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Atzinums par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta 

noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””, VSS-105 

 

Latvijas Dabas fonds ir iepazinies ar izsludināto noteikumu projektu  “Grozījumi Ministru 

kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 

lauksaimniekiem”” (VSS-105) un izsaka šādus iebildumus: 

 

1. Noteikumu projekta 16. punktā nepieciešams izslēgt no jauna piedāvāto 109.1 un 109.2 punktu. 

Pamatojums: Šie punkti legalizē aizsargājamo ekoloģiski jutīgos ilggadīgo zālāju uzaršanu, jo 

minētajos punktos aprakstītajos gadījumos arī šos zālājus var uzart, šādi iznīcinot dabas vērtības, 

un turpmākajos gados zālāju turpināt pieteikt kā ilggadīgo zālāju. Vēl jo vairāk – piedāvātie 

grozījumi neļaus konstatēt šo zālāju uzaršanu. Turklāt punktos aprakstītie gadījumi, kas pieļauj 

par ilggadīgu zālāju uzskatīt tikko iesētas “stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus”, ir pretrunā 

ar ilggadīgo zālāju būtību. 

 

2. Noteikumu projektu nepieciešams papildināt ar jaunu punktu, lai spēkā esošo noteikumu Nr.126 

“Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 66. punktu papildinātu ar jaunu 

apakšpunktu šādā redakcijā: “66.7. ilggadīgajos zālājos pieļaujami nenopļautas zāles laukumi līdz 

10% no kopējās lauka platības, atsevišķa nenopļauta laukuma lielums nepārsniedz 0,1 ha un 

laukumu atrašanās vietas katru gadu tiek mainītas.” 

Pamatojums: Lai veicinātu putnu un citu mugurkaulnieku izdzīvošanu, kā arī lai palielinātu 

bezmugurkaulnieku daudzveidību, vēlams visu veģetācijas sezonu atstāt nenopļautus zālāja 

laukumus, kur pēc zālāja nopļaušanas baroties un patverties putniem un bezmugurkaulniekiem. 

 

3. Noteikumu projektu nepieciešams papildināt ar jaunu punktu, spēkā esošo noteikumu Nr.126 

“Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 11.4. nodaļā iekļaujot jaunu punktu 
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šādā redakcijā: “124.2 Ekoloģiski nozīmīgajās platībās ir aizliegta augu aizsardzības līdzekļu 

lietošana.” 

Pamatojums: Ekoloģiski nozīmīgās platības ir izveidotas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību 

lauku ainavā un tā nav savienojama ar augu aizsardzības līdzekļu neierobežotu lietošanu. 

 

4. Neatbalstām noteikumu projekta 43. un 44. punktu un prasām saglabāt noteikumu Nr.126 

“Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 5. pielikuma 2.3. un 3.2. apakšpunktu 

esošajā redakcijā, jo nepieciešams ievērot Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteiktās 

aizsargājamo sugu aizsardzības prasības. 

 

 

Ar cieņu,  

 

 

 

Ģirts Strazdiņš 

Latvijas Dabas fonda valde 

 

 

 

 

 

 
A. Briedis, 26309648,  

andrejs.briedis@ldf.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

mailto:andrejs.briedis@ldf.lv

