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Visērtāk mēslošanas 
plānu kopsavilkumus ir 
iesniegt izmantojot 
LAD elektronisko     
pakalpojumu sistēmu 

(EPS). Jāņem vērā, ka 
pēc 15.maija nav     
iespējama kopsavilku-
mu iesniegšana izman-
tojot EPS. 

Mēslošanas plāna  
kopsavilkumu var    
iesniegt arī papīra   

formātā nosūtot pa pastu vai iesniedzot          
personīgi jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā.  

www.vaad.gov.lv > Kontaktinformācija 

Īpaši jūtīgo teritoriju robežas ir 

Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, 
Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, 
Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, 
Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Car-
nikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, 
Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada admin-

istratīvās teritorijas robežas, izņemot Vecum-
nieku novadaValles pagastu un Kurmenes pa-
gastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā 
arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas        
administratīvās teritorijas robežu. 

Mēslošanas plāns 
MK 23.12.2014. 
noteikumi 
Nr.834 ,,Noteikumi 
par ūdens un aug-
snes aizsardzību no 
lauksaimnieciskās 
darbības izraisīta 
piesārņojuma ar 

nitrātiem” nosaka: 

Īpaši jutīgajās teritorijās apsaimniekojot LIZ 20 ha un lielākā 
platībā, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus un 
ogulājus trīs ha un lielākā platībā un lietojot mēslošanas     
līdzekļus, katru gadu ne vēlāk kā līdz kultūraugu sējai vai stādī-
šanai (ilggadīgiem sējumiem un stādījumiem – līdz veģetācijas 

sākumam) jāsagatavo katra lauka mēslošanas plāns.      
Mēslošanas plānu kopsavilkums Valsts augu aizsardzības die-
nestā (VAAD) jāiesniedz līdz 15.maijam.  

Sagatavojot kultūraugu mēslošanas plānu izmanto augšņu 
agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) datus, vai agroķīmisko    
pakalpojumu sniedzēju datus, kas balstīti uz augšņu analīžu 
rezultātiem akreditētā laboratorijā. 

Izmantotie augšņu agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) dati un 
augšņu analīžu rezultāti nedrīkst būt vecāki par pieciem      
gadiem un tos glabā vismaz piecus gadus. 

Kādai dokumentācijai obligāti jābūt saimniecībā: 

 lauku vēsture vismaz par pēdējiem trim gadiem 

 Katra lauka mēslošanas plāns 

 Augšņu agroķīmiskās izpētes materiāli vai augšņu analīžu rezultāti katram laukam 

 Iegādāto minerālmēslu uzskaites dokumenti, kur norādīts minerālmēslu nosaukums, pamatsastāvs un daudzums 

 Dokumenti par kūtsmēslu un digestāta nodošanu citām saimniecībām (ja ar kūtsmēsliem un digestātu saražotais slāpekļa 
daudzums pārsniedz 170 kg/ha gadā) 

 Ja mēslošanā tiek izmantots digestāts - digestāta analīžu, kas veiktas mēslošanas līdzekļu jomā akreditētā laboratorijā, rezul-
tāti (digestāts analīzēm jāņem īsi pirms krātuves iztukšošanas) 

UZMANĪBU!!! Slāpekļa mēslojuma normas ar kūtsmēsliem, digestātu un minerālmēsliem nedrīkst pārsniegt MK 23.12.2014. 

noteikumu Nr.834 3.pielikumā noteikto. 

Par mēslošanas plānu un citas šajā lapā minētās dokumentā-
cijas neesamību, mēslošanas kopsavilkumu neiesniegšanu 
VAAD, slāpekļa normu pārsniegšanu u.c. normatīvo aktu pār-
kāpumiem tiek ierosināta APK lieta un piemērots administra-
tīvais sods. Ja pārkāpums konstatēts personai, kas LAD pietei-
kusies platību maksājumam, papildus administratīvajam   
sodam, tiek piemērots arī platību maksājuma samazinājums. 
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http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/regionalas-nodalas.aspx

