INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

Par pasākuma „Agrovide un klimats”
atbalstu „Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos”
(BDUZ)
2015.gadā BDUZ sākas jauns saistību periods

Lauku atbalsta dienests
Tālrunis klientiem: 67095000
E-pasts: lad@lad.gov.lv
www.lad.gov.lv
Materiāls sagatavots pamatojoties uz MK noteikumu
projektu, un tam ir informatīvs raksturs.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Īstenojot aktivitāti „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos” tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju
saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un
ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platībās.

Viena lauka ietvaros var būt gan BVZ, gan ES nozīmes zālāju biotops ar vairākām
ražības klasēm. BVZ un ES nozīmes zālāju biotopiem platība tiks noteikta
automātiski pēc iezīmētās lauka robežas kartē. Lauksaimnieks kartē drīkst
nezīmēt katru klasi kā atsevišķu lauku.
Vienā laukā drīkst apvienot gan parastos zālājus, gan zālājus, kas ir
BVZ teritorijā vai ES nozīmes zālāju biotopa teritorijā.

BDUZ aktivitātē atbalstu var saņemt, ja:
• lauksaimnieks ievēros visus atbilstības nosacījumus, t.sk. veiks
laukaimniecisko darbību, ekstensīvi apsaimniekojot atbalsttiesīgo
lauksaimniecības platību, kas ir ilggadīgais zālājs un atrodas:
1. lauksaimniecības zemē, lauku blokos un ir:
• pirms 2013.gada atzīts bioloģiski vērtīgs zālājs (BVZ), kas vēl nav
pārapsekots;
• pēc 2013.gada atzīts ES nozīmes zālāju biotops (atbilst no 1. līdz 3.zālāju
ražības klasei un platības ir atbalsttiesīgas uz Vienoto platības maksājumu vai
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu);
2. ārpus lauksaimniecības zemes teritorijas ar identificējamām un uzmērāmām
robežām un ir pēc 2013.gada atzīts ES nozīmes zālāju biotops (atbilst 4.zālāju
ražības klasei. Platības iekļautas lauku blokos un nav atbalsttiesīgas uz Vienoto
platības maksājumu).

Piesakoties atbalstam
Lauksaimniekam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai Klientu
apkalpošanas centrā līdz 2015.gada 22.maijam vai līdz 2015.gada
15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu (1% par katru nokavēto darba
dienu) jāiesniedz:
• aizpildīts Vienotais iesniegums;
• aizpildītas lauku bloku kartes;
• papildu dokumenti, ja nepieciešams.
Vienotā iesniegumā C daļā jāizdara atzīme pie attiecīgā lauka, piesakoties uz
BDUZ atbalsta maksājumam.

• ilggadīgā zālāja minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1
hektārs, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, kuri ir Lauku atbalsta dienesta
Lauku reģistra informācijas sistēmā;
• atbalsttiesīgā platība ir lauksaimnieka turējumā (īpašumā vai tiesiskā
valdījumā, lietošanā) 2015.gada 15.jūnijā (pārliecinieties, ka tiesības
apsaimniekot platību ir uz 5 gadiem).
Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru:
55 EUR par BVZ (līdzšinējais BVZ)
Par ES nozīmes zālāju biotopiem:
par zālāju ražības 1. klasi – 83 EUR;
par zālāju ražības 2. klasi – 155 EUR;
par zālāju ražības 3. klasi – 206 EUR;
par zālāju ražības 4. klasi – 330 EUR.

No 2015.gada katra
zālāju ražības klase
kartē būs iezīmēta
atšķirīgā krāsā.

Svarīgi!

Atbalsttiesīgo platību robežas kartē iezīmējiet pareizi un
precīzi, t.i. pareizajā blokā, pareizajā vietā un lielumā.

Ja lauks tiek pieteikts uz BDUZ atbalstu, tad par to pašu lauku nevar saņemt
Bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu (BLA), Vidi saudzējošo metožu pielietošana
dārzkopībā atbalstu (VSMD) un Rugāju lauks ziemas periodā atbalstu (RLZP).
Ja bioloģiski sertificētā saimniecībā ir ilggadīgo zālāju platība un atbalsta
pretendents par šo platību vēlas saņemt Bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā
zālājos atbalstu (BDUZ) nevis BLA atbalstu, tad Vienotā iesniegumā pie attiecīgā
lauka jāveic atzīme par lauka pieteikšanu BDUZ. Šajā gadījumā par konkrēto
lauku tiks izmaksāts BDUZ atbalsts, bet par visām pārējām platībām – BLA
atbalsts. Piesakot zālāju platību BDUZ atbalstam, atbalsta pretendentam
attiecībā uz šo platību būs jāievēro visi nosacījumi, kas paredzēti BDUZ
aktivitātē.
LAD izvērtēs Vienotā iesnieguma un BDUZ slāņa kartes informāciju un nosūtīs
atbalsta pretendentam vēstuli, kurā norādīs attiecīgās:
• BDUZ platības lielumu (tā var mainīties pārbaužu rezultātā);
• BDUZ platības sadalījumu pa ražības klasēm un attiecīgās likmes (ja vienā
platībā tās būs vairākas).

Piesakoties atbalsta maksājumam, atbalsta pretendents
uzņemas piecu gadu saistības par katru BDUZ pieteikto
lauku, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu.

• netiek veikti iekultivēšanas pasākumi;
• nedrīkst samazināt apstiprināto saistību platību;
• nedrīkst mainīt lauka atrašanās vietu;

Veicot jebkādas izmaiņas attiecībā uz BDUZ platību, tās obligāti
jāizdara lauku bloku kartē!

Papildu informācija par pieteikšanos

• kārto lauku vēsturi katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā
veiktās apsaimniekošanas darbības:
• ganīšanas periodu;
• ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu;

Lauku bloku karti LAD sagatavos, pamatojoties uz lauksaimnieka iepriekšējā
gada lauku bloka kartes datiem.
Ja lauksaimnieks nav LAD klients - pretendentam jāreģistrējas kā jaunam LAD
klientam.
Ja pretendents ieguvis lietošanā jaunu LIZ platību, kas nebija pieteikta
2014.gadā, tad lauku bloku kartes sagatavošanai jāiesniedz LAD informācija par
apsaimniekotajiem zemes gabaliem, norādot zemes vienības numurus, uz kuru
pamata LAD sagatavos nepieciešamās lauku bloku kartes.

Nosacījumi, kas jāievēro, lai saņemtu BDUZ atbalstu:
• katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, izdarot atzīmi pie lauka par
pieteikšanos BDUZ aktivitātei;
• saimnieko atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas nosacījumiem - nogana vai
nopļauj:

• pļaušanas datumu;
• siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu.
• lauksaimnieciskās darbības kritēriji un savstarpējās atbilstības prasības;
• minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos;
• augsnes virsma ir līdzena, piemērota, zālāju pļaušanai;
• uz platības nav krūmu dzinumi, kas vecāki par 1 gadu.
Ja atbalsttiesīgā platība ir ES nozīmes zālāju biotops, tad
ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā ir jāapgūst
pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu
apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz 8 stundu ilgu
apmācību kursu par zālāju biotopu apsaimniekošanas
metodēm, ko apliecina atbilstošs dokuments.

Ganīšana:
• ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;
• nav atļauta pārganīšana (nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9
nosacītās liellopu vienības uz 1 ha ganību sezonā no 15.maija līdz
15.septembrim. Dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar Informatīvajā
materiālā platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā 31 lpp norādīto
formulu;

Saistības:
Piesakoties BDUZ atbalstam
apņemos saimniekot 5 gadus!

• nepietiekami noganīto platību appļauj līdz 15.septembrim.
Pļaušana:
• nopļauj 1 reizi gadā un nopļauto zāli novāc (satinot ruļļos ar vai bez
plēves, vai žāvē siena gubā) līdz 15.septembrim (nav atļauta
smalcināšana vai zāles atstāšana uz lauka vālos);
• pļaušanas sākuma datums nav noteikts;

Ja saistību platības samazinājums būs lielāks par 2%, par
samazināto platību saistības tiks pārtrauktas un iepriekš
saņemtais atbalsts būs jāatmaksā!
Saistības katrā no pasākuma „Agrovide un klimats” nodod un pārņem atsevišķi,
neietekmējot citu aktivitāšu saistību periodus.

Sankcijas:
Pārkāpums

Sankcija

Lauks nav nopļauts vai nopļauts
nepietiekoši līdz 15.septembrim

BDUZ atbalstu par lauku nemaksā un
saistības neuzņem

Lauks nav noganīts vai nav appļauts
pēc noganīšanas līdz 15.septembrim

BDUZ atbalstu par lauku nemaksā un
saistības neuzņem

Nav kārtota lauku vēsture

Kopējo BDUZ atbalstu samazina par 1%,
BDUZ saistības tiek uzņemtas

Nav apgūtas iemaņas ES nozīmes
zālāju biotopu apsaimniekošanā.

BDUZ saistības tiek pārtrauktas ar
atmaksu

Ganīšanā izmantotais lopu blīvums
pārsniedz 0.9 nosacītās liellopu
vienības vai blīvums nepārsniedz
0.9 nosacītās liellopu vienības, bet
platība ir pārmērīgi noganīta

BDUZ atbalstu par lauku nemaksā un
saistības neuzņem

Ir mainīta lauka atrašanās vieta

BDUZ saistības tiek pārtrauktas ar
atmaksu

Pretendents neatbild uz LAD
informācijas pieprasījumiem vai
precizējumiem

Par attiecīgo platību atbalsts var tikt
atteikts. BDUZ saistības netiks uzņemtas

BVZ vai ES nozīmes zālāju biotops
ir iznīcināts (uzarts, apbūvēts,
aprakts u.c. gadījumi)

BDUZ atbalstu par lauku nemaksā un
saistības neuzņem
Ja saistības ir uzņemtas, tad tās tiek
pārtrauktas ar atmaksu

Veikta neatbilstoša platības
apsaimniekošana – zālājs ir
smalcināts, ir nopļauts, bet nav
novākts u.c. gadījumi

BDUZ atbalstu par lauku nemaksā,
piemēro pārdeklarācijas
sankciju un saistības neuzņem

Zālājs ir bojāts no meža dzīvniekiem

Ja zālāja atjaunošanas pasākumi ir veikti
vai uzsākti atbalsts tiks piešķirts un
saistības tiks uzņemtas

Zālājs ir bojāts no trešās personas,
kas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu,
objekta ekspluatācijas aizsargjoslā
veikusi tās izveidošanas mērķim
atbilstošos pasākumus

Ja zālāja atjaunošanas pasākumi
ir veikti vai uzsākti atbalsts tiks piešķirts
un saistības tiks uzņemtas

Vēršam uzmanību, ka šīs nav vienīgās sankcijas vai samazinājumi, kas var tikt
piemēroti administrēšanas procesā.
Savstarpējās atbilstības pārkāpumi:
Savstarpējās atbilstības prasības un nosacījumi ir jāievēro visiem
lauksaimniekiem, kas piesakās maksājumiem. Vairāk skatīt Informatīvajā
materiālā platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā.

Cita informācija:
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.
Lauksaimnieks nedrīkst pārveidot un uzart aizsargājamos ekoloģiski jutīgos
ilggadīgos zālājus (ES nozīmes zālāju biotopus)! Lauksaimniekam, kas
aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju uzaris vai pārveidojis citā zemes
izmantošanas veidā, ir pienākums pārveidot tos atpakaļ par ilggadīgo zālāju līdz
nākamā gada 9.jūnijam.
Svarīgi!
Vienoto iesniegumu, lauku bloku kartes un papildu dokumentus var
saņemt un iesniegt:
• personīgi LAD Klientu apkalpošanas centrā (adreses un tālruņa numurus skatīt
Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā );
• sūtīt pa pastu (LAD RLP adreses un tālruņa numurus skatīt Informatīvajā
materiālā platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā );
• iesniegt, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (šis ir obligāts nosacījums saimniecībām ar aramzemi 10 ha un vairāk);
• Vienotā iesnieguma aizpildīšanas principi norādīti Informatīvajā materiālā
platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā 5.pielikumā.
Lauku bloku kartes tiks sagatavotas tiem lauksaimniekiem, kas bija pieteikušies
atbalstam arī iepriekšējā gadā.
Lauksaimniekam pirms Vienotā iesnieguma iesniegšanas (vai nosūtīšanas pa
pastu) jānokopē un obligāti jāsaglabā aizpildītais Vienotais iesniegums un lauku
bloku kartes, jo tās būs nepieciešamas, iesniedzot labojumus vai papildinājumus.
Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāms:
• datums, kad visi dokumenti iesniegti LAD Klientu apkalpošanas centrā, ja
iesniedz personīgi;
• dokumentu izsūtīšanas datums (pasta zīmogs), ja nosūta pa pastu.
Svarīgi!
LAD aicina ikvienu lauksaimnieku izmantot EPS (interneta tiešsaistē
https://eps.lad.gov.lv/login), lai iesniegtu Vienoto iesniegumu.

ATGĀDINĀM!
BVZ un ES nozīmes zālāju biotopiem jābūt nopļautiem
vai noganītiem līdz 15.septembrim!

