
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 
pārvaldības sistēma un darbības tajā

Reģionālie semināri, 2023. gada janvāris



LIZ 
pārvaldības 
sistēmas 
izmantošana

Ekoshēmas atbalsts: 

• par ekoloģiski nozīmīgu platību (EK2)

• par saudzējošu lauksaimniecības praksi 
(EK4)

• par slāpekļa un amonjaka emisiju, un 
piesārņojumu mazinošo lauksaimniecības 
praksi (EK5)

Agrovides pasākumi: 

• Vidi saudzējošā dārzkopība

• Zālāju biotopu apsaimniekošana

• Bioloģiskā lauksaimniecība



Ekoshēmas (1 gads)

Darbības LIZ pārvaldības sistēmā
VAAD 
reģistri

Datu 
imports

NOLIKTAVA Iegādātie ML (EK5)

Iegādātie AAL (EK5)

Novāktā raža (EK5)

LAUKA NOTIKUMI AAL lietošana (EK4, EK5)

ML lietošana (EK5)

Kaļķošana (EK2)

Kaitīgo organismu monitorings (EK5)

Precīzās tehnoloģijas (EK5)

MĒSLOŠANAS PLĀNS

Visas saimniecības laukiem (EK5)



Agrovide (5 gadi)

Darbības LIZ pārvaldības sistēmā
VAAD 
reģistri

Datu 
imports

NOLIKTAVA Iegādātie resursi 
(ML, AAL, sēklas, stādi u.c.)

Novāktā raža

LAUKA NOTIKUMI Augsnes apstrāde

Sēšana / stādīšana

ML, AAL lietošana

Kaitīgo organismu monitorings

u.c. darbības

MĒSLOŠANAS PLĀNS

Visas saimniecības laukiem (EK5)



Pieslēgšanās LIZ 
pārvaldības sistēmai



Pieslēgšanās 
sistēmai

Pilnvarojumi



Lauka 
pievienošana

vai imports



Pamatdatu 
imports no 

LAD



Pamatdatu 
imports no 

LAD



Resursu pievienošana

LIZ 
pārvaldības 
sistēma 
NOLIKTAVA

Sēklas / stādi ML AAL 

Augu 
augšanas 
veicinātāji

Kaļķošanas 
materiāli

Augsnes 
ielabošanas 

materiāli

Tehnika Raža u.c.



Noliktava



Darbība (LVŽ) 

LIZ 
pārvaldības 
sistēma 
DARBĪBAS UZ 
LAUKA

Sēšana / 
stādīšana

Kaļķošana
Mēslošana 

(GPS)

AAL lietošana 
(GPS)

Kaitīgo 
organismu 
novērojumi

Ražas 
novākšana

Augsnes 
apstrāde

Augsnes 
ielabošana

Stādījumu / 
sējumu 
kopšana

u.c. darbības



Sēšana



Kaļķošana

Nepieciešamās devas 
automātisks aprēķins 

no augšņu analīžu 
datiem



ML 
lietošana



AAL 
lietošana



Augsnes analīzes
Laboratorijā, kurā veikta parauga analīze

Mēslošanas 
plāns

Augsnes tips
Granulometriskais 

sastāvs
Organiskās vielas 

daudzums

pH Fosfors Kālijs

Augsnes 
minerālais N, ja 
veikta analīze 
(katru gadu)

u.c. elementi, ja 
analīzēs noteikti



Citā laboratorijā 
veiktās

Augsnes 
analīzes nav 

veiktas

Augšņu 
agroķīmiskā 

izpēte

VAAD 
laboratorijā 

veiktās

VAAD VAAD
Manuāli Imports no 

citām 
sistēmām

Augsnes analīzes



Augšņu 
agroķīmiskā 

izpēte 
(sasaistīta ar 

VAAD datu bāzi)



Augsnes 
analīzes 
VAAD

(sasaiste ar 
VAAD datu bāzi)



Citā 
laboratorijā 

veiktas 
analīzes 
(manuāli 

ievadīšana vai 
imports) 



Analīzes nav 
veiktas



Mēslošanas 
plāns – NPK 

vajadzība



Mēslošanas 
Plāns – NPK 

vajadzība

Augstākā raža

un 

NPK



25. slaids – Analīzes nav veiktas

Mēslošanas 
plāns –

priekšauga 
pēcietekme

Jāievada tikai 2023. gadā 



Mēslošanas 
plāns -

pēcpļaujas 
atlieku 

ietekme



Mēslošanas 
plāns –

kūtsmēslu 
pēcietekme



Mēslošanas 
plāns –

minerālais 
slāpeklis



Mēslošanas 
plāns –

prasības 
ražas 

kvalitātei

//



Mēslošanas 
plāns –

starprezultāts

un gala 
rezultāts



Paldies par uzmanību!

www.vaad.gov.lv

http://noverojumi.vaad.gov.lv/; www.misijaagronoms.lv/
Twitter ; Facebook ; Youtube ; Flickr

Instagram

http://www.vaad.gov.lv/
http://noverojumi.vaad.gov.lv/
http://www.misijaagronoms.lv/
https://twitter.com/VAAD_Latvija
https://www.facebook.com/VAADLatvija/
https://www.youtube.com/channel/UCWlvR5SCqNmcNXGTkkKcKZg
https://www.flickr.com/photos/127077413@N04/
https://www.instagram.com/misija_agronoms/
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