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Svarīgi zināt 

Lauku bloku un Ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu 2016. gadam, izmantojot EPS, 

var iesniegt līdz 2016. gada 1. aprīlim. 

 

VĒRŠAM UZMANĪBU! 

 LAD lauku bloku kartē iekļauj tikai tās platības, kuras ir labā lauksaimniecības stāvoklī! 

 Iesniedzot Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu, Jūs nepiesakāties platību 

maksājumiem 2016. gadam. Lai pieteiktos platību maksājumiem 2016. gadā, laikā no aprīļa sākuma 

(datums tiks precizēts) līdz 16. maijam bez atbalsta apjoma samazinājuma (līdz 10. jūnijam ar atbalsta 

apjoma samazinājumu) jāiesniedz Vienotais iesniegums 2016. gadam!  

 Ja Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma atbildē precizējamā Lauku bloka un/vai kadastra 

rindas kolonnā “Pieprasījuma statuss” ir norādīts “Akceptēts” un Jūs vēlaties par atbilstošajām platībām 

saņemt atbalstu, Jums šī platība ir jānorāda Vienotajā iesniegumā 2016.gadā. 

 Izmantojot EPS, Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumu var iesniegt 1 (vienu) 

reizi dienā.  

 Vienā bloku precizēšanas pieprasījumā var norādīt informāciju par vairākiem precizējamajiem 

lauku blokiem un kadastriem. 

 

Lauku bloku precizēšanas pieprasījums 

Lauku bloku precizēšanas pieprasījums jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) ja: 

 Jūsu apsaimniekotā platība, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī, nav iekļauta lauku blokā 
1
 un 

nav attēlota Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā 2 ; 

 nepieciešams mainīt lauku bloka robežu, jo, vēlaties pievienot sakopto platību, vai no lauku bloka 

izņemt neapsaimniekojamo platību, piemēram, izrakto dīķi, uzcelto ēku, nekopto platību. 

 

Pirms precizēšanas pieprasījuma veidošanas, pārliecinieties Lauku reģistra ģeogrāfiskajā 

informācijas sistēmā vai Jūsu apsaimniekotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme jau nav iekļauta lauku 

blokā/os!  

Ātrā saite :    

vai 

interneta adrese http://www.karte.lad.gov.lv/ 

 

Lapas kreisajā augšējā stūrī jāievada  kadastra 

numurs vai jau zināms lauku bloka numurs un 

jānospiež poga . Norādītais kadastrs vai lauku 

bloks tiks iekrāsos uz īsu brīdi brūnā krāsā, ja vēlaties, 

                                                           
1
 Nepārtraukts lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas vai 

nekustamā īpašuma robežas. Zemes gabala identifikācijas numurs sastāv no 10 cipariem, piemēram, 12345-12345. Vienu 

lauku bloku var apsaimniekot vairāki lauksaimnieki. Lauku bloka numurs nav tas pats, kas kadastra numurs. 
2
 Informācijas sistēma, kurā apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, par kuru ir tiesības saņemt valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu no tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides un lauku ainavas uzlabošanas maksājumiem. 

http://karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
http://www.karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
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lai iekrāsojas vēlreiz, atkārtoti jānospiež poga . 

Lai redzēt attiecīgā lauku bloka informāciju, ar peles kreiso taustiņu jāuzklikšķina uz konkrētā 

lauku bloka. 

Ainavu elementu precizēšanas pieprasījums 

Ainavu elementi ir viens no veidiem kā klientiem nodrošināt ekoloģiski nozīmīgas platības 

deklarēšanu, ja saimniecībai ir jāievēro zaļināšana. Ainavu elementi var būt tikai aramzemes platībās. 

Ainavu  elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz LAD, ja: 

 dabā esošs ainavu elements nav iekļauts lauku blokā un nav attēlots Lauku reģistra ģeogrāfiskajā 

informācijas sistēmā; 

 Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā attēlotais ainavu elements dabā vairs 

nepastāv(likvidēts; vairāk neatbilst ainavas elementa kritērijiem) vai tas ir mainījies. 

Lai iepazītos ar aktuālāko informāciju LAD lauku bloku kartē, un apskatītu, kādi ainavu elementi 

ietilpst (atrodas) Jūsu kadastrā, Jums jāatver interneta adrese http://www.karte.lad.gov.lv/, pēc 

tam lapas kreisajā augšējā stūrī jāievada  kadastra numurs un jānospiež poga . 

Ainavas elementu apzīmējumi Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā:  

 

                   
 

 

 

 

 

Dīķi Koku, Krūmu grupa 

 ne mazāki par 0.01ha un lielāki par 0.1 ha; 

 tilpnes no betona vai plastmasas netiek uzskatītas par 

ENP; 

 dīķa platībā iekļauj krasta veģetācijas joslu līdz 10 

m platumā. 

 grupā augoši koki un koku, krūmu puduri, zem 

kuriem zeme netiek apstrādāta; 

 ne mazāki kā 0.01ha un ne lielāki kā 0.3 ha 

platībā. 

 

VĒRŠAM UZMANĪBU! 

 Par dīķu un koku, krūmu grupu platībām netiks maksāts Vienotais platību maksājums, bet tās 

tiks ņemtas vērā, aprēķinot Zaļināšanas maksājumu, ja klients tās būs pieteicis un uzturējis atbilstošā 

stāvoklī. Jāiegaumē, ka klienti drīkst pieteikt tikai tos ainavu elementus, kuri atrodas viņu valdījumā. 

 

Dīķis ir apzīmēts 

zilā krāsā. 

 

 

Koku, krūmu grupas ir 

apzīmētas zaļā krāsā. 

Ar peles kreiso taustiņu uzklikšķinot uz konkrētā ainavas 

elementa, parādās informācijas logs, kur būs noradīts 

ainavu elementa veids un platība. 

 

http://karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
http://www.karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
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Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu izveide 

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (turpmāk –EPS) 

Pieslēdzieties EPS, izmantojot interneta adresi: https://eps.lad.gov.lv. 

 

EPS galvenajā izvēlnē izvēlieties sadaļu “Lauku bloku precizēšana”, atvērsies izvēlne, kurā 

izvēlieties sadaļu “Pievienot bloku precizēšanas iesniegumu”.  

 

 

Atvērsies lauku bloku precizēšanas sadaļa: 

 

 
  

   

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu var veikt pēc lauku bloka numura un/vai pēc kadastra 

numura. 

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana LAD ir 

sadalīta 4 (četros) soļos: 

 1.solis “lauku bloku/ainavu elementu precizēšana pēc lauku bloka numura”; 

 2.solis “lauku bloku/ainavu elementu precizēšana pēc kadastra numura”; 

 3.solis “lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma apskats”; 

 4.solis “lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma iesniegšana LAD ”. 

 

 

 

  

 

https://eps.lad.gov.lv/
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Lauku bloku/ainavas elementu precizēšana pēc lauku bloka numura   

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšana pēc lauku bloka numura nozīmē, ka lauku bloka/ainavu 

elementu izmaiņas tiek pieteiktas un attēlotas jau eksistējošajā lauku blokā.  

Precizēšanas pieprasījumā ieraksti par katru precizējamo lauku bloku un/vai ainavu 

elementu jāveido atsevišķi. 

 

Ja NEVĒLATIES veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu pēc lauku bloka numura, 

tad lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 1.solī nav jāievada nekāda informācija, bet jāpāriet uz 

lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 2.soli, lai to izdarītu Jums lapas lejas daļā jānospiež spiedpoga 

. 

 

Ja  VĒLATIES veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu pēc lauku bloka numura, tad 

Jums lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 1.soļa sadaļā jāievada zemāk redzamā informācija. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ja vēlaties dzēst ierakstu, tad nospiediet  apzīmējumu rindas galā. 

 

Pēc visu ierakstu  pievienošanas, lai saglabātu ierakstus un turpinātu iesniegt lauku bloku/ainavas 

elementu precizēšanas pieprasījumu, lapas lejas daļā jānospiež spiedpoga . 

 

 

 

Jānorāda 

konkrēts 

lauka 

bloka Nr. 

Jāieraksta 

skaidrojums, 

kas jāprecizē. 

Jānorāda izmaiņu veids – vai tiek: 

 mainītas bloka robežas; 

 veidots jauns bloks; 

 precizēts dīķu ainavu elements; 

 precizēts koku, krūmu grupu 

ainavu elements. 

Jānorāda 

precizējamā 

platība. 

Nospiežot uz 

Latvijas kontūras 

ikonas, jāiezīmē 

izmaiņas kartē –  

vieta, kura 

jāprecizē. 
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Lauku bloku/ainavas elementu precizēšana pēc kadastra numura    

 

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšana pēc kadastra numura nozīmē, ka lauku bloka izmaiņas 

tiek pieteiktas un attēlotas pamatojoties uz kadastra robežām. 

Vienā precizēšanas pieprasījumā ieraksti par katru precizējamo lauku bloku un/vai ainavu 

elementu jāveido atsevišķi. 

 

Ja NEVĒLATIES veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu pēc kadastra numura, 

tad lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 2.solī nav jāievada nekāda informācija, bet jāpāriet uz 

lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 3.soli, lai to izdarītu, Jums lapas lejas daļā jānospiež spiedpoga 

. 

Ja  VĒLATIES veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu pēc  kadastra numura, tad 

Jums lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 2.soļa sadaļā jāievada zemāk redzamā informācija. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ja vēlaties dzēst ierakstu, tad nospiediet  apzīmējumu rindas galā. 

Pēc visu ierakstu  pievienošanas, lai saglabātu ierakstus un turpinātu iesniegt lauku bloku/ainavas 

elementu precizēšanas pieprasījumu, lapas lejas daļā jānospiež spiedpoga . 

Jānorāda 

konkrēts 

kadastra 

Nr. 

Jāieraksta 

skaidrojums, 

kas tiek 

mainīts. 

Jānorāda izmaiņu veids – vai tiek: 

 mainītas bloka robežas; 

 veidots jauns bloks; 

 precizēts dīķu ainavu elements; 

 precizēts koku, krūmu grupu 

ainavu elements. 

  

Jānorāda  

precizējamā 

platība. 

Nospiežot uz 

Latvijas kontūras 

ikonas, jāiezīmē 

izmaiņas kartē - 

vieta, kura 

jāprecizē. 
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Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījuma apskats 

Sadaļā “Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma apskats” pārliecinieties, vai ir 

norādīta visa nepieciešamā informācija par precizējamajām platībām un/vai precizējamajiem ainavu 

elementiem! 

 

 Ja apskatot Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījuma apskatu, Jūs tomēr 

vēlaties vēl papildināt vai labot to, lapas augšējā daļā jāizvēlas attiecīgā sadaļa, nospiežot uz apļa  ar 

atbilstošo ciparu 1 (viens) vai 2 (divi) 

 

 

Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījuma iesniegšana 

Kad lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums ir sagatavots, Jums Lauku 

bloku/ainavu elementu precizēšanas 3.solī “Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 

pieprasījuma apskats” lapas lejas daļā jānospiež spiedpogu , Jūs nonāksiet 4.solī  

“Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma iesniegšana LAD”   . 
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Lai iesniegtu Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumu LAD, 4.soļa lejas 

daļā ievadiet savu LAD klienta reģistrācijas numuru: 

 

 

Lai turpinātu Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma iesniegšanu, 

nospiediet spiedpogu . 

  

Lai apliecinātu to, ka tiešām vēlaties iesniegt Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 

pieprasījumu, papildlogā nospiediet spiedpogu  

 

 

Kad Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījums ir veiksmīgi Iesniegts LAD, Jums 

parādīsies paziņojums, “Bloku precizēšanas pieprasījums veiksmīgi iesniegts LAD”. 
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Kur apskatīt iesniegto Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumu?  

 

Lai apskatītu iesniegto lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumu, Jums ir jāizvēlas: 

1. lapas augšējā daļā šķirklis “Sākums”; 

2. sadaļa “Dokumenti”; 

3. izkrītošā izvēlnē  “Nosūtītās vēstules”. 

 

 

 
 

Kā apskatīties Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma atbildi? 

Elektroniski iesniegto Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumu atbildes tiks 

nosūtītas uz EPS. Aktuālā informācija LAD lauku bloku kartē ir pieejama interneta adresē 

http://www.karte.lad.gov.lv/ 
 

Tiklīdz Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījums tiks izskatīts, Jums uz EPS 

tiks nosūtīta atbilde par Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumu. Vienlaicīgi Jums 

uz EPS lietotāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informatīva elektroniska vēstule par Lauku 

bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma atbildes  nosūtīšanu uz EPS. Lauku 

bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma atbildi Jūs varat apskatīt EPS sadaļā 

“Dokumenti”, kur no izkrītošās izvēlnes jāizvēlas “Saņemtās vēstules”. 

 

  

http://www.karte.lad.gov.lv/
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Atvērsies EPS saņemto vēstuļu sadaļa. Lai atvērtu Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas 

pieprasījuma atbildi, Jums ir jānospiež uz dokumenta numura vai dokumenta veida. 

 

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma atbilde par katru precizējamo lauku bloku 

un/vai kadastru tiek sniegta atsevišķi, tādēļ, iespējams, ka atbildes par visiem precizētajiem lauku 

blokiem un/vai kadastriem, un/vai ainavu elementiem, kas iekļauti vienā Lauku bloku precizēšanas 

pieprasījumā Jūs nesaņemsiet vienlaicīgi. 

 

 

Ja pēc Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma atbildes 

saņemšanas, Jūs vēlaties atkārtoti precizēt informāciju LAD, Jums lapas lejas daļā jānospiež 

spiedpoga  un no jauna jāaizpilda lauku bloku precizēšanas pieprasījums. 

Ja vēlaties Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma atbildi apskatīt 

pdf formātā, Jums atbilstošā lauku bloka vai kadastra rindas galā jānospiež uz  apzīmējums. 

   

 

 

Atbilde uz precizēšanas pieprasījumu par šo 

precizējamo lauku bloku vēl nav sniegta. 

Atbilde uz precizēšanas pieprasījumu par šo 

precizējamo kadastru ir sniegta. 


