Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 18.punktu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro
pasākumu izpildi, ja noteikti augu karantīnas un kaitīgie organismi, par kuru
apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompensācija, kā arī kompensācijas
apmēru un izmaksas kārtību.
2. Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr.
702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), (turpmāk – regula Nr. 702/2014) 26. pantu.
3. Atbalstu piešķir personai, kas atbilst regulas Nr.702/2014 I pielikumā
noteiktajiem kritērijiem.
4. Persona var saņemt kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi
bakteriālās iedegas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et.al. apkarošanai un izplatības
ierobežošanai. Kompensācijas apmērs noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.
5. Persona kompensāciju nesaņem:
5.1. par iznīcinātajiem saimniekaugiem, ja pēc lēmuma pieņemšanas par
fitosanitāro pasākumu noteikšanu līdz tā atcelšanai persona bakteriālās iedegas perēklī
ieved un stāda bakteriālās iedegas saimniekaugus;
5.2. ja fitosanitāros pasākumus Valsts augu aizsardzības dienests veic piespiedu
kārtā;
5.3. ja par attiecīgo fitosanitāro pasākumu izpildi persona kompensāciju ir
saņēmusi.
6. Pēc lēmumā noteikto fitosanitāro pasākumu izpildes persona papīra formā vai
elektroniski iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu kompensācijas
saņemšanai (2.pielikums).
7. Valsts augu aizsardzības dienests 10 dienu laikā pēc personas iesnieguma
saņemšanas pārbauda, vai iesniegumā norādītā informācija atbilst pārbaudes aktā par
fitosanitāro pasākumu izpildi minētajai informācijai, kā arī pārbauda kompensācijas
apmēra aprēķinu un, ja attiecīgā informācija atbilst pārbaudes aktā par fitosanitāro
pasākumu izpildi minētajai informācijai un kompensācijas apmērs aprēķināts pareizi,
nosūta personas iesniegumu Lauku atbalsta dienestam. Lauku atbalsta dienests 20 dienu
laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par kompensācijas
izmaksāšanu un izmaksā personai kompensāciju, ieskaitot to personas norādītajā
bankas kontā.
8. Ja šo noteikumu 6.punktā minētajā iesniegumā informācija neatbilst
pārbaudes aktā par fitosanitāro pasākumu izpildi minētajai informācijai vai iesniegumā
informācija nav norādīta, Valsts augu aizsardzības dienests par to rakstiski paziņo
personai. Ja persona 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas norādītos trūkumus

nav novērsusi, Valsts augu aizsardzības dienests triju dienu laikā informē par to Lauku
atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu nepiešķirt kompensāciju.
9. Lauku atbalsta dienesta lēmumu par kompensācijas izmaksāšanu vai
lēmumu nepiešķirt kompensāciju persona var apstrīdēt Lauku atbalsta dienesta likumā
noteiktajā kārtībā.
10. Piešķirto valsts atbalstu var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto
finansējumu, ievērojot regulas Nr. 702/2014 8. pantā noteiktās prasības.
11. Lauku atbalsta dienests:
11.1. publicē informāciju par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulas Nr.
702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktu un 4.punktu;
11.2. datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši regulas Nr. 702/2014 13.
pantā noteiktajām prasībām.
12. Atbalstu nepiešķir personai, uz kuriem attiecas Regulas Nr. 702/2014 1.
panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.
13. Atbalstu piešķir personai, ievērojot Regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta
“b” un “ii” apakšpunktā noteiktos nosacījumus.
14. Ja fitosanitārie pasākumi izpildīti viena gada laikā pirms šo noteikumu spēkā
stāšanās un par tiem nav izmaksāta kompensācija, persona līdz 2009.gada
31.decembrim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu kompensācijas
saņemšanai
par
fitosanitāro
pasākumu
izpildi.1.pielikums

Kompensācijas apmērs par fitosanitāro pasākumu izpildi
Nr.

Iznīcinātie augi

p.k.
1.

Ābeles un bumbieres komercdārzā, ražojošā dārzā un
piemājas dārzā

2.

3.

4.

5.

6.

Saimniekaugu potcelmi

Ābeļu, bumbieru, potēto vilkābeļu un pīlādžu mātesaugi

Klona potcelmu mātesaugi

Dekoratīvo krūmu mātesaugi

Saimniekaugu sējeņi

Kompensācijas
apmērs (euro)
68,30 (par
augu)
0,43 (par
augu)
68,30 (par
augu)
34,15 (par
metru)
42,69 (par
augu)
0,06 (par
augu)

7.

8.

Saimniekaugu stādi (sēklaudži un spraudeņstādi)
Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, vienu–divus gadus veci
(potējumi)

9.

Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, trīs–piecus gadus veci
(potējumi)

10.

Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, vecāki par pieciem
gadiem (potējumi, tai skaitā augststumbra)

11.

Cidonijas, krūmcidonijas, pīlādži, klintenes, vilkābeles,
korintes, mespili, ugunsērkšķi, Dāvida fotīnijas, eriobotrijas

12.

Dzīvžogs

2,35 (par
augu)
2,35 (par
augu)
14,23 (par
augu)
42,69 (par
augu)
12,81 (par
augu)
12,81 (par
metru)

2.pielikums

