
 

Labas ziņas platību maksājumu iesniedzējiem 2014.gadā  
 
Šogad, iesniedzot platību maksājuma pieteikumu, var pieteikt pilnīgi visu zemi, kas tiek apsaimniekota un ir 
labā lauksaimniecības stāvoklī. 
 
Līdz šim pastāvēja nosacījums, ka platību maksājumiem var pieteikt tikai tādu lauksaimniecības zemi, kas bija 
labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gadā. Šis nosacījums lauksaimniekiem neļāva saņemt platību 
maksājumus par lauksaimniecības zemi, kas bija sakopta pēc 2003.gada. 
 
Labā ziņa – šis nosacījums ir atcelts! Sākot ar 2014.gadu, platību maksājumiem var pieteikt visu labā stāvoklī 
esošu lauksaimniecības zemi, kas uz platību maksājuma pieteikuma iesniegšanas brīdi ir sakopta. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) jau ir uzsācis datu atjaunošanu lauku bloku kartēs. Gadījumos, ja LAD jau ir 
aktualizējis lauku bloku kartes un tās atbilst situācijai dabā, tad lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja 
situācija dabā atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad jāiesniedz lauku bloku precizēšanas 
pieprasījums.   

Iesniegumus lauku bloku karšu precizēšanai var iesniegt tikai par tādām platībām, kas jau ir labā 
lauksaimniecības stāvoklī, nevis par tādām platībām, kuras tikai ir plānots sakopt.  
 
Iesniegumus var iesniegt, sākot no 2014.gada 4.februāra gan Elektroniskajā sistēmā EPS, gan papīra veidā 
jebkurā LAD reģionālajā pārvaldē.  
 

Piemērs: 

Lauksaimniecības zeme 2003.gadā Lauksaimniecības zeme 2013.gadā 

  

ActusQ Jums piedāvā:  

- Identificēt Jūsu saimniecības laukus un platības, kuras, salīdzinot ar 2003.gadu, tagad ir labā 
lauksaimniecības stāvoklī; 

- Iesniegt iesniegumu lauku bloku karšu precizēšanai; 

 Izveidot pārskatāmu precizēto un pieteikto lauku bloku kopsavilkumu ar kartēm; 
 Pārstāvēt Jūsu intereses komunikācijā ar LAD; 
 Nodrošināt jebkāda veida atbalstu un konsultācijas saistībā par platību maksājumu noteikumiem. 

 
Izmantojot ActusQ platību maksājumu administrēšanas pakalpojumu, Jums nevajadzēs sekot 
līdzi izmaiņām likumdošanā un Jūs varēsiet taupīt laiku un visu uzmanību veltīt saimniecības 
ikdienas darbiem! 
 
Cerot, ka šis piedāvājums ir Jūs ieinteresējis, droši sazinieties ar mums, lai varam klātienē apzināt Jūsu 
vajadzības. 
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