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Ievads

Kopš 2016. gada 7. jūnija kompensācijas par īpaši aizsargājamo un nemedījamo 
sugu postījumiem izmaksā DAP;

Kompensācijas izmaksā par nodarītajiem zaudējumiem augkopībai, akvakultūrai, 
lopkopībai vai biškopībai;

Kompensāciju izmaksā, tikai tad, ja zaudējumi pārsniedz vienu minimālo valsts 
mēnešalgu;

Kompensācijas izmaksā, ja nav pārsniegts de minimis atbalsts trīs gadu laikā;

Kompensāciju izmaksā, ja īpašnieks ir nomaksājis naudas sodu;

Pieteiktajai platībai vai ganāmpulkam jābūt īpašumā vai valdījumā, ko apliecina 
noslēgts nomas līgums.
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Apsekojumi

Pieteiktās platības vai ganāmpulki jāapseko divu nedēļu laikā 

no pieteikuma saņemšanas brīža;

Apsekojumā piedalās pats iesniedzējs, kā arī citu iestāžu 

pārstāvji (Valsts vides dienesta, Lauku atbalsta dienesta, 

Pārtikas un veterinārā dienesta un vietējās pašvaldības 

pārstāvis);

Nepieciešamības gadījumā var piesaistīt sertificētu ekspertu, ko 

apmaksā pieteicējs.
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Kompensācija augkopībai

Postītā platība vismaz 0,05 ha;

Pieteikties var putnu pavasara un rudens migrācijas laikā, bet 

ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā;

Atbaidīšanā izmanto akustiskos atbaidītājus, vizuālos 

atbaidītājus un repelentus;

De minimis ir 15 000 EUR;
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Kompensācija akvakultūrai 

Postītājsugas (gārņi, jūras krauklis, zivju ērglis, jūras ērglis, ķīri un ūdrs);

Postītā platība  ir jābūt vismaz 0,1 ha;

Zemes lietojumu veidam obligāti jābūt kā «dīķis» vai «zeme zem ūdeņiem»;

Lauksaimniecības datu centrā dīķiem jābūt reģistrētiem kā novietnei;

Pieteikties var tikai vienreiz gadā ( vēlams vasaras mēnešos);

De minimis ir 30 000 EUR;

Atbaidīšanas pasākumi: vizuālie atbaidītāji vai akustiskie atbaidītāji.
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Kompensācijas lopkopībai un 

biškopībai

Jānosaka dzīvnieku suga, kam izdarīti postījumi, postīto bišu saimju skaitu;

Aizsardzības pasākumi – nožogotas platības diennakts tumšajā laikā, suņi, 
bišu stropiem jāatrodas cilvēku mītņu tuvumā, vizuālie atbaidītāji;

Kompensācijai var pieteikties ik reizi, kad nodarīti zaudējumi;

De minimis 15 000 EUR;

Dzīvniekiem jābūt apzīmētiem, un bišu saimēm jābūt reģistrētām;

Kompensāciju izmaksā tikai tad, ja dzīvnieks nogalināts vai ievainots, un 
tādēļ jānogalina; bišu saimēm, ja tās ir gājušas bojā vai likvidējamas.
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Kompensācijas izmaksāšana

Kompensāciju izmaksā 2 mēnešu laikā pēc apsekojuma uz 

iesniedzēja norādīto kontu;

Kompensāciju izmaksā, ja no pašvaldības nav saņemta 

kompensācija par līdzīgiem postījumiem;

Pirms kompensācijas izmaksas informācija par kompensāciju 

tiek ievadīta LAD sistēmā (EPS), lai nesaņemtu dubulto 

kompensāciju.
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Paldies par uzmanību!


