ES aizsargājamo zālāju biotopu atjaunošanas un
apsaimniekošanas vadlīniju plānotā izmantošana
Lauku attīstības programmas 2014-2020
ieviešanā
29.10.2015.

Platībatkarīgie atbalsta pasākumi
vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
1. Agrovide un
klimats

2. Bioloģiskā
lauksaimniecība

111 milj.EUR

151,9 milj.EUR

3. Natura 2000 un
Ūdens
pamatdirektīvas
maksājumi
24 milj.EUR

No 2016->
Saudzējošas
vides
izveide,
audzējot
augus
nektāra
ieguvei

bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšana zālājos

pāriet uz bioloģiskās
lauksaimniecības
produktu ražošanu

31 milj.EUR

BLA1

vidi saudzējošu
metožu ieviešana
dārzkopībā

15 milj.EUR

7 milj.EUR
6 milj.
EUR

rugāju lauks ziemas
periodā
67 milj.EUR

ražo bioloģiskās
lauksaimniecības
produktus
BLA2
136 milj.EUR

Natura 2000
maksājumi
mežu platībām

4. Maksājumi
apgabaliem, kuros
ir dabas vai citi
specifiski
ierobežojumi
ADSI
267 milj.EUR

Agrovide un klimats
Apakšpasākums => 10.1.1. BDUZ
Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaĦā ar regulas Nr.1305/2013
28. panta 2. punktu ir lauksaimniecības platībā esošs ilggadīgs
zālājs, kas atrodas:
1. lauksaimniecības zemē un:
1.1. pirms 2013. gada ir atzīts par bioloģiski vērtīgu zālāju
(turpmāk – bioloģiski vērtīgs zālājs);
1.2. pēc 2013. gada atzīts, ka tas ir no lauksaimnieciskās
darbības atkarīgs Eiropas Savienības nozīmes daĜēji dabīgs zālāju
biotops vai putnu dzīvotne (turpmāk – Eiropas Savienības
nozīmes zālāju biotops) un tā zālāju ražība atbilst 1.-3.klasei;
2. ārpus lauksaimniecības zemes teritorijā ar identificējamām un
uzmērāmām robežām, kura pēc 2013. gada atzīta par Eiropas
Savienības nozīmes zālāju biotopu un kuras zālāju ražība atbilst
4.klasei.
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Agrovide un klimats
Apakšpasākums => 10.1.1. BDUZ

Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir
lauksaimnieks vai cits zemes apsaimniekotājs, kas, veicot lauksaimniecisko darbību,
ekstensīvi apsaimnieko BVZ platību.
•maksājums par bioloģiski vērtīgo zālāju (nepārapsekotie) - EUR 55
• diferencētais maksājums par ES nozīmes
zālāju biotopu vai putnu dzīvotni:
par zālāju ražības 1. klasi - EUR 83
par zālāju ražības 2. klasi - EUR 155
par zālāju ražības 3. klasi - EUR 206
par zālāju ražības 4. klasi - EUR 330

+ ES biotopiem - iziet apmācības
(8 stundas teorija, 8 stundas prakse)
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Agrovide un klimats
Apakšpasākums => 10.1.1. BDUZ

26. Atbalsta pretendents, piesakoties uz atbalstu, uzĦemas
šādas piecu gadu saistības:
…
…
26.4. ja atbalsttiesīgā platība ir Eiropas Savienības nozīmes
zālāju biotops, tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā
atbalsta saĦēmējs ir apguvis pamatiemaĦas zālāju biotopu vai
sugu dzīvotĦu apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz astoĦas
stundas ilgu apmācības kursu par zālāju biotopu
apsaimniekošanas metodēm, un to apliecina atbilstošs
dokuments, ko izdevusi valsts izglītības informācijas sistēmā
reģistrēta izglītības iestāde, kura īsteno apmācības kursu
pasākumā "Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi".
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Agrovide un klimats
Apakšpasākums => 10.1.1. BDUZ

apmācības: «Zālāju biotopu apsaimniekošanas metodes»

8 h teorija + 8 h praktiskās nodarbības dabā=16h

AGROVIDES PLĀNS (zālāju sadaĜa)
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Agrovide un klimats
Apakšpasākums => 10.1.1. BDUZ

Provizoriskais 2016.gada laika grafiks:
•ZM izsludina iepirkumu uz apmācību veicēju organizāciju (februāris)
•Apmācību veicējs izsludina pieteikšanos lektoriem (februāris)
•Pieteikumu iesniegšana ZM, kur norādīti lektori, saskaĦotais mācību
materiāls (marts)
•Mācību programmas, lektoru saskaĦošana ar ZM (aprīlis)
•Uzsāk apmācību realizāciju (maijs)

Informācijai: pašreiz apmācības 2016.gadā jāiziet ~ 1315 BDUZ
atbalsta pretendentiem!

Zināšanai – Apmācību veicējs par katru personu, kas būs apmeklējusi
16h kursu, elektroniski iesniedz paziĦojumu LAD.
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Agrovide un klimats
Apakšpasākums => 10.1.1. BDUZ

IESPĒJAMAIS APMĀCĪBU SCENĀRIJS….
Visām

apmācībām

par

pamatu LIFE projekta NAT-PROGRAMME
(http://nat-programme.daba.gov.lv/)
ietvaros sagatavotās ES aizsargājamo
zālāju biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas vadlīnijas!
8 h lekcijas:
⇒ kā e-apmācība;
⇒ kā video konference (tālmācība);
⇒ teoriju kursi reģionos.
8 h praktiskās nodarbības:
⇒ Biotopu apmeklēšana, labās prakses piemēri.
⇒ saimniecības Agrovides plāna sagatavošana, kas satur vismaz vienu
sadaĜu „ES zālāju biotopu apsaimniekošanas prakse ____ saimniecībā”
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Agrovide un klimats
Apakšpasākums => 10.1.1. BDUZ

Joprojām atklāts jautājums par saimniecības Agrovides plānu
……………………. 
- Ko, kā, cik?
- Ērta un praktiska lietošana saimniekam & kontrolierim!
„ES zālāju biotopu apsaimniekošanas prakse ___saimniecībā”
saturs:
A… ?
B… ?
C…. ?
Lūdzu iesūtīt priekšlikumus: gunta.bara@zm.gov.lv ☺
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Plānotais
par saimniecības «Agrovides plānu»
Svarīgi!
1)Par kursu ietvaros sagatavoto Agrovides plāna «Zālāju
sadaĜu» atbildīgs lektors/iestāde. Šis materiāls ir kursu
noslēgumu darbs.
2)Tiek plānots, ka tas tiks izmantots kā vides maksājumu
piešėiršanas pamats nākamajā plānošanas periodā;
3) Plānā iekĜauto darbību apraksti, kas balstīti uz Vadlīnijām,
būs par pamatu maksājumu atbilstības izvērtējumam t.i.
kontroles institūcijas visus pieĜaujamos «izĦēmumus»
(nenoganītais, sasmalcinātais, ciĦi, krūmi u.tml.) kontrolēs
saimniecības līmenī;
4) Katras saimniecības izvirzītie mērėi daudzgadu saistību
perioda beigās būs jāsasniedz! (to vai mērėis sasniegs,
iespējams, apliecinās «zālāju eksperts» kura 1x saimniecības
apmeklējums būs iekĜauts attiecināmajos izdevumos jeb
atbalsta likmē).
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Sagaidāmie vadlīniju izmantošanas principi –
saimniecības līmenī
Sagatavo katra biotopa stāvokĜa izvērtējumu – saistību
uzsākšanas gadā un tā apsaimniekošanas scenāriju visā
daudzgadu saistību periodā (vēlams vismaz 7-10 gadiem).
•Biotopa stāvoklis (labs/apmierinošs/slikts);
•Putni
- sugas, kam konkrētais biotops (saimniecībā) ir nozīmīgā
dzīvotne;
•Vai ir veikta vai tiek plānoti tā atjaunošanas darbi (kad, kādi);
•Vai sastopamas ekspansīvās augu sugas, koki, krūmi u.tml. (norādīt
~%, vai tie jānovāc);
•Vai ir mikroieplakas ~ cik % no lauka, vai tajā nepieciešams saglabāt
ciĦus (putniem) utml…

Norāda sasniedzamo mērėi  plānotais biotopa raksturojošais stāvoklis
pēc saistību perioda beigām!
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Piemēri:
kā izmantojamas vadlīnijas apmācību procesā->
http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/Zalaji_vadlinijas_1630.pdf
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Darbība

Apsaimniekotāja īstenotā
darbība,
_________ laukā/lauku blokā

Jā

Izvērsts darbības apraksts
biotopam ar nr. 1630 (Piejūras zālāji)
Biotopa stāvoklis –
(izcils/labs/apmierinošs/slikts)
(iekļauj atbilstošos citātus no Vadlīnijām)

Nē

Apauguma
(koki /krūmi/
niedres)
novākšana

x

Veikta 1 gadu pirms daudzgadu saistību uzņemšanās… (norāda gadu)
Tiks saglabāti krūmāji 10% no lauka (norāda sasaisti ar vadlīnijas
prasību).

Zemes
virskārtas
(celmu, atvašu)
pirmreizēja
frēzēšana

x

Kad veikta, cik atvases, kāda ir plānotā rīcība ilgtermiņā, lai cīnītos ar
atvasēm? (piemēram, ik pavasari smalcina 3 gadus pēc kārtas)

Ekstensīva
ganīšana
vasaras periodā

x

Nogana pastāvīgi (pastāvīgā aplokā), ganot ar zirgiem (norāda cik uz 1
ha) […liellopiem un aitām vai nu jauktā ganāmpulkā, vai dzīvnieku
sugas mainot pēc kārtas.]
Mitrās vietās saglabā lielus ciņus, kas aizņem ~ ___% no lauka
platības.

Ekstensīva
ganīšana
ziemas periodā

x

Zālāja papildus
kopšanas darbi

x

Periodiski ecējot sūnas (kad??)
Pļaujot krūmu atvases (kad??);
Nopļaujot (jā/nē) «nenoēstos» ciņus (kad??)
Meža cūku rakumu līdzināšana….. (pēc vajadzības)
Dedzina………

Pļavas pļaušana

x

Norāda datumu (periodu), kad plāno veikt darbību. Vai to veikt
vienlaidus vai pa daļām, katru gadu vai periodiski (ja to nosaka
vadlīnijas!!) nenopļautais % (atstāšanas nolūks – kāpēc …
pamatojums).
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Paldies par Jūsu uzmanību!

Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departaments

