Saimniecības apmeklējuma lapa
laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, pārvaldības prasības vides jomā,
sabiedrības, dzīvnieku un augu aizsardzības jomā (attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem)
Saimniecības nosaukums
Adrese:
Saimniecības pārstāvis

Konsultanta vārds, uzvārds, tālrunis

(vārds, uzvārds)
Datums

Nr.
p.k.

Savstarpējās atbilstības prasība

ES tiesību akts (panta, punkta
Nr.)

LR normatīvais akts (panta,
punkta Nr.)

Prasība
attiecas

neattiecas

Piezīmes (situācijas apraksts)

LLVN2

Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVN)
Nelieto mēslošanas līdzekļus 10 metru platā joslā gar ūdensobjektu, Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK10.03.2015. noteikumu “Tiešo
2013 93.pants
maksājumu piešķiršanas kārtība
kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens
lauksaimniekiem” Nr. 126
saimniecisko iecirkņu klasifikatoru un ūdenstilpju klasifikatoru
76.1.apakšpunkts.
Ir saņēmis ūdens resursu lietošanas atļauju saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļauju, ja,
veicot lauksaimnieciskas darbības, apūdeņošanā izmanto vairāk
nekā 10 kubikmetru virszemes vai pazemes ūdeņu diennaktī

LLVN3

LLVN1

Savstarpējā atbilstība (LLVN un pārvaldības prasības) attiecas uz ES tiešajiem maksājumiem, ko nosaka Padomes (EK) regula Nr. 1307/ 2013 ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas
atbalsta shēmām

Neievada tieši vai netieši pazemes ūdeņos piesārņojošās vielas, kas Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu
2013 93.pants
Nr.126. 76.3.apakšpunkts
minētas normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,
un šīs vielas saturošus produktus, tostarp degvielu, eļļu un
smērvielas, notekūdeņus, mēslošanas līdzekļus, augu aizsardzības
līdzekļus, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, biocīdus, ja nav
saņemta atbilstoša atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Minētās vielas un tās saturošie
produkti ir lietojami vai uzglabājami veidā, kas nepieļauj šo vielu
netiešu noplūdi emisiju pazemes ūdeņos, to tvertnēm, konteineriem
un iepakojumam ir jābūt cieši noslēgtiem, bez sūces vai
mehāniskiem bojājumiem, un tos glabā uz pamata, kurā nav
plaisas, lai nepieļautu šo vielu nonākšanu zemē un izsūkšanos cauri
augsnei vai nogulumiežiem

Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu
2013 93.pants
Nr.126. 76.2.apakšpunkts
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LLVN4
LLVN5

Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu
Lauksaimniecības zemē kopj savā atbildībā esošo meliorācijas
2013 93.pants
Nr.126. 76.5.apakšpunkts
sistēmu, nodrošinot tās darbību, saglabāšanu un zemes mitruma
režīma regulēšanu:
1). ūdensnoteku un novadgrāvju gultnēs vismaz viena metra
platumā novāc kokus un krūmus, to atvases nopļauj vismaz vienu
reizi divos gados, izvāc grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus,
kritušus kokus, piesērējumus un bebru aizsprostojumus, kas traucē
ūdens plūsmu gultnē;
2). drenu sistēmā drenu akas nosedz ar vāku, iztīra drenu akas
piesērējumu, kā arī drenu kolektoru iztekas no sanesumiem un
novāc kokaugus ap drenu kolektoru iztekām vismaz piecu metru
attālumā uz katru pusi no iztekas
Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu Nr126.
Rugaini vai sauso zāli nededzina uz lauka;

MMP3 MMP2 MMP1

LLVN9 LLVN8

LLVN7 LLV
N6

Lauksaimniecības zemes daļu, kuras nogāzes garums ir vismaz 20 Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu
2013 93.pants
Nr.126. 76.4.apakšpunkts
metru un slīpums ir lielāks par 10 grādiem, no kārtējā gada
1.oktobra līdz nākamā gada 31.martam nodrošina vismaz ar
minimālu kultūraugu veģetāciju vai saglabā rugaini

2013 93.pants

76.6.apakšpunkts

Saglabā un nepieļauj dabas pieminekļu – dižakmeņu, aizsargājamu Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu Nr126.
2013 93.pants
76.7.apakšpunkts
koku un aleju – iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tie aizsargājami
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju aizsardzību un izmantošanu
Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu Nr126.
Lauksaimniecības zemes platībā esošos invazīvos latvāņu ģints
2013 93.pants
76.8.apakšpunkts
augu sugas augus ir nopļāvis līdz brīdim, kad tiem veidojas
ziedkopas
Laikposmā no 15.marta līdz 31.jūlijam necērt un negriež dzīvžogus Padomes (EK) regulas Nr.1306/ MK 10.03.2015. noteikumu Nr126.
76.9.apakšpunkts
un kokus, izņemot ilggadīgos stādījumus, platībā, kas atrodas īpaši 2013 93.pants
aizsargājamā dabas teritorijā, un no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam –
pārējās teritorijās
Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības
(Attiecas uz ADSI, meža zemes platību Natura 2000 teritorijā, agrovide un klimats un bioloģiskās lauksaimniecības pasākumiem.)
MK 07.04.2015. noteikumu Nr.171
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā aizliegts:
6.2.punkts un 1.pielikums
.- mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības
tehniku;
MK 07.04.2015. noteikumu Nr.171
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā aizliegts:
6.2.punkts un 1.pielikums
.- ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides
pārvaldi.
Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts izvietot un ierīkot
minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas
materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu,
kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos
produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes
stacijas, izņemot būves atbilstoši teritoriju plānojumiem ostas
teritorijā, kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus
bez vienlaidu pamatiem)

MK 07.04.2015. noteikumu Nr.171
6.2.punkts un 1.pielikums
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MMP4
MMP5

MK 07.04.2015. noteikumu Nr.171
6.2.punkts un 1.pielikums

Stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta
jebkura saimnieciskā darbība, ja vien tā nav saistīta ar ūdens ieguvi
konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens
ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai
Lauksaimniecības produktu ražotāji un pārstrādātāji piesārņojošo
darbību veikšanai saņem A vai B kategorijas atļauju vai C
kategorijas apliecinājumu. A un B kategorijas atļauju saņēmēji
strādā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, bet C kategorijas
apliecinājuma saņēmēji – saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu
prasībām

MK 07.04.2015. noteikumu Nr.171
6.2.punkts un 1.pielikums

Obligātās apsaimniekošanas prasības
Nosaka Padomes (EK) regulas Nr. 1306/ 2013 93. pants, un MK 10.03.2015. noteikumu Nr126. "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 5.pielikums

1.1.5.

1.1.4.

1.1.3.

1.1.2.

1.1.1.

I. Vide, klimata pārmaiņas, labi zemes lauksaimniecības apstākļi
1. Ūdens resursi
1.1. prasība "Pasākumi attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu un mēslojumu lietošanas aizliegums gar virszemes ūdensobjektiem" (prasības attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām)
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā 10 metrus platā joslā aizliegts Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
lietot mēslošanas līdzekļus.

Aizsargjoslu likums 37.pants
1.daļas 5.punkta c) apakšpunkts
attiecībā uz mēslošanas līdzekļu
lietošanu.

Kūtsmēslu savākšanai, novadīšanai un uzglabāšanai ir noteiktas
šādas prasības: krātuves pamatni un sienas izbūvē no
ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ir izturīgs pret izmantotās
tehnikas ietekmi;

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4. pants

MK 23.12.2014. not. Nr. 829
"Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs" 4.2. apakšpunkts

Ierīkojot pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu ārpus dzīvnieku Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
novietnes, ievēro šādus nosacījumus: kūtsmēslu uzglabāšanas
91/676/EEK, 4. pants
laukuma pamatni veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai
pamatnē ieklāj vismaz 30 centimetrus biezu šķidrumu absorbējošu
materiālu (salmus, kūdru, skaidas), lai uzsūktu kūtsmēslos esošo
šķidrumu un pasargātu no noteces. Absorbējoša materiāla pamatni
veido divu metru platumā apkārt kūtsmēslu kaudzes perimetram.
Kūtsmēslus nosedz ar vismaz 20 centimetrus biezu absorbējoša
materiāla aizsargslāni (salmu, kūdras, skaidu) vai
ūdensnecaurlaidīgu materiālu, lai mazinātu atmosfēras nokrišņu
iedarbību, novērstu noteci un gaistošo vielu iztvaikošanu;

MK 23.12.2014. not. Nr. 829
"Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs" 4.6.6. apakšpunkts

91/676/EEK, kas attiecas uz
ūdeņu aizsardzību pret
piesārņojumu ar nitrātiem, kuru
rada lauksaimnieciskas
izcelsmes avoti, 4.pants

Padomes 1991. gada 12.
MK 23.12.2014. not. Nr. 829
Kūtsmēslu krātuvēm ir noteiktas šādas prasības:
decembra Direktīva
"Īpašās prasības piesārņojošo
kūtsmēslu un skābbarības sulas uzglabāšanai nodrošina tādu
91/676/EEK, 4. pants
darbību veikšanai dzīvnieku
krātuves tilpumu, kas to ļauj uzkrāt vismaz astoņus mēnešus. Ja
novietnēs" 5.1. apakšpunkts
kūtsmēslu daudzums pārsniedz minēto krātuves tilpumu, operators
daudzumu, kas pārsniedz krātuves tilpumu, drīkst nodot citai
personai;
MK 23.12.2014. not. Nr. 829
Vircu no vaļējām un slēgtām pakaišu kūtsmēslu krātuvēm savāc
"Īpašās prasības piesārņojošo
atsevišķā krātuvē ar tādu krātuves tilpumu, kas to ļauj uzkrāt
darbību veikšanai dzīvnieku
vismaz astoņus mēnešus;
Atbalsta Zemkopības
un Lauku atbalsta dienests
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1.1.6.

MK 23.12.2014. not. Nr. 829
"Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs" 7.1. apakšpunkts

1.1.7.

uzkrājot šķidros kūtsmēslus lagūnas tipa kūtsmēslu krātuvē:
krātuves pamatni un sienas hermetizē ar speciālu
ūdensnecaurlaidīgu materiālu, kurš paredzēts šķidro kūtsmēslu
uzglabāšanai un kura malas nostiprina krātuves augšmalā;

MK 23.12.2014. not. Nr. 829
"Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs" 7.3.2. apakšpunkts

1.1.8.

Ja kūtsmēslu krātuve vai vircas uzkrāšanas tvertne dzīvnieku
novietnē izbūvēta pirms 23.12.2014., pakaišu kūtsmēslu krātuves
tilpums nodrošina kūtsmēslu uzkrāšanu vismaz sešus mēnešus, bet
šķidro un pusšķidro kūtsmēslu, kā arī vircas krātuves tilpums –
vismaz septiņus mēnešus.

MK 23.12.2014. not. Nr. 829
"Īpašās prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs" 20.punkts

Uzglabājot un lietojot kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, ievēro Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
šādas prasības:
91/676/EEK, 4.pants
kūtsmēslus uzglabā dzīvnieku novietnēs un ārpus dzīvnieku
novietnes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpašām prasībām
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs;
. - ar kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām iestrādātais slāpekļa
daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārā gadā
nedrīkst pārsniegt 170 kilogramu, kas atbilst 1,7 dzīvnieku
vienībām;

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 3.3.2. apakšpunkts

. - ja saimniecībā saražotais slāpekļa daudzums ar kūtsmēsliem un
fermentācijas atliekām pārsniedz 170 kilogramu uz vienu
lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru gadā, operators
dokumentāri pierāda saražotā kūtsmēslu un fermentācijas atlieku
pārpalikuma nodošanu citām saimniecībām vai to izmantošanu citā
veidā;
laikposmā no 20. oktobra līdz 15. martam neizkliedē nekāda veida
kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, bet zālājiem – no 5.
novembra līdz 15. martam;
slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem neizsēj no 15. oktobra
līdz 15. martam, pārējiem kultūraugiem un zālājiem – no 15.
septembra līdz 15. martam;
lietojot mēslošanas līdzekļus, nepārsniedz šo noteikumu 3.
pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas
kultūraugiem;

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 3.3.4. apakšpunkts

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.1. punkts

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.2. punkts

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants
Atbalsta

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.3. punkts

1.2.6.

1.2.5.

1.2.4.

1.2.2.

1.2. prasība Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām)
MK 23.12.2014. not. Nr.834.
Lai nodrošinātu ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
„Noteikumi par ūdens un augsnes
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, operators nodrošina
91/676/EEK, 4.pants
aizsardzību no lauksaimnieciskās
šādu prasību izpildi:
darbības izraisīta piesārņojuma ar
mēslošanas līdzekļus:
nitrātiem”, 3.1.1. apakšpunkts
.- neizkliedē uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes;

1.2.3.

1.2.1.

Šķidro un pusšķidro kūtsmēslu un vircas glabāšanai ir noteiktas
šādas prasības:
šķidro un pusšķidro kūtsmēslu un vircas krātuves ir slēgta tipa vai
ar pastāvīgu dabisku vai mākslīgu peldošu segslāni, kas samazina
iztvaikošanu. Peldošais segslānis nepārtraukti nosedz krātuves
virsmu. Ja nepieciešams, dabisko segslāni papildina;

Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

4

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.4. punkts

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.4.1. apakšpunkts

Padomes 1991. gada 12.
decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.4.2. apakšpunkts

Padomes 1991. gada 12.
.- uzskaita un dokumentē visus saimniecībā iegādātos
minerālmēslus, norādot minerālmēslu nosaukumu, pamatsastāvu un decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants
daudzumu;
.- katru gadu līdz 15. maijam iesniedz Valsts augu aizsardzības
dienestā kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkumu par kārtējā
gada ražu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma II nodaļu;

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.4.3. apakšpunkts

Padomes 1991. gada 12.
rudens un ziemas periodā vismaz 50 % saimniecības
decembra Direktīva
lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem zaļās platības
91/676/EEK, 4.pants
(daudzgadīgie zālāji, ziemāju graudaugi, ziemas rapsis,
nesastrādāta rugaine, dārzeņu, lopbarības biešu, cukurbiešu laksti
(lapas)), izņemot saimniecības, kurās vismaz 50 % no saimniecības
kopējās sējumu vai stādījumu platības audzē kartupeļus, augļu
kokus, ogulājus un dārzeņus;

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.5. apakšpunkts

operators, kas apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20
hektāru un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu
kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, dokumentē lauka
vēsturi par katru lauku un lauku vēstures dokumentāciju glabā
vismaz trīs gadus, un, ja lieto mēslošanas līdzekļus:
.- katru gadu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma I nodaļu
sagatavo katra lauka kultūraugu mēslošanas plānu ne vēlāk kā līdz
kultūraugu sējai vai stādīšanai, ilggadīgiem sējumiem un
stādījumiem – līdz veģetācijas sākumam;
sagatavojot kultūraugu mēslošanas plānu:
- izmanto augšņu agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) datus vai
agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datus, kas balstīti uz augšņu
analīžu rezultātiem akreditētā laboratorijā. Izmantotie augšņu
agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) dati un augšņu analīžu rezultāti
nedrīkst būt vecāki par pieciem gadiem un iepriekš minētos datus
glabā vismaz piecus gadus;
.- nosakot kultūrauga vajadzību pēc slāpekļa, ņem vērā plānoto
ražu un tās kvalitāti, slāpekļa (barības elementu) iznesi attiecīgajam
kultūraugam, augsnes organiskās vielas saturu augsnē,
izmantošanas koeficientus no iepriekšējā gadā izmantotajiem
kūtsmēsliem, iestrādātajām pēcpļaujas atliekām un zaļmēslojuma,
kā arī priekšauga (tauriņziežu) pēcietekmi un datus par minerālā
slāpekļa saturu augsnē, atjaunojoties kultūraugu veģetācijai, ja šādi
dati ir lauksaimnieka rīcībā;

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.4.4. apakšpunkts
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1.2.13.

Padomes 1991. gada 12.
mēslošanas līdzekļus nogāzē:
.- ja slīpums ir no 5 līdz 7 grādiem un nogāzes garums pārsniedz decembra Direktīva
91/676/EEK, 4.pants
100 metrus uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi, pēc mēslošanas
līdzekļa izkliedes nekavējoties iestrādā tieši augsnē;
.- ja slīpums ir no 7 līdz 10 grādiem un nogāzes garums pārsniedz
100 metrus uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi, augsni apstrādā
šķērsām nogāzes virzienam un izkliedē tikai tad, ja lauku klāj augu
sega vai mēslošanas līdzeklis nekavējoties tiek iestrādāts tieši
augsnē;
.- kur ir melnā papuve un kur nogāzes slīpums ir virs 7 grādiem,
izkliedēt un iestrādāt nav pieļaujams;
.- ja slīpums ir virs 10 grādiem un nogāzes garums pārsniedz 100
metrus uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi, izkliedēt un iestrādāt nav
pieļaujams.

MK 23.12.2014. noteikumi.
Nr.834. 6.6. apakšpunkts

2.2.1.

2.1.1.

2. Savvaļas putnu aizsardzība
2.1. prasība "Pasākumi, lai saglabātu, uzturētu vai atjaunotu atsevišķu putnu sugu dzīvotņu daudzveidību un teritoriju"
Padomes 2009. gada
Sugu un biotopu aizsardzības
Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums:
likums 9. pants 3., 4.punkts.
- neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un 30. novembra
Direktīva 2009/147/ EK par
kontroli;
savvaļas putnu aizsardzību. 3.
- nodrošināt migrējošiem putniem netraucētu atpūtu un barošanos panta 1.daļa un 2.daļas b)
migrācijas sezonas laikā, ieviest saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai punkts
novērstu putnu nodarītos postījumus
2.2.prasība "Piesārņojuma vai kaitējuma novēršana dzīvotnēm un savvaļas putnu dzīvei"
MK 18.01.2012. noteikumu Nr.
Mikroliegumos, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamu Padomes 2009. gada
30. novembra
940 „Noteikumi par mikroliegumu
putnu sugu aizsardzībai aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir
Direktīva 2009/147/ EK par
izveidošanas, aizsardzības un
pretrunā ar mikrolieguma izveidošanas mērķiem un uzdevumiem, savvaļas putnu aizsardzību. 4. apsaimniekošanas kārtību, kā arī
iznīcina vai traucē atiecīgo īpaši aizsargājamo sugu, bojā tās
panta 1.un 2.punkts
mikroliegumu un to buferzonu
noteikšanu“ 37. punkts.
biotopu, tai skaitā:
- mežsaimnieciskā darbība, izņemot mežsaimniecībā izmantotos
biotehniskos pasākumus mikrolieguma apsaimniekošanai, kā arī
meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus;
- grāvju un ceļu būvniecība;
- grāvju un ceļu rekonstrukcija, ja nav saņemta Dabas aizsardzības
pārvaldes rakstiska atļauja, kas izdota, pamatojoties uz eksperta
atzinumu;
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2.2.2.

.- medījamo dzīvnieku piebarošana no 1.marta līdz 30.jūnijam
mikroliegumos, kas izveidoti medņa, melnā stārķa, jūras ērgļa,
zivju ērgļa un klinšu ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzībai;
- medību torņu ierīkošana un izmantošana un medības no
1.februāra līdz 31.jūlijam mikroliegumos, kas izveidoti melnā
stārķa, jūras ērgļa, zivju ērgļa, mazā ērgļa un klinšu ērgļa
ligzdošanas vietu aizsardzībai.
.- citas darbības, kuras eksperts atzinis par nelabvēlīgām un
norādījis savā atzinumā;
.- periodiskā ceļu uzturēšana no 1.februāra līdz 31.jūlijam;
- pasākumi meža dabiskās atjaunošanas veicināšanai un jaunaudžu
kopšana no 1.februāra līdz 31.jūlijam, izņemot gadījumus, ja
eksperts šīs darbības ir atzinis par pieļaujamām
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2.2.3.
2.2.4.

No 1.augusta līdz 31.janvārim cauri mikroliegumiem, kas izveidoti
mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai,
atļauts pievest kokmateriālus no cirsmām citās mežaudzēs tikai
tādos gadījumos, ja nav iespējams cits izvešanas maršruts.
Mikroliegumos, kas izveidoti ūdenstilpēs un ūdenstecēs ligzdojošu
īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, pēc Dabas aizsardzības
pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas no 1.augusta līdz
31.martam atļautas šādas darbības, ja tās neapdraud īpaši
aizsargājamo sugu vai tās dzīvotni:
- darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes
ūdeņu līmeņa maiņu (arī meliorācija);
- derīgo izrakteņu ieguve;
- pārvietošanās ar motorizētiem transportlīdzekļiem mikrolieguma
sauszemes un ūdens teritorijā, ja tā nav nepieciešama mikrolieguma
apsaimniekošanai un kontrolei.

Padomes 2009. gada
30. novembra
Direktīva 2009/147/ EK par
savvaļas putnu aizsardzību. 4.
panta 1.un 2.punkts

MK 18.01.2012. noteikumu Nr.
940 41. punkts.

Padomes 2009. gada
30. novembra
Direktīva 2009/147/ EK par
savvaļas putnu aizsardzību. 4.
panta 1.un 2.punkts

MK 18.01.2012. noteikumu Nr.
940 44. punkts.

3.1.1.

3. Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība
3.1.Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība
Dabas liegumu teritorijā aizliegts:
- dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien
tas nav īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākums, kura
veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja
un ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību
atbildīgā institūcija;
- bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu)
palieņu un terašu pļavas;
- mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
1) dabiski apmežojušās vai pirms aizsargājamās teritorijas
izveidošanas apmežotas lauksaimniecības zemes lietošanas
kategorijas maiņu uz kategoriju "mežs" vai "krūmājs"; 2) upju
dabiskā tecējuma atjaunošanu; 3) ar Dabas aizsardzības pārvaldes
rakstisku atļauju: zemes lietošanas kategorijas maiņu nacionālo
parku dabas lieguma zonā; īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu.
-pļaut lauksaimniecības zemes un lauces virzienā no malām uz
centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka
atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai
ezera) uz krūmāju vai mežu;

Direktīva 92/43/EEK par
dabisko dzīvotņu, savvaļas
faunas un floras aizsardzību,
6.pants

MK 10.03.2015. noteikumu Nr126.
5.pielikums
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MK10.03.2015. noteikumu Nr126.
5.pielikums

3.1.3.

Aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā aizliegts dedzināt virsāju un
niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav biotopu
atjaunošanas pasākums, par kura veikšanu ir saņemta Dabas
aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un ir rakstiski informēta par
ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija

Direktīva 92/43/EEK par
dabisko dzīvotņu, savvaļas
faunas un floras aizsardzību,
6.pants

MK10.03.2015. noteikumu Nr126.
5.pielikums

Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts mainīt zemes lietošanas
kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu
aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu

Direktīva 92/43/EEK par
dabisko dzīvotņu, savvaļas
faunas un floras aizsardzību,
6.pants

MK10.03.2015. noteikumu Nr126.
5.pielikums

3.2.1.

3.1.2.

Direktīva 92/43/EEK par
dabisko dzīvotņu, savvaļas
faunas un floras aizsardzību,
6.pants

3.1.4.

Dabas parku teritorijā aizliegts:
- dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien
tas nav biotopu atjaunošanas pasākums, par kura veikšanu ir
saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un ir
rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā
institūcija;
- mainīt zemes lietošanas kategoriju.
.- pļaut lauksaimniecības zemes un lauces virzienā no malām uz
centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka
atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai
ezera) uz krūmāju vai mežu;

3.2. Pasākumi attiecībā uz aizsargājamām augu sugām
Direktīva 92/43/EEK, 13.panta MK 2012.gada 18.janvāra
Mikroliegumos, kas izveidoti zīdītāju, abinieku, rāpuļu,
1.daļas a) punkts.
noteikumu Nr.940 "Noteikumi par
bezmugurkaulnieku, vaskulāro augu, sūnu, aļģu, ķērpju un sēņu
mikroliegumu izveidošanas,
sugu un biotopu aizsardzībai, aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir
aizsardzības un apsaimniekošanas
pretrunā ar mikrolieguma izveidošanas mērķiem un uzdevumiem,
kārtību, kā arī mikroliegumu un to
buferzonu noteikšanu" 45.9., 45.10.
iznīcina vai traucē attiecīgo īpaši aizsargājamo sugu, bojā vai
un 45.12. apakšpunkts
iznīcina tās dzīvotni, bojā vai iznīcina īpaši aizsargājamo biotopu,
negatīvi ietekmē ekosistēmas struktūru, tai skaitā
- minerālmēslu, pesticīdu un bīstamo ķīmisko vielu lietošana;
- darbības, kuru rezultātā mainās zemes lietošanas kategorija,
izņemot gadījumus, ja tās nepieciešamas īpaši aizsargājamās sugas
dzīvotņu vai biotopa uzturēšanai vai atjaunošanai pēc Dabas
aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas
- grunts uzbēršana, zemes virskārtas nostumšana.
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10.2.

Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū, lietot un uzglabāt
saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009.
Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir
atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un
dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības.

10,3

Persona augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot norādes
marķējumā

10.4.

Uz pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem attiecas šādi
ierobežojumi: tos atļauts lietot profesionālam augu aizsardzības
līdzekļu lietotājam, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
operatoram vai augu aizsardzības konsultantam - personai jāsaņem
apliecība par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi;

10.5.

Padomes 1991. gada 15. jūlija Augu aizsardzības likuma 7.panta
Direktīva 91/414/EEK par augu (1) daļa
aizsardzības līdzekļu laišanu
tirgū 3. pants

Direktīva 91/414/EEK par
Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā,
ievērojot marķējumā noteiktos uzglabāšanas apstākļus, kā arī Augu augu aizsardzības līdzekļu
laišanu tirgū 3. pants
aizsardzības likuma 9.panta trešās daļas un Aizsargjoslu likuma
prasības. (Augu aizsardzības likuma 9.panta trešajā daļā minētās
prasības(3) skatīt iepriekš 10.2.punktu. Aizsargjoslu likuma (AL)
prasības: Augu aizsardzības līdzekļu glabātavas aizliegts izvietot
šādās aizsargjoslās:
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā, kas
noteikta ar AL 6. pantu;
- virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, kas noteiktas ar AL 7.
pantu;
- aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām (urbumiem, akām un
avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto
savām vajadzībām fiziskās personas, aizsargjoslas nenosaka, ja ir
veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens
piesārņošana), kas noteiktas ar AL 9. pantu;)

10.6.

10.1.

II. Sabiedrības veselība, dzīvnieku veselība un augu veselība
10. Augu aizsardzības līdzekļi

Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret
tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā,
nepārsniedzot norādīto devu, kā arī ievērojot marķējuma prasības
par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu
gatavošanu pirms lietošanas, kultūrauga attīstības stadiju, apstrāžu
skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas
novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku
veselības un vides aizsardzību.

Direktīva 91/414/EEK par augu Augu aizsardzības likuma 9.panta
aizsardzības līdzekļu laišanu
(3) daļa
tirgū 3. pants

Direktīva 91/414/EEK par
augu aizsardzības līdzekļu
laišanu tirgū 3. pants
Direktīva 91/414/EEK par
augu aizsardzības līdzekļu
laišanu tirgū 3. pants

Direktīva 91/414/EEK par
augu aizsardzības līdzekļu
laišanu tirgū 3. pants

Augu aizsardzības likuma 10.panta
(1) daļa, teikuma pirmā daļa
Augu aizsardzības likuma 7.panta
(5) daļa, 1. punkts

MK 2011. gada 13. decembra
noteikumu Nr.950 "Augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas
noteikumi'' 3.punkts

MK 13.12.2011. noteikumu Nr.
950 9.punkts
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10.7.
10.8.
U1

Lai aizsargātu ūdens vidi un dzeramā ūdens ņemšanas vietas, augu
aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot normatīvajos aktos par
aizsargjoslām minētās prasības.
Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu
lietotājs kārto reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnālā uzskaita
gan iegādātos augu aizsardzības līdzekļus (norāda saņemšanas
datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma
lielumu un daudzumu), gan izlietotos augu aizsardzības līdzekļus
(norāda informāciju par apstrādāto kultūraugu sugu vai objektu
(piemēram, labības noliktava), apstrādāto teritoriju, tās platību,
apstrādes datumu, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un
devu). Reģistrācijas žurnālu glabā vismaz trīs gadus.

Direktīva 91/414/EEK par augu MK 13.12.2011. noteikumu Nr.
aizsardzības līdzekļu laišanu
950 12.punkts
tirgū 3. pants
Direktīva 91/414/EEK par augu MK 13.12.2011. noteikumu Nr.
aizsardzības līdzekļu laišanu
950 13.punkts
tirgū 3. pants

Papildus prasības savstarpējā atbilstībā
Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kas ražo vai novāc R852/2004 I pielikuma A daļas Atkritumu apsaimniekošanas
II nodaļas 5.punkta f) un h)
likums 28.10.2010., "Prasības
primāros augu izcelsmes produktus:
apakšpunkts
darbībām ar biocīdiem" (MK not.
f) jāuzglabā un jārīkojas ar atkritumiem un bīstamām vielām tā, lai
15.04.2003. Nr.184)
nepieļautu produktu piesārņojumu;
h )pareizi jālieto augu aizsardzības līdzekļi un biocīdi
Konsultanta ieteikumi

Saimniecības pārstāvis

Konsultants
(paraksts, atšifrējums)

(paraksts, atšifrējums)
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