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Zaļais kurss

- Zaļais darījums
- Zaļā vienošanās

Galvenās problēmas
• Izmaiņas pamata nosacījumos, lai varētu saņemt platību maksājumus

• Jauna ekoshēma un divas savstarpēji apvienotas ekoshēmas

Lauksaimnieciskā darbība
Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi
Lauksaimnieks veic lauksaimniecisko darbību, ja:
• Aramzeme:
- līdzena un piemērota pirmssējas apstrādei, bez krūmu dzinumiem;
- melnā papuvē apkarotas nezāles, un tā ir aparta līdz 15.septembrim.
• Zālāji ir noganīti vai nopļauti un zāle novākta līdz 15.augustam, izņemot:
- līdz 15.septembrim - zālāji nektāra un ārstniecības augu ieguvei, bioloģiski vērtīgie zālāji;
- līdz 1.oktobrim - zālāji sēklaudzēšanai.
• Ilggadīgo stādījumu rindstarpas ir izpļautas/apstrādātas, nokaltuši koki, krūmi aizvākti līdz
15.septembrim.

Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts
Mērķis - nodrošināt lauksaimnieku ienākumu
tuvināšanu tautsaimniecības vidējiem
ienākumiem valstī.
Atbalstu saņem:
- Aktīvs lauksaimnieks
- Atbalsttiesīga platība ir vismaz 1 ha (aramzeme, zālāji, ilggadīgie stādījumi)
- Tiek veikta lauksaimnieciskā darbība

Likme, €/ha
Mērķa platība, milj.ha
Finansējums, milj.€

2023
88
1,121
98,3

2024
88
1,125
98,6

2025
88
1,129
99,2

2026
88
1,133
100,1

2027
95
1,137
108,3

23-27
504 milj.

Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts
novados ar īpašiem apstākļiem
Mērķis - līdzsvarotu ienākumus starp reģioniem,
ņemot vērā ierobežojošos ienākumu gūšanas apstākļus.
Atbalstu saņem:
- Aktīvs lauksaimnieks
- Atbalsttiesīga platība ir vismaz 1 ha (aramzeme, zālāji, ilggadīgie stādījumi)
- Tiek veikta lauksaimnieciskā darbība
- Īpaši apstākļi novados, kuros veģetācijas perioda ilgums ir īsāks par 195 dienām un
lauksaimniecības zemes kvalitatīvais vērtējums ir mazāks nekā 38 balles, vai novados, kas
robežojas ar ES trešajām valstīm.
Likme, €/ha
Mērķa platība, tūkst.ha
Finansējums, milj.€

2023
98
621,87
60,8

2024
98
624,24
60,9

2025
98
626,16
61,3

2026
98
628,42
61,8

2027
105
631,00
66,4

23-27
311 milj.

Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts
Mērķis - līdzsvarot ienākumus starp dažāda lieluma
saimniecību grupām.
Atbalstu saņem:
- Aktīvs lauksaimnieks
- Atbalsttiesīga platība (aramzeme, zālāji, ilggadīgie stādījumi)
- Tiek veikta lauksaimnieciskā darbība
1 - 3 ha
Likme,
3,1 - 30 ha
€/ha
30,1 - 100 ha
Mērķa platība, tūkst.ha
Finansējums, milj.€

2023
0

2024
0

2025
0

2026
0

2027
0

53
13
828
29,5

54
12
828
29,9

55
12
828
30,3

56
12
828
30,8

61
12
828
33,1

23-27

154 milj.

Saistītais ienākumu atbalsts - likmes
Saistītā ienākumu atbalsta likmes, €/vienību

JAUNS

2023

2024

2025

2026

2027

Par slaucamām govīm
Par lielopiem
Par kazu mātēm
Par aitu mātēm

274
109
34
34

279
109
34
34

285
109
34
34

292
109
34
34

317
109
34
34

Par cietes kartupeļiem
Par sertificētā zālāju sēklām
Par sertificētas sēklas kartupeļiem
Par sertificētu labības sēklu
Par augļiem un ogām
Par dārzeņiem
Par vasaras rapsi un vasaras ripsi
Par miežiem
Par rudzu populācijas šķirnēm (iesk.Kaupo)

264
81
465
79
148
595
39
39
75

264
81
465
79
148
595
39
39
75

264
81
465
79
148
595
39
39
75

264
81
465
79
148
595
39
39
75

264
81
465
79
148
595
39
39
75

Par proteīnaugiem

158

160

162

164

173

Saistītais ienākumu atbalsts
Mērķis - līdzsvarot ienākumus dažādu specializāciju
saimniecībās un tuvināt tos vidējam ienākumu
līmenim lauksaimniecībā un tautsaimniecībā.

①

Par slaucamām govīm

Paaugstināts izslaukums: no 5500 uz 6 300 kg;
Govij bioloģiskās turēšanas apstākļos, Latvijas brūnai un zilai no 4500
uz 4 650 kg.
Izslaukums noteikts 80% no 2019.g. pārraudzības izslaukuma.

②

Par proteīnaugiem

Atbalstu piešķirs par platību, ko aizņem tīrsējā sētas lauka pupas,
zirņi, soja, kaņepes, lini un dārza pupiņas.
Par citu tauriņziežu sugu platībām tiks piešķirts atbalsts, piesakoties
uz eko-shēmu atbalstu par ekoloģiski nozīmīgajām platībām.

③

Par populācijas šķirnes
rudziem

Jauna shēma – SA par populācijas šķirnes rudziem, tostarp par
Kaupo, ja ir sertificētas sēklas apliecinājums un noslēgts piegādes
līgums starp rudzu audzētāju un maizes ražotāju.

Pamat nosacījumi maksājumu saņemšanai
Iepriekš

No 2023.gada

Zaļināšana

LLVN 1 – Ilggadīgo zālāju saglabāšana

n/a

LLVN 2 – Mitrāju un kūdrāju augsnes aizsardzība

LLVN 6

LLVN 3 – Rugaini vai sauso zāli nededzina uz lauka

LLVN 1

LLVN 4 – Nelietot mēslošanas un AAL 10 m joslā gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm un 3 m gar grāvjiem

LLVN 4

LLVN 5 – Augsnes apstrāde, lai ierobežotu augsnes degradācijas un erozijas risku

n/a

LLVN 6 – Minimāls augsnes segums 15.novembris – 15.februāris

Zaļināšana

LLVN 7 – Augu maiņa aramzemē

Zaļināšana

LLVN 8.1. – 4% no aramzemes ar ražošanu nesaistītiem elementiem

LLVN 7a

LLVN 8.2 – Dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju saglabāšana

LLVN 7c

LLVN 8.3 – Aizliegums griezt dzīvžogus, cirst kokus (putnu vairošanās, ligzdošanas laikā)

LLVN 7b

LLVN 8.4 – Invazīvu augu (latvāņu) izplatības novēršana

Zaļināšana

LLVN 9 – Aizliegums pārveidot vai apart EJIZ Natura2000 teritorijās vai ārpus tām

LLVN 5

LLVN 10 - Tiek kopta lauksaimnieka atbildībā esošā meliorācijas sistēma

34

LLVN 1 – Ilggadīgo zālāju uzturēšana, pamatojoties
uz ilggadīgo zālāju platības un lauksaimniecības platības attiecību
2014 - 2022

2023 - 2027

• Prasību neattiecina uz mazo lauksaimnieku •
shēmas dalībniekiem un bioloģiskajiem
lauksaimniekiem.

Prasību
attiecina
uz
visiem
lauksaimniekiem, kuri piesakās tiešajiem
maksājumiem.

• IZ platības īpatsvars valsts līmenī kārtējā gadā • IZ platības īpatsvars valsts līmenī kārtējā
nesamazinās par vairāk nekā 5 %
gadā nesamazinās par vairāk nekā 5 %
salīdzinājumā ar references (2012/2015.gada)
salīdzinājumā ar references (2018.gada)
perioda īpatsvara rādītāju.
perioda īpatsvara rādītāju.
• Ja īpatsvara samazinājums ir par vairāk nekā 5
%, tad jānodrošina IZ platību atjaunošana.

• Ja īpatsvara samazinājums ir par vairāk nekā
5 %, tad jānodrošina IZ platību atjaunošana.

• Zālāju atjaunošana attiecas uz tiem • Zālāju atjaunošana attiecas uz tiem
lauksaimniekiem, kuri iepriekšējo 2 gadu laikā
lauksaimniekiem, kuri iepriekšējo 5 gadu
pārveidojuši IZ par cita lietojuma zemi.
laikā pārveidojuši IZ par cita lietojuma zemi.

LLVN 4 – Nelieto mēslošanas un sintētiskos
AAL gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm
STINGRĀKAS PRASĪBAS:
ATTIECAS ARĪ UZ MELIORĀCIJAS GRĀVJIEM

Nosacījumi:
Nelietot mēslošanas līdzekļus un sintētiskos AAL (izņemot bioloģiskā l/bā atļautos) 10
m platā joslā gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem

aktiem par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru (ŪSIK) un ūdenstilpju klasifikatoru
un

3m

platā

joslā

gar

ūdensnotekām

(novadgrāvjiem),

kontūrgrāvjiem

susinātājgrāvjiem, kas ir iekļauti meliorācijas kadastrā www.melioracija.lv

un

LLVN 5 – Augsnes apstrāde, lai ierobežotu
augsnes degradācijas un erozijas risku
SKAR VAIRĀK PLATĪBAS AR LĒZENĀKU NOGĀZES SLĪPUMU
JĀIEVĒRO SĒŠANAS VIRZIENS

Nosacījumi:
Lauksaimniecības zemes daļu, kuras nogāzes garums ir vismaz 20 m un slīpums ir
lielāks par 6 grādiem [līdz 2022.gadam bija 10 grādi]:
1)no kārtējā gada 1. oktobra līdz nākamā gada 15. martam nodrošina ar kultūraugu
veģetāciju vai saglabā rugaini;
2) ziemāju vai starpkultūru sējumi jāierīko perpendikulāri nogāzes krituma virzienam.

LLVN 6 – Minimāls augsnes pārklājums visjutīgākajos periodos
JAUNA PRASĪBA

Nosacījumi:
Rudens un ziemas periodā no 15. novembra līdz nākamā gada 15. februārim:
• nitrātu jutīgajās teritorijās vismaz 65%,
• Latgale, Vidzeme (izņemot NJT) vismaz ??[50%]
• pārējā Latvijas teritorijā - vismaz 60%
no saimniecības aramzemes un ilggadīgo stādījumu platībām ir jābūt augu segumam,
piemēram, sēti vai stādīti kultūraugi, zālaugi vai neapstrādātas platības pēc kultūraugu
novākšanas.

LLVN 7 – Augu maiņa
Nosacījumi:

JAUNA – AUGU MAIŅA

Saimniecības, kurās ir vairāk nekā 10 ha aramzemes:
▪ augu maiņu veic reizi gadā vismaz 35% no saimniecības aramzemes platības, kuru aizņem viengadīgi
vai ziemāju kultūraugi.
▪ atlikušajā aramzemes platībā vienu un to pašu galveno kultūraugu nedrīkst audzēt vairāk nekā 3
gadus pēc kārtas vienā un tajā pašā zemes gabalā.
!

«35%» daļu rēķina pieprasījuma gadā no aramzemes platības, kuru kārtējā un iepriekšējā gadā
neaizņēma zālāji, pākšaugi, nektāraugi, ārstniecības augi, daudzgadīgie augi, papuves.

!

Aramzemē sētos zālājus, pākšaugus, nektāraugus, ārstniecības augus, daudzgadīgos kultūraugus,
papuves tajā pašā laukā var saglabāt vairāk nekā 3 gadus.

!

“kultūraugs" ir atšķirīgas ģints kultūraugs, kas definēts kultūraugu botāniskajā klasifikācijā vai
atšķirīgas sugas augi, kas pieder pie kādas no krustziežu, tauriņiežu nakteņu, ķirbjaugu, un balandu
dzimtām.

!

Ziemāji un vasarāji uzskatāmi par atšķīrīgiem kultūraugiem pat ja tie pieder vienai ģintij.

LLVN 7 –

Augu maiņa - atbrīvojumi
ATBRĪVOJUMI SAIMNIECĪBĀM TĀDI PAŠI, KĀ LĪDZ ŠIM
ZAL KULTŪRAUGU DAŽĀDOŠANĀ

Atbrīvojumi saimniecībām:
(a) , kurās vairāk nekā 75 % no aramzemes izmanto, lai audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus,

zemi atstāj papuvē, tajā audzē pākšaugus vai to vienlaikus izmanto vairākos minētajos veidos;
(b), kurās vairāk nekā 75 % no atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes ir ilggadīgie zālāji, to izmanto, lai

audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, vai kurās minētajā platībā audzē kultūraugus, kas
ievērojami ilgu laiku gadā vai ievērojamu šā kultūrauga audzēšanas cikla daļu atrodas zem ūdens, vai

kurās zemi minētajā platībā vienlaikus izmanto vairākos minētajos veidos;
(c) kurās aramzemes lielums ir līdz 10 hektāriem
(d) bioloģiskajām saimniecībām.

LLVN 8.1 – Atvēlēt daļu no aramzemes ar
ražošanu nesaistītiem elementiem
Nosacījumi:

SAŠAURINĀTS ELEMENTU SARAKSTS
SALĪDZINOT AR ZAL ENP

Saimniecības, kurās ir vairāk nekā 10 ha aramzemes, 4 % no aramzemes atvēl ar ražošanu nesaistītiem
elementiem:
▪ Akmeņu kaudzes 0,01 līdz 0,5 ha, x koef.: 1,5
▪ Grāvji - uz 1m pārrēķina koef.: 6, svēruma koef.: 2
▪ 2m līdz 20m platas laukmales, buferjoslas - uz 1m pārrēķina koef.: 6, svēruma koef.: 1,5
▪ Koku vai krūmu puduri 0,01 - 0,5 ha. Uz 1 m2: pārrēķina koef.: 2
▪ Koku rindas 0,01 - 0,5 ha, uz 1 m: pārrēķina koef.: 5, svēruma koef.: 2
▪ Atsevišķi augoši koki - uz vienu koku 30 m2
▪ Dižkoki (t.sk. potenciālie) - uz vienu koku 60 m2
▪ Aizsargājamās alejas - uz 1 m: pārrēķina koef.: 5, svēruma koef.: 2
▪ Melnā (koef. 1) un zaļmēslojuma augu aizņemtas (koef. 1,5) papuves,
▪ Biodaudzveidības salas (mitraines, slīkšņas, lankas) 0,01 - 1,5 ha. Uz 1m22: koef.: 2 Jauns
▪ Dižakmeņi, viens akmens 30 m2
▪ Dīķi 0,01–0,5 ha, ietverot arī piekrastes veģetāciju. Uz 1 m2: koef.: 1,5
▪Starpkultūras
▪Zālaugu pasējs
▪Slāpekli piesaistoši kultūraugi

Ekoshēma 1: Atbalsts par videi un klimatam
labvēlīgu lauksaimniecības praksi

Mērķis - veicināt ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas metožu
izmantošanu lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā.

Mērķa platība
– 489 426ha
Finansējums
– 95 milj.EUR

Atbalsta pretendents – lauksaimnieks (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības), kas veic lauksaimniecisko darbību un saņem ISIP
Atbalsta likme: 43 eur/ha Atbalstu
piešķir par:
• aramzemes platību, kurā audzē graudaugus, šķiedraugus, rapsi, ripsi, dārzeņus, kartupeļus, garšaugus un ārstniecības augus;
• ilggadīgo stādījumu (augļu, ogas) platību, kurā ziemas periodā rindstarpās ir nodrošināts augsnes segums;
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
1) Aramzemē nodrošina pastiprinātu kultūraugu dažādošanu, ja aramzeme ir:
1. no 1 līdz 10 ha, galvenais kultūraugs nepārsniedz 75% no aramzemes;
2. no 10,01 ha līdz 30 ha, tad audzē vismaz 3 dažādus kultūraugus, galvenā kultūrauga platība nepārsniedz 65 %, divu galveno kultūraugu
platība nepārsniedz 90%;
3. vairāk nekā 30,01 ha, tad audzē vismaz 4 dažādus kultūraugus, galvenā kultūrauga platība nepārsniedz 65 %, divu galveno kultūraugu
platība nepārsniedz 90%, un ceturtais kultūraugs ir vismaz 1% no aramzemes platības.
2) Aramzemē nodrošina segumu 15.11.-15.02. : NJT 75%; Latgale, Vidzeme 60%, pārējā teritorijā 70% no aramzemes platības;
3) ilggadīgo stādījumu platībā 15.11.-15.02. rindstarpās nodrošina augsnes segumu.
“kultūraugs" ir atšķirīgas ģints kultūraugs, kas definēta kultūraugu botāniskajā klasifikācijā vai atšķirīgas sugas augi, kas pieder pie kādas no Krustziežu
(Brassicaceae), nakteņu (Solanaceae), ķirbju (Cucurbitaceae), tauriņiežu (Leguminosae) un balandu (Chenopodiaceae) dzimtām.

Ekoshēma 2: Papildatbalsts par augsnes kvalitātes
un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošana

Mērķa platība
– 200 000 ha
Finansējums –
13 milj.EUR

Mērķis - uzlabot augsnes struktūru, paaugstināt augsnes bioloģisko aktivitāti un veicināt pilnīgāku mēslojuma izmantošanu,
kā arī kavēt fosfora izskalošanos.

Atbalsta likme: 65 eur/ha
Atbalstu piešķir par: nokaļķoto platību, kurā pēc pamatkaļķošanas veido ekoloģiski nozīmīgas platības
Atbalsta saņemšanas nosacījumi :
• augsnes pH ir zemāk par 5,5 un katram laukam, kurā tiek plānota pamatkaļķošana, VAAD LIZ pārvaldības
sistēmā ir atzīme par augsnes reakciju (pH līmenis);
• pamatkaļķošanu veic, ņemot vērā augšņu analīžu pārskatā norādīto nepieciešamo kaļķošanas materiāla
daudzumu (ne mazāk);
• visā nokaļķotā platībā ir jāaudzē kāds no ekoloģiski nozīmīgas platības kultūraugiem;
• Izmanto atbilstošu materiālu - dolomītmiltus, kaļķakmens miltus, dolomīta karbonātkaļķi vai citu kaļķošanas
materiālu, kas ir reģistrēts un publicēts VAAD Mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā
http://registri.vaad.gov.lv/reg/ml_substrati.aspx
• 30 dienu laikā pēc pamatkaļķošanas VAAD LIZ pārvaldības sistēmā sniedz informāciju par kaļķošanas datumu,
materiālu, pakalpojumu un fotofiksāciju ar laika/vietas atzīmi kā pierādījumu, ka ir veikta pamatkaļķošana.

Ekoshēma 4: Saudzējošā lauksaimniecības prakse

Mērķa platība
– 428 545 ha
Finansējums –
30 milj.EUR

Mērķis - veicināt saudzējošas augsnes apstrādes metodes, nodrošinot augsnes dabīgās auglības un
veselības uzlabošanos, gaisa un mitruma apriti, palielināt organiskās vielas saturu un fosfora daudzumu augsnē.

Atbalsta pretendents – lauksaimnieks (t.sk. bioloģiskās lauksaimniecības), kurš veic lauksaimniecisko darbību un
saņem ISIP
Atbalsta likme: 15 eur/ha
Atbalsta saņemšanas nosacījumi par laukaugu platību, kurā:
• veic minimālu augsnes apstrādi - augsnes virskārtas apstrāde ne dziļāka kā 15cm, izmantojot kultivatoru, disku
vai frēzi; vai
• veic augsnes joslu apstrādi; vai
• veic tiešo sēju;
• herbicīdus lieto atbilstoši marķējumam un ne vairāk kā 2 reizes pieteikuma gadā;
• 4x gadā (līdz 22.05.; 30.06.; 31.08.; 31.10) VAAD LIZ pārvaldības sistēmā sniedz informāciju par AAL lietošanu izlietotā AAL nosaukums, deva uz hektāra un apstrādātā platība.
• Minimālās augsnes apstrādes faktu fiksē un pierāda ar fotofiksāciju ar laika/vietas atzīmi -informāciju sniedz
LAD mobilā lietotnē.

Ekoshēma 5: Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma
mazinošas lauksaimniecības prakses
Mērķa platība

– 258 670 ha
Finansējums –
25 milj.EUR

Mērķis - veicināt precīzu un efektīvu mēslojuma (organiskā mēslojuma un minerālmēslu) un/vai AAL lietošanu, lai
ilgtermiņā mazinātu mēslošanas līdzekļu un AAL lietošanu. Veicinātu tehnikas un tehnoloģijas izmantošanu, kas nodrošina
mēslojuma patēriņa un emisiju samazināšanu.

Atbalsta pretendents – lauksaimnieks
lauksaimniecisko darbību un saņem ISIP

(t.sk.

bioloģiskās

lauksaimniecības),

kurš

veic

Kopīgie atbalsta saņemšanas nosacījumi: Atbalsts par platību, kurā:
• mēslojuma iestrāde notiek saskaņā ar mēslošanas plānu, nepārsniedzot slāpekļa daudzumu
saimniecībai;
• mēslošanas plāns sastādīts visai saimniecībai ņemot vērā valstī vienoto mēslošanas plāna
sagatavošanas metodi (integrēta VAAD LIZ pārvaldības sistēmā)
• veiktas augsnes analīzes pēdējo 5 gadu laikā;
• 4x gadā (līdz 22.05.; 30.06.; 31.08.; 31.10) VAAD LIZ pārvaldības sistēmā veic uzskaiti par
mēslošanas un AAL plānošanu un lietošanu.

Ekoshēma 5: Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma
mazinošas lauksaimniecības prakses
Nosacījumi praksei par šķidrā organiskā mēslojuma (šķidrmēsli, virca, digestāts) izkliedi:

Mērķa platība
– 258 670 ha
Finansējums –
25 milj.EUR

• Tiek veikta precīza un tieša šķidrā organiskā mēslojuma iestrāde augsnē izmantojot lentveida izkliedētāju vai inžekcijas metodi
(arī bez GPS);
Atbalsta likme: 31 eur/ha
Nosacījumi praksei par precīzo minerālmēslu izkliedi:
Ja tiek iestrādāti minerālmēsli:
1. Tiek izmantots minerālmēslu izkliedētājs, kas aprīkots ar automātisko devu regulēšanas iespēju;
2. Traktortehnika ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu mēslojuma iestrādi veic GPS datu augšupielādi VAAD LIZ pārvaldības sistēmā par precīzo mēslojuma iestrādi;
3. Ir izmantota tehnoloģija, kas nodrošina, ka mēslošanas zonas nepārklājas.
vai
Nosacījumi praksei par precīzo aizsardzības līdzekļu izkliedi:
Ja tiek veikta AAL lietošana:
1. Ir sertificēta AAL lietošanas iekārta ar automātisko sekciju kontroli vai pretnoneses sprauslām;
2. Traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu AAL līdzekļu
lietošanu - veic GPS datu augšupielādi VAAD LIZ pārvaldības sistēmā par AAL lietošanu;
Atbalsta likme: 20 eur/ha

Ekoshēma 7: Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās
Mērķis - Veicināt bioloģiskās ražošanas prakses attīstību un sniegt augstāku par
atbalstu bioloģiskās ražošanas noteikumu ievērošanu.

Mērķa platība –
350 000ha
Finansējums –
96 milj.EUR

Atbalsta pretendents – bioloģiskais lauksaimnieks, kurš veic lauksaimniecisko darbību un
saņem ISIP
Atbalsta likme: 56 eur/ha
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
• visa saimniecības LIZ platība ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā;
• zālāju platībā nodrošina vismaz 0,4 LLv/ha (briežkopībā un JAL 0,3LLv/ha)
1)Aramzemē nodrošina segumu 15.11.-15.02.: NJT 75%; Latgale, Vidzeme 60%, pārējā
teritorijā 70% no saimniecības aramzemes platības;
2) ilggadīgo stādījumu platībā 15.11.-15.02. rindstarpās nodrošina augsnes segumu.

Ekoshēma 7: Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās
3) Aramzemē nodrošina pastiprinātu kultūraugu dažādošanu, ja aramzeme ir:

Mērķa platība –
350 000ha
Finansējums –
96 milj.EUR

1. no 1 līdz 10 ha, galvenais kultūraugs nepārsniedz 75% no aramzemes;
2. no 10,01 ha līdz 30 ha, tad audzē vismaz 3 dažādus kultūraugus, galvenā
kultūrauga platība nepārsniedz 65 %, divu galveno kultūraugu platība nepārsniedz
90%;
3. vairāk nekā 30,01 ha, tad audzē vismaz 4 dažādus kultūraugus, galvenā
kultūrauga platība nepārsniedz 65 %, divu galveno kultūraugu platība
nepārsniedz 90%, un ceturtais kultūraugs ir vismaz 1% no aramzemes platības.
* “kultūraugs" ir atšķirīgas ģints kultūraugs, kas definēta kultūraugu botāniskajā klasifikācijā vai
atšķirīgas sugas augi, kas pieder pie kādas no Krustziežu (Brassicaceae), nakteņu (Solanaceae),
ķirbju (Cucurbitaceae), tauriņiežu (Leguminosae) un balandu (Chenopodiaceae) dzimtām.
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