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ES LIFE Programmas projekts  
“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības  

un apsaimniekošanas optimizācija” 

(LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Nolikumā lietotie termini: 

1.1. Apsaimniekotājs – zālāja īpašnieks vai apsaimniekotājs, kuram noslēgts līgums par zemes lietošanu 
vismaz līdz 2026. gada 31. decembrim; 

1.2. BDUZ atbalsts – atbalsts, kuru sniedz aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumiem Nr. 171 “Noteikumi par valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku 
ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. 
gadā”, kā arī plānotais atbalsts pasākumos, kas vērsti uz bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu 
zālājos, saskaņā ar Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam 

projektu; 

1.3. DAP – Dabas aizsardzības pārvalde; 

1.4. DDPS “OZOLS” – dabas datu pārvaldības sistēma “OZOLS”; 
1.5. ES – Eiropas Savienība; 
1.6. Ilggadīgs zālājs ar dabiskošanās pazīmēm – zālājs, kurā sāk veidoties velēna, novērojams 

daudzveidīgs zelmenis ar dažādiem stāviem, palielinās ziedošu augu daudzveidība un samazinās 
ekspansīvu sugu dominance; 

1.7. LAD – Lauku atbalsta dienests; 

1.8. Lauku bloks – lauku bloks atbilstoši Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra datiem; 

1.9. LLKC – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"; 

1.10. Natura 2000 teritorija – Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija atbilstoši likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumam; 

1.11. Nolikums – zālāju pilotprogrammas “ZIEDU PĻAVAS” nolikums; 

1.12. Pieteicējs – persona, kura ir iesniegusi pieteikumu dalībai zālāju pilotprogrammā “ZIEDU PĻAVAS”; 
1.13. Programma - zālāju pilotprogramma “ZIEDU PĻAVAS”; 
1.14. Zālāja apsaimniekošanas plāns – zālāju pilotprogrammā “ZIEDU PĻAVAS” uzņemta zālāja 

apsaimniekošanas plāns, kurā norādītas obligātās un ieteicamās darbības zālāja dabas 
daudzveidības uzlabošanai; 

1.15. Zālājs – programmai pieteikta apsaimniekošanas vienība, piemēram, lauku bloks vai cita zālāja 
platība ar identificējamām robežām. 

2. Programma sniedz atbalstu apsaimniekotājiem Latvijā, kuru īpašumā vai lietošanā ir ilggadīgie zālāji ar 

dabiskošanās pazīmēm, bet kas līdz šim nav atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem (nav tiesīgi saņemt 
BDUZ atbalstu). Programma veicina bioloģisko daudzveidību šajos zālājos, tiecoties panākt, ka tie 
pakāpeniski sasniedz ES nozīmes zālāju biotopu kvalitāti. Tā rezultātā apsaimniekotājs nākotnē varētu 
saņemt pastāvīgu atbalstu zālāja dabas vērtību saglabāšanai ilgtermiņā. 

3. Programmu īsteno integrētajā projektā “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un 
apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010, LIFE-IP LatViaNature) (turpmāk – projekts), 

kuru līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE programma un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.  

4. Programmas īstenošanu organizē DAP sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, Vidzemes Augstskolu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru” un Latvijas 
Universitāti. 

5. Nolikums nosaka noteikumus, kā DAP organizē dalībnieku atlasi, uzņemšanu un dalību programmā. 

6. Programmai ir šādi mērķi: 
6.1. dabas aizsardzības mērķis – uzlabot dabas daudzveidību ilggadīgajos zālājos, tiecoties panākt, ka 

tie ilgtermiņā atbilst ES nozīmes zālāju biotopu kvalitātei; 
6.2. sistēmiskie, administratīvie mērķi: 

6.2.1. praksē pārbaudīt uz rezultātu orientētas pieejas (turpmāk – rezultāta pieeja) efektivitāti 
dabisko zālāju saglabāšanai; 

6.2.2. salīdzināt rezultāta pieejas un kombinētas pieejas efektivitāti dabisko zālāju saglabāšanai; 
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6.2.3. identificēt faktorus, kas ļautu uzlabot rezultāta pieejas efektivitāti (administrēšanas, IT 
risinājumu, cilvēkresursu, finanšu), īstenojot to nacionālajā mērogā; 

6.3. sabiedriskie mērķi: 
6.3.1. pilnveidot valsts sadarbību un komunikāciju ar apsaimniekotājiem dabas daudzveidības 

saglabāšanas jomā; 
6.3.2. veicināt apsaimniekotāju izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanu zālājos. 

7. Programmas īstenošanu DAP organizē, tai skaitā jebkādus lēmums attiecībā uz to pieņem, ņemot vērā 
projekta noteikumus un programmas īstenošanai noteikto finanšu un administratīvo kapacitāti.   

8. Dalība programmā apsaimniekotājam sniedz šādus ieguvumus: 

8.1. iespēju pakāpeniski uzlabot sava zālāja bioloģisko daudzveidību, pielietojot savas zināšanas un 
pieredzi; 

8.2. pieejamas bezmaksas apmācības par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu zālājos 
un sertificēta zālāju biotopu eksperta konsultācijas, lai palīdzētu izvēlēties atbilstošākos zālāja 
apsaimniekošanas pasākumus; 

8.3. iespēju saņemt finansiālu atbalstu par zālāja dabas daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu; 

8.4. sasniedzot ES nozīmes zālāja biotopu kvalitāti, iespēju nākotnē saņemt pastāvīgu atbalstu zālāja 
dabas vērtību saglabāšanai (BDUZ atbalsts). 

II. Programmas pamatprincipi  

9. Dalība programmā ir brīvprātīga. Sadarbība ir balstīta līgumiskās attiecībās. 
10. Programmas pamatsaistības apsaimniekotājs uzņemas uz četriem gadiem.  

11. Dalībai programmā var pieteikt zālāju, kurš atrodas ārpus Natura 2000 teritorijas. 

12. Dalībai programmā atlasa ilggadīgus zālājus ar dabiskošanās pazīmēm, tajā skaitā zālājus, kas DDPS 

“Ozols” reģistrēti kā potenciāli botāniskie bioloģiski vērtīgie zālāji. 
13. Programma ir orientēta uz rezultātu – apsaimniekotājs finansiālu atbalstu saņem par sasniegto 

rezultātu zālāja dabas daudzveidības saglabāšanā un uzlabošanā. Atbalsta apmērs ir atkarīgs no zālāja 
struktūras kvalitātes un dabiskiem zālājiem raksturīgu augu sugu sastopamības. 

14. Piedaloties programmā, apsaimniekotājs apņemas ik gadu piedalīties apmācībās par zālāju bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu, dalīties pieredzē un veikt zālāja monitoringu, t.i., novērtēt zālāja 
dabiskošanās sekmes. 

15. DAP un/vai tās autorizētai personai visā programmas īstenošanas laikā ir tiesības veikt monitoringu 

zālāja dabas daudzveidības novērtēšanai. 
16. Programmā plānots iekļaut vismaz 675 ha zālāju (vismaz 40 apsaimniekotājus). Programmā pieejamais 

finansējums – līdz 405 000 euro. 

III. Atbalsttiesīgās platības un pieteicēji 
17. Dalībai programmā var uzņemt zālāju, kas atbilst šādām pazīmēm: 

17.1. zālājs nav atzīts par ES nozīmes zālāju biotopu; 

17.2. zālājs neatrodas Natura 2000 teritorijā; 

17.3. zālājs ir vismaz 0,1 ha platībā; 

17.4. atbalstam var pieteikt vienu vai vairākus zālājus, ņemot vērā, ka maksimālā atbalsttiesīgā platība 

vienam pieteicējam ir 30 ha; 

17.5. atbalstam var pieteikt gan pļavas, gan ganības;  

17.6. atbalstam var pieteikt gan zālājus lauku blokos, gan ārpus tiem.  

18. Pieteikties dalībai programmā ir tiesīgs apsaimniekotājs, t.i.: 
18.1. zālāja īpašnieks (īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā); 
18.2. zālāja apsaimniekotājs, kuram ir noslēgts līgums par zemes lietošanu vismaz līdz 2026. gada 

31. decembrim. 

19. Pieteikties dalībai programmā var privātpersonas (fiziskas personas un privāto tiesību juridiskas 

personas, piemēram, zemnieku saimniecības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, biedrības un 
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nodibinājumi u.c.). Tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes institūcijas un valsts vai pašvaldību 
kapitālsabiedrības nav tiesīgas piedalīties programmā. 

IV. Atbalsta pieejas 

20. Programmā īsteno divas atbalsta pieejas: rezultāta pieeju un kombinēto pieeju.  
21. Piesakoties dalībai programmā, pieteicējs izvēlas vienu no atbalsta pieejām un pieteikumā norāda to kā 

prioritāru.  

22. Rezultāta pieejā: 

22.1.  apsaimniekotājam ir pienākums zālāju apsaimniekot, brīvi izvēloties apsaimniekošanas 
pasākumus (nav noteiktas konkrētas apsaimniekošanas darbības); 

22.2. finansiālā atbalsta apmēru nosaka pēc sasniegtā rezultāta (nevis pēc veiktajiem apsaimniekošanas 
pasākumiem) – jo augstāka zālāja dabiskošanās pakāpe (kvalitāte), jo augstāks atbalsta apmērs. 

23. Kombinētajā pieejā: 

23.1. zālājam, DAP saskaņojot ar apsaimniekotāju, izstrādā un ik gadu aktualizē zālāja 
apsaimniekošanas plānu, kurā nosaka zālāja minimālos (obligātos) apsaimniekošanas pasākumus 

un ieteicamos apsaimniekošanas pasākumus un kurš kļūst par līguma sastāvdaļu; 

23.2. apsaimniekotājam jāveic noteikti minimālie (obligātie) apsaimniekošanas pasākumi saskaņā ar 
zālāja apsaimniekošanas plānu; 

23.3. izpildot zālāja apsaimniekošanas plānā noteiktos minimālos (obligātos) apsaimniekošanas 

pasākumus, apsaimniekotājam ir garantēta iespēja saņemt atlīdzību par to izpildi, bet atlikusī 
maksājuma daļa ir atkarīga no sasniegtā rezultāta.  

V. Atbalsta likmes un izmaksas kārtība 

24. Zālāja dabiskošanās pakāpi (kvalitāti) nosaka, balstoties uz zālāja ikgadējā monitoringa rezultātu. Zālāja 
ikgadējo monitoringu īsteno atbilstoši monitoringa metodikai.   

25. Zālāja kvalitāti iedala piecos līmeņos, kas nosaka ikgadējā atbalsta maksājuma likmi: 

Līmenis 1. līmenis 2. līmenis  3. līmenis  4. līmenis  5. līmenis  
Likme EUR/ha 87 115 150 179 203 

26. Katru gadu programmā uzņemtais apsaimniekotājs novērtē zālāju saskaņā ar monitoringa metodiku. 

Programmā uzņemto zālāju var vērtēt arī DAP vai tās autorizēta persona. Atšķirīga vērtējuma gadījumā 
vērtējumu nosaka pēc DAP vai tās autorizētās personas vērtējuma.  

27. Rezultāta pieejā atbalsta maksājuma apmēru nosaka atbilstoši zālāja kvalitātes līmenim attiecīgajā 
gadā.  

28. Kombinētāja pieejā atbalsta maksājuma apmēru attiecīgajā gadā nosaka: 

28.1. īstenoto minimālo (obligāto) apsaimniekošanas pasākumu izmaksu apmērā, ja sasniegtais 

rezultāts, vērtējot zālāja kvalitāti, ir mazāks nekā izmaksas par īstenotajiem minimālajiem 
(obligātajiem) apsaimniekošanas pasākumiem; 

28.2. atbilstoši zālāja kvalitātes līmenim,  ja sasniegtais rezultāts, vērtējot zālāja kvalitāti, ir lielāks nekā 
izmaksas par īstenotajiem minimālajiem (obligātajiem) apsaimniekošanas pasākumiem. 

29. Kombinētās pieejas minimālo (obligāto) apsaimniekošanas pasākumu izmaksām piemēro 1. pielikumā 
noteiktās likmes. 

30. Apsaimniekotājam, kuram programmā ir uzņemti zālāji ar kopējo platību mazāku nekā 5 ha, DAP sniedz 
ikgadēju papildu atbalstu monitoringa un apmācību īstenošanai, nodrošinot, ka atbalsts šajā pozīcijā 
sasniedz 70 euro gadā. 

31. Kombinētās pieejas minimālo (obligāto) apsaimniekošanas pasākumu izmaksu likmes ir spēkā visu 

programmas īstenošanas termiņu. DAP ir tiesības pievienot jaunas likmju pozīcijas atbilstoši LLKC 

aprēķiniem, kā arī izvērtēt lietderību grozīt likmes, ja ir būtiski mainījušās pozīciju izmaksas, uz kurām 
balstīti likmju aprēķini.   
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  VI. Pieteikšanās dalībai programmā 

32. Uzsaukumu dalībai programmā kopā ar nolikumu publicē 2022. gada 30. septembrī interneta vietnēs: 

www.daba.gov.lv un https://latvianature.daba.gov.lv. 

33. Lai pieteiktos dalībai programmā,  pretendents iesniedz DAP šādus dokumentus: 

33.1. aizpildītu pieteikumu (2. pielikums); 

33.2. ja zālājs neatrodas lauku blokā vai ja aizņem tikai daļu no lauku bloka, tad pieteikumam pievieno 

karti (skici, shēmu), kurā ir identificēta zālāja atrašanās vieta; 

33.3. pilnvaru, ja pieteicēju pārstāv pilnvarots pārstāvis (kopiju vai oriģinālu); 
33.4. dokumentu, kas apliecina kopīpašnieku piekrišanu dalībai programmā (kopiju vai oriģinālu). 

34. Ja zālājs pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu 
pieteikties un piedalīties programmā. 

35. Nolikuma 33.1., 33.3. un 33.4. punktā noteiktos dokumentus pieteicējs aizpilda un noformē atbilstoši 
Dokumentu juridiskā spēka likumam, Valsts valodas likumam, Elektronisko dokumentu likumam un uz 

to pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

36. Pieteikumu privāto tiesību juridiskas personas vārdā paraksta persona: 

36.1. kurai publiskos reģistros ir reģistrētas tiesības pārstāvēt pieteicēju, vai 

36.2. pilnvarota persona.   

37. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no uzsaukuma izsludināšanas brīža līdz 2022. gada 24. oktobrim.  

38. Pretendents pieteikumu DAP iesniedz, sūtot elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz DAP e-pasta adresi zieduplavas@daba.gov.lv līdz 
nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa dienas plkst. 23.59 vai papīra dokumenta veidā 
iesniedzot (ar pastu, ar kurjerpastu vai personīgi) DAP adresē Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, 
LV-2150 līdz nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa dienas plkst. 17.00. 

39. Pieteikums, kas iesniegts elektroniska dokumenta veidā, skaitās iesniegts un saņemts, ja uz pieteicēja 
e-pastu atnāk apstiprinoša vēstule no DAP par pieteikuma saņemšanu. 

VII. Pieteikumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

40. Pieteikumu izvērtēšanu un zālāju atlasi DAP veic divu mēnešu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām 
trīs posmos: 

40.1. pārbauda pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem (nolikuma 42. punkts); 

40.2. pārbauda pieteikto zālāju atbilstību izslēgšanas kritērijiem (nolikuma 45. punkts); 

40.3.  atbilstošos zālājus izvērtē, sagrupējot pēc saturiskajiem kritērijiem (nolikuma 49. punkts). 

41. Ja pieteikumā iekļautā informācija ir nepilnīga, DAP ir tiesības lūgt pieteicējam precizēt vai papildināt 
pieteikumā norādīto informāciju DAP noteiktā termiņā. Ja pieteicējs neiesniedz DAP prasīto papildu 
informāciju DAP noteiktā termiņā, pieteikumu nevirza turpmākai izvērtēšanai.   

42. Pieteikuma izvērtēšanas administratīvie kritēriji: 
42.1. pieteikums ir iesniegts nolikuma 37. un 38. punktā noteiktajā termiņā; 
42.2. pieteikums satur visus nepieciešamos dokumentus atbilstoši nolikuma 33. punktam; 

42.3. pieteikums ir noformēts atbilstoši nolikuma 35. un 36. punkta prasībām; 

42.4. pieteicējs atbilst nolikuma 18. un 19. punkta prasībām (DAP pārliecināsies publiski pieejamajos 
valsts reģistros); 

42.5.  pieteicējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro) (DAP pārliecinās Latvijas 
Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē https://www6.vid.gov.lv/NPAR un 

/ vai nosūtot informācijas pieprasījumu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam); 
42.6. pieteicējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai netiek īstenots 

tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā 
komercdarbība nav izbeigta vai tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam 
pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru. 

http://www.daba.gov.lv/
https://latvianature.daba.gov.lv/
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43. Ja pieteikums atbilst administratīvajiem kritējiem, vērtē pieteikumā pieteikto zālāju atbilstību 
izslēgšanas kritērijiem. Ja pieteikums neatbilst administratīvajiem kritērijiem, pieteikumu tālāk nevērtē. 

44. Atbilstību izslēgšanas kritērijiem un saturiskajiem kritērijiem katram pieteiktajam zālājam vērtē 
atsevišķi, līdz ar to pieteikumu var atzīt par atbilstošu dalībai programmā pilnā vai daļējā apmērā.    

45.  Programmā neuzņem zālāju, kurš atbilst kādam no šādiem izslēgšanas kritērijiem: 

Nr. Izslēgšanas kritērijs Pārbaudes avots 

1. Zālājs ir atzīts par ES nozīmes zālāju biotopu DDPS «Ozols» 

2. Zālājs atrodas Natura 2000 teritorijā DDPS «Ozols» 

3. Zālājs ir mazāks par 0,1 ha DDPS «Ozols» 

4. Zālāja stāvoklis neatbilst programmas mērķiem (piemēram, 
zālājs būtiski aizaudzis ar krūmiem vai uzarts) 

Sertificēta zālāju biotopu eksperta 
vērtējums (DAP) 

46. Ja pieteicēja pieteikto zālāju kopējā platība pārsniedz 60 ha, tad izslēgšanas un saturiskos kritērijus 
vērtē pieteikto zālāju kopējai platībai līdz 60 ha, atlasot pēc platības lielākos zālājus. Pieteicēja pieteikto 

zālāju kopējās platības daļu, kura pārsniedz 60 ha, tālāk nevērtē.   

47. Zālāju, kuram nekonstatē atbilstību kādam no izslēgšanas kritērijiem, virza tālākai izvērtēšanai atbilstoši 
saturiskajiem kritērijiem. Zālāju, kurš atbilst kādam no izslēgšanas kritērijiem, tālāk nevērtē. 

48. Saturiskos kritērijus izmanto, lai no pieteiktajiem zālājiem atlasītu programmai atbilstošākos zālājus, 

ņemot vērā, ka pieteicēju skaits un pieteikto zālāju apjoms dalībai programmā var pārsniegt 
programmas īstenošanai pieejamos resursus. 

49. Lai sasniegtu programmas mērķus, programmā uzņem zālājus ar pēc iespējas lielāku faktoru 
daudzveidību. Zālājus sagrupē (3. pielikums), izvērtējot pēc šādiem saturiskajiem kritērijiem: 

49.1. platība; 
49.2. apsaimniekošanas veids (pļavas un ganības); 
49.3. robežošanās ar ES nozīmes zālāju biotopu; 
49.4. reģionālā daudzveidība; 
49.5. platību daudzveidība (dažādu platību zālāji); 
49.6. sākotnējās zālāju apzināšanās vērtējums (atbilstoši 4. pielikumam). 

50. Nolikuma 49.1.-49.5. punktā noteiktajos saturiskajos kritērijos priekšroka ir zālājiem ar lielāko platību. 

51. Nolikuma 49.1.-49.4. punktā noteiktajos saturiskajos kritērijos ņem vērā proporcionālo sadalījumu pēc 
sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējuma, nosakot limitu (maksimālo platību) katrā kvalitātes līmenī. 

52. Atbilstoši saturiskajiem kritērijiem zālājus vērtē un atlasa līdz ir sasniegts attiecīgā saturiskā kritērija 

limits.  

53. Ņemot vērā, ka nav iespējams iepriekš precīzi paredzēt pieteikto zālāju apjomu un kvalitāti, DAP ir 

tiesības vērtēšanas laikā precizēt saturisko kritēriju piemērošanas proporcijas, to pamatojot, lai 
sasniegtu nolikuma 16. punktā noteikto uzstādījumu. 

54. Atlasītos zālājus sagrupē pēc pieteicēju norādītajām prioritātēm atbalsta pieejās, rezultāta pieejā un 

kombinētājā pieejā, abās pieejās tiecoties panāk līdzīgas platību proporcijas. Ja platību proporcijas nav 
līdzīgas, tad DAP ir tiesības proporcijas izlīdzināt, piedāvājot pieteicējam mainīt izvēli atbalsta pieejā. Ja 

pieteicējs nepiekrīt mainīt atbalsta pieeju, DAP ir tiesības pieteikumu noraidīt. 
55. Zālāju atlases laikā DAP ir tiesības apmeklēt zālāju. Ja DAP ir liegta piekļuve zālājam pieteicēja vainas 

dēļ, tad zālāju izslēdz no dalības atlasē un tālāk nevērtē.  
56. Pieteikumus izvērtē ar DAP rīkojumu noteikta komisija atbilstoši nolikumā un DAP rīkojumā 

noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem.  
57. Par pieteikumu izvērtēšanas un zālāju atlases rezultātiem DAP pieņem lēmumu, kurā ar pamatojumu 

norāda: 
57.1. zālājus, kuri atbilst uzņemšanai programmā; 
57.2. noraidītos pieteikumus un zālājus, kurus neuzņem programmā. 

58. Lēmums par atbilstību uzņemšanai programmā nav uzskatāms par pieteicēja uzņemšanu programmā, 

bet dod tiesības pieteicējam noslēgt ar DAP līgumu par dalību programmā atbilstoši nolikuma 
VIII. nodaļai. 
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59. Rezultātus DAP paziņo pieteicējam elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi divu mēnešu 

laikā pēc pieteikumu izvērtēšanas termiņa beigām. 

60. DAP ir tiesības pieņemt lēmumu par nolikuma 40. un 59. punktā noteiktā termiņa pagarināšanu 
objektīvu apstākļu dēļ. 

61. Ja atlases vai programmas īstenošanas laikā kāds programmai atlasītais zālājs atkrīt (tajā skaitā, līguma 
pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā), tad DAP, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir tiesīga atlasīt 
papildu zālājus saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā 6. punktā noteikto pieeju, ņemot vērā, ka nav 
mainījušies attiecīgajos pieteikumos norādītie faktiskie un tiesiskie apstākļi.  

VIII. Līguma noslēgšana un izpilde 

62. Pēc DAP lēmuma par atbilstību uzņemšanai programmā pieņemšanas, DAP un pieteicējs savstarpēji 
noslēdz līgumu par dalību programmā (turpmāk – līgums) atbilstoši līgumprojekta veidnei 

(5. pielikums). Līgums apliecina pieteicēja uzņemšanu programmā un nosaka līdzēju saistības. 
63. Līguma noslēgšanas gaitā pieteicējam ir tiesības rosināt tikai nebūtiskus līgumprojekta grozījumus.  
64. DAP ir tiesības individuāli pielāgot līgumprojektu, tai skaitā, bet ne tikai atbilstoši pieteicēja 

priekšlikumiem, apsaimniekotāja statusam (zālāja īpašnieks vai lietotājs) un izvēlētajai atbalsta pieejai.  

65. Lai noslēgtu līgumu, pieteicējs pēc DAP pieprasījuma 5 (piecu) darbdienu laikā: 

65.1. iesniedz DAP līgumu par zemes lietošanu (kopiju, uzrādot oriģinālu); 
65.2. iesniedz bankas nosaukumu un konta numuru atbalsta maksājumu saņemšanai; 
65.3. uzrāda DAP nolikuma 33.3. un/vai 33.4. punktā noteiktā dokumenta oriģinālu, ja pieteikumam bija 

pievienota šī dokumenta kopija, vai ja uz līguma noslēgšanas brīdi šajā dokumentā ir izmaiņas vai 

tas ir aizstāts ar citu līdzvērtīgu dokumentu; 
65.4. iesniedz citu informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai. 

66. Līgumu noslēdz 2 (divu) mēnešu laikā pēc lēmuma par atbilstību uzņemšanai programmā paziņošanas 
pieteicējam.  

67. Ja pieteicējs neiesniedz DAP nolikuma 65. punktā noteiktos dokumentus un informāciju vai nenoslēdz 
līgumu Nolikuma 66. punktā noteiktajā termiņā pieteicēja vainas dēļ, DAP lēmums par pieteicēja 
atbilstību uzņemšanai programmā var tikt uzskatīts par spēku zaudējušu (atceltu) un pieteikums 

noraidīts. 
68. Nolikuma 67. punktā noteiktajā gadījumā, DAP ir tiesīga pieņemt lēmumu par nākamā augstāk 

novērtētā zālāja atbilstību uzņemšanu dalībai programmā. 
69. DAP vai tās autorizēta persona Zālāja sākumstāvokļa novērtēšanai ir tiesīga klātienē apsekot Zālāju 

un/vai izmantot datus, kas iegūti no DDPS “OZOLS” un citām valsts informācijas sistēmām, kā arī 
sākotnējās apzināšanas vērtēšanas datus.  

70. Ja dalības programmā laikā zālājs sasniedz ES nozīmes biotopa kvalitātes līmeni, zālāju neizslēdz no 
programmas, izņemot gadījumu, ja pieteicējs zālāju piesaka BDUZ atbalstam. Tādā gadījumā zālāju 

izslēdz no dalības programmā un apsaimniekotājs nesaņem atbalsta maksājumu par zālāju sākot no tā 
gada 1. janvāra, kad zālājs iekļauts BDUZ atbalsta shēmā.  

X. Noslēguma jautājumi 
71. Par atlasi dalībai programmā DAP sazinās ar pieteicēju uz pieteikumā norādīto pieteicēja e-pasta adresi. 

Iesniedzot pieteikumu, pieteicējs piekrīt elektroniskai sarakstei bez elektroniskā paraksta. 
72. Katram interesentam ir tiesības saņemt papildu informāciju par pieteikšanos un dalību programmā ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 
72.1. Par papildu informāciju interesents sazinās, rakstot uz programmas e-pastu 

zieduplavas@daba.gov.lv vai zvanot uz tālruni 26741537. 

72.2. Nosūtot elektronisku iesniegumu vai e-pasta vēstuli, interesents piekrīt elektroniskai sarakstei bez 
elektroniskā paraksta. 

72.3.  Ja jautājumu iesniedz pēc nolikuma 72. punktā minētā termiņa, DAP ir tiesības uz to neatbildēt. 
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73. Dalība programmā neietekmē (neatceļ) apsaimniekotāja saistības, kas uzņemtas citās programmās 
(piemēram, LAD administrētajās programmās). 

74. Lai novērstu dubultā finansējuma rašanos zālāju atlasē: 

74.1. programmā zālāju uzņem, ja programmā plānotie zālāja apsaimniekošanas pasākumi nav tikuši, 

netiek un netiks finansēti/ līdzfinansēti no citiem ES finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu 
instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un programmā plānotie zālāja 
apsaimniekošanas pasākumi nepārklājas ar pasākumiem, kas tiek finansēti citu ES fondu specifisko 

atbalsta mērķu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību 
budžeta līdzekļiem, un apsaimniekotājs par programmas izpildē plānotajiem zālāja 
apsaimniekošanas pasākumiem neiesniegs pieteikumu finansēšanai/ līdzfinansēšanai no citiem 

finanšu avotiem (apsaimniekotāja apliecinājums, noslēdzot līgumu); 
74.2. pieteicējs nekavējoties informē DAP par atrašanos dubultā finansējuma apstākļos vai par 

jebkādām šaubām attiecībā uz to; 

74.3. DAP ir tiesības izslēgt pieteikumu no atlases dalībai programmā, ja DAP konstatē dubultā 
finansējuma apstākļus. 

75. Lai novērstu interešu konflikta rašanos zālāju atlasē: 

75.1. DAP nodarbinātais, kurš piedalās zālāju atlasē, nekavējoties informē DAP par jebkuriem 

apstākļiem, kas ir radījuši, rada vai var radīt interešu konfliktu; 

75.2. pieteicējs nekavējoties informē DAP, ja pieteicējs ir atradies, atrodas vai var nonākt interešu 
konfliktā; 

75.3. DAP veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkurus apstākļus, kas ir radījuši, rada vai 

var radīt interešu konfliktu, tajā skaitā DAP ir tiesības izslēgt pieteikumu no atlases dalībai 
programmā.  

76. DAP ir tiesības papildu dalībai programmā atsevišķā kārtībā atlasīt un uzaicināt pieteicēju, kuru 

neuzņēma dalībai programmai, bet kura zālājs kvalificējās izvērtēšanai pēc saturiskajiem kritērijiem, 

ievērojot šādus nosacījumus:    

76.1. sadarbību īsteno bez programmas finansiāla atbalsta; 

76.2. DAP nodrošina konsultatīvo atbalstu; 

76.3. apsaimniekotājs uzņemas piedalīties monitoringa programmā; 
76.4. par sadarbību noslēdz atsevišķu līgumu.  

77. DAP var nolikumā veikt grozījumus. Tos publicē nolikuma 32. punktā noteiktajās interneta vietnēs. 
78. DAP ir tiesības samazināt uzņemamo zālāju apjomu un izsludināt atkārtotu pieteikšanos, ja iesniegto 

pieteikumu apjoms un saturs neatbilst programmas finanšu un administratīvajai kapacitātei. 
79. Jautājumos, kas nav atrunāti nolikumā, DAP vadās pēc normatīvo aktu un Projektu reglamentējošo 

dokumentu noteikumiem.    

 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

ģenerāldirektors                                                                     Andrejs Svilāns 

 

 

Ģ. Baranovskis, 20233934,  

girts.baranovskis@daba.gov.lv 

I. Biseniece, 27874738 

iveta.biseniece@daba.gov.lv 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek 

īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un VRAA finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav 
atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 
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1. pielikums 

Dabas aizsardzības pārvaldes  
zālāju pilotprogrammas “ZIEDU PĻAVAS” nolikumam 

 

LIKMES 

minimālajiem (obligātajiem) apsaimniekošanas pasākumiem 

kombinētajā pieejā 

 

 

Nr.p.k. Apsaimniekošanas pasākums Vienība Summa (euro) 

1. Pļaušana, zaļās masas savākšana ha 98 

2. 

Noganīšana ar slodzi līdz 1 liellopu vienībām 
uz ha ha 86 

3. Ganīšana atālā ha 86 

4. 

Papildus zāles pļaušana ar trimmeri/izkapti, 
novākšana (mazas platības, m2) cilvēkstunda 9 

5. Sūnu ecēšana ha 23 

6. 

Krūmu nociršana, novākšana (t.sk. no pļavas 
malām) ha 500 

7. Atvašu pļaušana ar trimmeri stunda 20 

8. Šļūkšana (kurmju rakumu līdzināšana) ha 30 

9. 

Risu, meža cūku rakumu līdzināšana 
(diskošana, frēzēšana) ha 47 

10. 

Sēklu zāles/siena ieklāšana (siena/zāles 
izkliedēšana) cilvēkstunda 9 

11. 

Augsnes sagatavošana (frēzēšana diskošana) 
pirms BVZ sēklu sējas ha 47 

12. Pievelšana ha 23 

13. 

Roku darbs (piemēram, piebarošanas vietu 
sakopšana, mēslu novākšana) cilvēkstunda 9 

14. Vieglā traktortehnika  traktorstunda 29 

15. 

Hidromanipulators ar piekabi (iekrāvējs, 
piemēram celmu savākšanai un aizvešanai) traktorstunda 29 
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2. pielikums 

Dabas aizsardzības pārvaldes  
zālāju pilotprogrammas “ZIEDU PĻAVAS” nolikumam 

 

Dabas aizsardzības pārvaldei 
Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150 

zieduplavas@daba.gov.lv  

Pieteikums programmai “ZIEDU PĻAVAS” 

Iesniedzējs: 
Vārds, uzvārds vai juridiskas personas 
nosaukums: 

 

Personas kods vai reģistrācijas numurs:  

Dzīvesvietas vai juridiskā adrese:  

E-pasta adrese:  

Telefona numurs:  

Lūdzu izvērtēt mana ilggadīgā zālāja atbilstību dalībai programmā “ZIEDU PĻAVAS” (turpmāk – Programma) 

un atbilstības gadījumā uzņemt to Programmā. 

Informācija par zālāju:  

Kadastra apzīmējums/i: Zālāja lauka bloka numurs/i  
(ja ir): 

Pieteiktā 
platība (ha): 

Apvilkt 

apsaimniekošanas veidu 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

   pļava ganības abi 

Pievienot vai noņemt ailes pēc nepieciešamības! 

Citas piezīmes:  

 

 

 

 

Lūdzu norādīt, kad zālājs (tā daļa) pēdējo reizi ticis uzarts (atzīmēt ar “X”):  
 

□ pēdējo 5 gadu laikā □ pirms 6-10 gadiem  □ nav bijis uzarts vismaz pēdējos 10 gadus          □ nav zināms 

 

Esmu pieteikto zālāju: 
 

□ īpašnieks □ lietotājs (nomnieks)     □ dažādi 

mailto:zieduplavas@daba.gov.lv
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Programmas prioritāte: 
Norādīt pieeju, kurā vēlētos saņemt atbalstu (atzīmēt ar “X”): 

□ Uz rezultātu orientēta pieeja 
(Apsaimniekošanas pasākumu izvēle ir tikai īpašnieka ziņā. Samaksas 

apmērs atkarīgs tikai no sasniegtā rezultāta.) 

□ Kombinētā pieeja 
(Zālāja īpašniekam jāveic noteiktas minimālās (obligātās) 

apsaimniekošanas darbības saskaņā ar zālāja apsaimniekošanas plānu. 

Pārējās darbības zālāja īpašnieka ziņā. Ja izpildītas obligātās darbības, 
attiecīgā atbalsta apmēra daļa pieteicējam tiek garantēta.) 

Apliecinājumi: 
1) Piekrītu, ka Dabas aizsardzības pārvalde apstrādās manus personas datus tādā kārtībā un apmērā, kāds ir 

nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu Programmas nolikuma izpildi. 
2) Piekrītu turpmākai saziņai par dalību Programmā uz manu pieteikumā norādīto e-pasta adresi bez elektroniskā 

paraksta. 

Pielikumi (ja attiecināms): 
1) Ja zālājs neatrodas lauka blokā, vai aizņem tikai daļu no lauka bloka, tad pieteikumam jāpievieno karte (skice, 

shēma), kurā ir identificēta Programmai pieteiktā zālāja atrašanās vieta, uz ___ lpp.; 
2) Pilnvara, ja iesniedzēju pārstāv pilnvarots pārstāvis, uz ___ lpp.; 
3) Dokuments, kas apliecina kopīpašnieku piekrišanu dalībai Programmā, uz ___ lpp.; 
4) Cits ____________________________________________________________________ uz ___ lpp. 

 

 

Pieteikuma aizpildīšanas datums*:  

 

Paraksts*: 
 

 

* Nav jāaizpilda, ja paraksta ar elektronisko parakstu 

 
Aizpildītu pieteikumu lūdzam sūtīt Dabas aizsardzības pārvaldei pa pastu uz adresi Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150 

vai parakstītu ar elektronisko parakstu – uz e-pastu zieduplavas@daba.gov.lv       

mailto:zieduplavas@daba.gov.lv
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3. pielikums 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

zālāju pilotprogrammas “ZIEDU PĻAVAS” nolikumam 

Zālāju sagrupēšana, izvērtējot pēc saturiskajiem kritērijiem 

1. No mērķa platības (675 ha) pirmos 300 ha atlasa pēc zālāju platības kritērija:  
1.1. prioritāri atlasa zālājus ar lielāko platību; 
1.2. kā nākamos atlasa tā paša apsaimniekotāja pārējos programmai atbilstošos zālājus, ja 

apsaimniekotāja pieteikto zālāju platība nepārsniedz 30 ha. Ja apsaimniekotāja pieteikto zālāju 
platība pārsniedz platības limitu (30 ha), tad DAP, iespēju robežās konsultējoties ar apsaimniekotāju, 
kā nākamos atlasa tā paša apsaimniekotāja piemērotākos zālājus, nepārsniedzot atbalsttiesīgās 
platības limitu (30 ha). 

1.3. atlasītos zālājus grupē 6 kvalitātes līmeņos atbilstoši sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumam. Lai 
novērstu neproporcionālu sadalījumu, piemēro maksimālo platības slieksni katrā kvalitātes līmenī 
(1. tabula). Sasniedzot šo slieksni, attiecīgajā kvalitātes līmenī zālājus pārtrauc atlasīt, bet atlasi 
turpina pārējos kvalitātes līmeņos, līdz sasniedz 300 ha kopējo platību. 

1. tabula 

Stāvoklis 1 Stāvoklis 2 Stāvoklis 3 Stāvoklis 4 Stāvoklis 5 Stāvoklis jāprecizē  
Kvalitātes līmeņa limits: 

100 ha 100 ha 100 ha 70 ha 70 ha 100 ha 

Kritērija limits 300 ha 

2. Nākamos 100 ha atlasa zālājus, kuri robežojas ar ES nozīmes zālāju biotopu1:  

2.1. no zālājiem, kas robežojas ar ES nozīmes zālāju biotopu, prioritāri atlasa zālājus ar lielāko platību; 
2.2. atlasītos zālājus grupē 6 kvalitātes līmeņos atbilstoši sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumam. 

Piemēro maksimālo platības slieksni katrā kvalitātes līmenī, ņemot vērā iepriekšējā kritērijā atlasītās 
platības (2. tabula); 

2.3. ja nav pietiekams daudzums ar kritērijam atbilstošām platībām, tad vērtēšanu turpina saskaņā ar 
nākamo kritēriju.  

2. tabula 

Stāvoklis 1 Stāvoklis 2 Stāvoklis 3 Stāvoklis 4 Stāvoklis 5 Stāvoklis jāprecizē 
(nav apsekots) 

Kvalitātes līmeņa limits: 
110 ha 110 ha 110 ha 80 ha 80 ha 110 ha 

Kritērija limits 400 ha 

3. Nākamos 100 ha atlasa pēc apsaimniekošanas veida: 
3.1. prioritāri atlasa ganības ar lielāko platību; 
3.2. atlasītos zālājus grupē 6 kvalitātes līmeņos atbilstoši sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumam. 

Piemēro maksimālo platības slieksni katrā kvalitātes līmenī, ņemot vērā iepriekšējos kritērijos 
atlasītās platības (3. tabula); 

3.3. ja nav pietiekams daudzums ar kritērijam atbilstošām platībām, tad vērtēšanu turpina saskaņā ar 
nākamo kritēriju. 

3. tabula 

Stāvoklis 1 Stāvoklis 2 Stāvoklis 3 Stāvoklis 4 Stāvoklis 5 Stāvoklis jāprecizē 
(nav apsekots) 

Kvalitātes līmeņa limits: 
110 ha 110 ha 110 ha 90 ha 90 ha 110 ha 

Kritērija limits 500 ha 

 
1 Zālājs piekļaujas biotopam vai atrodas līdz 100 m attālumā. 
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4. Nākamos 50 ha atlasa pēc reģionālās daudzveidības:  
4.1. atlasa zālājus no Latvijas reģioniem (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale) ar mazāku 

pārstāvniecības īpatsvaru (ha) atlasītajos zālājos;  
4.2. attiecīgajā reģionā prioritāri atlasa zālājus ar lielāko platību; 
4.3. atlasītos zālājus grupē 6 kvalitātes līmeņos atbilstoši sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumam. 

Piemēro maksimālo platības slieksni katrā kvalitātes līmenī, ņemot vērā iepriekšējos kritērijos 
atlasītās platības (4. tabula). 

4. tabula 

Stāvoklis 1 Stāvoklis 2 Stāvoklis 3 Stāvoklis 4 Stāvoklis 5 Stāvoklis jāprecizē 
(nav apsekots) 

Kvalitātes līmeņa limits: 
120 ha 120 ha 120 ha 100 ha 100 ha 120 ha 

Kritērija limits 550 ha 

5. Nākamos 50 ha atlasa pēc platību daudzveidības: 
5.1. lai programmā veicinātu zālāju platību daudzveidību, tiecas uz šādu proporciju (5. tabula): 

5. tabula 

0,1 – 1 ha 1,1 – 3 ha 3,1 – 10 ha Vairāk nekā 
10 ha 

Līdz 25 
dalībnieki 

Līdz 25 
dalībnieki 

Līdz 25 
dalībnieki 

Līdz 25 
dalībnieki 

Kritērija limits 600 ha 

5.2. identificē kategoriju ar vismazāko atlasīto dalībnieku skaitu un tajā atlasa nākamo zālāju; 
5.3. attiecīgajā platību kategorijā prioritāri atlasa zālājus, kuri robežojas ar ES nozīmes zālāju biotopu, 

sākot ar lielāko platību. Ja šādu zālāju nav tad prioritāri atlasa zālājus ar lielāko platību attiecīgajā 
kategorijā. 

6. Atlikušos (vismaz 75 ha) atlasa, līdzsvarojot iepriekšējos saturiskajos kritērijos atlasīto zālāju 
daudzveidību, vienlaikus nodrošinot atbilstību Projekta finansiālajai un administratīvajai kapacitātei 
(budžeta un cilvēkresursu ietvaram programmas īstenošanai). 

7. Kvalitātes līmenī zālāju atlasi izbeidz tiklīdz pievieno zālāju, ar kura platību kvalitātes līmeņa limits ir 
sasniegts un/vai vienlaicīgi pārsniegts. 

8. Pietuvojoties kritērija limitam, nākamo atbilstošo zālāju atlasa, ja tā platības daļa līdz robežvērtības 
sasniegšanai ir lielāka nekā platības daļa, kura pārsniedz robežvērtību. Pretējā gadījumā zālāju atlasi 
saturiskajā kritērijā izbeidz.  
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4. pielikums 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

zālāju pilotprogrammas “ZIEDU PĻAVAS” nolikumam 

Kritēriji sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumam 

1. Sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumu nosaka vienīgi ar mērķi programmā uzņemt zālājus ar dažādu 
sākotnējo kvalitāti, kas vēlāk ļaus izdarīt secinājumus par programmas piemērotību dažādiem zālāju 
kvalitātes līmeņiem. Augstāks punktu skaits šajā vērtējumā negarantē iespēju prioritāri tikt uzņemtam 
programmā, bet ļauj sagrupēt pieteikumus sākumstāvokļa līmeņos. 

2. Sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumu nosaka, ņemot vērā: 
2.1. zālāja struktūras vērtējumu; 
2.2. dabiskam zālājam raksturīgu augu sugu skaitu (indikatorsugas un raksturojošās sugas, kas noteiktas 

DAP 2013. gadā izdotajā Bioloģiski vērtīgu zālāju kartēšanas metodikā; 
3. Sākotnējās zālāju apzināšanas vērtējumu izsaka punktos, summējot zālāja struktūru vērtējumu un sugu 

vērtējumu. 
4. Sākotnējās zālāju apzināšanas vērtēšanā izmanto datus no DDPS “Ozols”, citām valsts informācijas 

sistēmām un/vai iegūtus zālāju klātienes apsekošanā.  
5. Ja DAP rīcībā par zālāju nav pietiekamas informācijas sākotnējās zālāju apzināšanas novērtēšanai, tad 

vērtēšanas procesā zālāju klasificē ar statusu “sākumstāvoklis jāprecizē”. 

I. Zālāja struktūru vērtējums  

EKSPANSĪVĀS SUGAS  

Ekspansīvās sugas dominē 
vairāk kā 30% no zālāja 

platības 

Ekspansīvās sugas dominē 
11 – 30% no zālāja platības 

Ekspansīvo sugu nav, vai 
tās dominē līdz 10% no 

platības 

-30 -10 20 

INVAZĪVĀS SUGAS 

Invazīvās sugas dominē 
vairāk kā 10% no zālāja 

platības 

Invazīvās sugas zālājā 
sastopamas vietām vai 

dominē līdz 10% no zālāja 
platības 

Invazīvo sugu nav 

-20 -10 5 

AIZAUGUMS AR KRŪMIEM 

Aizaugums ar krūmiem virs 
25% no zālāja platības 

Aizaugums ar krūmiem līdz 
25% no zālāja platības 

Aizauguma ar krūmiem 
un atvasēm nav 

-20 -10 10 

KŪLA 

Vienlaidus kūlas slānis 
vairāk kā 20% no zālāja 

platības. 

Vienlaidus kūlas slānis 
vietām, līdz 20% no zālāja 

platības 

Vienlaidus kūlas slāņa nav 

-20 -10 10 

CITAS NEGATĪVAS IETEKMES 

(risas, mēslu kaudzes, 
piesārņojums, piebarošanas 

vietas, būves, krautuves, 
dedzināšana u.c.) 

Ietekme lielāka par 25% no 
zālāja platības 

Ietekme robežās līdz 25 % 
no zālāja platības 

Negatīvu ietekmju nav 

-20 -10 10 

II. Zālāja sugu vērtējums 

1. Zālāja sugu vērtējumu veido zālājā konstatēto indikatoraugu un raksturojošo sugu skaita summa.  
2. Par katru konstatēto indikatorsugu piešķir 2 punktus, bet par katru raksturojošo sugu – 1 punktu. 
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3. Zālāja sugu vērtējumam izmanto sarakstu, kas iekļauts Bioloģiski vērtīgu zālāju kartēšanas metodikā, BVZ 
inventarizācijas anketā sugu daļā (https://www.daba.gov.lv/lv/media/4549/download).  

 

 

 

https://www.daba.gov.lv/lv/media/4549/download
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5. pielikums  

Dabas aizsardzības pārvaldes 

zālāju pilotprogrammas “ZIEDU PĻAVAS” nolikumam 

 

LĪGUMS Nr. …  

Par dalību zālāju programmā “ZIEDU PĻAVAS” 

Siguldā, 
*Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - DAP), tās … personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 
2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 6. punktu un 

8.2. apakšpunktu, no vienas puses, un 

Vārds Uzvārds / Firma (turpmāk - Apsaimniekotājs) personas kods … / tās … personā, kurš rīkojas saskaņā ar 
…, no otras puses,  

(DAP un Apsaimniekotājs kopā vai atsevišķi – Līdzēji un Līdzējs) 

DAP īstenotajā Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētajā projektā Nr. LIFE19 IPE/LV/000010 

„Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” – LIFE-IP LatViaNature 

(turpmāk – Projekts),  

aktivitātē C.4.2. zālāju pilotprogrammā “ZIEDU PĻAVAS” (turpmāk – Programma), pamatojoties uz DAP 

2022. gada … lēmumu Nr. … 

savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

I. Līguma priekšmets 

1. Atbilstoši Līgumam Apsaimniekotājs piedalās Programmā [uz rezultātu balstītā pieejā, apņemoties 

apsaimniekot zemāk minēto(-os) zālāju(-us), brīvi izvēloties apsaimniekošanas pasākumus (nav noteiktas 
konkrētas apsaimniekošanas darbības).] [kombinētā pieejā, apņemoties zemāk minētajā(-os) zālājā(-os) 

izpildīt noteiktus minimālos (obligātos) apsaimniekošanas pasākumus saskaņā ar zālāja 
apsaimniekošanas plānu (turpmāk – ZAP).] 

2. Informācija par zālāju(-iem) noteikta šajā punktā un kartē (1. pielikums) (turpmāk atsevišķi vai kopā – 

Zālājs vai Zālāji): 

3. Apsaimniekotājs piedalās Programmā četrus gadus, proti, no 2023. gada … līdz 2026. gada …. 

II. Līdzēju tiesības un pienākumi 

4. Apsaimniekotājam ir šādi pienākumi: 
4.1. uzlabot Zālāja bioloģisko daudzveidību, pielietojot savas zināšanas un pieredzi; 

Identifikācijas 
Nr. (ja vairāki) Kadastra  

apzīmējums  

Lauku bloka Nr.  

(ja ir) 
Platība (ha)  

Apsaimniekotāja  
statuss 

 (īpašnieks, lietotājs, cits) 
1. zālājs        

2. zālājs        

3. zālājs        

Piezīmes Piemēram, ja lietotājs, norāda zālāja lietošanas līguma datumu un Nr.  
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4.2. pirmajā (2023.) gadā pirms uzsākt apsaimniekot Zālāju, to saskaņot ar DAP (lai DAP varētu novērtēt 
Zālāja sākumstāvokli); 

4.3. uzskaitīt īstenotos Zālāja apsaimniekošanas pasākumus; 
4.4. [Kombinētajā pieejā: informēt DAP par katra ZAP noteiktā minimālā (obligātā) apsaimniekošanas 

pasākuma izpildi 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc tā pabeigšanas, kā arī sniegt papildu informāciju 
(piemēram, fotogrāfijas) pēc DAP pieprasījuma;] 

4.5. piedalīties Projektā organizētās mācībās par zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pēc 
DAP ierosinājuma dalīties ar savu Programmā gūto pieredzi pasākumos vismaz vienu dienu gadā; 

4.6. reizi gadā (aptuveni viena diena) veikt ikgadējo monitoringu Zālāja dabas daudzveidības 
novērtēšanai (turpmāk – ikgadējais monitorings) atbilstoši monitoringa metodikai; 

4.7. pēc DAP pieprasījuma DAP noteiktā termiņā precizēt atskaiti par Zālāju, ja DAP tajā ir konstatējis 
nepilnības vai neprecizitātes; 

4.8. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saņemt normatīvajos aktos noteiktās atļaujas attiecīgo 
apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai; 

4.9. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādus interešu konfliktu apstākļus, kas 
ietekmē vai var ietekmēt Līguma neatkarīgu un objektīvu izpildi; 

4.10. nekavējoties informēt DAP par jebkuru situāciju, kas Līguma izpildes laikā ir radījusi, rada vai 
var izraisīt interešu konfliktu, kā arī atbilstoši DAP norādījumiem rīkoties, lai interešu konflikta 
situāciju novērstu; 

4.11. atmaksāt jebkuru DAP pienākošos maksājumu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc DAP 
paziņojuma saņemšanas uz DAP paziņojumā norādīto Valsts kases kontu. 

5. Apsaimniekotājam ir šādas tiesības: 
5.1. pieprasīt un saņemt DAP nodrošināta sertificēta zālāju biotopu eksperta konsultācijas Zālāja 

apsaimniekošanas jautājumos; 
5.2. būt klāt DAP un/vai tās autorizētas personas veiktajā Zālāja monitoringā. 

6. No Līguma noslēgšanas brīža līdz 2028. gada 31. decembrim, Projekta ietvaros, DAP un/vai tās autorizētai 
personai ir tiesības, par to iepriekš informējot Apsaimniekotāju, neierobežotu skaitu reižu apmeklēt 
Zālāju, lai veiktu Zālāja monitoringu (tai skaitā, Zālāja sākumstāvokļa novērtējumu).  

7. Parakstot Līgumu, Apsaimniekotājs atļauj DAP un/vai tās autorizētai personai neierobežotu skaitu reižu 
piekļūt un apmeklēt Zālāju saistībā ar Līguma izpildi. Apsaimniekotājs piekrīt palīdzēt un sadarboties ar 
DAP un/vai tās autorizētu personu šādu apmeklējumu īstenošanā. 

8. DAP ir tiesības aktualizēt monitoringa metodiku. 
9. DAP ir šādi pienākumi: 

9.1. līdz 2023. gada 31. jūlijam novērtēt Zālāja sākumstāvokli un par rezultātu informēt Apsaimniekotāju; 
9.2. izsniegt Apsaimniekotājam monitoringa metodiku līdz 2023. gada 31. jūnijam un nodrošināt iespēju 

Apsaimniekotājam saņemt apmācības un/vai konsultācijas par tās pielietošanu; 
9.3. savlaicīgi iesniegt Apsaimniekotājam aktualizētu monitoringa metodiku, ja tādu izstrādā; 
9.4. nodrošināt sertificēta zālāju biotopu eksperta piesaisti Līguma 5.1. un 33. punkta izpildei. 

10. [Kombinētajā pieejā: Līdz 20. jūnijam DAP sadarbībā ar Apsaimniekotāju izstrādā un, balstoties uz 

iepriekšējā ikgadējā monitoringa rezultātiem, katru gadu aktualizē ZAP, kurā vienojas par minimālajiem 
(obligātajiem) apsaimniekošanas pasākumiem.]  

11. Monitoringa metodika un tās aktualizētā redakcija kļūst saistoša Apsaimniekotājam no brīža, kad tā ir 
nosūtīta uz Apsaimniekotāja e-pasta adresi. 

12. Apsaimniekotājs apņemas nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, informēt DAP par 
jebkādiem sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt Apsaimniekotāja uzņemto 
saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, informēt par Zālāja atsavināšanu, [ja apsaimniekotājs ir lietotājs: 
Zālāja lietošanas līguma izmaiņām,] iespējamiem un paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 



 

 

ES LIFE Programmas projekts  
“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības  

un apsaimniekošanas optimizācija” 

(LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) 

apstākļiem, notikumiem, problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktā 
laikā. 

13. [Ja apsaimniekotājs ir īpašnieks: Apsaimniekotājs apņemas Zālāja atsavināšanas gadījumā informēt 
nākamo īpašnieku par Līguma saistībām un nepieciešamību nākamajam īpašniekam pārslēgt Līgumu ar 
DAP. ] 

14. [Ja apsaimniekotājs ir lietotājs: Apsaimniekotājs apņemas Zālāja lietošanas līguma izbeigšanas gadījumā 
informēt Zālāja īpašnieku vai, ja tiek noslēgts Zālāja lietošanas līgums ar citu lietotāju, informēt nākamo 
Zālāja lietotāju par Līguma saistībām un nepieciešamību īpašniekam vai nākamajam Zālāja lietotājam 
pārslēgt Līgumu ar DAP.] 

15. Ja Līguma noslēgumā Zālājs ir sasniedzis Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopa kvalitātes līmeni, 
Apsaimniekotājs apņemas Zālāju pieteikt pastāvīgam atbalstam attiecīgajā brīdī spēkā esošā programmā 
pasākumos, kas vērsti uz bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos.  

III. Atbalsta maksājumi un izmaksas kārtība 

16. Atbalsta maksājuma apmēru DAP nosaka vienu reizi gadā, par to paziņojot Apsaimniekotājam.  
17. [Rezultāta pieejā: Atbalsta maksājuma apmēru nosaka atbilstoši zālāja kvalitātes līmenim attiecīgajā 

gadā.] 
[Kombinētajā pieejā: Atbalsta maksājuma apmēru attiecīgajā gadā nosaka: 
17.1. īstenoto minimālo (obligāto) apsaimniekošanas pasākumu izmaksu apmērā, ja sasniegtais 

rezultāts, vērtējot Zālāja kvalitāti, ir mazāks nekā izmaksas par veiktajiem minimālajiem 
(obligātajiem) apsaimniekošanas pasākumiem; 

17.2. atbilstoši Zālāja kvalitātes līmenim,  ja sasniegtais rezultāts, vērtējot Zālāja kvalitāti, ir lielāks 
nekā izmaksas par īstenotajiem minimālajiem (obligātajiem) apsaimniekošanas pasākumiem; 

17.3. Līguma 17.1. un 17.2. punktā noteikto pieeju piemēro atbilstoši faktiskajai izpildei, ja 

Apsaimniekotājs ir izpildījis vismaz 70% no attiecīgajā gadā ZAP plānoto minimālo (obligāto) 
apsaimniekošanas pasākumu izmaksu summas.] 

18. Atbalsta maksājuma likmes atbilstoši Zālāja kvalitātes līmenim: 
Līmenis 1. līmenis 2. līmenis  3. līmenis  4. līmenis  5. līmenis  
Likme EUR/ha 87 115 150 179 203 

18.1 [Ja zālāju kopējā platība mazāka par 5 ha: DAP sniedz Apsaimniekotājam ikgadēju papildu atbalstu 
monitoringa un apmācību īstenošanai, nodrošinot, ka atbalsts šajā pozīcijā sasniedz 70 euro gadā. 
19. Katru gadu līdz 30. septembrim Apsaimniekotājs iesniedz DAP atskaiti par Zālāju (turpmāk – Atskaite), 

kas aizpildīta atbilstoši monitoringa metodikai, ietverot: 
19.1. informāciju par Zālājā veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem; 
19.2. monitoringa atskaiti. 

20.  Ja Apsaimniekotāja veiktā ikgadējā monitoringa rezultāti atšķiras no DAP vai tās autorizētas personas 
veiktā monitoringa rezultātiem, tad Zālāja kvalitātes līmeni nosaka pēc DAP vai tās autorizētas personas 
veiktā monitoringa rezultātiem. 

21. Atbalsta maksājumu par kārtējo gadu izmaksā reizi gadā pēc Atskaites saņemšanas līdz 31. decembrim, 

ņemot vērā Līgumā noteiktos nosacījumus. 
22.  Atbalsta maksājumu pārskaita uz Līgumā norādīto Apsaimniekotāja norēķinu kontu.  
23. DAP ir tiesības pagarināt Līguma 21. punktā noteikto apmaksas termiņu, ja no DAP neatkarīgu apstākļu 

dēļ ir kavēta izpilde no Līguma izrietošiem apmaksas priekšnosacījumiem.  
24. Ja Apsaimniekotājs saņem jebkādu pārmaksu vai jebkādu maksājumu, uz kuru viņš nav tiesīgs (tai skaitā 

administratīvas kļūdas gadījumā), nepamatotā summa ir jāatmaksā DAP. Apsaimniekotājam ir pienākums 
pārbaudīt katru saņemto maksājumu un nekavējoties informēt DAP, ja Apsaimniekotājam ir pamats 
uzskatīt, ka ir notikusi kļūda.  
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25. Jebkādus maksājumus, kas pienākas DAP atbilstoši Līgumam, DAP ir tiesības ieturēt no Apsaimniekotājam 
izmaksājamās summas. 

IV. Atbildība 

26. Ja Apsaimniekotājs 2023. gadā Zālāja apsaimniekošanu uzsāk bez saskaņošanas ar DAP, DAP ir tiesības 
ieturēt 10% no attiecīgā Zālāja atbalsta maksājuma par 2023. gadu. 

27. Ja Apsaimniekotājs nepiedalās mācībās par zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, DAP ir tiesības 
ieturēt 10% no attiecīgā gada atbalsta maksājuma summas un 30% - atkārtotā gadījumā.  

28. Ja Apsaimniekotājs kavē atskaites par Zālāju iesniegšanu DAP, par katru nokavējuma dienu 
Apsaimniekotājam var tikt piemērots līgumsods 0,5% no attiecīgā Zālāja atbalsta maksājuma par attiecīgo 
gadu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgā Zālāja atbalsta maksājuma par attiecīgo gadu. Līgumsodu 
nepiemēro par laiku, kurā DAP ir uzdevis precizēt atskaiti par Zālāju. 

29. Ja Apsaimniekotājs neiesniedz DAP atskaiti par Zālāju, tad DAP neizmaksā Apsaimniekotājam attiecīgā 
Zālāja atbalsta maksājumu par attiecīgo gadu. Monitoringa atskaiti uzskata par neiesniegtu, ja tā DAP nav 
saņemta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līgumā 19. punktā noteiktā termiņa. 

30. DAP ir tiesības prasīt Apsaimniekotājam atmaksāt visu iepriekš par Zālāju saņemto atbalsta maksājumu 
summu šādos gadījumos: 
30.1. ja Zālāja kvalitāte pasliktinās zem kritiskā sliekšņa; 
30.2. ja DAP nav iespējams piekļūt Zālājam monitoringa veikšanai Apsaimniekotāja vainas dēļ; 
30.3. ja Apsaimniekotājs, piesakoties dalībai programmā, Līguma slēgšanas vai Līguma darbības 

laikā sniedz DAP nepatiesu informāciju, tai skaitā dokumentus  vai apliecinājumus; 
30.4. ja Apsaimniekotājs pārkāpj būtiskus Līguma noteikumus, piemēram interešu konflikta 

novēšanas prasības vai dubultā finansējuma novēršanas prasības;  
30.5. ja pēc Apsaimniekotāja vēlmes Zālāju izslēdz no Līguma un/vai Līgumu izbeidz; 
30.6. [Ja īpašnieks: ja Apsaimniekotājs Zālāju atsavina vai nodod lietošanā citai personai un Līgumu 

nepārjauno uz citu personu;] 
30.7. [Ja lietotājs: ja izbeidz Līguma 2. punktā minēto līgumu par zemes lietošanu un Līgumu 

nepārjauno uz citu personu;] 
31. Papildus citur Līgumā noteiktajam, DAP ir tiesības izslēgt Zālāju no dalības Programmā šādos gadījumos: 

31.1. ja Zālāja kvalitāte pasliktinās zem kritiskā sliekšņa; 
31.2. ja DAP nav iespējams piekļūt Zālājam monitoringa veikšanai, Apsaimniekotāja vainas dēļ; 
31.3. [Kombinētajā pieejā: ja Apsaimniekotājs nesaskaņo vai vilcinās saskaņot ZAP ilgāk par 30 

(trīsdesmit) kalendāra dienām no ZAP sākotnējā priekšlikuma saņemšanas;] 
31.4. [Ja īpašnieks: ja Apsaimniekotājs Zālāju atsavina vai nodod lietošanā trešajai personai un 

Līgumu nepārjauno uz citu personu;] 
31.5. [Ja lietotājs: ja izbeidz Līguma 2. punktā minēto līgumu par zemes lietošanu un Līgumu 

nepārjauno uz citu personu.] 
32. Papildus citur Līgumā noteiktajam, DAP ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 

32.1. ja Apsaimniekotājs, piesakoties dalībai programmā, Līguma slēgšanas vai Līguma darbības 
laikā sniedz DAP nepatiesu informāciju, tai skaitā dokumentus un/vai apliecinājumus;  

32.2. ja Apsaimniekotājs pārkāpj būtiskus Līguma noteikumus, piemēram  interešu konflikta 
novēšanas prasības vai dubultā finansējuma novēršanas prasības. 

33. Par Zālāja kvalitātes pasliktināšanos zem kritiskā sliekšņa uzskata gadījumu, kad Zālājs atbilstoši 
sertificēta zālāju biotopu eksperta vērtējumam vairāk nekā 30% platībā Apsaimniekotāja negatīvās 
darbības vai bezdarbības rezultātā Līguma darbības laikā ir būtiski negatīvi ietekmēts un nav iespējama 
ātra tā iepriekšējā stāvokļa atjaunošana, tajā skaitā Zālājs ir: 
33.1. uzarts vai citā veidā mehāniski negatīvi ietekmēts; 
33.2. apstādīts vai aizaudzēts ar kokiem vai krūmiem; 
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33.3. apbūvēts (uzbūvētas ēkas, ceļi, izrakts dīķis u.c.); 
33.4. ilgstoši un nerisināti applūdis (piemēram, nelikvidēts bebru appludinājums); 
33.5. nepiemēroti apsaimniekots (zāle smalcināta vai nenovākta u.c.). 

34. [Rezultāta pieejā: Ja Zālāja kvalitāte pasliktinās salīdzinājumā ar sākumstāvokli (Līguma 9.1. punkts), tad 

DAP neizmaksā Apsaimniekotājam attiecīgā Zālāja atbalsta maksājumu par attiecīgo gadu. Zālāja 
kvalitāte ir pasliktinājusies salīdzinājumā ar sākumstāvokli, ja Zālāja kvalitāte ir samazinājusies vismaz par 
vienu līmeni un vismaz par 10 (desmit) punktiem vai, Zālājam ar sākumstāvokli 1.līmenī, ja tā ir 
samazinājusies līdz zemākajam punktu skaitam un vismaz par 10 (desmit) punktiem.] 

[Kombinētajā pieejā: Ja Apsaimniekotājs izpilda mazāk par 70% no attiecīgajā gadā ZAP plānoto minimālo 
(obligāto) apsaimniekošanas pasākumu izmaksu summas, tad DAP ir tiesības izmaksāt atbalsta 
maksājumu atbilstoši Zālāja kvalitātes līmeņa likmei, no tās ieturot līgumsodu 20% apmērā, vai, ja turklāt 
Zālāja kvalitāte pasliktinās salīdzinājumā ar sākumstāvokli (Līguma 9.1. punkts), neizmaksāt 
Apsaimniekotājam attiecīgā Zālāja atbalsta maksājumu par attiecīgo gadu. Zālāja kvalitāte ir 
pasliktinājusies salīdzinājumā ar sākumstāvokli, ja Zālāja kvalitāte ir samazinājusies vismaz par vienu 
līmeni un vismaz par 10 (desmit) punktiem vai, Zālājam ar sākumstāvokli 1.līmenī, ja tā ir samazinājusies 
līdz zemākajam punktu skaitam un vismaz par 10 (desmit) punktiem.] 

35. Ja Apsaimniekotājs kavē jebkura no Līguma izrietoša maksājuma apmaksas termiņu, tad Apsaimniekotājs 
maksā DAP nokavējuma procentus 0,3% no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. 

36. Līguma 26.-28., 30.5.-30.7. un 34. punktā noteiktajos gadījumos, pastāvot objektīviem, attaisnojošiem un 
vienlīdzīgiem apstākļiem, DAP ir tiesības izvērtēt samazināt vai nepiemērot attiecīgo līgumsodu.    

37.  Līdzējs tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies 
nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes rezultātā, ko Līdzējs nevarēja paredzēt, novērst vai 
ietekmēt. Par minēto apstākļu iestāšanos 5 (piecu) kalendāra dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās 
jāinformē otrs Līdzējs. 

38. Līguma 26.-28. punktā notiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Apsaimniekotāju no Līguma saistību izpildes. 

V. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana 

39.  Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei. 
40. DAP ir tiesības Zālāju atcelt no dalības Programmā, ja Zālāju iekļauj BDUZ atbalsta shēmā. Šādā gadījumā 

Apsaimniekotājam nav DAP jāatmaksā par Zālāju saņemtie atbalsta maksājumi un Apsaimniekotājs 
nesaņem Programmas atbalsta maksājumu sākot no tā gada 1. janvāra, kad Zālājs iekļauts BDUZ atbalsta 
shēmā. 

41. Apsaimniekotājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji, ja Apsaimniekotājs, izskatot monitoringa 
metodiku (Līguma 9.2. punkts), konstatē, ka nevar izpildīt tajā noteiktās prasības. Šādā gadījumā 
Apsaimniekotājam ir pienākums par to rakstiski informēt DAP 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad 
Apsaimniekotājs ir saņēmis monitoringa metodiku, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 15. jūlijam.  

42. DAP ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji šādos gadījumos: 
42.1. ja Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā no dalības Programmā izslēdz vienīgo vai pēdējo 

Zālāju; 
42.2. ja Apsaimniekotājs nepiekrīt DAP rosinātajiem Līguma grozījumiem 30 (trīsdesmit) kalendāra 

dienu laikā pēc Līguma grozījumu priekšlikuma saņemšanas. 
43. Visos gadījumos, kad pēc viena Līdzēja iniciatīvas Zālāju var izslēgt no dalības Programmā un/vai Līgumu 

var izbeigt, Zālājs ir uzskatāms par izslēgtu no dalības Programmā un/vai Līgums uzskatāms par izbeigtu 
no brīža, kad DAP ir nosūtījis Apsaimniekotājam attiecīgu rakstisku paziņojumu. 

44. Ja Zālāju izslēdz no Līguma vai Līgumu izbeidz pirms termiņa, tad DAP nav pienākuma Apsaimniekotājam 
atmaksāt izdevumus par Zālāja apsaimniekošanas pasākumiem, kas attiecīgajā gadā faktiski īstenoti līdz 
brīdim, kad Zālājs izslēgts no Līguma vai Līgums izbeigts, izņemot Līguma 45. punktā noteikto gadījumu. 
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45. Līguma 42.2. punktā noteiktajā gadījumā [Kombinētajā pieejā: DAP atmaksā Apsaimniekotājam 
izdevumus par Zālāja minimālajiem (obligātajiem) apsaimniekošanas pasākumiem atbilstoši ZAP, kas 
attiecīgajā gadā faktiski īstenoti līdz Līguma izbeigšanai.] [Rezultāta pieejā: ja Līgumu izbeidz pēc 
30. jūnija, DAP novērtē Zālāja kvalitātes līmeni un atbilstoši tam izmaksā atbalsta maksājumu. Ja Līgumu 
izbeidz pirms 30. jūnija, atbalsta maksājumu par attiecīgo gadu nemaksā.]  

VI. Citi noteikumi 

46. Līguma pielikumi, tajā skaitā ZAP, monitoringa metodika un to aktualizētās redakcijas, ir uzskatāmi par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

47. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Programmas nolikuma noteikumi.  
48. Apsaimniekotājs piekrīt, ka DAP apstrādās Apsaimniekotāja personas datus, tādā kārtībā un apmērā, kāds 

ir nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu Līguma un Projekta noteikumu izpildi. 

49. Apsaimniekotājs apliecina, ka: 
49.1. ir iepazinies ar Programmas nolikumu un tā noteikumus, ciktāl attiecināms, atzīst par sev 

saistošiem; 
49.2. Līgumā plānotie Zālāja apsaimniekošanas pasākumi nav tikuši, netiek un netiks finansēti/ 

līdzfinansēti no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, 
kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un Līgumā plānotie Zālāja apsaimniekošanas pasākumi 
nepārklājas ar pasākumiem, kas tiek finansēti citu Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu 
un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un 
Apsaimniekotājs par Līguma izpildē plānotajiem Zālāja apsaimniekošanas pasākumiem neiesniegs 
pieteikumu finansēšanai/ līdzfinansēšanai no citiem finanšu avotiem; 

49.3. Apsaimniekotājs nav atradies, neatrodas un izvairīsies no nonākšanas interešu konflikta 
situācijā ar DAP nodarbinātajiem, kas Programmā iesaistīti lēmuma pieņemšanas procesā attiecībā 
uz Apsaimniekotāju;  

49.4. [Ja apsaimniekotājs ir īpašnieks: Līguma noslēgšanas brīdī, Zālājs nav pārdots vai citādi 
atsavināts kopā vai pa daļām, kā arī nav apgrūtināts ar jebkādām lietu vai saistību tiesībām, izņemot 
tās, kas uz Līguma noslēgšanas brīdi ir ierakstītas zemesgrāmatā.] 

50. DAP ir tiesības rosināt grozīt Līgumu, grozījumu priekšlikumu iesniedzot  Apsaimniekotājam vismaz 30 
(trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš. 

51. Līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā no brīža, kad tos ir parakstījuši abi Līdzēji, un kļūst par 
neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

52. Līguma 50. un 51. punkts neattiecas uz ZAP, monitoringa metodiku un to aktualizētajām redakcijām. 
53. Par vispārīgiem Līguma saistību izpildes jautājumiem, tai skaitā par ZAP saskaņošanu, Līdzēji vienojas 

sarakstīties elektroniski bez elektroniskā paraksta. Šis noteikums neattiecas un brīdinājumiem vai 
paziņojumiem par Līguma saistību izpildes pārkāpumiem un Līguma izbeigšanu. 

54. Līdzēju kontaktinformācija savstarpējai saziņai: 
54.1. Ar DAP sazināties var uz e-pastu zieduplavas@daba.gov.lv, kā arī administratīvos jautājumos 

uz tālruni … un Zālāja apsaimniekošanas jautājumos uz tālruni …;  

54.2. Ar Apsaimniekotāju sazināties var uz e-pastu … un tālruni …. 

55. Ja Līdzējam mainās Līguma VII. nodaļā noteiktie rekvizīti vai Līguma 54. punktā noteiktā 
kontaktinformācija, tad Līdzējs nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, par to rakstveidā 
paziņo otram Līdzējam. Ja Līdzējs šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis 
savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Līdzēju. 

56. Starp Līdzējiem radušās domstarpības un strīdus Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) 
kalendāra dienu laikā nevar vienoties pārrunās, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

mailto:zieduplavas@daba.gov.lv
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57. Līgums ir sastādīts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā. Katrs Līdzējs glabā vienu Līguma 
eksemplāru.  

VII. Līdzēju rekvizīti un kontaktinformācija 

 

DAP:      Apsaimniekotājs: 
Dabas aizsardzības pārvalde 

Reģ. Nr. 900090099027 

Baznīcas iela 7, Sigulda, 
Siguldas novads, LV-2150 

 

… 

_____________________________ 

… 

… 

 

 

 

 

… 

___________________________ 

… 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 


