Ekoloģiska nozīmes platība (ENP)
2019. gadā
Prasības un izmaiņas
Papuve

Platība netiek izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai - ganīšanai, ražas novākšanai
Ja papuves aizņemtā platība iepriekšējā gadā
deklarēta kā ilggadīgais zālājs, tad līdz kārtējā
gada 30. maijam tā mehāniski jāapstrādā

1 ha = 1 ha ENP

Zemei jābūt atstātai papuvē
Līdz
15 No
JAN Aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus

15
JŪL

No Nezāles regulāri jāapkaro un augi,

Līdz

t.sk. zaļmēslojums, jāiestrādā augsnē

15
SEP

Koku vai krūmu puduri, akmeņu kaudzes
Uzskatāms kā ainavas elements, ja to ieskauj aramzeme un tam ir stabilas
un uz ortofoto attēla redzamas robežas. Mazākā platība - 0.01 ha.

1 m2 = 1,5 m2 ENP

Nav noteikts ainavas elementa lielums, izņemot gadījumus, ja
ainavas elements atrodas blakus aramzemei – tad ierobežojums ir
1,5 ha (nav daļa no aizaugošas vai nekoptas platības).
Par ENP tiks uzskatīta tikai tā daļa, kas nepārsniedz 0,3 ha

Nevar būt iekļauta
Valsts meža
dienesta Meža valsts
reģistrā kā mežs

Laukmales un buferjoslas

1 m = 9 m2 ENP

Turpmāk kā viens ainavas elements
Nenotiek
ražošana
(var appļaut vai
noganīt)

No 1 līdz 20 m platas
joslas, kurās nav koku un
krūmu dzinumu, kas
vecāki par vienu gadu

Augu segums ir
atšķirīgs no blakus
esošās zemes augu
seguma

Dīķi
Dīķa platība no 0,01 līdz 1,5 ha, taču
par ENP tiks uzskatīta tikai tā daļa,
kas nepārsniedz 0,3 ha

0,01-1,5 ha

1 m2 = 1,5 m2 ENP

ENP līdz 0,3 ha

Labības vai labības un proteīnaugu pasējā sēts zālājs
Pasējā var sēt stiebrzāles vai
tauriņziežus (lucerna,
ragainais vanagnadziņš,
āboliņš, vīķi, amoliņš,
esparsete) tīrsējā vai
savstarpējā maisījumā

Aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus
vismaz 8 nedēļas pēc galvenā kultūrauga
ražas novākšanas vai līdz kārtējā gada
15. oktobrim, ja astoņu nedēļu periods
beidzas pirms šī datuma, vai līdz nākamā
galvenā kultūrauga iesēšanai

Slāpekli piesaistoši kultūraugi
Lucerna, ragainais
vanagnadziņš, āboliņš,
lauka pupas, vīķi, zirņi,
amoliņš, austrumu galega,
lupīna, esparsete vai soja

Var audzēt maisījumā ar
graudaugiem vai stiebrzālēm,
ja tauriņziežu īpatsvars pēc
sēklas masas, augu skaita vai
zaļmasas ir lielāks par 50%

Starpkultūras

1ha = 0,3 ha ENP

1 ha = 1 ha ENP
Aizliegts lietot augu
aizsardzības līdzekļus
no kultūraugu
iesēšanas brīža līdz
ražas novākšanai

1 ha = 0,3 ha ENP

Maisījumā sēti vismaz 2 starpkultūru augi: vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas,
facēlija, griķi, vasaras vīķi, ziemas vīķi, rudzi, pupas, zirņi vai lopbarības redīsi
Jāiesēj ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 1. septembrim un
sējums jāsaglabā vismaz līdz
kārtējā gada 31. oktobrim

Grāvji

1 m = 5 m2 ENP

Meliorācijas kadastrā esošie grāvji
(bez platuma ierobežojuma), kas
piekļaujas aramzemes lauka malai

Mazākumā esošā
kultūrauga augu
skaits ir vismaz
5 uz 1 m 2

5 m2
5 m2

Aizliegts lietot augu
aizsardzības līdzekļus
periodā no 1. septembra
līdz 31. oktobrim

Katram pieguļošam aramzemes laukam
ENP aprēķinā iekļauj pusi no grāvja platuma
2
(5 m vienam laukam un 5 m2 otram laukam)

Saraksts ar pagastiem un novadiem, kuros lauksaimniekiem tiek
piemērots "Mežu atbrīvojums" (atbrīvojums no ENP prasības)
Saraksts spēkā
no 2018. līdz 2020.gadam

Nav Mežu atbrīvojums no 2018.gada
Mežu atbrīvojums no 2018.gada
Mežu atbrīvojums no 2015.gada
Nav Mežu atbrīvojums
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