2.2. Atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes noteikšanas kritēriji
LIZ ir lauksaimniecības zeme, ko aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai ilggadīgie stādījumi.
Atbalsta maksājumiem var pieteikt LIZ platību, ja:
• tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu, kam izveidojušās ziedkopas;
• tajā nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem uz 1 ha;
• tajā nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kura laikā no 15.05. līdz 15.09. ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas;
• tā ir uzturēta kultūraugu audzēšanai vai noganīšanai piemērotā stāvoklī (skat. 1.tabulu).
Maksājumus nevar saņemt par LIZ platību, ja:
• to izmanto nelauksaimnieciskai darbībai – īpaši ceļu būvei, telšu novietošanai, auto un tehnikas stāvvietām, izstāžu, gadatirgu, sporta,
atpūtas un citu sabiedrisku pasākumu rīkošanai laikposmā no 15.05. līdz 15.09. ilgāk par 4 nedēļām pēc kārtas, un ja nepieciešama augsnes
virskārtas atjaunošana un izlīdzināšana vai zālāju zelmeņa atjaunošana;
• tā ir platība, ko pārsvarā izmanto nelauksaimnieciskai darbībai, uz kuras atrodas lidlauks, pastāvīgs sporta laukums, t.sk. golfa laukums, lauki
vai nogāzes, kur ierīkotas slēpošanas un citu sporta veidu trases ar aprīkojumu, zirgu izjāžu laukums ar aprīkojumu, atpūtas un kempingu
laukums, siltumnīcas ar grīdas segumu, ceļi, Ziemassvētku eglīšu stādījumi.
1.tabula

Atbalsttiesīgā LIZ platība
LIZ veids

Aramzeme

Papuve (aramzeme)

Kaņepju platības
(aramzeme)

Aramzemē sētie
zālāji (aramzeme)

Ilggadīgie zālāji
(līdz šim – pastāvīgās
pļavas un ganības)

Ilggadīgie stādījumi
Īscirtmeta atvasāju
sugu platības
(ilggadīgie stādījumi)
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LIZ definīcijas skaidrojums

Atbalsttiesīgās LIZ nosacījumi
• augsnes virsma ir:
LIZ, ko izmanto kultūraugu audzēšanai. Kultūraugi var būt
− līdzena, atbilstoši lauksaimniecības apsaimniekošanas veiviengadīgi (nomaina katru gadu) un daudzgadīgi. Tomēr LIZ
dam un vietas mikroreljefam;
− piemērota pirmssējas apstrādei vai zālāja un citu augu noneuzskata par aramzemi, ja tajā audzē aramzemē sētos zālājus
5 gadus vai ilgāk.
pļaušanai vai novākšanai;
• tajā nav krūmu dzinumu, kas vecāki par 1 gadu.
Aramzeme, uz kuras nenotiek ražošana:
• nezāles tiek apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, tiek iestrādāti augsnē:
• neaug neviens kultūraugs, izņemot tos, kas tiek audzēti
− līdz kārtējā gada 15.09;
zaļmēslojumam;
− līdz katra otrā gada 15.09. (BLA saimniecībās);
• neizmanto ganīšanai;
• vienu reizi pirms uzaršanas drīkst lietot glifosātus saturošus
• kārtējā gadā uzturēta vismaz:
herbicīdus (raundapu), pēc miglošanas 2 – 3 nedēļu laikā
− sešus mēnešus pēc kārtas;
mehāniski jāapstrādā.
− līdz 15.07.
Zālāji, kas apstrādāti tikai ar glifosātu saturošiem herbicīdiem (piemēram, raundapu), bet nav mehāniski apstrādāti, netiks uzskatīti
par papuvi.
LIZ, kurā iesētas EK “Kopējā lauksaimniecības augu sugu šķirņu • izaugušajos kaņepju augos THC saturs nepārsniedz 0,2% (LAD
vērš uzmanību, ka kaņepju šķirnei Tisza vidējais THC līmenis
katalogā” (33. pilnais izdevums Nr. 2014/C 450/01, ES Oficiālajā
Vēstnesī publicēts 16.12.2014.) uzskaitīto kaņepju šķirņu sēklas.
2012.gadā pārsniedza pieļaujamo normu!).
• līdz kārtējā gada 15.08.:
Zālāji, ko veido stiebrzāles un lopbarības zālaugi un kas augsekā
− jānopļauj un jānovāc vai
ir iekļauti līdz 5 gadiem.
− jānogana.
Zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei
• līdz kārtējā gada 01.10. jānokuļ.
VAAD.
Zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības
• līdz kārtējā gada 15.09. jānopļauj un jānovāc.
augu vākšanai.
Zālāji, ko veido stiebrzāles un lopbarības zālaugi, kas:
• līdz kārtējā gada 15.08.:
• audzēti dabiskā veidā (pašsējā) vai kultivējot (sējot):
− jānopļauj un jānovāc vai
• nav iekļauti augsekā 5 gadus vai ilgāk, t.sk. ja zālājs ir pārsēts
− jānogana.
vai atjaunots.
• jānogana vai jānopļauj:
− ganīšana:
 ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;
Zālāji, kas ir atzīti par BVZ vai atzīti par no lauksaimnieciskās
 nav atļauta pārganīšana (nosacītais dzīvnieku blīvums
darbības atkarīgiem ES nozīmes daļēji dabīgiem zālāju bionepārsniedz 0,9 LielV uz 1 ha ganību sezonā no 15.05.
topiem vai putnu dzīvotnēm (turpmāk – ES nozīmes zālāju
līdz 15.09.);
biotopi)
 nepietiekami noganītās platības jāappļauj līdz 15.09.
− pļaušana: jānopļauj un jānovāc 1 reizi gadā līdz 15.09.;
• netiek veikti iekultivēšanas pasākumi.
Zālāji, ko aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņu prosa un
• līdz kārtējā gada 01.05 jānopļauj un jānovāc.
miežubrālis, kuru ziedēšanas fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā.
Zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības
• līdz kārtējā gada 15.09. jānopļauj un jānovāc.
augu vākšanai
LIZ, kurā kultūraugus neaudzē augsekā un kurā audzētie kultū- • līdz kārtējā gada 15.09. rindstarpas, kuru platums pārsniedz
raugi dod ražu vairākas reizes (augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.).
1 m, tiek izpļautas vai mehāniski apstrādātas.
LIZ, kura saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem nav meliorēta
un kurā stāda un audzē viena vecuma īscirtmeta atvasāju su- • 5 gadu maksimālais cirtes aprites laiks.
gas – apsi, kārklu vai baltalksni.

