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Normatīvie akti: 

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu Nr.1698/2005 

 
 Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa 

noteikumi Nr.171 “Noteikumi par valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 
administrēšanu un uzraudzību vides, klimata 
un lauku ainavas uzlabošanai 2014. – 
2020.gada plānošanas periodā” 
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Atbalsta pasākuma “Natura 2000 un Ūdens 
pamatdirektīvas maksājumi” aktivitāte 
“Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža 
teritorijām” 
 
Maksājuma mērķis – reizi gadā kompensēt privāto 
mežu īpašnieku izmaksas un neiegūtos ienākumus, 
ko rada mežu un citas meža zemes lietošanas 
ierobežojumi 

 

Atbalsta maksājums un tā 
mērķis NIM 
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Par kādu meža zemi ir iespēja saņemt 
maksājumu? 

Par meža zemi (izņemot purvus): 

 

 Kas atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 
2000) sarakstā 

 Kas atrodas mikroliegumā ārpus 
NATURA 2000 teritorijas vai – ja 
NATURA 2000 aizsardzības režīms 
nenodrošina sugas vai biotopa 
aizsardzību – NATURA 2000 teritorijā 
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Par kādu meža zemi ir iespēja 
saņemt maksājumu? 

 
 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība 
 
 Aizliegta galvenā cirte un kopšanas 
cirte 
 
 Aizliegta galvenā cirte 
 
 Aizliegta kailcirte 
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi 
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 Minimālā platība ir viens hektārs, ko veido 
vismaz 0,10 ha lieli lauki 
 
 Atbalstam pieteiktajā meža zemes platībā ir 
veikta meža inventarizācija un inventarizācijas 
dati līdz kārtējā gada 1.martam ir iekļauti 
Meža valsts reģistrā 
 
 Par atbalstam pieteikto meža zemi nav 
saņemta kompensācija saskaņā ar likumu “Par 
zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās un 
mikroliegumos” (izņemot kompensāciju par 
kopšanas cirtes aizliegumu) 
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi 

 
 Ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās 
prasības par mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un 
mikroliegumos 

 
 Atbalsta pretendents nav saukts pie 
administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
attiecīgajiem pantiem par pārkāpumiem 
mežu apsaimniekošanas jomā 
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 Par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem  vēlams pārliecināties 
vietējā virsmežniecībā 
 
 Lai izvērtētu atbalstam pieteikto platību 
atbilstību atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem, Lauku atbalsta dienests 
saņem informāciju no Meža valsts 
reģistra un Valsts zemes dienesta 
 

 

Atbalsta piešķiršanas kārtība 
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Atbalsta likmes 

 
 160 EUR/ha – ja aizliegta 
mežsaimnieciskā darbība, aizliegta 
galvenā cirte un kopšanas cirte 
 
 120 EUR/ha – ja aizliegta galvenā 
cirte 
 
 45 EUR/ha – ja aizliegta kailcirte 
 



Atbalsttiesīgā platība BDUZ 

Lauksaimniecības platībā esošs ilggadīgs 
zālājs, kas atrodas: 

 

 Lauksaimniecības zemē un ir atzīts par 
bioloģiski vērtīgu zālāju vai Eiropas 
Savienības nozīmes zālāju biotopu, vai 
putnu dzīvotni (1. – 3. ražības klase) 

 

 Ārpus lauksaimniecības zemes teritorijā ar 
identificējamām un uzmērāmām robežām 
un atzīts par Eiropas Savienības nozīmes 
zālāju biotopu (4. ražības klase) 
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Atbalsta saņemšanas nosacījumi 

 Minimālā platība ir viens hektārs, ko veido 
vismaz 0,30 ha lieli lauki 
 
 
 Platību nopļauj un zāli savāc līdz kārtējā 
gada 15.septembrim vai  
 
 
 Platību nogana, nepārsniedzot noteikto 
dzīvnieku blīvumu 0.9 liellopu vienības uz 
vienu hektāru vidēji ganību sezonā, un 
nepietiekami noganīto platību appļauj līdz 
15.septembrim 
 
 
 kārto lauku vēsturi atsevišķi katram 
laukam 
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 Uzņemas piecu gadu saistības. 

 

 Ja atbalsttiesīgā platība ir Eiropas 
Savienības zālāju biotops vai sugu 
dzīvotne, tad ne vēlāk kā saistību perioda 
otrajā gadā, ir jāapgūst vismaz astoņas 
stundas apmācības kurss par zālāju 
biotopu apsaimniekošanas metodēm, un to 
apliecina atbilstošs dokuments.  
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Atbalsta likmes 

55 EUR/ha – par bioloģiski vērtīgu zālāju 
 

 83 EUR/ha – par 1.klases ražības zālāju 
Eiropas savienības zālāju biotopu vai putnu 
dzīvotni 

 
 155 EUR/ha – par 2.klases ražības zālāju 
Eiropas savienības zālāju biotopu 

 
 206 EUR/ha – par 3.klases ražības zālāju 
Eiropas savienības zālāju biotopu 

 
 330 EUR/ha – par 4.klases ražības zālāju 
Eiropas savienības zālāju biotopu 
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Atbalsta pieprasīšanas un 
piešķiršanas kārtība 

  Līdz 2018.gada 22.maijam Lauku atbalsta 
dienestā jāiesniedz aizpildīts iesniegums. 

 

   Iesniegumu var iesniegt, izmantojot LAD 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. 

 

  Atbalstu izmaksā līdz nākamā gada 
30.jūnijam. 

14 



VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 
LAD KLIENTAM 
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Lauku atbalsta 

dienesta (LAD) 

interneta 

mājas lapa 

www.lad.gov.lv 

http://www.lad.gov.lv/


Kā kļūt par LAD klientu? 

 jāaizpilda Klienta reģistrācijas veidlapa 
(pieejama LAD Klientu apkalpošanas centros un 
mājas lapā www.lad.gov.lv); 
 

 jāiesniedz Klienta reģistrācijas veidlapa 
papīra formātā LAD Klientu apkalpošanas 
centros vai elektroniski aizpildīta un ar drošo 
elektronisko parakstu parakstīta jāsūta uz e-
pasta adresi lad@lad.gov.lv. 
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Kā kļūt par EPS lietotāju? 

 jāreģistrējas LAD klientu reģistrā; 
 jāizveido personīgā e-pasta adrese; 
 jānoslēdz EPS līgums «Par lauku atbalsta 

dienesta elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas pakalpojumu izmantošanu». 

  
• Klientam jāaizpilda un jāparaksta līgums divos eksemplāros, un 

to oriģināli jāiesniedz LAD Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu. Savukārt elektroniski aizpildītus 
un ar drošo elektronisko parakstu parakstītus līguma 
eksemplārus jāsūta uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv 
 

• Piecu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas LAD 
reģistrēs klientu par EPS lietotāju un nosūtīs uz līgumā norādīto 
e-pasta adresi lietotājvārdu un sākotnējo paroli, kā arī nosūtīs pa 
pastu uz klienta norādīto korespondences adresi LAD parakstītu 
līguma eksemplāru. 
 

• Vienam klientam var būt vairāki EPS lietotāji. Kad klients ir kļuvis 
par EPS lietotāju, viņš papildus var pilnvarot konsultantu vai citu 
fizisku personu klienta vārdā lietot EPS. Tādā gadījumā ir 
jāiesniedz LAD abpusēji parakstīta “Papildu EPS lietotāja 
veidlapa”. 
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Elektroniskā pieteikšanās sistēma 
(EPS) 

• EPS lietošanai nepieciešams: 

 dators ar interneta pieslēgumu; 

 piekļuve līgumā norādītajam e-pastam; 

 LAD klienta numurs; 

 EPS lietotājvārds un parole. 

•   

• EPS lietotāji var autentificēties EPS, 
izmantojot: 

 LAD piešķirtu EPS lietotāju un paroli; 

 interneta bankas autentifikāciju; 

 eID. 
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Elektroniskā pieteikšanās sistēma 
 

(EPS) 
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Lauku bloku precizēšana 

• Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var 
iesniegt līdz 2018.gada 3.aprīlim! 
 

 LAD lauku bloku kartē iekļauj tikai tās platības, kuras uz 
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi jau ir labā 
lauksaimniecības stāvoklī!  

 Iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu, 
lauksaimnieks nepiesakās platību maksājumiem 
2018. gadam! 
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Lauku reģistra ģeogrāfiskās 
informācijas sistēma 
https://karte.lad.gov.lv/ 

Lapas kreisajā augšējā stūrī jāievada  kadastra numurs vai jau 
zināms lauku bloka numurs un jānospiež poga «Meklēt». 
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Lauku reģistra ģeogrāfiskās 
informācijas sistēma 
https://karte.lad.gov.lv/ 

Norādītais kadastrs vai 
lauku bloks uz īsu 
brīdi tiks iekrāsots 
oranžā krāsā. 

 

Lai redzētu attiecīgā 
lauku bloka 
informāciju, ar peles 
kreiso taustiņu 
jāuzklikšķina uz 
konkrētā lauku bloka 
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Lauku bloku precizēšana 

Pēc visu ierakstu  pievienošanas, lai saglabātu ierakstus un 
turpinātu iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumu, 
lapas lejas daļā jānospiež spiedpoga «Saglabāt un turpināt». 

 2
6 

Sadaļā «Lauku bloku precizēšana» izvēlieties 
sadaļu «Pievienot bloku precizēšanas 
iesniegumu». 

Solis, kurā atrodaties, ir 
attēlots ar oranžu aplīti 

Lauku bloku precizēšana 
pēc lauku bloka numura 
nozīmē, ka izmaiņas tiek 
pieteiktas jau 
eksistējošajā lauku blokā. 
Precizēšanas pieprasījumā 
ieraksti par katru 
precizējamo lauku bloku 
un/vai ainavas elementu 
jāveido atsevišķi. 



Lauku bloku precizēšana 
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3.solī «Pieprasījuma apskats» pārliecinieties, vai ir norādīta 

visa nepieciešamā informācija par precizējamām platībām 

vai ainavas elementiem. 

Kad pieprasījums 
ir sagatavots, 
jānospiež poga 
«Turpināt». 

Lai iesniegtu pieprasījumu, 4.solī 
ievadiet savu LAD klienta reģistrācijas 
numuru un nospiediet pogu «Iesniegt 
LAD». 

Lai apliecinātu to, ka tiešām vēlaties iesniegt 
precizēšanas pieprasījumu, logā nospiediet pogu «Jā». 
Kad pieprasījums ir veiksmīgi iesniegts, parādīsies 
paziņojums, «Bloku precizēšanas pieprasījums 
veiksmīgi iesniegts LAD». 



Vienotā iesnieguma iesniegšana, 
izmantojot EPS 
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Vienoto iesniegumu iesniedzot elektroniski, var: 

 kopēt iepriekšējā gada izskatīto Vienoto iesniegumu 

un lauku robežas vai 

 izveidot jaunu iesniegumu. 



Vienotā iesnieguma iesniegšana, 
izmantojot EPS 
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Vienotā iesnieguma aizpildīšana ir sadalīta 9 soļos, kuri 
aktivizējas no tā, uz kādiem atbalsta veidiem tiek pieteikti 
lauki Vienotajā iesniegumā. 
  
Lai atbalsta pretendentam atvieglotu Vienotā iesnieguma 
aizpildīšanu, EPS paredzētas automātiskās pārbaudes, t.i., 
sistēmas brīdinājumi, kas ļauj ātri novērst pieļautās vizuālās 
kļūdas. 



Vienotā iesnieguma aizpildīšana 
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1.solī «Vienotais iesniegums»: 

jāatzīmē atbalsta shēmas, uz kurām vēlas pieteikties; 
jāiezīmē lauki kartē (iezīmētā platība automātiski tiks 
nolasīta un uzskatīta par deklarēto platību); 
jāievada lauku dati un atbalsta veidi, kas jāpiesaka 
lauku līmenī. 
 
2.solī «Zaļināšanas prasības»: 
aramzemes laukiem var pievienot ainavas elementus; 
var redzēt zaļināšanas prasību izpildes rezultātu (ja pēc 
datu ievades tiks noteikts, ka saimniecībā nav ievērotas 
zaļināšanas prasības, tiks uzrādīti brīdinājumi); 
Vienoto iesniegumu var iesniegt arī gadījumos, ja 
zaļināšanas prasības nav izpildītas. 



Vienotā iesnieguma aizpildīšana 
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3.solī «Nektāraugu pielikums» jānorāda visa 
nepieciešamā informācija, ja 1.solī ir atzīme «Piesakos uz 
maksājumu «Saudzējošas vides izveide, audzējot augus 
nektāra ieguvei»». 
  
4.solī «Kaņepju sējplatības» jānorāda visa nepieciešamā 
informācija, ja 1.solī kādā no laukiem VPM vai MLS 
saņemšanai ir deklarēts k.k. 170 (kaņepes). 
  
5.solī «Kultūraugu izmantojums» jānorāda visa 
nepieciešamā informācija, ja 1.solī kādam no laukiem 
7.kolonnā «BSA par platībām» ir piesaistījies atbalsta 
veids «Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem» 
(SAP) vai Vienotājā iesniegumā deklarētā aramzemes 
platība ir vismaz 10 ha un norādīti noteikti kultūraugu 
kodi. 



Vienotā iesnieguma aizpildīšana 
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6.solī «Natura 2000 mežiem pielikums» jāaizpilda, lai pieteiktos 
uz atbalstu «NATURA 2000 maksājumi meža īpašniekiem»: 
jāievada kadastra numurs, kurā atrodas Natura 2000 
aprobežojuma teritorija; 
jāiezīmē viss meža lauka kadastrs kartē, neizdalot atsevišķi 
katru nogabalu (tā meža lauka daļa, kas atradīsies Natura 2000 
aprobežojuma teritorijā, automātiski tiks nolasīta un uzskatīta 
par deklarēto platību). 
  
7.solī «Kļūdas / Brīdinājumi» tiks atrādītas kļūdas un 
brīdinājumi, kas konstatēti Vienotajā iesniegumā. Ja būs kļūda, 
Vienoto iesniegumu nevarēs iesniegt. Ja būs brīdinājums, 
Vienoto iesniegumu varēs iesniegt. 
  
8.solī «Iesnieguma apskats» iespējams veikt ievadītā Vienotā 
iesnieguma savstarpējo datu atbilstības pārbaudi, lai 
pārliecinātos, vai tas ir aizpildīts pareizi, t.i., bez kļūdām. 



Vienotā iesnieguma aizpildīšana 
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9.solī «Iesniegt LAD» var redzēt ievadītā Vienotā iesnieguma 
kopsavilkumu pirms tā iesniegšanas (kopējais pieteikto lauku 
skaits un deklarētā platība katram atbalsta veidam). Ja visa 
norādītā informācija ir pareiza, Vienoto iesniegumu var 
iesniegt LAD, norādot klienta numuru un nospiežot pogu 
«Iesniegt LAD». 

Par veiksmīgu Vienotā iesnieguma iesniegšanu LAD liecinās 
uzraksts lapas augšpusē 

«Vienotais iesniegums veiksmīgi iesniegts LAD!» 
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Kur iegūt papildus informāciju? 

  Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: 

 www.lad.gov.lv  
 

  Lauku atbalsta dienesta “karstais tālrunis” 

 67095000 
 Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes RLP 
Klientu apkalpošanas daļa 

 64201538 
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Paldies par uzmanību! 


