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
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.

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

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.

Par pasākuma „Agrovide un klimats”
atbalstu „Rugāju lauks
ziemas periodā” (RLZP)

Svarīgi!

2015.gadā RLZP sākas jauns saistību periods

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

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 „Rugāju lauks ziemas periodā” tiks nodrošināta
neiestrādātu kultūraugu pēcpļaujas atlieku saglabāšana ziemas
periodā, kas veicina augsnes virskārtas aizsardzību pret augsnes
degradācijas procesiem, saglabā augsnēs organiskās vielas, samazina
barības vielu noteci, kā arī nodrošina savvaļas dzīvniekus ar papildus
barību ziemas periodā.

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

RLZP aktivitātē atbalstu var saņemt ja:

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.

• lauksaimniecības zeme (LIZ) ir lauksaimnieka turējumā (īpašumā vai tiesiskā
valdījumā, lietošanā) uz 2015.gada 15.jūniju;
• minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir 10 ha, bet katra atsevišķā 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;
• platībās pēc ražas novākšanas tiek atstāti rugāji vai kultūraugu pēcpļaujas
atliekas.

Likme: 87 EUR/ha
Piesakoties atbalstam lauksaimniekam LAD 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
RLZP atbalsta maksājumu.

Papildu informācija par pieteikšanos

Ja lauksaimnieks nav LAD klients - pretendentam jāreģistrējas kā jaunam LAD klientam.

Nosacījumi, kas jāievēro, lai saņemtu RLZP atbalstu:
• lauksaimniecības zemē tīrsējā vai maisījumā jāaudzē kvieši, mieži, rudzi,
tritikāle, auzas, griķi, rapsis, ripsis, zirņi, lauka pupas, lupīna, lini, amoliņš,
esparsete, facēlija vai citi nektāraugi, kā arī vīķi un kukurūza (izņemot kukurūzu
biogāzes ieguvei);
• lauksaimniekam pēc ražas novākšanas līdz 31.martam jāsaglabā neiestrādātas
kultūraugu pēcpļaujas atliekas - rugāji – vai to nenopļautas atliekas vismaz 10 ha
platībā;
• pēc ražas novākšanas nav atļauts lietot augu aizsardzības līdzekļus un
minerālmēslojumu;
• saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanas vietu, arī aizstājot to ar citu lauku.

Saistības:
Saistības - 5 gadi
Ja saistību platības samazinājums būs lielāks par 2%, par
samazināto platību saistības tiks pārtrauktas un iepriekš
saņemtais atbalsts būs jāatmaksā!
Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas
atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru daudzgadu saistību
platība ir samazināta.

Sankcijas:
Piesakoties atbalsta maksājumam, atbalsta pretendents uzņemas
piecu gadu saistības par kopējo RLZP atbalstam apstiprināto
platību, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu
RLZP platības var pieteikt vienlaicīgi uz pasākumu „Bioloģiskā
lauksaimniecība” (ievērojot BLA nosacījumus)
Ja lauks tiek pieteikts uz RLZP atbalstu, tad par to pašu lauku nevar saņemt Vidi
saudzējošo metožu pielietošana dārzkopībā atbalstu (VSMD) un Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos atbalstu (BDUZ).

Pārkāpums
Pēc ražas novākšanas rugāji ir iearti

Sankcija
Par konkrēto platību atbalsts netiek piešķirts
un saistības netiek uzņemtas

Pēc ražas novākšanas lietoti augu

Par konkrēto platību atbalsts netiek piešķirts

aizsardzības līdzekļi un minerālmēslojums

un saistības tiek uzņemtas

Pretendents neatbild uz LAD informācijas

Par attiecīgo platību atbalsts

pieprasījumiem vai precizējumiem

var tikt atteikts

Vēršam uzmanību ka šīs nav vienīgās sankcijas vai samazinājumi, kas var tikt piemēroti
administrēšanas procesā.

