Par mākslīgi radītiem apstākļiem liecinās šādas pazīmes:
saimniecība izveidota, sadalot kādu citu saimniecību 2 vai vairāk daļās;
saimniecība izveidota un pirmo reizi tiešajiem maksājumiem pieteikusies
pēc 2011.gada 18.oktobra;
saimniecības lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas veids būs tāds
pats kā piegulošo lauku apsaimniekošanas veids un starp laukiem nebūs
novērojama robeža dabā (atšķirīgs augu segums) u.c.
Tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks nav radījis mākslīgus apstākļus, ja:
VPM pieteicās 2011.gadā un kopš tā laika saimniecības atbalsttiesīgā
lauksaimniecības zemes platība nav samazinājusies vairāk par 50%;
2015.gadā Vienotajā iesniegumā
platība ir vismaz 5 ha;

deklarētā

lauksaimniecības

zemes

summa, ko lauksaimnieks būtu tiesīgs saņemt par 2015.gadu no citiem
tiešajiem maksājumiem, kas nav MLS, būtu vismaz 500 EUR (ja viņš
nebūtu pieteicies MLS);
saimniecība, par kuras lauksaimniecības zemi iesniegts Vienotais
iesniegums dalībai MLS, iegūta pirkšanas vai nomas ceļā (pārņemot visu
saimniecību kopumā, nevis daļēji);
saimniecība vai tās daļa, par kuras lauksaimniecības zemi iesniegts
Vienotais iesniegums dalībai MLS, iegūta mantojuma ceļā;
saimniecība izveidota ar tiesas spriedumu.
LAD izvērtēs informāciju un līdz 01.04.2016. informēs lauksaimnieku par
iekļaušanu vai atteikumu iekļaut MLS. LAD ir tiesības pieprasīt no lauksaimnieka
papildus informāciju, lai varētu pieņemt lēmumu.

Ja, izvērtējot lauksaimnieka apliecinājumā norādīto un
papildus iesniegto informāciju, LAD konstatēs, ka lauksaimnieks ir radījis mākslīgus apstākļus, lai gūtu
priekšrocības no MLS, lauksaimniekam MLS maksājums
netiks izmaksāts un par konkrēto gadu nebūs tiesību
saņemt arī VPM.
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MAZO LAUKSAIMNIEKU ATBALSTA SHĒMA
Mazo lauksaimnieku atbalsts ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums
saimniecībai 500 EUR apmērā, kurš aizstāj vienoto platības maksājumu,
zaļināšanas maksājumu, maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem un
brīvprātīgi saistītos atbalstus.
Uz MLS maksājumu var pieteikties gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai (MLS) varēs
pieteikties TIKAI 2015.gadā, bet izstāties varēs,
sākot no 2016.gada!
1. Atbilstības prasības
Lai pieteiktos MLS maksājumam, jāievēro šādas prasības:
saimniecībā 2015.gada 15.jūnijā jābūt vismaz 1 ha atbalsttiesīgas
lauksaimniecības zemes (skat. 2.punktu). Ja to veido vairāki zemes gabali,
tad viena zemes gabala platībai jābūt vismaz 0,3 ha;
saimniecībai ir jābūt izveidotai ar mērķi veikt lauksaimniecisko darbību un
tās izveide nav notikusi mākslīgi radītu apstākļu rezultātā (skat. 6.punktu);
2. Atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes noteikšanas kritēriji
MLS var pieteikt lauksaimniecības zemi, ja tā ir uzturēta kultūraugu audzēšanai
vai noganīšanai piemērotā stāvoklī. Galvenie nosacījumi:
aramzemes virsma ir līdzena un tajā nav krūmu dzinumu, kas vecāki par 1
gadu;
papuvē nezāles ir apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, ir iestrādāti
augsnē līdz 15.09;
zālāji līdz 15.08. ir noganīti vai nopļauti un novākti, izņemot ES nozīmes
zālāju biotopus un bioloģiski vērtīgos zālājus, kas jānogana vai jānopļauj un
jānovāc vienu reizi gadā līdz 15.09.;
ilggadīgo stādījumu rindstarpas, kas ir platākas par 1 metru, līdz 15.09. ir
izpļautas vai mehāniski apstrādātas.

Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz MLS par kaņepju platību, ja tā ir
iekļauta kaņepju tetrahidrokanabinola monitoringā.
3. Pieteikšanās dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā
Lai pieteiktos dalībai MLS, lauksaimniekam:
1) līdz 2015.gada 15.jūnijam Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz
Vienotais iesniegums, izdarot tajā atzīmi par pieteikšanos MLS
maksājumam.

4. Izstāšanās no mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas
Ja lauksaimnieks, kurš 2015.gadā pieteicies dalībai MLS, kādā no turpmākajiem
gadiem vēlēsies no tās izstāties un pieteikties uz citiem tiešajiem maksājumiem,
viņam līdz attiecīgā gada 15.maijam LAD jāiesniedz iesniegums par izstāšanos no
MLS un vienlaicīgi jāiesniedz arī Vienotais iesniegums.
5. Ierobežojumi attiecībā uz citiem atbalstiem un maksājumiem

Piesakoties MLS maksājumam, lauksaimniekam
jāņem vērā, ka nav pieļaujama atsevišķu atbalsta
veidu pārklāšanās!
Piesakoties MLS maksājumam, lauksaimnieks:
• Vienoto platības maksājumu;

NEVAR
SAŅEMT

• Zaļināšanas maksājumu;
• Maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem;
• Brīvprātīgi saistītos atbalstus.
Maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi;
Maksājumu „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”;

2) vienlaicīgi jāiesniedz arī MLS pielikums – apliecinājums dalībai mazo
lauksaimnieku atbalsta shēmā, II daļā norādot informāciju, kas
apliecina, ka nav notikusi mākslīgu apstākļu radīšana.

VAR
SAŅEMT

Maksājumu „Vidi saudzējošu metožu pielietošana
dārzkopībā”;
Maksājumu „Rugāju lauks ziemas periodā”;

Ja lauksaimnieks piesakās MLS un citiem atbalsta veidiem, tad par citiem atbalsta
veidiem tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu, ja
Vienoto iesniegumu iesniegs pēc 2015.gada 22.maija.
Lai pretendētu uz MLS maksājumu turpmākajos gados, lauksaimniekam, kurš
2015.gadā pieteicies MLS, līdz kārtējā gada 15.maijam jāiesniedz Vienotais
iesniegums, apstiprinot, ka iepriekšējā gada Vienotajā iesniegumā norādītā
informācija nemainās, vai norādot attiecīgās izmaiņas.

Kamēr lauksaimnieks ir mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmas dalībnieks, viņam jāsaglabā vismaz tāda
atbalsttiesīgā platība, kas tika noteikta (apstiprināta)
2015.gadā!

Maksājumu „Bioloģiskā lauksaimniecība”;
Kompensācijas maksājumu par Natura 2000 meža
teritorijām;
Pārejas posma valsts atbalstus.
6. Mākslīgu apstākļu radīšana un to sekas
Mākslīgi radīti apstākļi ir visi tie gadījumi, kad:
saimniecības izveides mērķis ir bijis iegūt lielāku maksājumu nekā tad, ja
to saņemtu, piesakoties tikai vienotajam platības maksājumam (VPM) un
zaļināšanas maksājumam;
lauksaimnieks nevar pierādīt, ka saimniecības izveidošanas mērķis ir
lauksaimnieciskās darbības veikšana.

