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UZ RĀDĪTĀJU PAMATKOPUMU BALSTĪTA ZIŅOŠANA SASKAŅĀ AR 
128. PANTU

Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF) 
and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)

Mērķi Rādītāju pamatkopums

O.3. KLP atbalsta saņēmēju skaits
Stiprināt uzturdrošību, atbalstīt lauku 
saimniecību ienākumu pietiekamību 
un saimniecību izturētspēju visā 
Savienībā

R.6. Pārdalīšana mazākām saimniecībām: papildu atbalsta 
īpatsvars procentos par hektāru atbilstīgām saimniecībām, 
kuru izmērs ir mazāks par vidējo saimniecības izmēru 
(salīdzinājumā ar vidējo)

Pastiprināt orientēšanos uz tirgu un 
vairot konkurētspēju, tostarp ar 
lielāku uzsvaru uz pētniecību, 
tehnoloģijām un digitalizāciju

R.9. Saimniecību modernizācija: tādu lauksaimnieku 
īpatsvars, kuri saņem atbalstu ieguldījumiem pārstrukturēšanā 
un modernizācijā, tostarp resursu efektivitātes uzlabošanā

Uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē

R.10. Labāka piegādes ķēdes organizācija: tādu 
lauksaimnieku īpatsvars, kuri darbojas atbalstītās ražotāju 
grupās, ražotāju organizācijās, vietējos tirgos, īsajās piegādes 
ķēdēs un kvalitātes shēmās
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Dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku

R.14. Oglekļa uzglabāšana augsnē un biomasā: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
samazināt emisiju, uzturēt un/vai palielināt oglekļa 
uzglabāšanu (ilggadīgie zālāji, lauksaimniecības zeme 
kūdrājos, meži utt.)

O.13. Platība (lauksaimniecības zeme) (ha), kurā noteiktās 
saistības vides/klimata jomā pārsniedz obligātās prasībasVeicināt ilgtspējīgu attīstību un dabas 

resursu – ūdens, augsnes un gaisa – 
efektīvu pārvaldīšanu
 

R.4. Ienākumu atbalsta sasaiste ar standartiem un 
paraugpraksi: tādu ILZP īpatsvars, kuras saņem ienākumu 
atbalstu un kurām jāievēro atbilstības nosacījumi

Palīdzēt aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību, stiprināt ekosistēmu 
pakalpojumus un saglabāt biotopus 
un ainavas       

R.27. Dzīvotņu un sugu saglabāšana: tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas apsaimniekošanas saistības 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai 

Piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību

R.30. Paaudžu maiņa: tādu gados jaunu lauksaimnieku skaits, 
kuri izveidojuši saimniecības ar KLP atbalstu  

R.31. Lauku apvidu izaugsme un darbvietas: jaunas 
darbvietas atbalstītajos projektosVeicināt nodarbinātību, izaugsmi, 

sociālo iekļautību un vietējo attīstību 
lauku apvidos, tostarp veicināt 
bioekonomiku un ilgtspējīgu 
mežsaimniecību

R.34. Eiropas lauku apgabalu saikne: tādu lauku iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri iegūst labāku piekļuvi pakalpojumiem un 
infrastruktūrai, pateicoties KLP atbalstam

Uzlabot ES lauksaimniecības spēju 
reaģēt uz sabiedrības prasībām 
pārtikas un veselības jomā, tostarp uz 
prasībām par nekaitīgu, uzturvielām 
bagātu un ilgtspējīgi ražotu ēdienu, 
par pārtikas atkritumiem un par 
dzīvnieku labturību

O.16. Liellopu vienības, kurām piešķirts atbalsts par 
dzīvnieku labturību, veselību vai pastiprinātiem biodrošības 
pasākumiem
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XII PIELIKUMS

UZ RĀDĪTĀJU PAMATKOPUMU BALSTĪTA ZIŅOŠANA SASKAŅĀ AR 
128. PANTU

Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF)
and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)

Mērķi Rādītāju pamatkopums

O.3. KLP atbalsta saņēmēju skaits, tostarp sadalījums pa 
intervences veidiem

Stiprināt ilgtermiņa uzturdrošību un 
lauksaimniecības daudzveidību, 
nodrošināt lauku saimniecību 
ienākumu pietiekamību un 
lauksaimniecības nozares 
izturētspēju visā Savienībā, 
vienlaikus nodrošinot drošu un 
kvalitatīvu pārtiku par taisnīgām 
cenām, lai novērstu lauksaimnieku 
zaudējumus un nodrošinātu 
Savienības lauksaimnieciskās 
ražošanas ekonomisko ilgtspējību

R.6. Pārdalīšana mazākām saimniecībām: papildu atbalsta 
īpatsvars procentos par hektāru atbilstīgām saimniecībām, 
kuru izmērs ir mazāks par vidējo saimniecības izmēru 
(salīdzinājumā ar vidējo)

Pastiprināt orientēšanos uz tirgu 
vietējos, valsts, Savienības, kā arī 
starptautiskajos tirgos, un tirgus 
stabilizāciju, riska un krīzes 
pārvaldību un vairot saimniecību 
ilgtermiņa konkurētspēju un 
lauksaimniecības produktu 
pārstrādes un tirdzniecības 
iespējas, lielāku uzmanību 
pievēršot kvalitātes 
diferenciācijai, pētniecībai, 
inovācijai, tehnoloģijām, 
zināšanu pārnesei un apmaiņai 
un digitalizācijai, kā arī 
lauksaimnieku piekļuves aprites 
ekonomikas dinamikai 
veicināšanai

R.9 Saimniecību modernizācija: tādu lauksaimnieku 
īpatsvars, kuri saņem atbalstu ieguldījumiem 
pārstrukturēšanā un modernizācijā, tostarp resursu 
efektivitātes uzlabošanā



AM\1216066LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Mērķi Rādītāju pamatkopums

Uzlabot lauksaimnieku sarunu 
pozīcijas pievienotās vērtības 
veidošanas ķēdēs, mudinot veidot 
apvienības, ražotāju 
organizācijas un veikt kolektīvās 
sarunas, kā arī veicinot īsas 
piegādes ķēdes

R.10. Labāka piegādes ķēdes organizācija: tādu 
lauksaimnieku īpatsvars, kuri darbojas atbalstītās ražotāju 
grupās, ražotāju organizācijās, vietējos tirgos, īsajās 
piegādes ķēdēs un kvalitātes shēmās

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā un 
pielāgoties tām, samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
tostarp uzlabojot oglekļa 
piesaistītājus, oglekļa 
sekvestrēšanu un uzglabāšanu 
lauksaimniecības un pārtikas 
nozarē, kā arī iekļaujot 
ilgtspējīgu enerģētiku, vienlaikus 
garantējot uzturdrošību, 
ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu un 
aizsardzību, saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu 

R.14. Oglekļa uzglabāšana augsnē un biomasā: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
samazināt emisiju, uzturēt un/vai palielināt oglekļa 
uzglabāšanu (ilggadīgie zālāji, ilggadīgās kultūras ar 
pastāvīgu augu segu, lauksaimniecības zeme mitrājos un 
kūdrājos, meži utt.)

O.13. Platība (lauksaimniecības zeme) (ha) un citu tādu 
vienību skaits, kurās noteiktās saistības vides/klimata jomā 
pārsniedz obligātās prasības, tostarp ekoshēma

Veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
dabas resursu – ūdens, augsnes un 
gaisa – efektīvu pārvaldīšanu, 
aizsardzību un kvalitātes 
uzlabošanu, tostarp ar ilgtspējīgu 
un samazinātu augu aizsardzības 
līdzekļu, mēslošanas līdzekļu un 
antibiotiku lietošanu 

R.4. Ienākumu atbalsta sasaiste ar standartiem un 
paraugpraksi: tādu ILZP īpatsvars, kuras saņem ienākumu 
atbalstu un kurām jāievēro atbilstības nosacījumi

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā un 
pielāgoties tām, samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
tostarp uzlabojot oglekļa 
piesaistītājus, oglekļa 
sekvestrēšanu un uzglabāšanu 
lauksaimniecības un pārtikas 
nozarē, kā arī iekļaujot ilgtspējīgu 
enerģētiku, vienlaikus garantējot 
uzturdrošību, ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu un aizsardzību 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu

R.27. Dzīvotņu un sugu saglabāšana: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas 
apsaimniekošanas saistības bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un atjaunošanai, ietverot augstas dabas 
vērtības (ADV) lauksaimniecības zemi  
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Piesaistīt un atbalstīt gados 
jaunus lauksaimniekus, un jaunus 
lauksaimniekus, veicināt sieviešu 
iesaistīšanos lauksaimniecības 
nozarē, jo īpaši mazapdzīvotajās 
teritorijās un teritorijās ar dabas 
ierobežojumiem;  veicināt 
apmācību un pieredzes 
uzkrāšanu visā Savienībā, 
ilgtspējīgu darījumdarbību un 
darbvietu radīšanu lauku 
apvidos

R.30. Paaudžu maiņa: tādu gados jaunu un iesācēju 
lauksaimnieku skaits, kuri izveidojuši saimniecības ar KLP 
atbalstu, tostarp sadalījums pēc dzimuma  

R.31. Lauku apvidu izaugsme un darbvietas: jaunas 
darbvietas atbalstītajos projektos, tostarp sadalījums pēc 
dzimuma

Veicināt sociālo un teritoriālo 
kohēziju lauku apvidos, tostarp 
radot jaunas darbvietas, un 
veicināt izaugsmi, investīcijas, 
sociālo iekļautību, apkarojot 
nabadzību lauku apvidos un 
panākot vietējo attīstību, tostarp 
sniedzot kvalitatīvus vietējos 
pakalpojumus lauku kopienām, 
īpašu uzmanību pievēršot 
teritorijām ar dabas 
ierobežojumiem;   veicināt 
pienācīgus dzīves, darba un 
ekonomiskos apstākļus; dažādot 
darbības un ienākumus, tostarp 
iekļaujot lauksaimniecības 
tūrismu, bioekonomiku, aprites 
ekonomiku un ilgtspējīgu 
mežsaimniecību, un vienlaikus 
ievērojot dzimumu līdztiesību, 
atbalstīt iespēju vienlīdzību 
lauku apvidos, īstenojot 
konkrētus atbalsta pasākumus, 
un atzīt sieviešu darbu 
lauksaimniecībā, amatniecībā, 
tūrismā un vietējo pakalpojumu 
sniegšanā

R.34. Eiropas lauku apgabalu saikne: tādu lauku iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri iegūst labāku piekļuvi pakalpojumiem un 
infrastruktūrai, pateicoties KLP atbalstam
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Uzlabot ES lauksaimniecības 
spēju reaģēt uz sabiedrības 
prasībām pārtikas un veselības 
jomā, tostarp uz prasībām par 
nekaitīgu, uzturvielām bagātu, 
kvalitatīvu un ilgtspējīgi ražotu 
ēdienu, par organisko 
lauksaimniecību, pārtikas 
atkritumiem, kā arī par vides 
ilgtspēju, mikrobu rezistenci un 
uzlabotu dzīvnieku veselību un 
labturību, un palielināt 
sabiedrības izpratni par 
lauksaimniecības un lauku 
teritoriju nozīmi, vienlaikus 
sekmējot Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 
īstenošanu

O.16. Liellopu vienības, kurām piešķirts atbalsts par 
dzīvnieku labturību, veselību vai pastiprinātiem biodrošības 
pasākumiem

Or. en


