14.pielikums

Iespējas zemes īpašniekiem saņemt atbalstu dabas lieguma teritoriju
apsaimniekošanai

Platību maksājumi ir ikgadējs finansiāls atbalsts lauksaimniekiem par lauksaimniecības
(pļavu) zemes platībām Natura 2000 teritorijā ar saimnieciskās darbības
ierobežojumiem un to var saņemt par katru apsaimniekotās platības vienību (hektāru),
kas atbilst konkrētā atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu LAD
administrēto pasākumu ietvaros, ir jābūt reģistrētai LAD Klientu reģistrā. Uz
maksājumiem tiesīga ir tikai tā kārtējā gadā apsaimniekotā platība, kas ir uzturēta labā
lauksaimniecības stāvoklī.
Vienotā platībmaksājuma atbalsta saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir uzturēta
labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un tiek apsaimniekota.
Īpašniekam vai nomniekam LAD jāiesniedz iesniegums lauku bloku precizēšanai par
zemi, kas līdz šim nav bijusi iekļauta LAD lauku blokos un jau ir sakopta lauku bloka
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdī.
Papildus platībmaksājumiem ir iespēja izvērtēt atbilstību aktivitātei "Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos" un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksei
jeb zaļināšanas maksājums (tālāk aprakstā).
Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide
un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ).
Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana,
savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.
Piesakoties BDUZ atbalstam, lauksaimnieks uzņemas daudzgadu saistības par katru
pieteikto platības vienību, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu.
Visā saistību periodā atbalsta pretendents:





katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, veicot atzīmi pie lauka par
pieteikšanos BDUZ kārtējā gadā;
saimnieko atbilstoši aktivitātes atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
nedrīkst samazināt apstiprināto platību;
ja saistību platības samazinājums būs lielāks par 2%, par samazināto platību
saistības tiks pārtrauktas un iepriekš saņemtais atbalsts būs jāatmaksā.
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Saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1307/2013
par noteikumiem tiešmaksājumiem: Komisijas deleģētā regula Nr. 639/2014, kas
papildina noteikumus par tiešmaksājumiem; Komisijas Īstenošanas regula Nr.
641/2014, kas paredz piemērošanas noteikumus par tiešmaksājumiem; (ES) regulu, no
2015. gada ir ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas ir cieši sasaistīts ar vienoto
platības maksājumu.
Lai saņemtu zaļināšanas maksājumu, saimniecībām no 2015.gada jāievēro zaļināšanas
prasības, ko veido:
1) kultūraugu dažādošana;
2) ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana un/vai uzturēšana;
3) esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.

Ja saimniecībā aramzemes platība ir mazāka par 10 ha, tad kultūraugu dažādošana un
ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošana un/vai uzturēšana netiek attiecināta. Šādas
saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu platību saņems automātiski, ja Lauku
atbalsta dienestā īpašnieki būs reģistrējušies un būs izveidots lauku bloks.
Interneta resurss:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibumaksajumu-veidi/pasakuma-agrovide-un-klimats-aktivitate-biologiskasdaudzveidibas-uzturesana-zalajos-(bduz)-215
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/

