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Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
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Regulas priekšlikums
IXa a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IXa a pielikums (jauns)
ATBALSTA SUMMAS DAŽIEM LAUKU ATTĪSTĪBAI PAREDZĒTU INTERVENČU 

VEIDIEM

Pants Priekšmets
Minimālās/maksimā
lās summas (EUR) 

vai likmes
Atbalsts agrovides ilgtspējai, 
klimata pārmaiņu seku 
mazināšanai un pielāgošanās 
pasākumiem, kā arī citām 
pārvaldības saistībām

720(*) Maksimālā summa par hektāru 
gadā attiecībā uz viengadīgām 
kultūrām

900(*) Maksimālā summa par hektāru 
gadā attiecībā uz specializētajām 
daudzgadīgajām kultūrām

540(*) Maksimālā summa par hektāru 
gadā attiecībā uz citiem zemes 
izmantošanas veidiem

240(*) Maksimālā summa par nosacīto 
liellopu vienību (LV) gadā attiecībā 
uz vietējām šķirnēm, kuras 
lauksaimnieki var zaudēt

600 Maksimālā summa par nosacīto LV 
attiecībā uz darbībām dzīvnieku 
labturības sekmēšanai

65. pants

240(*) Maksimālā summa par hektāru 
gadā attiecībā uz darbībām, kas 
ietver meža, vides un klimata 
pakalpojumus un mežu saglabāšanu

66. pants Atbalsts saistībā ar dabas vai 25 Minimālais apjoms par hektāru 
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citiem platībatkarīgiem 
ierobežojumiem

gadā uz vidējo atbalsta saņēmēja 
platību

250(*) Maksimālais apjoms par hektāru 
gadā

450(*) Maksimālā summa par hektāru 
gadā kalnu apgabalos, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
32. panta 2. punktā

Atbalsts saistībā ar 
platībatkarīgiem traucēkļiem, 
kas izriet no noteiktām 
obligātajām prasībām

500(*) Maksimālā summa par hektāru 
gadā sākotnējā periodā, kas 
nepārsniedz piecus gadus

200(*) Maksimālais apjoms par hektāru 
gadā

67. pants

50(**) Minimālā summa par hektāru gadā 
attiecībā uz maksājumiem, kas 
saistīti ar Ūdens pamatdirektīvu

68. pants Atbalsts investīcijām 55 % Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summas likme Šo likmi var 
pārsniegt saskaņā ar 68. panta 
4. punktu.

68.a pants Atbalsts investīcijām 
apūdeņošanas jomā

75 % Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summas likme

69. pants Atbalsts gados jaunu 
lauksaimnieku, iesācēju 
lauksaimnieku un ilgtspējīgu 
lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanai un 
attīstībai

100 000  Maksimālā summa vienam atbalsta 
saņēmējam 

69.a pants Atbalsts digitālo tehnoloģiju 
ierīkošanai

70 % Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summas likme

70. pants Atbalsts riska pārvaldības 
instrumentiem

70 % Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summas likme 

Sadarbība: Atbalsts 
lauksaimniecības un pārtikas 
produktu kvalitātes shēmām 

3 000 Maksimālā summa vienai 
saimniecībai gadā

70 % No informēšanas un veicināšanas 
darbību attiecināmajām izmaksām

Sadarbība: Atbalsts ražotāju 
grupu un organizāciju izveidei

10 % Kā procentuālā daļa no pārdotās 
produkcijas pirmajos piecos gados 
pēc atzīšanas. Atbalstu pakāpeniski 
samazina.

71. pants

100 000 Maksimālā summa par gadu 
jebkurā gadījumā

Atbalsts konsultāciju 
pakalpojumiem

1 500 Maksimālā summa par vienu 
konsultāciju

200 000 Maksimālā summa trīs gados par 
konsultantu apmācību

72. pants

Atbalsts citiem zināšanu 100 % Maksimālā attiecināmo izmaksu 
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apmaiņas un informācijas 
pakalpojumiem

summas likme

(*) Pienācīgi pamatotos gadījumos šos apjomus drīkst palielināt, ņemot vērā īpašus apstākļus, kas jāpamato lauku 
attīstības programmās. 
(**) Pienācīgi pamatotos gadījumos šo apjomu drīkst samazināt, ņemot vērā īpašus apstākļus, kas jāpamato lauku 
attīstības programmās.

Or. en


