INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

Par pasākuma
„Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstu
(BLA)
2015.gadā BLA 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 pasākumu „Bioloģiskā lauksaimniecība”
tiks sekmēta lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs augsnes virskārtas
aizsardzība pret augsnes degradācijas procesiem,
saglabājot augsnēs
organiskās vielas.

Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru
laukaugi (t.sk. tehniskās kultūras), pārējās
kultūras uz aramzemes, zālāji sertificētu sēklu
ieguvei, nektāraugi – 117 EUR

dārzeņi (t.sk. garšaugi
un ārstniecības augi),
izņemot kartupeļus
(t.sk. cietes) – 399 EUR

ilggadīgie zālāji,
aramzemē sētie zālāji,
papuve – 97 EUR

augļu koki un
ogulāji 485 EUR

kartupeļi (t.sk.
cietes) 397 EUR

Atbalsta likmes un atbalsttiesīgie kultūraugi, par kuriem
var saņemt atbalsta maksajumu, abās aktivitātēs ir
vienādi.

BLA atbalstu var saņemt ja:
• lauksaimniecības zeme (LIZ) ir lauksaimnieka turējumā (īpašumā vai tiesiskā
valdījumā, lietošanā) uz 2015.gada 15.jūniju;
• minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir 1 ha, bet katra lauka (vienlaidus zemes
gabals, kurā audzē vienu kultūraugu) platība ir vismaz 0,3 ha;
• platības ir atbalsttiesīgas uz Vienoto platības maksājumu vai Mazo
lauksaimnieku atbalsta shēmu.

Jāsertificē visa saimniecība (visas saimniecības
vienības). Sertificētajām saimniecībām
zaļināšanas prasības nav jāievēro.
Zaļināšanas maksājums tiks piešķirts automātiski!

BLA pasākums ietver divas aktivitātes (BLA1 un BLA2):
• BLA1, kas paredzēta tiem lauksaimniekiem, kuriem līdz šim nav
pieredzes bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas sistēmā:
• 2 gadu saistības saimniecībās, kurās nav ilggadīgo stādījumu
platību;
• 3 gadu saistības, ja saimniecībā ir ilggadīgo stādījumu platības
(neatkarīgi no tās lieluma);
• BLA2, kas paredzēta tiem lauksaimniekiem, kuriem jau ir pieredze
bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanā (t.sk. tiem, kuriem pirms
2015.gada bija tikai pārejas periods):
• lauksaimnieks BLA2 aktivitātē uzņemas 5 gadu saistības;
• ja lauksaimniekam beidzies saistību periods BLA1 aktivitātē, tad viņš
var uzņemties jaunas 3 gadu saistības BLA2 aktivitātē.

Svarīgi!
Ja bioloģiski sertificētā saimniecībā ir ilggadīgo zālāju platība un atbalsta
pretendents par šo platību vēlas saņemt Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos atbalstu (turpmāk - BDUZ) nevis BLA atbalstu, tad Vienotā iesniegumā
pie attiecīgā lauka jāveic atzīme par lauka pieteikšanu BDUZ.
Šajā gadījumā par konkrēto lauku tiks uzņemtas 5 gadu BDUZ saistības un
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.
Pretendentu atbilstība BLA1 vai BLA2 tiks noteikta pamatojoties uz
Sertificējošo institūciju sniegto informāciju.

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 B daļā jāizdara atzīme piesakoties uz BLA atbalsta
maksājumu.

• uz ilggadīgiem zālājiem un sētiem zālājiem nodrošina, ka ganību
sezonā (15.maijs – 15.septembris) bioloģiski sertificēto dzīvnieku
vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz 1ha;
• saistību periodā atbalsta pretendents katru gadu var mainīt lauku
atrašanās vietu, kā arī nepieciešamības gadījumā, aizstāt vienu esošās
saimniecības platību ar citu;
• 2009.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”.

BLA platības var pieteikt vienlaicīgi uz aktivitāti ,,Rugāju lauks ziemas
periodā” (RLZP)
Ja lauks tiek pieteikts uz BLA atbalstu, tad par to pašu lauku nevar saņemt
Vidi saudzējošo metožu pielietošana dārzkopībā atbalstu (VSMD) un Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos atbalstu (BDUZ).

Piesakoties atbalsta maksājumam, atbalsta pretendents uzņemas
daudzgadu saistības par kopējo BLA apstiprināto platību, sākot ar
pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu.

Papildu informācija par pieteikšanos
Lauku bloku karti LAD sagatavos, pamatojoties uz lauksaimnieka iepriekšējā
gada lauku bloka kartes datiem.

Saistības:
BLA1 –
2 vai 3 gadi

Piesakoties BLA atbalstam apņemos saimniekot, atbilstoši
uzņemtajām saistībām, sākot ar pirmo maksājuma
apstiprināšanas gadu
Ja saistību platības samazinājums būs lielāks par 2%, par
samazināto platību saistības tiks pārtrauktas un iepriekš
saņemtais atbalsts būs jāatmaksā!

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 BLA atbalstu
• katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, izdarot atzīmi par
pieteikšanos BLA pasākumam;
• jāsertificē visa saimniecība (visas saimniecības vienības, t.sk.
dzīvnieki). Visa saimniecība kopumā ir ietverta bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles sistēmā;
• jaunajiem pretendentiem, kuriem nav pieredze bioloģiskās
lauksaimniecības saimniekošanas sistēmā (BLA1) obligāti jāiziet vismaz
160 stundu ilgu apmācības kursu pirmajā vai otrajā saistību gadā;

BLA2 –
3 vai 5 gadi

Sankcijas:
Pārkāpums

Sankcija

Visa saimniecība (visas saimniecības
vienības) nav sertificēta

BLA atbalsts netiek piešķirts
un saistības netiek uzņemtas

Uz 1 ha ilggadīgajiem zālājiem un
aramzemē sētajiem zālājiem nav
nodrošinātas vidēji 0.3 nosacītās
liellopu vienības ganību sezonā

Atbalstu atsaka par to platības
daļu uz kuras netiek
nodrošinātas vidēji 0.3 nosacītās
liellopu vienības ganību sezonā

Pretendents neatbild uz LAD
informācijas pieprasījumiem vai
precizējumiem

Par attiecīgo platību atbalsts var
tikt atteikts.

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.

Svarīgi bišu saimniekiem!

Cita informācija
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 );

Atbalsta pretendents, kura saimniecībā laika
posmā no 15.maija līdz 15.septembrim
ir vismaz 20 bioloģiski sertificētu bišu saimju
atbilstoši Lauksaimniecības datu centra
datubāzē pieejamai informācijai, kārtējā gadā
var pretendēt uz atbalstu par bišu saimi.
Atbalsta apjoms - 40 EUR.

• 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.
LAD aicina ikvienu lauksaimnieku izmantot EPS (interneta
https://eps.lad.gov.lv/login), lai iesniegtu Vienoto iesniegumu.

tiešsaistē

Saistību periodā atbalsta pretendents katru gadu var mainīt lauku
atrašanās vietu – visai saimniecībai ir jābūt sertificētai.

Atgādinājums!
Jaunajiem pretendentiem, kuriem nav pieredze bioloģiskās
lauksaimniecības saimniekošanas sistēmā (BLA1) obligāti
jāapgūst vismaz 160 stundu ilgu apmācības kursu pirmajā
vai otrajā saistību gadā.
Par plānoto apmācību kursu laikiem sekojiet
LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv

Lai saņemtu šo atbalstu, papildus iesniegums nav jāiesniedz.

Svarīgi!
Lai kļūtu par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju jāiesniedz
pieteikums vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles
institūcijām VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai Biedrībā
„Vides kvalitāte” līdz kārtējā gada 1.aprīlim, pārstrādes uzņēmumiem
visu gadu!

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sertifikācijas un testēšanas centrs”
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads, LV–4126
Tālr.: 64130013; fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
http://www.stc.lv
Biedrība “Vides kvalitāte”
Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169,
tālr. 67709001, fakss: 67709090
e-pasts: eq@videskvalitate.lv
http://www.videskvalitate.lv

