Agrovides pasākumi 2020.gadā
Bioloģiskā lauksaimniecība (BLA)


Jaunas saistības netiek uzņemtas un esošie klienti nevar paplašināt savas esošās BLA saistības – ir
pieejama 10% tolerance;
Saistību nodošana ir iespējama tikai BLA aktivitātes ietvaros – BLAV klients var nodot saistības
citam BLAV klientam un BLAJ klients var nodot saistības citam BLAJ klientam.
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BLA saistību pārveidošana par BDUZ saistībām ir iespējama.
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2020.gadā vairs nav izņēmums par pārkāpumu nepiemērošanu attiecībā uz ieņēmumu un/ vai augu
sekas nenodrošināšanu. Šie pārkāpumi tiks ņemti vērā.

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)



Tiek uzņemtas jaunas saistības un esošie klienti var paplašināt savas esošās BDUZ saistības;
Saistību nodošana ir iespējama.

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD)




Jaunas saistības netiek uzņemtas un esošie klienti nevar paplašināt savas esošās VSMD saistības – ir
pieejama 10% tolerance;
Saistību nodošana ir iespējama
VSMD saistību pārveidošana par BLA saistībām ir iespējama.
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Saudzējošas vides izveide audzējot augus nektāra ieguvei (SVIN)



Jaunas saistības netiek uzņemtas un esošie klienti nevar paplašināt savas esošās SVIN saistības – ir
pieejama 10% tolerance;
Saistību nodošana ir iespējama.

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)



Jaunas saistības netiek uzņemtas un esošie klienti nevar paplašināt savas esošās RLZP saistības– ir
pieejama 10% tolerance;
Saistību nodošana ir iespējama.

Agrovides saistību periodi 2020.gadā

BLAV, VSMD, RLZP saistības
beidzās 2019.gadā
Saistību periodi:
2015-2019
2017-2019

Vienotais
Iesniegums
2020
8 ha

12 ha

Saistības 10 ha*

Sekas
Saistības turpina par 8 ha ar periodu 20152020
(saistību samazinājumi bez atmaksas vai
nodod)
Saistības turpina par 10 ha ar periodu 20152020
Atbalstu aprēķina par 11 ha (10% tolerance)
(saistības netiek palielinātas)

NAV vai nav
Saistības ir izpildītas – saistības nodot nevar
pieteikts atbalsta
veids
BLAJ
saistības
2019.gadā
Saistību periodi:
2017-2019
2018-2019

beidzās

Ir

NAV vai nav
pieteikts atbalsta
veids

Turpina BLAV saistības ar periodu 20202022 nepārsniedzot Izpildīto BLAJ saistību
apjomu
Saistības ir izpildītas – saistības nodot nevar

BLAV, BLAJ, VSMD, RLZP, Turpina esošo saistību izpildi!
SVIN saistības nav beigušās
 saistības palielināt nevar (10% tolerance)
Saistību periodi:
 ja saistības tiek samazinātas vairāk kā par 10%, tad
2016-2020
2019-2021
saistības tiek pārtrauktas ar atmaksu
2017-2021
2019-2023
2018-2020
2018-2022
*- tabulā minētie ha ir informatīvi!

Vienotais
Iesniegums
2020
7 ha

BDUZ saistības beidzās 2019.gadā
Saistību periods:
2015-2019
Saistības 10 ha*

Sekas
Saistības turpina par 7 ha ar periodu
2015-2020
(samazinājumi bez atmaksas vai
nodod)

11 ha

Saistības turpina par 11 ha ar periodu
2015-2020
(saistību palielinājums līdz 20%)

15 ha

Saistības turpina par 15 ha ar periodu
2020-2024
(saistību palielinājums virs 20%)

NAV vai nav
Saistības ir izpildītas – saistības nodot
pieteikts atbalsta nevar
veids
BDUZ saistības nav beigušās

Turpina esošo saistību izpildi!

Saistību periodi:
2016-2020
2017-2021
2018-2022
2019-2023

*- tabulā minētie ha ir informatīvi!





saistību palielinājumi virs 20% - sākas jaunas
saistības 2020 – 2024
saistību palielinājumi līdz 20% - turpinās esošais
saistību periods
ja saistības tiek samazinātas vairāk kā par 10%, tad
saistības tiek pārtrauktas ar atmaksu

