
Pieteikšanās nosacījumi 
2023

Lauku atbalsta dienests



Pieteikšanās platību maksājumiem 2023

Pieteikšanās uz atbalstu EPS – jāiesniedz Ģeotelpiskais 
pieteikums

➢ Provizoriski 2023. gada 18.aprīlis - 15. jūnijs, 
ar kavējumu sankciju līdz 26.jūnijam

➢ 2024. gada pieteikumu varēs sākt aizpildīt 
2023. gada rudenī (īpaši ekoshēmu gadījumā)

➢ Maksimāli automatizēti – ar preventīvām 
pārbaudēm un provizorisko rezultātu uzrādīšanu



Pieejamie slāņi publiskajā kartē un EPS

www.karte.lad.gov.lv

No februāra:

➢ Ilggadīgo zālāju slānis (zālājs 5+ gadi)

➢ Grāvji un ūdensobjekti

➢ Slīpumi (6 grādi un vairāk)



Ilggadīgo zālāju sānis I

➢ Informatīvos nolūkos publicēts zālāju slānis, kas 2022. 
gadā bija ilggadīgais zālājs (t.i. bijis zālājs vismaz piecus 
gadus). 

➢ Pēc Zemkopības ministrijas sarunām ar Eiropas Komisiju 
tiks publicēts arī vēsturiskais ilggadīgo zālāju slānis (no 
2018. gada), lai lauksaimnieki zinātu tās platības, uz 
kurām potenciāli var attiekties ilggadīgo zālāju 
atjaunošanas prasība.



Ilggadīgo zālāju slānis II



Slīpuma slānis I

➢ Pašlaik informatīvos nolūkos slīpuma slāni ir iekļautas 
platības ar slīpumu virs 6 grādiem un platību virs 0,3 
ha. 

➢ Pēc Zemkopības ministrijas sarunām ar Eiropas 
Komisiju šis slānis var tikt precizēts.



Slīpuma slānis II

www.karte.lad.gov.lv



Bloku precizēšana līdz 3.aprīlim– jaunie 
ainavu elementi

Veids Iezīmē LAD/ lauksaimnieks

Akmeņu kaudzes 0,01 - 0,5 ha platībā; Lauksaimnieks reizē ar bloku precizēšanu

Valsts nozīmes ūdnesteces, novadgrāvji, 

kontūrgrāvji, susinātājgrāvji
LAD

Laukmales/ buferjoslas Lauksaimnieks  iesniedzot platību iesniegumu

Koku krūmu puduri Lauksaimnieks reizē ar bloku precizēšanu

Koku rindas Lauksaimnieks reizē ar bloku precizēšanu

Atsevišķi augoši koki Lauksaimnieks reizē ar bloku precizēšanu

potenciālie dižkoki un dižkoki LAD

Aizsargājamās alejas LAD

Papuve Lauksaimnieks  iesniedzot platību iesniegumu

Zaļmēslojuma papuve Lauksaimnieks  iesniedzot platību iesniegumu

Biodaudzveidības salas Lauksaimnieks reizē ar bloku precizēšanu

Dižakmeņi LAD

Dīķi ar piekrastes veģetāciju Lauksaimnieks reizē ar bloku precizēšanu



Ainavu elementiem jābūt ar skaidri identificējamām robežām 
no visām pusēm!

Koku 

rindas

Atsevišķi 

augoši koki

Akmeņu kaudzes

Dīķi

Koku/ krūmu 

puduri



Biodaudzveidības sala - neapstrādāta platība (slīkšņa, mitraine, 
lanka, atmata ar atsevišķiem krūmiem)

NB! Krūmu apaugums nedrīkst dominēt!



LLVS 8 4% izpilde 2023. gadā

➢ Varēs izpildīt ar:

«papuvēm, kuras aizņem kviešu, rudzu, auzu, 
griķu, miežu, dārzeņu vai kartupeļu platības»

Koda 619 šogad nebūs!



Aktīvā lauksaimnieka nosacījuma pārbaudes

Piesakoties: automātiska kontrole vai ir 
jāpierāda aktīvā lauksaimnieka statuss!

Automātiski noteiks / pārbaudīs:
1. Lauksaimniecības dzīvniekus
2. Standartizlaidi (platība un dzīvnieki)
3. Bioloģiskās lauksaimniecības statusu
4. Datus Integrēto audzētāju reģistrā
5. Datus sēklaudzētāju reģistrā



Aktīvā lauksaimnieka nosacījuma pārbaudes

Ko pārbaudīs sezonas laikā?

✓ darbiniekus

✓ izdevumus



Kontroles mehānismi – 2023. gads

➢ ISIP atbalsts – platību monitoringa sistēma – satelītattēli

➢ Zālāju apsaimniekošana un ilggadīgie stādījumi – fiziskās kontroles

➢ Neskaidrību gadījumā – foto iesūtīšana vai fiziskās kontroles

➢ Ekoshēmas

➢ Daļai VAAD LIZ pārvaldības sistēma – lauksaimniecības mašīnu datu ielāde

➢ Ja daļā lauka tiek izmantota konkrēta metode, tad iezīmējami divi dažādi 
lauki (piemēram kaļķo daļu no lauka, vai daļai no lauka ir minimālā 
augsnes apstrāde)

➢ Fotoattēlu iesūtīšana

➢ No 2024. gada ar satelītattēliem vairāk shēmu







LAD lietotne 
nereģistrētam 

lietotājam



Sankcijas

Ar satelītu monitorējamām shēmam – iespēja 
atsaukt platības bez sankcijām.

Pārējām shēmām – vienkāršots mehānisms. 

Piemērs:

✓ 10 ha liela platība, kur 1 ha nepļauta zāle 

✓ Tagad atbalsttiesīgā platība 9 ha (papildus piemērojamā sankcija ir 1 ha) 

✓ Apmaksājamā platība ir 8 ha

Nebūs trīsgadīgo sankciju!



Informēt LAD problēmsituācijās

Ja ir objektīvi apstākļi (slimība, ģimenes apstākļi, 
pēkšņi bojāta tehnika, netipiski laika apstākļi)?

Savlaicīgi informēt LAD par radušos situāciju un 
informēt par plānoto darbu izpildes laiku!



2023. gada LAD devīze
«Uzticamies klientiem!»
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