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Normatīvo aktu grozījumi un 
grozījumu projekti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 «Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem»:
1.grozījumi jau apstiprināti: Ministru kabineta 2018. gada
30.janvāra noteikumi Nr.66 «Grozījumi Ministru kabineta
2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 «Tiešo maksājumu
piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem»».
2.grozījumiem sagatavots projekts: nosūtīts publiskai
apspriešanai un saskaņošanai lauksaimniekiem.

Omnibus Regula (ES) 2017/2393 (2017.gada 13.decembris),
ar ko groza «ar lauksaimniecību saistītās» Regulas 1307/2013
(TM), 1305/2013 (LAP), 1306/2013 (Horizontālā), 1308/2013
(Tirgus kopīgā organizācija) – tehniski KLP uzlabojumi, lai
vienkāršotu «lauksaimniecības» noteikumus.
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Platību pieteikšana ārpus lauku 
blokiem
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Lauku attīstības programmas (LAP) atbalsta 

pasākumi vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
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Lauku attīstības programmas 
pasākumiem svarīgi!

 Pretendējot uz LAP pasākumiem, uzņemtās daudzgadu

saistības jāsaglabā no diviem līdz pieciem gadiem,

nesamazinot apstiprināto platību.

 Saistību samazināšana pieļaujama tikai objektīvu iemeslu

dēļ, šādā gadījumā jāaizpilda paskaidrojums par LAP

saistību pārtraukšanu.

 Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ir atrodams

skaidrojums par veidlapas «Paskaidrojums par LAP

saistību pārtraukšanu» aizpildīšanu.

 Lauku atbalsta dienests izvērtēs veidlapā norādīto

informāciju un veidlapai pievienotos dokumentus, un lems

par saistību pārtraukšanu.
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Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos (BDUZ)

Dabas aizsardzības pārvalde periodā līdz 2020.gadam Latvijā 
veiks ilggadīgo zālāju pārvērtēšanu. 

Ja pēc pārvērtēšanas BVZ platība netiks atzīta par ES 
nozīmes zālāju biotopu, atbalsta pretendentam par 
attiecīgo platību saistības netiks pārtrauktas un 
atlikušajā saistību periodā par šo platību viņš varēs 
saņemt pamatlikmi. 

Ja lauksaimniekam pēc pārvērtēšanas būs ES nozīmes zālāju 
biotopi, tad tos nedrīkst pārveidot un uzart. 

Lauksaimniekam, kas būs uzaris vai pārveidojis citā 
zemes izmantošanas veidā, būs pienākums pārveidot 
tos atpakaļ par ilggadīgo zālāju līdz nākamā gada 
9.jūnijam. 
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Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos (BDUZ)

no 2015.gada 
Atbalsta aktivitāte sastāv no 5 kultūrgrupām: 
•BVZ (vecais BDUZ) 
•ES nozīmes zālāju biotopi: 
–Zālāju ražības klase 1 
–Zālāju ražības klase 2 
–Zālāju ražības klase 3 
–Zālāju ražības klase 4 (ārpus lauku blokiem esoša teritorija ar identificējamām un 
uzmērāmām robežām) (par konkrēto platību nevar saņemt VPM un citus atbalsta 
maksājumus) 

Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru 
•BVZ – 55 EUR 
•ES nozīmes zālāju biotopi: 
–Zālāju ražības klase 1 – 83 EUR 
–Zālāju ražības klase 2 – 155 EUR 
–Zālāju ražības klase 3 – 206 EUR 
–Zālāju ražības klase 4 – 330 EUR (par konkrēto platību nevar saņemt VPM un citus 
atbalsta maksājumus) 
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Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos (BDUZ)

• Uzņemas 5 gadu saistības, laukus nevar mainīt vietām

• Platību līdz 15. septembrim nogana, nopļauj un zāli noved

• Iekārto un pilda lauka vēsturi visu saistību periodu

• Ja zālāji ir pārkartēti, tad divu gadu laikā jāiziet 
apmācības, kuru laikā jāsagatavo platības 
apsaimniekošanas plāns 
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Par BDUZ platībām un 
ilggadīgajiem zālājiem

BDUZ un ilggadīgo zālāju platībā varēs saglabāt 
līdz 0,1 ha lielu nenopļautu vai nenoganītu zālāju 
laukumu uz 1 ha ilggadīgo zālāju platības, kurā 
nav kūlas slānis un koku un krūmu atvases. 
Atsevišķu nenopļautu vai nenoganītu laukumu 
platība nedrīkst piekļauties lauka malai un šādu 
laukumu kopējā platība nevar pārsniegt 1 ha.  
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Vienotā platību maksājumu 
iesnieguma aizpildīšana

1
1



NIM atbalsttiesīgās teritorijas

Kompensācijas maksājumu par Natura 2000 meža teritorijām var 

saņemt par meža zemes (izņemot purvus) platību, kas atrodas: 

•Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) un noteikta 

atbilstoši likumam «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām»

•Mikroliegumos, kas noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem

1
2



NIM atbalsta pretendenti

 Atbalsta pretendents ir persona, kas apsaimnieko mežu, un uz 

kārtējā gada 15.jūniju ir tā:

•īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs); 

•tiesisko valdītāju kooperatīvs vai apvienība.

 Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem 

īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro 

vienu personu iesniegt pieprasījumu.  

 Atbalstu nevar saņemt par  pašvaldībai vai valstij piederošu mežu.
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi (1)

Atbalstam pieteiktajā platībā ir noteikti sekojoši saimnieciskās darbības ierobežojumi, 
kas ir spēkā esoši uz 2018.gada 1.martu:

• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;

• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

• aizliegta galvenā cirte;

• aizliegta kailcirte.

Atbalsttiesīgo platību nosaka, pamatojoties uz 

Meža Valsts reģistra un LAD Lauku reģistra datiem. 

Ja konstatē novirzi starp deklarēto platību un minēto reģistru datiem, 

atbalstu piešķir par konstatēto mazāko platību. 

Šādā gadījumā tiek piemēroti pārdeklarāciju sodi.
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi (2)

Atbalstam pieteiktajā platībā:

• ir veikta inventarizācija un tā ir iekļauta MVR ne vēlāk kā līdz kārtējā 
gada 1.martam;

• tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par mežsaimnieciskās 
darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos.

Atbalsta pretendents saskaņā ar IeM IC datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 
1.novembrī nav saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 54., 54.1, 57., 57.1, 57.2, 57.3, 58., 66., 66.2, 66.4, 67., 

67.1, 68., 71., 71.1 vai 81.pantu vai Krimināllikuma 109.pantu vai līdz kārtējā gada 
1.novembrim ir samaksājis naudas sodu par šajā apakšpunktā minētajiem 
pārkāpumiem, 

Atbalsta pretendentam nav konstatēta kāda no grūtībās nonākuša uzņēmuma 
pazīmēm uz iesnieguma iesniegšanas brīdi.
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi (3)

Par atbalstam pieteikto atbalsttiesīgo platību :

kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta veidā no 

valsts budžeta līdzekļiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un 

pašvaldību izveidotajās ĪADT un mikroliegumos;

nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu "Par zemes 

īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem īpaši aizsargājamās teritorijās un mikroliegumos", izņemot 

kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu.
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Pieteikšanās atbalsta saņemšanai
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Līdz 2018.gada 22.maijam LAD jāiesniedz:

• Vienotais iesniegums 2018.gadā;

• pielikums «Atbalsta iesniegums kompensācijas maksājumam par

Natura 2000 meža teritorijām»;

• meža zemes plāna kopija ar iezīmētām atbalstam pieteiktajām meža zemes 

platībām.
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Lauku atbalsta dienesta ieteikumi 
atbalsta pretendentiem

 Ņemot vērā regulārās izmaiņas ĪADT normatīvajos aktos, 

pirms meža zemju platību pieteikšanas Kompensācijas 

maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām, 

pārliecināties VMD par atbalsttiesīgajām ierobežojumu 

platībām. 

 Savlaicīgi veikt meža zemju inventarizāciju un 

piereģistrēt to VMD.
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Īpašumtiesības

• Dati tiek ņemti no Valsts zemes dienesta datu bāzes

• Ja zeme tiek nomāta - vajag Zemes nomas līgumu

• Ja ir zemes nomas līgums ar pašvaldību, to nevar 
iznomātājs iznomāt tālāk. Apsaimniekotājam pašam 
jānoslēdz jauns līgums ar pašvaldību

• 15.06. pēdējais datums, uz kuru jābūt LIZ lauksaimnieka 
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā. 
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Paldies par uzmanību!


