināts ar kartupeļu novākšanas tehniku, savukārt atbalstu zāles lopbarības sagatavošanas tehnikas iegādei turpmāk varēs saņemt arī augkopības saimniecības.
Pēc grozījumu stāšanās spēkā 13. pielikuma 2.4. punktā ir dots sekojošs atbalstāmā
tehnoloģiskā aprīkojuma uzskaitījums:
lauksaimniecības produktu ražošanā
izmantojamā tehnoloģiskā aprīkojuma
(augsnes apstrādes tehnika, mēslošanas tehnika, sēšanas un stādīšanas tehnika, augu ķīmiskās aizsardzības tehnika, eļļas spiedes iekārtas un to eļļas
filtri, linu un kartupeļu novākšanas tehnika, specializētā grāvju pļaušanas tehnika, zāles lopbarības sagatavošanas
tehnika, lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīviem – piena uzglabāšanas,
pirmapstrādes un pārstrādes iekārtas)
iegādei, izņemot traktortehnikas un
pašgājējtehnikas iegādi.
Atbalsta pretendenti, kuri var iesniegt Lauku atbalsta dienestam attiecīgās nozares
asociācijas rakstisku atzinumu par pretendenta atbilstību augļkopības vai dārzkopības produktu ražotāja statusam, turpmāk
varēs saņemt atbalstu siltumnīcu būvniecībai (minimālā platība 1000m2, nepārsniedzot 30 latus par kvadrātmetru).
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LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Izmaiņas Lauku attīstības plānā
Martā tika apstiprināti kārtējie grozījumi
Lauku attīstības plānā. Grozījumi tika publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” šā gada
23. martā un stājās spēkā ar 2006. gada
24. martu.
Agrovide
Apakšpasākums „Erozijas ierobežošana”.
Lauku attīstības plāns (LAP) ir papildināts ar
jaunu „Agrovides” apakšpasākumu – erozijas ierobežošana – kura mērķis ir samazināt
ūdens un vēja erozijas negatīvo ietekmi lauksaimniecības zemēs. Lauksaimnieks saņems
atbalstu, ja ziemas periodā no 15. novembra
līdz nākamā gada 1. martam vismaz 70% no
saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās
zemes būs aizņemtas ar zaļajām platībām, tai

skaitā pastāvīgās
pļavas un ganības,
aramzemē
sētie
ilggadīgie zālāji,
zālāji sēklu iegūšanai, ziemāju
graudaugi (ziemas
kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi),
ziemas rapsis, neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugāji, zaļmēslojuma augu zelmenis (piem., ziemas ripsis, ziemas rapsis).
Atbalsta pretendenti var saņemt ikgadēju
atbalsta maksājumu zaudējumu segšanai
lauksaimniecībā izmantojamā zemē par ražošanas struktūras maiņu un neiegūtiem ienākumiem.

Atbalsta apjoms par 1 ha zaļo platību
(izņemot pastāvīgās pļavas un ganības)
Nitrātu vides jutīgajās teritorijās
Pārējā Latvijas teritorijā

Lai izvairītos no pārklāšanās, par attiecīgo
platību atbalsta saņēmējs nevar pretendēt uz
atbalstu pasākuma „Agrovide” apakšpasākumos „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos”, „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” un „Buferjoslu ierīkošana”.
Iesniegums pasākumā „Erozijas ierobežošana” ir jāiesniedz LAD reģionālajās pārvaldēs
līdz 2006. gada 2. oktobrim. Informācija par
pasākuma nosacījumiem, pasākuma
Rokasgrāmata un pieteikuma veidlapas būs
pieejamas Lauku atbalsta dienesta
reģionālajās pārvaldēs un mājas lapā (adrese:
www.lad.gov.lv).

Apakšpasākums „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”
turpmāk paredz atbalstu Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai.

2

EUR/ha
23
40

Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar
ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā (MLA)
Noteikumi paredz, ka, lai izvairītos no atbalsta maksājumu izmantošanas neatbilstoši
mērķim (par darbībām, kas nav uzskatāmas
par aktīvu lauksaimniecisku darbību) pasākumā „Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar
ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā”,
atbalsta saņēmējam ir jānodrošina minimālais lopu blīvums (0,2 dzīvnieku vienības uz
1 ha pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē
sēto zālāju), ja saimniecības pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platības pārsniedz 30 ha.
Lopu blīvuma nosacījums netiek piemērots
pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto
ilggadīgo zālāju platībām, kuras izmanto
biškopībā nektāra vākšanai vai lopbarības
ražošanai.
Nākamajā tabulā ir doti vairāki piemēri, kas
paskaidro lopu blīvuma kritērija piemērošanu saimniecībās ar dažādām pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platībām.
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Piemēri saimniecības MLA maksājumam atbilstošo platību aprēķinam

Piemēra
numurs

Saimniecības
pastāvīgo
pļavu, ganību
un aramzemē
sēto ilggadīgo
zālāju platība

Platību
izmantošana
lopbarības
ražošanai

Saimniecības MLA
maksājumie
m pieteiktā
platība

1.

25 ha

Nē

60 ha

2.

32 ha

Jā

60 ha

3.

45 ha

Nē

60 ha

10

45 ha

4.

38 ha

Nē

60 ha

5

38 ha

1. piemērs. Lopu blīvuma kritērijs nav jārēķina, jo saimniecības pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platības ir mazākas par 30 ha.
2. piemērs. Lopu blīvuma kritērijs netiek
piemērots lopbarības ražošanai izmantotām
platībām – ja atbalsta pretendents iesniegumā atzīmē, ka pastāvīgo pļavu, ganību un
aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platības tiek
izmantotas lopbarības ražošanai, lopu blīvums netiek pārbaudīts un atbalstu var saņemt par visām MLA atbalstam pieteiktām
platībām.
3. piemērs. Ja lopu blīvuma kritērijs pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platībā tiek nodrošināts (0,22),
MLA atbalsts tiek izmaksāts par visu pieteikto platību.
4. piemērs. Ja nav iespējams nodrošināt noteikumos minēto lopu blīvumu visā saimniecības pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē
sēto zālāju platībā, atbalstu piešķir par to platības daļu, kurā lopu blīvuma kritērijs ir izpildīts.
Lopu blīvuma kritērijs 3. piemērā ir tikai
0,13, tāpēc ir jānosaka pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju platība, kurā kritērijs tiek izpildīts:
5 : 0,2 = 25 ha.
Tātad MLA atbalsts netiks izmaksāts par
13 ha (38 ha – 25 ha) un MLA atbalstam pakļautās platības 47 ha apjomā ir iegūtas, izslēdzot no tām pastāvīgo pļavu, ganību un
aramzemē sēto zālāju platību, kurā nav izpildīts lopu blīvuma kritērijs (60 ha – 13 ha).
Attiecībā uz platībām, kuras izmanto biškopības nektāra vākšanai, pretendentam Lauk3

Saimniecības
dzīvnieku
vienību
skaits
Nav
svarīgs
Nav
svarīgs

Platība, uz kuru
jānodrošina
lopu blīvuma
kritērijs

Nav svarīga
Nav svarīga

Lopu
blīvuma
aprēķins

Aprēķins
nav jāveic
Aprēķins
nav jāveic
0,22
(10 : 45 ha)
0,13
(5 : 38 ha)

Platība, par
kuru
saimniecība
var saņemt
MLA
atbalsta
maksājumus
60 ha
60 ha
60 ha
47 ha

saimniecības datu centrā ir jābūt reģistrētai
kaut vai vienai bišu saimei.
Saimniecībā esošo dzīvnieku vienību skaits
tiek attiecināts pret pastāvīgo pļavu, ganību
un aramzemē sēto zālāju platībām, tomēr šīs
platības nav obligāti jānogana ar noteikto
dzīvnieku vienību skaitu uz hektāru, tās var
arī pļaut.

Priekšlaicīgā pensionēšanās
Grozījumi pasākumā „Priekšlaicīgā pensionēšanās” paredz, ka saimniecības atdevējs ir vismaz 55 gadus vecs un saimniecības atdošanas brīdī nav vēl sasniedzis valsts
vecuma pensijai atbilstošo vecumu (līdz šim
saimniecības atdevējam bija jābūt vecuma
robežās no 55 gadiem līdz valsts vecuma
pensijai atbilstošajam vecumam brīdī, kad
viņš tika apstiprināts atbalsta saņemšanai,
t.i. noslēdza līgumu ar Lauku atbalsta dienestu).
Standartu sasniegšana
Detalizētāka informācija par grozījumiem
pasākumā “Standartu sasniegšana” bija publicēta „Lauku Lapas” 11. numurā.
Grozījumi nosaka, ka atbalstu aktivitātē
“Kūtsmēslu krātuves izveidošana” kūtsmēslu krātuvju būvniecībai var saņemt saimniecības, kuras atrodas vides īpaši jutīgajā teritorijā vai kuras saņēmušas atļauju A kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai visā
Latvijas teritorijā. Aktivitātes ietvaros turpmāk tiks atbalstīta arī kūtsmēslu izvākšanas
sistēmas iekārtošana.
Grozījumi pasākuma “Standartu sasniegšana” aktivitātē „Higiēnas standartu nodroši-
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nāšana piena ražošanā (ieguldījumi piena
slaukšanas un piena dzesēšanas aprīkojumā)”
paredz atbalstu piena slaukšanas un piena
dzesēšanas aprīkojuma iegādei arī tām saimniecībām, kurās ražo kazas pienu.
Pasākums “Standartu sasniegšana” ir papildināts ar jaunu aktivitāti „Lauksaimniecības
dzīvnieku vispārējās labturības nodrošināšana”, kuras ietvaros atbalstu var saņemt ūdens
apgādes sistēmas ierīkošanai vai atjaunošanai dzīvnieku novietnēs. Atbalsts ir paredzēts
ūdens apgādes sistēmas elementu kopuma
(artēziskā aka, spiedsūknis, maģistrālais
ūdensvads, sekundārais ūdensvads, dzirdinātava) ierīkošanai vai visu elementu kopuma
atjaunošanai liellopu, aitu, kazu, sivēnmāšu
ar sivēniem, atšķirto sivēnu un nobarojamo
cūku novietnēs. Aktivitātes ietvaros atbalsts
ir paredzēts arī mākslīgās ventilācijas sistēmas aprīkošanai ar trauksmes ierīci un nodrošināšanai ar rezerves ventilāciju liellopu,
aitu, kazu un nobarojamo cūku, atšķirto sivēnu un sivēnmāšu ar sivēniem novietnēs.
Saskaņā ar grozījumiem pasākumam
„Standartu sasniegšana” ir pievienotas vēl
divas jaunas aktivitātes: „Atbilstošu sprostu
ierīkošana jaunlopiem” un „Atnešanās aizgaldu ierīkošana cūkām”.
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Sakarā ar jauno aktivitāšu ieviešanu izmaiņas ir notikušas arī pasākuma Rokasgrāmatā
un pieteikuma formās – tās ir pieejamas
LAD mājas lapā (adrese: www.lad.gov.lv).

Daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturizācija
 Atgādinām, ka atbalsta saņēmējiem LAP
pasākumā „Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija” saistību laikā reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē ir jāiesniedz
• ikgadējā atskaite par iepriekšējā periodā
veiktajām aktivitātēm (2 eksemplāros);
• noslēgtā gada ienākumu deklarācija ar
visiem pielikumiem (kopija, uzrādot oriģinālu, vai VID apstiprināta kopija) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” vai gada pārskats, saskaņā ar
LR likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” (kopija, uzrādot oriģinālu, vai VID
apstiprināta kopija), ar VID atzīmi par
saņemšanu.
Ikgadējās atskaites iesniegšanas termiņš ir
1. jūnijs. Atskaites forma un atskaites aizpildīšanas nosacījumi ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā (adrese:
www.lad.gov.lv).

VIENOTAIS PROGRAMMDOKUMENTS

Atbalsts zivsaimniecības
ražotāju organizācijām
Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2006. gada
17. martā bija publicēts Lauku atbalsta dienesta (LAD) paziņojums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu Zivsaimniecības vadības finansēšanas
instrumenta Vienotā programmdokumenta
4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.11. pasākuma aktivitātei „Atbalsts ražotāju organizācijām”.
Šīs aktivitātes ietvaros struktūrfondu un
valsts budžeta finansējumu var saņemt zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupa
(turpmāk – ražotāju grupa), kas ir atzīta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par zvejas
vai akvakultūras produktu ražotāju grupu
atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību.
4

Atbalstu ražotāju grupa saņem tās pirmajiem
trim darbības gadiem, un atbalsta apjoms
nedrīkst pārsniegt
• attiecīgi 3%, 2% un 1% no ražotāju grupas biedru tirgotās zivju produkcijas vērtības. Ražotāju grupas zivju produkcijas
vērtībā neieskaita to ražotāju grupas biedru tirgoto zivju produkciju, kura ir pieteikta un apstiprināta struktūrfonda un
valsts budžeta finansējumam citā atzītā
ražotāju grupā;
• attiecīgi 60%, 40% un 20% no ražotāju
grupas administratīvajiem izdevumiem.
Informāciju par pieteikšanos atbalstam var
saņemt Lauku atbalsta dienesta reģionālajās
pārvaldēs. Pasākuma Rokasgrāmata un pieteikumu veidlapas ir pieejamas Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs un mājas
lapā (adrese:
www.lad.gov.lv).
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VALSTS UN ES ATBALSTS

Maksājumi Latvijas lauku attīstībai
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta ietvaros Latvijas lauku attīstībai tiek piešķirti arī
tādi maksājumu, kuru iegūšanai nav nepieciešama projektu izstrādāšana un kurus iegūst, piemēram, par zemes apsaimniekošanu
vai lopu turēšanu saimniecībā. Šie maksājumi tiek finansēti no dažādiem avotiem un
noteikti ar dažādiem normatīvajiem dokumentiem:
• vienotais platības maksājums un papildu

valsts tiešie maksājumi (PVTM) ir noteikti MK noteikumos Nr. 221 „Kārtība, kādā
tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai”;
• „Agrovide”, „Mazāk labvēlīgie apvidi un
apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā” un citi pasākumi – noteikti
MK noteikumos Nr. 1002, kas reglamentē
Lauku attīstības plāna (LAP) piemērošanu
Latvijā.

Valsts un ES maksājumi
Normatīvais
dokuments

MK noteikumi Nr. 221
„Kārtība, kādā tiek
piešķirts valsts un
Eiropas Savienības
atbalsts
lauksaimniecībai un
lauku attīstībai”

MK noteikumi Nr.
1002 „Kārtība, kādā
ieviešams
programmdokuments
„Latvijas Lauku
attīstības plāns Lauku
attīstības programmas
īstenošanai 2004.–
2006. gadam””

Platībatkarīgie maksājumi

•

Vienotais platības maksājums

•

Laukaugu platības maksājums

•

Lopbarības platības maksājums

JĀIEVĒRO ZEMES LABA
LAUKSAIMNIECĪBAS UN VIDES STĀVOKĻA
NOSACĪJUMI

•

Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar
ierobežojumiem vides aizsardzības
nolūkā

•

Agrovide:
o bioloģiskās lauksaimniecības
attīstība
o bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos
o buferjoslu ierīkošana
o erozijas ierobežošana

Pārējie maksājumi
• Maksājums par
liellopiem un aitu
mātēm
• Maksājums par
realizēto piena tonnu
kvotas ietvaros
• Maksājums par zālāju
un linu sēklām
• Maksājums par
kartupeļu cieti
• Agrovide:
o lauksaimniecības
dzīvnieku
ģenētisko resursu
saglabāšana

JĀIEVĒRO LABAS LAUKSAIMNIECĪBAS PRAKSES NOSACĪJUMI VISĀ
SAIMNIECĪBĀ

Platībatkarīgie maksājumi
Kādi ir vispārīgie maksājumu
saņemšanas nosacījumi?
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 221 nosacījumiem maksājumus var saņemt lauksaimnieks – fiziska vai juridiska persona vai fizisku vai juridisku personu grupa, kas izpilda
šādus nosacījumus:
• veic lauksaimniecisko darbību:
5

lauksaimnieciska darbība ir lauksaimniecības produktu ražošana vai audzēšana, ieskaitot ražas novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības
nolūkiem, vai labu lauksaimniecības un vides apstākļu saglabāšana zemē;
• ir atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes īpašnieks, tiesiskais
valdītājs vai nomnieks;
• iegulda materiālos līdzekļus atbalstam
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pieteikto lauksaimniecības zemes platību
apsaimniekošanā vai lauksaimniecības produktu ražošanā;
• nodrošina pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanu.

Pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas
un pārveidošanas nosacījumi
 Pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas un
pārveidošanas nosacījumi ir īpaši svarīgi tiem
lauksaimniekiem, kuri 2005. gadā deklarēja
pastāvīgo pļavu un ganību platības. Turpmākajos gados viņiem būs jāseko līdzi informācijai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un jānodrošina savas saimniecības pastāvīgo pļavu un
ganību platībā zemāk aprakstīto nosacījumu
izpilde.
Lauku atbalsta dienests
• līdz kārtējā gada 20. augustam laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju
par konkrētā gada pastāvīgo pļavu un ganību un kopējās lauksaimniecības zemes platības procentuālās attiecības izmaiņām
valsts līmenī, salīdzinot ar 2005. gadu;
• aprēķinu par pastāvīgo pļavu un ganību un
kopējās lauksaimniecības zemes platības
attiecību procentos valsts līmenī veic katru
gadu līdz 15. augustam, izmantojot šādu
formulu:
∑ PG
A=
,%
∑ LIZ
,
kur A – pastāvīgo pļavu un ganību attiecība, %;
∑PG – lauksaimnieku deklarētā kopējā
pastāvīgo pļavu un ganību platība, ha;
∑LIZ – lauksaimnieku deklarētā kopējā
lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platība, ha.
Lauksaimniekam ir jānodrošina, lai platības
maksājumu 2005. gada iesniegumā deklarētās
pastāvīgās pļavas un ganības tiktu saglabātas
šādā kārtībā:
• ja A samazinājums 2006. gadā, salīdzinot ar
2005. gadu, ir mazāks par 5%, tad lauksaimniekam 2006. gadā deklarēto pastāvīgo
pļavu un ganību platības ir jāsaglabā arī
2007. gadā;
• ja A samazinājums 2006. gadā, salīdzinot ar
2005. gadu, ir lielāks par 5%, tad lauksaim6
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niekam, kurš ir pārveidojis vairāk par 5%
no 2005. gadā deklarētajām pastāvīgajām
pļavām un ganībām par zemi citām vajadzībām, ir pienākums līdz nākamajam gadam šīs platības pārveidot atpakaļ par
pastāvīgajām pļavām vai ganībām izmantojamu zemi, lai nodrošinātu vismaz 95%
līmeņa saglabāšanu no 2005. gadā deklarētajām pastāvīgajām pļavām un ganībām.
Lauksaimnieks, kurš neievēro šo nosacījumu, drīkst pretendēt tikai uz vienoto platības maksājumu. Šie nosacījumi netiek
piemēroti lauksaimniekam, kurš veic
saimniecības pilnīgu pārstrukturizāciju,
pārveidojot to par augkopības saimniecību, likvidējot vai būtiski samazinot lopu
ganāmpulku, ja ir saņemts LAD lēmums
par atļauju pārveidot pastāvīgās pļavas un
ganības par zemi citām vajadzībām. Lai
saņemtu minēto LAD lēmumu, lauksaimnieks Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:
− iesniegumu (15. pielikums);
− valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” izsniegtu izziņu par lopu ganāmpulka likvidāciju vai būtisku samazināšanu vai pavadzīmi – rēķinu par
lopu ganāmpulka vai tā būtiskas daļas
pārdošanu.
 Ja tiek pārdotas platības, kuras 2005. gadā
tika deklarētas kā pastāvīgās pļavas vai ganības, tad tās šo statusu saglabā arī pēc īpašnieka maiņas.

Kādi ir katra platībatkarīgā
maksājuma saņemšanas nosacījumi?
VIENOTAIS PLATĪBAS MAKSĀJUMS (VPM)

Platībai ir jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā.
Viena kultūrauga minimālajai lauka platībai
ir jābūt ne mazāk kā 0,30 ha.
Par lauku uzskata vienlaidus zemes gabalu, kurā viens lauksaimniecības produktu ražotājs audzē vienu kultūru. Izņēmums
ir piemājas dārzi, kur vienā laukā audzē
vairākas kultūras. Par piemājas dārzu
uzskata platības, kur audzē lauksaimniecības produktus pašu patēriņam, un tās
parasti nodala no pārējās lauksaimniecības zemes. Šādā gadījumā piemājas dārzu
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uzskata kā vienu kultūru, un iesniegumā tas
ir jādeklarē kā viens lauks.
Minimālai kopējai lauksaimnieka iesniegumā
pieteiktai platībai ir jābūt vismaz 1 ha.
Iesniegumā jādeklarē visa lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
VPM var saņemt tikai par LIZ, kas ir labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Zemes laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 221 vienoto
platības maksājumu var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir bijusi labā
lauksaimniecības stāvoklī uz 2003. gada
30. jūniju un atbilst šādiem nosacījumiem:
• lauksaimniecībā izmantojamā zemē nav sastopami krūmi vai invazīvo latvāņu ģints
augu sugas;
• lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav
pārpurvojusies un sākusi apmežoties;
• lauksaimniecībā izmantojamo zemi kopj un
kultūraugus tajā audzē, izmantojot sugai
atbilstošu sējas un sējumu kopšanas agrotehniku, t.i., ievēro sējas termiņus un veic
mēslošanas, nezāļu ierobežošanas un citus
augu aizsardzības pasākumus;
• lauksaimniecībā izmantojamā zemē tiek
uzturēta lauksaimnieka atbildībā esošā meliorācijas sistēma, nodrošinot zemes mitruma režīmu regulēšanu;
• augus vai augu atliekas un rugājus iestrādā
augsnē, lai uzturētu lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglību;
• apsaimniekojot pastāvīgās pļavas vai ganības, kā arī aramzemē iesētos ilggadīgos zālājus, ir ievēroti šādi nosacījumi:
− tās nogana un appļauj vai vismaz vienu
reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina
un izkliedē līdz kārtējā gada 1. augustam;
− tās nogana un appļauj vai vismaz vienu
reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina
un izkliedē līdz kārtējā gada 10. septembrim, ja zelmeņa botānisko sastāvu pārsvarā veido baltais āboliņš vai pļavas
dzelzene un platības izmanto biškopībā
nektāra vākšanai;
− vismaz vienu reizi nopļauj un zāli novāc
līdz 1. augustam, ja lauksaimnieks pretendē uz bioloģiskās lauksaimniecības
attīstības atbalsta maksājumu.
7
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PAPILDU VALSTS TIEŠIE MAKSĀJUMI (PVTM)
PAR LAUKAUGU UN LOPBARĪBAS PLATĪBĀM

Platībai ir jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā.
Vienas kultūras minimālai lauka platībai ir
jābūt ne mazākai kā 0,30 ha.
Par lauku uzskata vienlaidus zemes gabalu, kurā viens lauksaimniecības produktu
ražotājs audzē vienu kultūru.
Lai saņemtu PVTM, platībai ir jābūt pieteiktai uz VPM.
Minimālai kopējai pieteiktai laukaugu un
lopbarības platībai kopā iesniegumā ir jābūt
vismaz 1 ha.
Laukaugu laukiem ir jābūt apsētiem līdz pēdējam sēšanas datumam – 15. jūnijam.

Laukaugu platības maksājumu var saņemt par šādām laukaugu kultūru platībām:
vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, auzas, tritikāle,
griķi, vasaras rapši, ziemas rapši, zirņi,
lauka pupas, saldā kukurūza, eļļas lini,
šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no
iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām,
kurās laukaugu sējumi parastos augšanas
apstākļos tiek uzturēti vismaz līdz to nogatavošanās fāzes sākumam.
Lopbarības platības maksājumu var saņemt par šādām platībām, ja tās izmanto
lopbarības iegūšanai vai dzīvnieku ganīšanai
(zāli nogana un appļauj vai vismaz vienu
reizi nopļauj un novāc līdz kārtējā gada
1. augustam)
• par aramzemē iesētiem ilggadīgiem zālājiem – par platībām, kurās zelmeņa botānisko sastāvu pārsvarā veido kultivējamās
tauriņziežu un stiebrzāļu zālaugu sugas un
kurām raksturīgs vienmērīgs zelmeņa blīvums.
Kultivējamās tauriņziežu un stiebrzāļu zālaugu sugas ir lucerna, austrumu galega,
sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, bastarda āboliņš, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, pļavas auzene, pļavas lapsaste,
ganību airene, pļavas skarene, sarkanā
auzene;
• par platībām, kurās audzē graudaugus,
pākšaugus un kukurūzu zaļbarībai un
skābbarībai.
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MAZĀK LABVĒLĪGIE APVIDI (MLA)

Platībai ir jāatrodas Latvijas Republikas noteikto Mazāk labvēlīgo apvidu teritorijā.
Vienas kultūras minimālajai lauka platībai ir
jābūt ne mazākai kā 0,30 ha.
Par lauku uzskata vienlaidus zemes gabalu,
kurā viens lauksaimniecības produktu ražotājs audzē vienu kultūru.
Minimālajai kopējai pieteiktai platībai iesniegumā ir jābūt vismaz 1 ha.
Viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt
tikai vienu iesniegumu.
Lai varētu saņemt MLA atbalstu, attiecīgā
platība ir jāpiesaka arī uz VPM.
Turpmākos 5 gadus no kompensācijas pirmās
izmaksas ir jāapņemas turpināt lauksaimniecisko darbību MLA vismaz 1 ha platībā, katru
gadu obligāti atkārtoti iesniedzot iesniegumu.
Saimnieciskajā darbībā ir jāievēro Labas
saimniekošanas prakses nosacījumi (skatīt
1. pielikumu).
Jāievēro MK noteikumi Nr. 327 „Noteikumi
par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem” un Nr. 277 „Noteikumi par atliekvielu
kontroli un tās finansēšanas kārtību”.
Atbalsta apmērs:
• MLA 1. kategorija – 33 EUR/ha;
• MLA 2. kategorija – 46 EUR/ha;
• MLA 3. kategorija – 64 EUR/ha.
APVIDI AR IEROBEŽOJUMIEM VIDES
AIZSARDZĪBAS NOLŪKĀ (AIVAN)

Platībai ir jābūt Natura 2000 statusa ieguvējai
(lauku bloku kartē platība ir iesvītrota ar zaļām svītrām).
Vienas kultūras minimālajai lauka platībai ir
jābūt ne mazākai kā 0,30 ha.
Par lauku uzskata vienlaidus zemes gabalu, kurā viens lauksaimniecības produktu
ražotājs audzē vienu kultūru.
Lai varētu saņemt AIVAN atbalstu, attiecīgā
platība ir jāpiesaka arī uz VPM.
Minimālai kopējai uz AIVAN atbalstu pieteiktai platībai ir jābūt vismaz 1 ha.
Saimnieciskajā darbībā jāievēro šādi labas
saimniekošanas prakses nosacījumi:
• meliorācijas sistēmas jāuztur darba kārtībā;
• jānovērš augsnes degradācija un jānodrošina LIZ apsaimniekošana;
• jānodrošina atbilstoša zālāju apsaimniekošana.
8
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Viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt
tikai vienu iesniegumu.
Atbalsta apmērs:
• nepārklājas ar citiem MLA-38 EUR/ha;
• pārklājas ar MLA 1. kategoriju-33 EUR/ha;
• pārklājas ar MLA 2. kategoriju-30 EUR/ha;
• pārklājas ar MLA 3. kategoriju-26 EUR/ha.
AGROVIDE: BIOLOĢISKĀS
LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

(BLA)

Kopējai uz atbalstu pieteiktajai bioloģiski apsaimniekotajai platībai ir jābūt vismaz
1 ha LIZ, kuru veido vismaz 0,30 ha lieli lauki.
Par lauku uzskata vienlaidus zemes gabalu,
kurā viens lauksaimniecības produktu ražotājs audzē vienu kultūru.
Viens pretendents apakšpasākuma ietvaros
drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu saistību
gada ietvaros.
Pieteiktajā platībā un vietā ar bioloģiskās
lauksaimniecības metodēm ir jāsaimnieko
vismaz 5 saistību gadus, sākot no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada.
Saimniecībai ir jābūt Latvijā akreditētas sertificējošas institūcijas (korporācija (profesionālajā biedrība) Vides kvalitāte vai VSIA
Sertifikācijas un testēšanas centrs) izdotam
bioloģiskās lauksaimniecības atbilstības sertifikātam, sertifikātam vai izziņai par saimnieciskās darbības uzsākšanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.
Visā saimniecībā ir jāievēro Labas saimniekošanas prakses nosacījumi (skatīt 1. pielikumu).
BLA atbalstam pieteiktās platības saistību
perioda laikā nedrīkst samazināt, kā arī nedrīkst mainīt to atrašanās vietu.
Atbalsta apmērs:
• bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts –
82 EUR/ha;
• pārejas perioda atbalsts – 139 EUR/ha.
AGROVIDE: BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS UZTURĒŠANA ZĀLĀJOS (BDUZ)

Uz apakšpasākumu „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” var pieteikties, ja apsaimnieko pastāvīgās pļavas un ganības, kuras ir nodibinājuma „Latvijas dabas fonds”
noteiktie bioloģiski vērtīgie zālāji, ja apņemas pieteiktajā platībā saimniekot, ekstensīvi

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

L AU KU

L APA

ganot vai vēlu pļaujot (lauku bloku kartē
platība ir iekrāsota zaļā krāsā).
Kopējai uz atbalstu pieteiktajai platībai ir
jābūt vismaz 1 ha LIZ, kuru veido vismaz
0,30 ha lieli lauki.
Par lauku uzskata vienlaidus zemes gabalu,
kurā viens lauksaimniecības produktu ražotājs audzē vienu kultūru.
Viens pretendents apakšpasākuma ietvaros
drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu saistību
gada ietvaros.
Turpmākos 5 gadus ir jāapņemas turpināt
bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos
pieteiktajā platībā un vietā, sākot no pirmā
maksājuma apstiprināšanas gada.
Ja bioloģiski vērtīgo zālāju ir paredzēts apsaimniekot, ekstensīvi ganot, tad uz saimniecībā esošo atbalstam pieteikto bioloģiski vērtīgo zālāja hektāru ir jānodrošina no 0,65 līdz
0,74 dzīvnieku vienībām.
Ja bioloģiski vērtīgo zālāju ir paredzēts apsaimniekot, ekstensīvi ganot, bet lopi nav
BDUZ atbalsta pretendenta īpašumā, tad nepieciešams rakstisks līgums starp pretendentu
un lopu īpašnieku par bioloģiski vērtīgā zālāja
noganīšanu atbilstoši nosacījumiem.
Ja atbalsta par bioloģiski vērtīgā zālāja ekstensīvo noganīšanu gadījumā dzīvnieku skaits
pārsniedz pieļaujamo daudzumu uz hektāru,
papildus ir jāiesniedz paskaidrojums, kurā norādīta platība, kur var ganīt pārējos lopus.
Ja lauksaimnieks pretendē uz maksājumu aktivitātē „Zālāju vēlā pļaušana”, tad zālājs vismaz vienu reizi ir jānopļauj un zāle jānovāc
laika periodā no 10. jūlija līdz 10. septembrim.
Visā saimniecībā ir jāievēro Labas saimniekošanas prakses nosacījumi (sk. 1. pielikumu).
BDUZ atbalstam pieteiktās platības saistību
perioda laikā nedrīkst samazināt, kā arī nedrīkst mainīt to atrašanās vietu.
Atbalsta apmērs: 138 EUR/ha.
AGROVIDE: BUFERJOSLU IERĪKOŠANA (BI)

Apakšpasākums aptver Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Rīgas rajonā esošās jutīgās vides teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 531 ”Noteikumi par ūdens un
augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”.
Atbalstu var saņemt par ūdens buferjoslu iz9
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veidošanu un uzturēšanu gar upēm, ezeriem,
ūdenskrātuvēm un meliorācijas sistēmu novadgrāvjiem, kā arī par tīrumu buferjoslu izveidošanu un uzturēšanu. Vietās, kur saskaņā
ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem var ierīkot ūdens buferjoslu, atbalstu nevar saņemt
par tīruma buferjoslu.
Uz atbalstu pieteiktajās buferjoslās ir jāierīko
ilggadīgais zālājs (pastāvīgās pļavas vai ganības, aramzemē sētie ilggadīgie sētie zālāji,
zālāji sēklu iegūšanai).
Vienas buferjoslas garumam ir jābūt vismaz
100 m.
Gar upēm, ezeriem un ūdenskrātuvēm ūdens
buferjoslu platums ir vismaz 10 m no krasta
līnijas, bet stāva pamatkrasta gadījumā – no
tā augšējās malas.
Meliorācijas novadgrāvju buferjoslas platumam ir jābūt vismaz 4 m no grāvja malas.
Tīruma buferjoslas platums apkārt laukam ir
vismaz 4 m no tīruma (kura minimālā lauka
platība ir vismaz 0,30 ha) malas.
Par lauku uzskata vienlaidus zemes gabalu,
kurā viens lauksaimniecības produktu ražotājs audzē vienu kultūru.
Viens pretendents apakšpasākuma ietvaros
drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu saistību
gada ietvaros.
Buferjosla atbilstoši nosacījumiem pieteiktajā
platībā un vietā ir jāuztur vismaz 5 saistību
gadus, tai skaitā pirmajā maksājuma apstiprināšanas gadā.
Buferjoslu pļaušana ir jāveic laika intervālā
no 10. jūlija līdz 10. septembrim, un nopļautā
zāle ir jānovāc.
Visā saimniecībā ir jāievēro Labas saimniekošanas prakses nosacījumi (sk. 1. pielikumu).
BI atbalstam pieteikto buferjoslu garumus
saistību perioda laikā nedrīkst samazināt, kā
arī nedrīkst mainīt buferjoslas atrašanās vietu.
Atbalsta apmērs:
• tīruma buferjosla – 0,180 EUR/m;
• buferjosla gar ūdenstilpnēm – 0,256 EUR/m;
• novadgrāvju buferjosla – 0,102 EUR/m.
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AGROVIDE: EROZIJAS IEROBEŽOŠANA (EI)

Platībai ir jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā.
Atbalstam pieteiktā saimniecības apsaimniekotā LIZ platība ir 1 ha, kuru veido lauki, kas
ir ne mazāki par 0,3 ha.
Ziemas periodā no 15. novembra līdz nākamā
gada 1. martam vismaz 70% no saimniecības
LIZ ir jābūt aizņemtām ar zaļajām platībām,
t.sk. aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji
sēklu iegūšanai, ziemāju graudaugi, ziemas
rapsis, neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas
atliekas – rugāji, zaļmēslojuma augu zelmenis.

05.04.2006 / Nr. 13

Platībā, par kuru pirmajā pieteikšanās gadā
tiek uzņemtas saistības, jāsaimnieko atbilstoši
pasākuma noteikumiem piecus gadus, sākot
ar pirmo maksājumu apstiprināšanas gadu.
Visā saimniecībā ir jāievēro Labas saimniekošanas prakses nosacījumi (sk. 1. pielikumu).
EI atbalstam pieteiktās platības saistību
perioda laikā nedrīkst samazināt.
Atbalsta apmērs:
• nitrātu vides jutīgajās teritorijās – 23 EUR/
ha;
• pārējā Latvijas teritorijā – 40 EUR/ha.

Kādi ir platību maksājumu iesniegumu termiņi?
Platību maksājumu iesniegumi un pārējie dokumenti ir jāiesniedz tajā LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas lielākā daļa konkrētās saimniecības zemes.
Iesniegumu veidlapas un lauku bloku kartes var saņemt LAD Reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs pēc zemes īpašuma atrašanās vietas.
Iesniegumu termiņi un nepieciešamie dokumenti
Iesnieguma veids
Platību maksājumu iesniegums
(4. pielikums):
• VPM
• PVTM laukaugu platībām
• PVTM lopbarības platībām
• MLA un AIVAN
• Agrovide: BLA, BI, BDUZ

Nepieciešamie papildu dokumenti
LAD izsniegta lauksaimniecībā
izmantojamās zemes karte, kurā atzīmētas
apsaimniekotās LIZ platības
Biškopim: arī ganāmpulka reģistrācijas
apliecības kopija
Lauksaimniekam, kas iznomā zemi
biškopim, arī
• nomas līgums par platības izmantošanu
nektāra vākšanai biškopības
vajadzībām;
• ganāmpulka reģistrācijas apliecības
kopija
LAD izsniegta lauksaimniecībā
izmantojamās zemes karte, kurā atzīmētas
apsaimniekotās LIZ platības

Platību maksājumu iesniegums
(4.pielikums) tikai par LAP
„Agrovides” pasākumiem: BLA,
BDUZ un BI
Platību maksājumu iesnieguma labošana un precizēšana.
Ja Platību maksājumu iesniegums tiks iesniegts laika periodā no 16. maija līdz 9.
jūnijam, tad par VPM, PVTM, MLA un AIVAN tiks piemērots atbalsta apjoma
samazinājums
Agrovide: Erozijas ierobežošana
LAD izsniegta lauksaimniecībā
(14. pielikums)
izmantojamās zemes karte, kurā atzīmētas
apsaimniekotās LIZ platības

Iesnieguma termiņš

15. aprīlis–15. maijs

15. aprīlis–9. jūnijs

16. maijs–9. jūnijs

2. oktobris

 Platību maksājumu nosacījumi ir pieejami jaunajā “Rokasgrāmatā platību maksājumu saņemšanai 2006. gadā”.
Platību maksājumu nosacījumu nepildīšanas gadījumā piemērojamās sankcijas arī ir
skaidrotas jaunajā platību maksājumu rokasgrāmatā.
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Kādos gadījumos platību maksājumi pārklājas?
Ja saimniecība vienlaicīgi pretendē uz vairāku veidu platībatkarīgo maksājumu saņemšanu, ir
jāņem vērā nosacījumi par šo maksājumu iespējamo pārklāšanos.
Platībatkarīgo maksājumu pārklāšanās
VPM
VPM
PVTM
laukaugu



PVTM
lopbarības



MLA



AIVAN



PVTM
laukaugu

PVTM
lopbarības

MLA

AIVAN












BI

EI

  
 

 

  

 


BI

BDUZ

 


BLA
BDUZ

BLA

EI



Atbalsta piešķiršanas nosacījumos ir iekļauta prasība, ka PVTM, MLA un
AIVAN atbalstu var saņemt tikai par tām platībām, kas atbilst arī VPM
saņemšanas nosacījumiem.



Attiecīgie maksājumi nedrīkst pārklāties vienā un tajā pašā platībā.

Attiecīgie maksājumi var pārklāties vienā un tajā pašā platībā.
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(PVTM atbilstošo zīdītājgovju skaita noteikšanu jauktā ganāmpulkā sk. Tabulai
sekojošā piemērā)

Iesniegums (7. pielikums) ir
jāiesniedz LAD no 2006. gada
15. maija līdz 15. novembrim

Iesniegums (6. pielikums), kurā
norādīti kārtējā gadā nokauto vai
nokaušanai eksportēto dzīvnieku
identitātes numuri, ir jāiesniedz
LAD līdz 2006. gada 15.
februārim, bet ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc liellopu nokaušanas
vai eksportēšanas

• Dzīvnieki ir reģistrēti un to īpašnieks regulāri sniedz informāciju Latvijas
Republikas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu
noteiktajā kārtībā
• Liellopus nokauj Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā vai Eiropas
Kopienas teritorijā atzītā kautuvē vai eksportē ārpus Eiropas Kopienas teritorijas
tieši no saimniecības, vai izmanto komercsabiedrības pakalpojumus, pamatojoties
uz valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datiem
• Minimālais liellopa turēšanas laiks lauksaimnieka ganāmpulkā saskaņā ar valsts
aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datiem pirms nokaušanas vai
eksportēšanas nav mazāks par diviem mēnešiem
• Dzīvnieki ir reģistrēti un to īpašnieks regulāri sniedz informāciju Latvijas
Republikas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu
noteiktajā kārtībā
• Lauksaimnieks līdz kārtējā gada 31. decembrim deklarē maksājumam pieteiktās
govis un telītes valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” kā zīdītājgovis vai
potenciālās zīdītājgovis (deklarējot telītes)
• Maksājumam pieteikto zīdītājgovju skaits nav mazāks par 60% no kopējā
maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā (kopējo dzīvnieku skaitu
veido zīdītājgovis un telītes). Maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt
40% no kopējā maksājumam pieteiktā dzīvnieku skaita
• Lauksaimnieks saglabā ganāmpulkā minēto dzīvnieku skaita proporciju vismaz
6 mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas
• Ja šo 6 mēnešu laikā rodas apstākļi, kuru dēļ lauksaimnieka ganāmpulkā ir
nepieciešams aizstāt kādu no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem, to aizstāj ar
atbilstošu dzīvnieku 20 dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās. Septiņu dienu laikā
pēc dzīvnieka aizstāšanas veic labojumu attiecīgajā iesniegumā tajā LAD
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kurā tas tika iesniegts

L APA

• Par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi,
kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes
dzīvnieku
• Par piena šķirnes govi, kas apsēklota ar
gaļas šķirnes bulli
• Par govi, kas nav minēta Komisijas
2004. gada 14. oktobra Regulas
Nr.1777/2004 1. pielikumā, ja to neslauc,
bet izmanto teļu zīdīšanai (šīs šķirnes ir
Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Zviedru
Sarkanraibā, Norvēģu Sarkanā, Tiroles
Pelēkā)
• Par telīti no astoņu mēnešu vecuma

PVTM par zīdītājgovīm

Iesnieguma termiņš

Nosacījumi

L AU KU

Par attiecīgajā gadā nokautiem vai eksportētiem
liellopiem, kas vecāki par astoņiem mēnešiem

PVTM par liellopiem

Maksājuma veids

Pārējie papildu valsts tiešie maksājumi un LAP pasākuma “Agrovide” maksājumi
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• Dzīvnieki ir reģistrēti un to īpašnieks regulāri sniedz informāciju Latvijas
Republikas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu
noteiktajā kārtībā
• Atbalstam pieteiktās aitu mātes ir jāsaglabā ganāmpulkā vismaz simts dienas,
skaitot no kārtējā gada 16. jūlija
• Ja šajā laikā rodas apstākļi, kuru dēļ lauksaimnieka ganāmpulkā ir nepieciešams
aizstāt kādu no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem, to 10 dienu laikā pēc minēto
apstākļu rašanās aizstāj ar aitu māti, kas uz aizstāšanas brīža ir vienu reizi
atnesusies vai vecāka par gadu. Piecu darba dienu laikā pēc dzīvnieka aizstāšanas
veic labojumu attiecīgajā iesniegumā tajā LAD reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē, kurā tas tika iesniegts
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Iesniegums (13. pielikums) un
kartupeļu audzēšanas līguma
kopija ir jāiesniedz LAD līdz
2006. gada 15. jūlijam
Iesniegums (5. pielikums) un
šķirnes dzīvnieku audzētāju
organizācijas atzinums par
atbilstību šķirnes aprakstam ir
jāiesniedz LAD līdz 2006. gada
1. septembrim

• Noslēgts kartupeļu audzēšanas līgums ar cietes ražotāju par noteikta kartupeļu
daudzuma piegādi
• Kartupeļi tiek piegādāti cietes ražotājam atbilstoši noslēgtajam kartupeļu
audzēšanas līgumam
• Saimniecībai ir jāsaņem šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par
dzīvnieka atbilstību saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu
saglabāšanas programmas izvirzītajiem kritērijiem un mērķiem
• Saistības par pieteiktajiem dzīvniekiem ir jāuzņemas vismaz uz 5 gadiem, sākot no
pirmā maksājuma apstiprināšanas gada
• Uz atbalstu pieteiktajiem dzīvniekiem ir jābūt identificētiem un iekļautiem Valsts
Aģentūras Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē
• Visā saimniecībā jāievēro Labas saimniekošanas prakses nosacījumi
• Saistību perioda laikā subsidējamo dzīvnieku nedrīkst pārdot, dāvināt, nodot vai kā
citādi atsavināt, kā arī likvidēt, izņemot īpašus apstākļus (beidzies dzīvnieka
produktīvais vecums, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un
nav ārstējams)

• Sēklas jāsertificē Valsts augu aizsardzības dienestā un jārealizē
• Lauksaimniekam jāiesniedz:
o informācija par iegūto ražu – katru gadu līdz 1. oktobrim (10. pielikums)
o informācija par iepriekšējā gadā saražotās sēklas faktisko realizācijas cenu –
katru gadu līdz 1. augustam (11. pielikums)
o sēklu sertifikāta kopija (uzrāda oriģinālu)
o preču pavadzīmju-rēķinu kopijas (uzrāda oriģinālu) vai Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrētas stingrās uzskaites kvītis par pašaudzētām un realizētām
šķirnes sēklām (fiziskām personām)

L APA

Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju,
Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas
tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas vietējās kazu
šķirnes, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa
zirgu audzētājiem

Agrovide: Lauksaimniecības dzīvnieku
ģenētisko resursu saglabāšana

PVTM par kartupeļu cieti

Par Padomes regulas Nr.1782/2003 11.
pielikumā minētajām saražotajām un
realizētajām kultūraugu sugu sēklām
(sk. 2. pielikumu)

PVTM par zālāju un linu sēklām

Iesniegums (9. pielikums) par
maksājumu saņemšanu ir
jāiesniedz LAD līdz 2006. gada
15. jūlijam
Iesniegums (12. pielikums) par
iepriekšējā gadā saražotām un
realizētām sēklām kopā ar sēklu
sertifikāta un realizācijas
dokumentu kopijām ir jāiesniedz
līdz 2006. gada 1. augustam

Iesniegums (8. pielikums), kurā
norādīts aitu māšu skaits uz
1. jūliju, ir jāiesniedz LAD līdz
2006. gada 15. jūlijam

L AU KU

PVTM par realizēto pienu
Par atbilstoši noteiktajai kvotai realizēto piena tonnu, ko lauksaimnieks realizējis iepriekšējā kvotas gadā – laikposmā no iepriekšējā gada
1. aprīļa līdz kārtējā gada 31. martam

Par aitu mātēm, ja pēc stāvokļa uz kārtējā gada
1. jūliju ganāmpulkā ir ne mazāk par 10 aitu
mātēm, kuras saskaņā ar valsts aģentūras
"Lauksaimniecības datu centrs" datiem ir vienu
reizi atnesušās vai vecākas par gadu

PVTM par aitu mātēm

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220
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Piemērs PVTM atbilstošo zīdītājgovju
skaita noteikšanai jaukto govju
ganāmpulkā
Lai noteiktu PVTM par zīdītājgovīm atbilstošos dzīvniekus, ja lauksaimnieks ir jaukta ganāmpulka (slaucamās govis un zīdītājgovis)
īpašnieks, valsts aģentūra „Lauksaimniecības
datu centrs” izmanto šādu informāciju:
• piena govju skaitu un zīdītājgovju skaitu
ganāmpulkā (norādot to identitātes numurus) pēc stāvokļa uz kārtējā gada 31. decembri, ja lauksaimnieks pretendē uz maksājumu attiecīgajā gadā;
• realizētā piena kvotas iepriekšējā kvotas
gadā;
• vidējo izslaukumu pārraudzībā esošajā ganāmpulkā attiecīgajā pārraudzības gadā. Ja
šāda informācija nav pieejama, izmanto vidējo izslaukumu valstī (4796 kg).
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Aprēķinu veic valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”, izmantojot šādu
metodiku:
1) nosaka realizētā piena kvotas izpildei nepieciešamo slaucamo govju skaitu, aprēķinot realizētā piena kvotas attiecību pret
vidējā izslaukuma rādītāju (pārraudzībā
esošajiem ganāmpulkiem – attiecīgā pārraudzības gada rādītājs, pārējiem – vidējais izslaukums valstī – 4796 kg);
2) nosaka zīdītājgovju skaitu, par kurām var
saņemt maksājumus jauktajā ganāmpulkā
(slaucamās govis un zīdītājgovis), aprēķinot kopējā govju skaita un realizētā piena
kvotas izpildei nepieciešamo slaucamo
govju skaita starpību.

Piemērs maksājuma aprēķinam par 2006. gadu*
Slaucamo govju skaits saimniecības ganāmpulkā uz 31.12.2006.
Zīdītājgovju skaits saimniecības ganāmpulkā uz 31.12.2006.
Realizētā piena kvota iepriekšējā kvotas gadā (01.04.2005.–31.03.2006.)
Vidējais izslaukums saimniecības ganāmpulkā 2005. gadā
* piemērs saskaņots ar LAD.

Aprēķins:
1)

realizētā piena kvotas izpildei nepieciešamais slaucamo govju skaits:
290 000 kg : 5500 kg = 53 govis;

2) zīdītājgovju skaits, par kurām var saņemt maksājumus jauktajā ganāmpulkā:
(50 + 30) – 53 = 27 zīdītājgovis.
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50
30
290 t
5500 kg
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Strādājot ar AAL, ir
jāievēro valstī noteiktās
prasības attiecībā uz AAL
lietošanu un uzglabāšanu

Vides
aizsardzība

Vides
aizsardzība

Veicot saimniecisko
darbību virszemes
ūdensobjektu tuvumā, ir
jāievēro aizsargjoslu
likumdošana
Saimnieciskā darbība
ūdensņemšanas vietās var
radīt ūdens avotu
piesārņošanas draudus

Vides
aizsardzība

Augu aizsardzības
likums

Aizsargjoslu likums

Aizsargjoslu likums

Aizsargjoslu likums

Aizsargjoslu likums

Normatīvs

Stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas
vietām aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība,
izņemot to, kura ir saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā
ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens
ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un
apsaimniekošanai
(39. pants)
Personām, kas vēlas iegādāties un lietot kaitīgo
organismu apkarošanai nepieciešamos augu
aizsardzības līdzekļus ir jābūt Valsts augu
aizsardzības dienesta izsniegtai apliecībai par augu
aizsardzības jautājumos apgūto nepieciešamo
minimālo zināšanu apjomu
(10. pants 3. daļa)

Virszemes ūdensobjektu 10 metrus platā joslā
aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos
augu aizsardzības līdzekļus un mazgāt mehāniskos
transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku
(37. pants)
Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts
izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības
līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo
ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu,
kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos
produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas
uzpildes stacijas, izņemot atbilstoši teritoriju
plānojumiem — ostas teritorijā, kā arī būves
lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez
vienlaidu pamatiem)
(36. pants)
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā
joslā aizliegts ierīkot meliorācijas būves bez
saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi
(37. pants)

Normatīva prasība

Valsts augu
aizsardzības
dienests

Reģionālā
vides pārvalde

Reģionālā
vides pārvalde

Reģionālā
vides pārvalde

Kontrolējošā
iestāde
Reģionālā
vides pārvalde

L APA

5.

4.

3.

Veicot saimniecisko
darbību virszemes
ūdensobjektu tuvumā, ir
jāievēro aizsargjoslu
likumdošana
Lai samazinātu ietekmi uz
kāpu ekosistēmām, ir
jāievēro saimnieciskās
darbības ierobežojumi

Vides
aizsardzība

Vides
aizsardzība

Specifika

Joma

L AU KU

2.

1.

N.p.k.

Labas saimniekošanas prakses nosacījumi

1. pielikums
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Jāpārliecinās, vai
iegādājamais AAL ir
iekļauts atļauto AAL
sarakstā
Lai varētu izsekot AAL
lietošanai, saimniecībā ir
jāveic atbilstoša uzskaite

Vides
aizsardzība

Vides
aizsardzība

Organisko mēslojumu
īpaši jutīgajās teritorijās
nedrīkst lietot laikos, kad
ir iespējama augu barības
elementu noplūde

Lai novērstu nelaimes
gadījumus, AAL ir
jāglabā aizslēdzamā vietā

Vides
aizsardzība

Vides
aizsardzība

Lai novērstu iespēju
kļūdīties AAL lietošanā
un AAL nezaudētu savas
īpašības, ir jāievēro
noteikti uzglabāšanas
nosacījumi

Vides
aizsardzība

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 531
„Noteikumi par
ūdens un augsnes
aizsardzību no
lauksaimnieciskas
darbības izraisītā
piesārņojuma ar
nitrātiem”

Augu aizsardzības
likums

Augu aizsardzības
likums

Ministru kabineta
noteikumi Nr.463
„Augu aizsardzības
līdzekļu izplatīšanas,
glabāšanas un
lietošanas
noteikumi”
Augu aizsardzības
likums

Normatīvs

Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības
līdzekļus drīkst lietot personas, kuras atestētas un
saņēmušas apliecību, kas dod tiesības iegādāties un
lietot šos augu aizsardzības līdzekļus. Šīs personas
nodrošina augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas
uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
(10. panta 2. daļa)
Īpaši jutīgajās teritorijās (kuras izveidotas saskaņā ar
Nitrātu direktīvu) pakaišu kūtsmēslus, šķidros
mēslus un vircu neizkliedē laikposmā no
15. novembra līdz 1. martam
(12.1 7. pants)

Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības
līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu
aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās
vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības
(9. panta 3. daļa)
Latvijā atļauts izplatīt vai lietot reģistrētus augu
aizsardzības līdzekļus
(7. panta 1. daļa)

Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā
iepakojumā ražotāja noteiktajos uzglabāšanas
apstākļos, ievērojot Augu aizsardzības likuma
9. panta 3. daļā minētās prasības
(63. pants)

Normatīva prasība

Reģionālā
vides pārvalde

Valsts augu
aizsardzības
dienests

Valsts augu
aizsardzības
dienests

Valsts augu
aizsardzības
dienests

Kontrolējošā
iestāde
Valsts augu
aizsardzības
dienests

L APA

10.

9.

8.

Specifika

Joma

L AU KU

7.

6.

N.p.k.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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Lai saglabātu bioloģisko
daudzveidību, jāievēro
videi draudzīgas
saimniekošanas metodes

Nedrīkst pieļaut zāles
dedzināšanu, jo tādējādi
degradē vērtīgos biotopus
un iet bojā kukaiņi, putni
un dzīvnieki

Dabas
aizsardzība

Dabas
aizsardzība

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 82
„Ugunsdrošības
noteikumi”

Sugu un biotopu
aizsardzības likums

Likums par īpaši
aizsargājamām
dabas teritorijām

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 531
„Noteikumi par
ūdens un augsnes
aizsardzību no
lauksaimnieciskas
darbības izraisītā
piesārņojuma ar
nitrātiem”
Ministru kabineta
noteikumi Nr. 365
„Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un
to kompostu
izmantošanu,
monitoringu un
kontroli”

Normatīvs

Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt
aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas
noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās
aizsardzības un kopšanas pasākumus
(24. pants)
Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem,
t. sk. putniem visās to attīstības stadijās ir aizliegta
apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu
augšanas, spalvu mešanas, ziemas guļas un
migrācijas laikā) un dzīvotņu postīšana
(11. pants)
Objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem
atkritumiem, bet ap ēkām 10 m platu joslu attīra no
sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.
Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos
pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana
(20. un 21. pants)

Notekūdeņu dūņu vai to komposta lietotājs katru
ceturksni iesniedz reģionālajā vides pārvaldē šādu
dokumentu kopijas: atzinumu par notekūdeņu dūņu
vai to komposta izmantošanu; kartogrāfisko
materiālu ar iezīmētām rekultivētajām platībām,
kurās izmantotas notekūdeņu dūņas vai to komposts
(83. pants)

Kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina savāktā
mēslojuma apjoma uzkrāšanu pakaišu kūtsmēslu
krātuvēs vismaz sešus mēnešus, bet šķidro mēslu un
vircas krātuvēs – septiņus mēnešus*
(12.1 1. pants)

Normatīva prasība

Valsts
ugunsdzēšanas
un glābšanas
dienests

Reģionālā
vides pārvalde

Reģionālā
vides pārvalde

Reģionālā
vides pārvalde

Kontrolējošā
iestāde
Reģionālā
vides pārvalde

L APA

15.

14.

13.

Jānodrošina atbilstoša
īpaši aizsargājamo
teritoriju apsaimniekošana

Mēslošanai izmantojamās
dūņās nedrīkst pārsniegt
atļauto smago metālu
koncentrāciju

Jānodrošina atbilstoša
kūtsmēslu uzglabāšana

Specifika

Dabas
aizsardzība

Vides
aizsardzība

Vides
aizsardzība

Joma

L AU KU

12.

11.

N.p.k.
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Dzīvnieku
reģistrēšana

Dzīvniekiem ir jābūt
reģistrētiem

Jānodrošina atbilstoša
zālāju apsaimniekošana

Lauku
ainavas
saglabāšana

Veterinārmedicīnas
likums
Ministru kabineta
noteikumi Nr. 712
„Dzīvnieku,
ganāmpulku un
novietņu
reģistrēšanas un
dzīvnieku
apzīmēšanas
kārtība”

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 221
„Kārtība, kādā tiek
piešķirts valsts un
Eiropas Savienības
atbalsts
lauksaimniecībai un
lauku attīstībai”
Ministru kabineta
noteikumi Nr. 221
„Kārtība, kādā tiek
piešķirts valsts un
Eiropas Savienības
atbalsts
lauksaimniecībai un
lauku attīstībai”
Ministru kabineta
noteikumi Nr. 221
„Kārtība, kādā tiek
piešķirts valsts un
Eiropas Savienības
atbalsts
lauksaimniecībai un
lauku attīstībai”

Normatīvs

Pastāvīgās pļavas vai ganības, kā arī aramzemē
iesētos ilggadīgos zālājus nogana vai vismaz vienu
reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē
līdz kārtējā gada 1.augustam. Ja lauksaimnieks
pretendē uz atbalstu „Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšanai zālājos” un „Buferjoslu ierīkošanai”, kā
arī, ja zelmeņa botānisko sastāvu pārsvarā veido
baltais āboliņš vai pļavas dzelzene un platības
izmanto biškopībā nektāra vākšanai, minētās
darbības veic līdz kārtējā gada 10. septembrim
(15. pants)
Dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums nodrošināt
dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā

Augus vai augu atliekas un rugājus iestrādā augsnē,
lai uzturētu lauksaimniecībā izmantojamās zemes
auglību
(15. pants)

Lauksaimniecībā izmantojamā zemē tiek uzturēta
lauksaimnieka atbildībā esošā meliorācijas sistēma,
nodrošinot zemes mitruma režīmu regulēšanu
(15. pants)

Normatīva prasība

Valsts
ciltsdarba
inspekcija

Lauku atbalsta
dienests

Lauku atbalsta
dienests

Kontrolējošā
iestāde
Lauku atbalsta
dienests

L APA

19.

18.

Jānovērš augsnes
degradācija un
jānodrošina
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes
apsaimniekošana

Meliorācijas sistēmas
jāuztur darba kārtībā

Specifika

Lauku
ainavas
saglabāšana

Lauku
ainavas
saglabāšana

Joma

L AU KU

17.

16.

N.p.k.
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Likums par
piesārņojumu
Ministru kabineta
noteikumi Nr. 294
„Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un
C kategorijas
piesārņojošas
darbības un
izsniedzamas
atļaujas A un B
kategorijas
piesārņojošo darbību
veikšanai”
Ministru kabineta
noteikumi Nr. 531
„Noteikumi par
ūdens un augsnes
aizsardzību no
lauksaimnieciskas
darbības izraisītā
piesārņojuma ar
nitrātiem”

Normatīvs

Saimniecībā lauksaimniecībā izmantojamās platībās
iestrādātais organiskā mēslojuma daudzums (arī pašu
dzīvnieku atstātie mēsli) gadā nedrīkst pārsniegt
170 kg slāpekļa uz hektāru, kas atbilst 1,7 dzīvnieku
vienībām uz hektāru (pirmajos četros rīcības
programmas īstenošanas gados pieļaujams organiskā
mēslojuma daudzums, kas satur 210 kg slāpekļa uz
hektāru, kas atbilst 2,1 dzīvnieku vienībām)
(15. pants)

Saskaņā ar nacionālo likumdošanu atbilstošiem
lauksaimniecības produktu ražotājiem un
pārstrādātājiem ir jāsaņem atļauja** A vai B
kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai

Normatīva prasība

Reģionālā
vides pārvalde

Kontrolējošā
iestāde
Reģionālā
vides pārvalde

L APA
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Saskaņā ar “Rīcības programmu īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības
izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” līdz 2008. gadam tiek plānots pielāgot un izveidot kūtsmēslu krātuves 80% saimniecību, kurās ir piecas un vairāk dzīvnieku
vienību.
** Jauniem uzņēmumiem atļauja jāsaņem, sākot ar ražošanas uzsākšanu; atļauja turpmākai A un B darbības veikšanai jāpieprasa līdz 2007. gada 1. oktobrim atbilstoši
Ministru kabineta noteiktam grafikam.

*

21.

Kopējais ar kūtsmēsliem,
notekūdeņu dūņām vai
vircu pielietotais slāpekļa
daudzums saimniecībā
nedrīkst pārsniegt
noteiktu daudzumu

Dzīvnieku novietņu,
kūtsmēslu un skābbarības
krātuvju izvietojums
nedrīkst veicināt negatīvu
ietekmi uz vidi

Vides
aizsardzība

Vides
aizsardzība

Specifika

Joma

L AU KU

20.

N.p.k.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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05.04.2006 / Nr. 13

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

L AU KU

L APA

05.04.2006 / Nr. 13
2. pielikums

Kultūras, par kurām 2006. gadā tiek piešķirti PVTM zālāju un linu sēklām
Latīniskais un latviskais nosaukums

Likme, Ls/cnt

Linum usitatissimum L.
Šķiedras lini

15,15192

Linum usitatissimum L.
Eļļas lini

13,58592

Dactylis glomerata L.
Kamolzāle

32,12736

Festuca pratensis Huds.
Pļavas auzene

25,73808

Festuca rubra L.
Sarkanā auzene

19,50192

Festulolium
Auzeņairene

18,84072

Lolium multiflorum Lam.
Daudzziedu viengadīgā airene

11,63712

Lolium perenne L.
Ganību airene

17,8872

Lolium χ boucheanum Kunth
Hibrīdā airene

11,02464

Phleum pratense L.
Pļavas timotiņš

53,5572

Poa pratensis L.
Pļavas skarene

17,6088

Medicago sativa L. (varieties)
Sējas lucerna

13,20312

Trifolium hybridum L.
Bastarda āboliņš

13,5372

Trifolium pratense L.
Sarkanais āboliņš

28,02792

Trifolium repens L.
Baltais āboliņš

33,87432

Vicia sativa L.
Vasaras vīķi

19,04952
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VALSTS UN ES ATBALSTS

Platību maksājumi
Aprīlī sāksies 2006. gada platību maksājumu
iesniegumu pieņemšana, bet atbalsta pretendentiem joprojām ir daudzi neskaidri jautājumi par platību maksājumu nosacījumu piemērošanu.
Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbinieki ir
sagatavojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem
jautājumiem, tomēr ņemiet vērā, ka šiem
skaidrojumiem nav oficiālas informācijas
statusa, jo tie nav apstiprināti atbilstošos dokumentos.

1. Pretendējot uz LAP pasākuma
„Agrovide” apakšpasākumiem, lauksaimnieks apņemas pieteiktajā platībā
un vietā saimniekot, kā arī uzturēt atbalstam pieteiktos dzīvniekus vismaz
piecus gadus. Ja zemes iznomātājs lauž
nomas līgumu, lauksaimniekam – zemes nomniekam ir jāatmaksā LAD līdz
šim saņemtais atbalsta apjoms, kaut
gan nomnieks ir godprātīgi veicis zemes
apsaimniekošanu saskaņā ar nosacījumiem.
Nomas līguma laušana no iznomātāja
puses – tās ir īpašnieka un nomnieka tiesiskās attiecības un LAD tās nevar ietekmēt.
LAD ieteikums – slēdzot līgumus par zemes
nomu, vajag paredzēt soda sankcijas līguma
laušanas gadījumā. Zemes pārdošana netiek
uzskatīta par ārkārtas apstākli un līdz ar to
nevar būt par pamatu sankciju atcelšanai.
2. Kāpēc LAP pasākuma „Agrovide” saistību laikā pretendentam katru gadu ir
jāiesniedz jauns atbalsta saņemšanas
iesniegums „Agrovides” apakšpasākumam?
Lauku attīstības plāna (LAP) pasākuma
“Agrovide” ietvaros iesniegums, kas ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā visā saistību
periodā (5 gadu laikā), ar tajā definētajām
saistību prasībām nav standarta veida līgums.
Tam piemīt divējāda funkcija: pirmajā gadā,
iesniedzot iesniegumu, pretendents pirmo
reizi piesakās uz atbalsta maksājumu un apņemas pildīt 5 gadu saistības.
21

Iesniedzot nākamajos gados iesniegumu,
kurā norāda katra lauka saistību platību utt.,
pretendents ar savu parakstu apliecina, ka
viņš(-a) turpina jau uzsāktās saistības.
Pretendents apņemas saimniekot 5 gadus,
pamatojoties uz pirmā gada iesniegumu (tā
paredz LAP). Līdz ar to, iesniedzot katru
gadu iesniegumu, saistības nesākas no
jauna, bet gan turpinās. Izņēmums ir, ja pretendents paplašina saistības vairāk kā par
20% vai 2 ha no sākotnējām saistībām – tad
esošās saistības paplašinās un sākas jauns
saistību periods.

3. Slēdzot līgumu uz 5 gadiem par atbalstu bioloģiskajā lauksaimniecībā, līgumā atrunāts, ka nedrīkst samazināties
ne kopējā platība, ne konkrēta attiecīgā lauka platība, tomēr bieži kopējā
platība palielinās. Kā rīkoties šajā
situācijā?
Saskaņā ar EK regulas 817/2004 66. panta
2. punktu bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta saistību uzņemšanās gadījumā nedrīkst mainīt lauka atrašanās vietu un to samazināt. Ja pretendents kādā no 5 gadu saistību gadiem plāno palielināt savu bioloģiskās lauksaimniecības platību, tad attiecīgi ir
jāslēdz jauns līgums (atbalsta iesniegumā
norādot gan iepriekšējo saistību platību, gan
jauno paplašināto platību) ar LAD un jāuzņemas jauns 5 gadu saistību periods par attiecīgu zemes platību. Zemes platības palielināšanās gadījumā lauksaimniekiem netiek
piemērotas nekādas sankcijas.
Ja platību palielinājums nepārsniedz 2 ha vai
20%, tad lauksaimniekam saglabājas esošais
5 gadu saistību periods; ja tas pārsniedz 2 ha
vai 20% – tad ir jāuzņemas jaunas saistības.
4. Kādu platību uzrādīt 2006. gada pieteikumā, ja 2005. gada fiziskās kontroles
laikā parādījās pārdeklarēta platība
(pieteikta pēc zemesgrāmatas), bet apstrādātā platība nav mainījusies?
2006. gada aprīlī pretendentiem, kam ir saistības LAP pasākuma “Agrovide” ietvaros,
tiks nosūtītas atgādinājuma vēstules par
“Atbalsta iesnieguma Agrovides apakšpasākumiem 2006” iesniegšanu, kur būs

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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norādīts, par kādu platību un kādos lauku
blokos lauksaimnieks ir uzņēmies saistības
saimniekot. 2006. gadā atbalsta pretendentam, iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda apsaimniekotās platības.

5. Kāpēc no LIZ platības fiziskās kontroles gadījumā tiek izslēgtas platības, kuras aizņem, piemēram, pagaidu kūtsmēslu krāvums, pārvietojamās teļu būdas ganībās, ganu ceļš?
Atbalsts tiek maksāts par LIZ, kurā tiek veikta lauksaimnieciskā darbība, kas atbalsta saņemšanas kontekstā ir jebkādu kultūraugu
audzēšana vai pļavas sakopšana utt. – tātad
no atbalsta tiek izslēgta platība, uz kuras atrodas, piemēram, kūtsmēslu krāvums.
6. Vienotās maksājumu paketes gadījumā
Lauku attīstības plāna „Agrovides” atbalstu saņēmēji, kuriem iespējams ir
precizējami jautājumi vai kuriem vispār nav izskatīts pieteikums, ilgstoši
paliek bez jebkāda platību maksājumu
atbalsta. Vai sakarā ar Lauku attīstības
plāna pasākuma „Agrovide” maksājumu ilgstošo administrēšanas procesu
nevajadzētu paredzēt avansa maksājumus?
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2004. gada
29. aprīļa Regulas Nr. 817/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1257/1999
par Eiropas Lauksaimniecības virzības un
garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku
attīstībai (turpmāk – Regula (EK)
Nr. 817/2004) 68. pantu, lai izvairītos no nepamatotiem atbalsta maksājumiem, kas vēlāk
būtu jāatgūst no atbalsta saņēmēja, kontrolpārbaudes ir jāveic Integrētā administrēšanas
sistēmā, it sevišķi, ja lauksaimnieks piesaka
apsaimniekojamo lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību gan uz Lauku attīstības
plāna pasākuma “Agrovide” platību maksājumiem, gan uz Vienoto platību maksājumu,
gan Papildu valsts tiešajiem maksājumiem.
Tas nozīmē, ka šie pasākumi nav izvērtējami atsevišķi, bet gan tikai kopā.
Saskaņā ar Regulu Nr. 796/2004 (no
2004. gada 21. aprīļa), ar ko paredz sīki
izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstar22
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pēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura
paredzēta Regulā Nr.1782/2003, ar ko ievieš
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku
un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, maksājumus lauksaimniekiem
neveic, pirms nav pabeigtas atbilstības
kritēriju pārbaudes, kas saskaņā ar šo Regulu ir jāveic attiecīgajai dalībvalstij.

7. Saimniecībā ir bioloģiski sertificēta lielāka platība, bet LAD atbalstam pieteikta mazāka platība. Vai šo platību
starpība (nepieteiktie lauki, par kuru
īpašnieks nevēlas saņemt platības maksājumu atbalstu) ir jāizņem arī no
bioloģiski sertificētās platības?
Maksājums LAP pasākuma “Agrovide”
apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” ietvaros tiek veikts par apsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību, kas ir sertificēta korporācijā
(profesionālajā biedrībā) “Vides kvalitāte”
vai valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas
centrs”. Sertifikātā vai izziņā par pāreju uz
bioloģisko lauksaimniecību sertificētā platība drīkst būt lielāka nekā lauksaimnieka iesniegtajā atbalsta maksājumu iesniegumā.
8. Kādēļ LAD darbinieki 2005. gadā
nepaziņoja saimniecībām par neatbilstībām gadījumos, kad fiziskā
kontrole uz vietas saimniecībā nebija
notikusi?
Lauku atbalsta dienests pieteikumu izvērtēšanas procesā rakstveidā informē par visām
LAD atklātajām neatbilstībām atbalsta pretendenta pieteikumā, uz kurām pretendentam ir jāatbild 14 darba dienu laikā, kā arī
nosūta lēmumu, kurā ir detalizēti parādītas
maksājuma korekcijas. Problēmas varētu
rasties, kad pārkāpumu ir konstatējusi cita
institūcija, piemēram, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), jo tad tā par neatbilstībām nosūta vēstuli pretendentam un LAD,
bet LAD, savukārt tad atkārtoti vēstules nesūta. Informācija parādīsies tikai LAD sūtītajā gala vēstulē. Bieži vien, saņemot vēstuli
no VAAD, zemnieks nesaprot, ka tas samazinās maksājumu.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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9. Vai bioloģiskās lauksaimniecības attīstības atbalsta pretendentam tiks piemērotas sankcijas, ja sekojošos gadījumos
LAD tiktu iesniegts pieteikums iesnieguma atsaukšanai par konkrētu platību:
1) platība tiek sertificēta, bet to īslaicīgi
izmanto tehnikas un būvmateriālu
vai lopbarības novietošanai, bet pēc
tam tajā tiks ierīkotas, piemēram,
nakts ganības;
Sertifikāts vai izziņa par pārejas periodu uz
bioloģisko lauksaimniecību ir tikai viena no
prasībām, lai saņemtu bioloģiskās lauksaimniecības attīstības atbalstu. Papildus prasība
ir arī, ka tai ir jābūt LIZ, ka tiek apsaimniekota vismaz 1 ha liela platība, kuru veido
lauki, kas ir ne mazāki par 0,30 ha, kurā tiek
veikta lauksaimnieciskā darbība, kas atbalsta
saņemšanas nosacījumu kontekstā ir jebkādu
kultūraugu audzēšana vai pļavas sakopšana
utt. Būvmateriālu vai lopbarības novietošana
šajā teritorijā saistību periodā uz saistību platības līdz ar to neatbilst šīm prasībām un atbalstu par šo teritoriju saņemt nevar.
Ja pirmajā gadā lauksaimnieks ir uzņēmies
saistības par konkrētu LIZ platību, tad nākamajā gadā šai zemes platībai arī ir jābūt apsaimniekotai un tur nevar atrasties būvmateriāli vai tehnika. Pretējā gadījumā tas nozīmē, ka lauksaimnieks ir pārtraucis saistības,
samazinot saistību platību. Līdz ar to ir jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par pārtrauktajām saistībām.
2) visā teritorijā veic bioloģisko saimniekošanu, ko apliecina sertifikāts un
kā to paredz LAP, bet Latvijas Dabas fonda zālāju inventarizācijas rezultātā kāda platība tiek atzīta kā
bioloģiski vērtīgais zālājs un saimnieks izvēlās šo statusu saglabāt un
arī maksājumu turpmāk saņemt par
to, nevis par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību?
Nosacījumi paredz, ka, ja lauksaimnieks ir
uzņēmies saistības Lauku attīstības plāna
pasākuma “Agrovide” apakšpasākumā “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” (BLA),
tad viņam tās ir jāpilda katru gadu, piesakot
konkrēto platību uz BLA maksājumu. LAP
23
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netiek paredzēta pāreja no viena apakšpasākuma uz citu viena saistību perioda laikā.

10. Kā rīkoties lauksaimniekam, ja platība samazinās no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ – lietavas, plūdi, u. tml.?
Saskaņā ar EK regulas 817/2004 39. pantu
par ārkārtas apstākļiem, kas radušies, lauksaimniekam ir jāpaziņo LAD 10 dienu laikā.
11. Vai LAD sniedz informāciju par platību maksājumu saņemšanas tiesībām,
ja pretendents vēlas iegādāties īpašumā zemi?
Aprīlī lauku reģistra informācija būs pieejama internetā, kur varēs pārliecināties, vai
konkrētā platība ir iekļauta lauku blokā. Ja
attiecīgā platība lauku reģistrā būs redzama
kā bloka platība, tad tā ir attaisnojama un
par to var pretendēt uz atbalstu.
Ja mežs ir transformēts LIZ, tad uz atbalstu
pretendēt nevarēs, jo to var saņemt tās platības, kas uz 2003. gada jūniju bija labā lauksaimniecības stāvoklī.
12. Kāpēc tiek sodīti lauksaimnieki, kuri
gar grāvjiem ir nomiglojuši sējumus
10 m platā joslā?
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 37. pantu
“Virszemes ūdensobjektu 10 metru platā
joslā ir aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus
un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus un
mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un
lauksaimniecības tehniku.”
Ja pretendents ir pieteicies uz LAP platību
maksājumiem un šis Labas saimniekošanas
prakses nosacījums netiek ievērots, tad visā
saimniecībā tiek piemērots 10% atbalsta samazinājums.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
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AUGKOPĪBA

Ziemāju papildmēslošana
Tuvojas pavasaris, un vairs nav ilgi jāgaida
līdz augu veģetācijas sākumam. Laikus ir
jāsāk domāt par ziemāju papildmēslošanu un
augu aizsardzības līdzekļiem.
Pašlaik lielākos postījumus sējumos nodara
pārlieku lielais mitrums, kas veicina augu
izslīkšanu. Kad veģetācija būs atsākusies
(izraujot augu no zemes, var
redzēt jaunās, baltās saknītes), pirmais darbs būtu sējuma novērtēšana, lai varētu
plānot ekonomiski pamatotus tā kopšanas pasākumus.

Kādus mēslošanas līdzekļus ir ieteicams lietot?
Šobrīd firmas piedāvā dažādus slāpekļa mēslošanas līdzekļus, kuru formulā ir
amonija forma (NH4) vai nitrātu forma (NO2; NO3), turklāt dažiem no tiem ir pievienoti sekundārie elementi
– kalcijs (Ca) vai sērs (S).
Jāatceras, ka augi amonija
formu uzņem caur lapām, bet nitrātu formu –
caur saknēm. Tādēļ, ja tikko atjaunojas veģetācija, nebūtu neefektīvi augiem dot slāpekļa
mēslojumu, kas satur amonija formu
(karbamīds), jo, lai amonija forma pārveidotos par nitrātu formu, ir nepieciešams laiks
un attiecīga temperatūra. Arī kalciju saturošu
minerālmēslu izkliedēšana veģetācijas sākumā var izrādīties neefektīva, jo šie minerālmēsli ir mazšķīstoši. Ar sēru saturošiem slāpekļa minerālmēsliem iesaka mēslot ziemas
rapsi, jo tas iznes daudz sēra, un pavasarī var
ciest no sēra trūkuma. Latvijā ir tendence
lietot sēru saturošu slāpekļa mēslojumu arī
graudaugiem, lai nodrošinātu tiem sēra nepieciešamību. Protams, tiek piedāvāti arī
šķidrie slāpekļa minerālmēsli, bet ir jānoskaidro to sastāvs – no kādiem minerālmēsliem tie ir gatavoti. Jābūt piesardzīgiem, lietojot karbamīda šķīdumu ūdenī, jo karbamīda sastāvā ir biurets, kas augiem var būt toksisks.
24

Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai
Lietojot minerālmēslus, ir jāievēro Labas
lauksaimniecības prakses noteikumi un Nitrātu direktīvas prasības:
• minerālmēslus nedrīkst izkliedēt uz sasalušas, pārmitras, ar sniegu klātas augsnes;
• palienēs un plūdu apdraudētās teritorijās
minerālmēslus izkliedē tikai pēc plūdu
sezonas beigām;
• minerālmēslus
nedrīkst
izkliedēt nogāzēs ar slīpumu
virs 100 m uz ūdenskrātuvju
pusi un tuvāk par 50 m no
ūdenstilpes vai ūdensteces
krasta līnijas;
• mēslošanā drīkst izmantot
tikai valsts uzraudzībā un
kontrolē esošos mēslošanas
līdzekļus, kuri atbilst normatīvo aktu prasībām par
mēslošanas līdzekļu apriti;
• vietās, kur gruntsūdens
līmenis paceļas līdz zemes
virspusei,
minerālmēslus
drīkst lietot tikai pēc gruntsūdens līmeņa krišanās un
lauka apžūšanas;
• ja saimniecībā netiek veikts augu barības
elementu bilances aprēķins un augsnē nav
iestrādāti organiskie mēsli, tad minerālmēslus kultūraugiem lieto, nepārsniedzot
maksimāli pieļaujamās slāpekļa minerālmēslu normas.
 Galvenais – uz lauka drīkst braukt tikai
tad, kad augsnē nepaliek tehnikas atstātās
pēdas.
Kādi ir optimālie mēslojuma lietošanas
laiki un devas?
Domājot par mēslošanas jautājumiem, jāatceras, ka lielākās slāpekļa normas ziemāju
graudaugi patērē cerošanas, stiebrošanas un
graudu veidošanās laikā. Tātad tieši šo labības attīstības fāžu sākumā augi ir jānodrošina ar galveno ražu veidojošo (limitējošo)
barības elementu – slāpekli. Nosacīti šos
laikus varētu dēvēt par trim slāpekļa
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papildmēslošanas reizēm. Tomēr optimālo
mēslošanas reižu skaitu un devas lielumu
nosaka vairāki citi faktori:
• veģetācijas atjaunošanās – agra vai vēla;
• sējumu stāvoklis: pārziemojušo augu stāvoklis, dzinumu skaits, ataugšanas intensitāte u. c.;
• šķirnes veģetācijas perioda garums: agrīna, vidēji agrīna, vidēji vēlīna šķirne.
Tātad, uzsākot ziemāju papildmēslošanu,
vispirms ir jānovērtē to stāvoklis, jāņem vērā
veģetācijas atjaunošanās laiks un šķirnes veģetācijas perioda garums. Pieņemot, ka katrs
saimnieks ir aprēķinājis slāpekļa kopējās
normas lielumu, izvērtējot visus minētos faktorus, ir jāizvēlas
• optimālais slāpekļa mēslojuma reižu
skaits,
• devu sadalījums pa mēslošanas laikiem.
Kopējo slāpekļa normu nosaka šķirnes īpatnības un saimnieka materiālās iespējas. Vidēji intensīva tipa šķirnēm ieteicamā deva ir
ne mazāk kā 90–120 kg/ha slāpekļa tīrvielā.
Lielākas devas jālieto intensīva tipa šķirnēm – 130–160 kg/ha slāpekļa tīrvielā.
Agri lietojot lielas slāpekļa mēslojuma devas
nevienmērīgi attīstītā sējumā, nevienmērība
izpaudīsies vēl krasāk – spēcīgākie augi kļūs
vēl pārāki. Šādos sējumos būtu nepieciešama
īpaši agra apstrāde ar augu augšanas regulatoru, kas pastiprinātu sakņu sistēmu un veicinātu cerošanu.
Pavasaros ar agru veģetācijas atjaunošanos
rudenī sacerojušos un labi pārziemojušos
kviešu sējumos tūlīt pēc veģetācijas atjauno-

05.04.2006 / Nr. 13

šanās nav nepieciešams lietot lielas slāpekļa
mēslojuma devas – aptuveni 1/3 no kopējās
normas. Tomēr ar tām nedrīkst kavēties, jo
cerojot augi ir iztērējuši barības vielu krājumus. Lielas slāpekļa mēslojuma devas agras
veģetācijas atjaunošanās sākumā veicinās
strauju veģetatīvās biomasas pieaugumu.
Šķirnēm ar nepietiekamu veldres noturību,
kā arī intensīva tipa šķirnēm ar augstu kopējo slāpekļa normu, iespējama agra veldre,
tāpēc ir savlaicīgi jārēķinās ar augu augšanas regulatora lietošanas nepieciešamību.
Pētījumu rezultāti liecina, ka šķirnēm, kurām nav izteikta veldrēšanās, augu augšanas
regulatora lietošana cerošanas laikā dod arī
pozitīvu ekonomisko efektu. Agrīnām šķirnēm atlikušās 2/3 slāpekļa mēslojuma lieto
otrajā papildmēslošanas reizē – stiebrošanas
sākumā. Vidēji agrīnām šķirnēm lietderīga ir
vēl papildus dalīta slāpekļa mēslojuma lietošana kvalitatīvo īpašību uzlabošanai vēlākās
fāzēs – īsi pirms vārpošanas. Vidēji vēlīnām
šķirnēm šādos veģetācijas apstākļos stabilu
ražas pieaugumu var iegūt ar trīs- vai pat
četrreizēju slāpekļa mēslojuma lietošanu.
Pēdējā (vēlams tūlīt pēc ziedēšanas) slāpekļa mēslojuma deva nedaudz palielina graudu
rupjumu, bet it īpaši kvalitatīvās īpašības.
Agros pavasaros ražas lielumu izšķirs otrā
papildmēslošana stiebrošanas sākumā.
Pieaugot veģetatīvajai masai, mainās sējumu
iekšējais mikroklimats un veidojas dažādu
slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, tāpēc
sabiezinātos sējumos lielāka uzmanība ir
jāpievērš slimību attīstībai.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
lauku robežu precizēšanu un mērījumu veikšanu ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju “Trimble GeoXT”. Mērījumu rezultātā iegūst noteiktu lauku kontūru un aprēķinātu
platību hektāros, iegūtos datus var izmantot platībmaksājumu saņemšanai.

Informācija:  3050577, 9115730.
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
un tā filiāles, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansējumu, organizē bezmaksas kursus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.
Informāciju par precīzu kursu norises laiku
var iegūt pa norādīto kontakttelefonu.

Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas
“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un
pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto
personu profesionālās iemaņas un kompetenci”
PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2004” KURSU PROGRAMMA
MAIJAM UN JŪNIJAM

Nr.

1.
2.
3.

Apmācību kursu tēma
Lauksaimniecības produkcijas
ražošana īpaši aizsargājamās
teritorijās / 28 st.
Lauku ekonomikas dažādošana /
lauku tūrisms / 75 st.
Cenu kalkulācija / 16 st.

Kontakttālrunis
5122579

Īstenošanas vieta
Aizkraukle, Aizkraukles LKB,
Lāčplēša 2a

3122731 Tukums, Pils iela 11
3050555 Jelgava, Dobeles iela 43

Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi.
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