Ieteikumi Latvijas zemniekiem - kaņepju audzētājiem par vienotajiem platību
maksājumiem
(ņemot vērā 2011.gada noteikumus un Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas pieredzi)
1. VPM, MLA un BLA atbalstu var saņemt par kaņepju platību, kurā iesēta atbalstam
tiesīga šķirne, ja par VPM pieteiktām kaņepju platībām VAAD veikta atbilstoša
ikgadēja maksa platības iekļaušanai THC monitoringā
2. VPM, MLA un BLA atbalstu var saņemt par kaņepju sējplatībām, ja:
ņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitoringā.
THC monitorings ir izveidota sistēma kaņepju THC satura pārbaudei, kas ietver
kaņepju paraugu noņemšanu, sagatavošanu, laboratorisku analīžu veikšanu un
pārbaudes ziņojuma sagatavošanu, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par
atbalsta piešķiršanu;
ņepju šķirnes augos nepārsniedz 0,2%;
kaņepju lauks ir LIZ ar vienlaidus platību, kas nav mazāka par 0,3 ha, kurā
iesēta viena atbalsttiesīga sertificēta kaņepju šķirne. Iesniegumā lauks ir
deklarējams ar atbilstošu kaņepju kultūras kodu (k.k.170).
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*Līdz 01.02.2012. Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas rīcībā nav informācijas par
iespējamajām izmaiņām 2012.gada atbalsttiesīgo kaņepju šķirņu sarakstā. Ņemiet vērā: šķirnes
„Finola” un „Tiborzsallasi” nav iekļautas atbalsttiesīgo šķirņu sarakstā.

3. Pretendējot uz atbalstu par kaņepju platībām lauksaimniekam:
Iesniegumam un LAD sagatavotai lauku bloku kartei, kurā atzīmētas
apsaimniekotās LIZ platības, līdz 2011. gada 15.maijam LAD RLP jāiesniedz:
 veidlapu - „Vienotajam platības maksājumam deklarētās kaņepju
sējplatības 2011.gadā‘‘, kurā norāda informāciju par kaņepju
sējplatību, iesēto kaņepju šķirnēm un izsēto sēklu apjomu kg/ha (sk.
Rokasgrāmatas 12.pielikumu „Vienotajam platības maksājumam
deklarētās kaņepju sējplatības 2011.gadā) ;
 katras iesētās kaņepju sēklu šķirnes iepakojuma etiķetes oriģinālu,
kurā norādītais sēklu daudzums atbilst vismaz izsētajam kaņepju
sēklu daudzumam (minimālais kaņepju izsējamais daudzums ir 15
kg/ ha);
līdz 2011. gada 15.jūnijam VAAD jāiesniedz personīgi vai elektroniska
dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu vai nosūta pa pastu „Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC
monitoringā 2011.gadā‘‘ (sk. Rokasgrāmatas 11.pielikumu „Iesniegums platības
iekļaušanai kaņepju THC monitoringā 2011.gadā);
ne vēlāk kā līdz 2011. gada 30.jūnijam par platību iekļaušanu kaņepju THC
monitoringā saskaņā ar VAAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi samaksā 8.00
LVL par katru VPM pieteikto kaņepju hektāru, ieskaitot naudu rēķinā norādītajā
kontā.
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kaņepju platības – LIZ, kurā iesētas „Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā
katalogā” uzskaitīto kaņepju šķirņu (izņemot „Finola” un „Tiborzsallasi”) sēklas, no
kurām izaugušajos kaņepju augos THC saturs nepārsniedz 0,2%.
4. Ja ir sniegta nepatiesa vai neprecīza informācija „Iesniegumā platības iekļaušanai
kaņepju THC monitoringā” vai nav veikts maksājums par visu kārtējā gadā platību
maksājuma iesniegumā norādīto kaņepju platību, VAAD ir tiesības anulēt platības
iekļaušanu kaņepju THC monitoringā, neatmaksājot samaksāto naudu par platības
iekļaušanu kaņepju THC monitoringā.
5. Pretendējot uz atbalstu, jāievēro savstarpējā atbilstība (sk. Rokasgrāmatas
27.sadaļu „Savstarpējā atbilstība):
un vides stāvokļa nosacījumi;

Saīsinājumu un terminu skaidrojums
Termins
LAP
BLA
MLA

Skaidrojums
Latvijas lauku attīstības programma 2007.-2013.gads
Agrovides apakšpasākums Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība
LAP pasākums „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem
dabas apstākļiem”
Vienotais platību maksājums
VPM
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
LIZ
Valsts augu aizsardzības dienests
VAAD
Delta-9-Tetrahidrokanabinols, psihoaktīva viela
THC
Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde
LAD RLP
Rokasgrāmata Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai; skat.
http://www.lad.gov.lv/files/liela_rokasgramata_2011_doc.pdf
Biedrība Latvijas industriālo kaņepju asociācija; skat.
LIKA
http://lathemp.lv/
Kultūras kods
k.k.
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