Informācija par aktualitātēm ES atbalsta maksājumu
saņemšanā ar biškopību saistītajos atbalstu veidos
Aigars Šmelds
ES Tiešo maksājumu departamenta direktors
2017.gads

Atbalsts par bioloģiski sertificētām bišu saimēm
(Likme: 40 EUR par saimi)

Galvenie nosacījumi:
• Biškopim, atbilstoši LDC datiem, laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir
vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes (stropi marķēti, ganāmpulks reģistrēts
Lauksaimniecības datu centrā (LDC) utt.)
• Biškopis uzņemas vai turpina saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV vismaz 1ha apmērā
• Vienotajā iesniegumā atzīmē, ka vēlas saņemt atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm
• Visiem biškopjiem LDC jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1.maiju un 1.novembri. Tiem, kas
vēlas saņemt atbalstu papildus no 15.maija līdz 15.septembrim jāinformē LDC par saimju skaita
izmaiņām 7 dienu laikā pēc notikuma
• Aktualizējot informāciju, LDC jānorāda saimju skaits visās novietnēs, ne tikai tajā, kurā mainījies saimju
skaits!!!
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Pieteikšanās maksājumam par bioloģiski
sertificētām bišu saimēm
Lai pieteiktos atbalstam par sertificētām bišu saimēm Vienotā iesnieguma 1.solī:
1. Jāpiesakās uz maksājumu «Bioloģiskā lauksaimniecība» (BLA), veicot atzīmi B
sadaļā;
2. Jāveic atzīme «Piesakos uz maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm»
1.
2.

Nospiežot ikonu ,
atvērsies fails ar
atbalsta
nosacījumiem
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Kāpēc svarīgi laicīgi ziņot LDC?
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Atbalsts „Saudzējošas vides izveidei, audzējot
augus nektāra ieguvei” (SVIN)
(Likme: 89 EUR/ha)

Galvenie nosacījumi (1):
• Piesakoties atbalstam uzņemas 5 gadu saistības
• Atbalstu maksā par platību, kurā audzē:
• tīrsējā – facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības
augus, kā arī tauriņziežus: esparseti, amoliņu, ragaino vanadziņu, balto āboliņu, sarkano āboliņu vai
bastarda āboliņu
• savstarpējā maisījumā (t.i. sajaucot sēklas un sējot vienlaidus vai sējot un stādot slejās) - garšaugus un
kultivētus ārstniecības augus vai citus kultivētus nektāraugus
• pasējā tauriņziežus sinepēm vai facēlijai, vai griķiem

• Saistību periodā ik gadu jāpiesaka vismaz trīs dažādi atbalsttiesīgie augi* un no tiem vismaz vienā
laukā jāaudzē kāds no tauriņziežiem
• Viena lauka minimālā platība 0,3ha, kopējā atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība vismaz 1ha
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Atbalsts „Saudzējošas vides izveidei, audzējot
augus nektāra ieguvei” (SVIN)
(Likme: 89 EUR/ha)

Galvenie nosacījumi (2):
• Jānodrošina vismaz viena bišu saime uz 0,5 ha pie katra atbalsttiesīgā lauka tā ziedēšanas fāzē ne
vairāk kā 200 m attālumā no atbalsttiesīgā lauka robežas
• Bišu saimēm jābūt reģistrētām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un bišu stropiem marķētiem
atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajiem ganāmpulka numuram

• Atbalsttiesīgie augi jāaudzē vismaz līdz kārtējā gada 15.septembrim
• Atbalstam pieteiktajās platībās nav atļauts lietot augu aizsardzības līdzekļus
• Jākārto lauku vēsture, norādot tajā darbības, kas apliecina saistību prasību izpildi, norādot auga veidu,
sēšanas un stādīšanas datumu, ziedēšanas sākuma un beigu datumu, bišu saimju skaitu, to atvešanas
un aizvešanas datumu no atbalsttiesīgās platības, novācot augus pēc ziedēšanas, augu novākšanas
laiku un veidu, kā arī citu būtisku informāciju
• Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu, aizstājot ar citu lauku
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Atbalsts „Saudzējošas vides izveidei, audzējot
augus nektāra ieguvei” (SVIN)
(Likme: 89 EUR/ha)

Svarīgi!
• Ja lauks tiek pieteikts uz SVIN atbalstu, tad par to pašu lauku nevar saņemt:
• Vidi saudzējošo metožu pielietošana dārzkopībā atbalstu (VSMD)
• Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos atbalstu (BDUZ)
• Rugāju lauks ziemas periodā atbalstu (RLZP)
• Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība atbalstu (BLA)
• Brīvprātīgu saistīto atbalstu par proteīnaugiem (SAP)
• Brīvprātīgu saistīto atbalstu par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) un
• Brīvprātīgu saistīto atbalstu par sertificētu labības sēklu (SLS)
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Pieteikšanās maksājumam «Saudzējošas
vides izveide, audzējot augus nektāra
ieguvei» (1)
Lai pieteiktos atbalstam par sertificētām bišu saimēm Vienotā
iesnieguma 1.solī:
1. Jāveic atzīme Piesakos uz maksājumu «Saudzējošas vides
izveide, audzējot augus nektāra ieguvei» (SVIN) B sadaļā;

1.
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Pieteikšanās maksājumam «Saudzējošas
vides izveide, audzējot augus nektāra
ieguvei» (2)
2. Jādeklarē lauka platība lielāka par 0.30 ha un jānorāda SVIN
atbalstam tiesīgs kultūras kods;
3. No izvēlnes 8.kolonā jāatzīmē SVIN atbalsta veids.

2.

3.
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Pieteikšanās maksājumam «Saudzējošas vides
izveide, audzējot augus nektāra ieguvei» (3)
Vienotā iesnieguma 3. solī:
4. Jāatzīmē vai bišu saimes ir īpašumā un/vai citam lauksaimniekam;
5. Jānorāda bišu saimes ganāmpulka numurs un bišu saimju skaits.

4.
5.
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Pieteikšanās maksājumam «Saudzējošas vides
izveide, audzējot augus nektāra ieguvei» (4)
Vienotā iesnieguma 3. solī:
6. Informācija par to, kuri lauki ir deklarēti uz atbalsta veidu SVIN.
Uzmanību!!! Pārliecinieties vai uz SVIN ir deklarētas vismaz 3 dažādas
nektāraugu kultūras, un vismaz vienai no nektāraugu kultūrām ir
tauriņziedis!

6.!!!
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Svarīgākie datumi

 1.aprīlis – LAD iesniedzams iesniegums par jaunu lauksaimniecības zemes gabalu
iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu ainavu
elementu iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, lauksaimnieka bloka izveidi
 22.maijs – pēdējais datums, kad var iesniegt vienoto iesniegumu LAD (bez
samazinājuma)
 15.jūnijs – pēdējais datums, kad var
- iesniegt vienoto iesniegumu LAD, piemērojot maksājumu samazinājumu 1% par
katru nokavēto darba dienu

- pieteikt jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu), pievienot jaunas
platības, precizēt deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu
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Paldies par uzmanību!
Jautājumos par iesniegumu
elektronisku aizpildīšanu, zvaniet:

67095000
67027843

