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Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

IETEKMES, REZULTĀTU UN IZLAIDES RĀDĪTĀJI SASKAŅĀ AR 7. PANTU

Rīcībpolitikas veikuma novērtējums (daudzgadu) — IETEKME Veikuma ikgadēja izskatīšana — REZULTĀTI* Veikuma ikgadēja noskaidrošana — IZLAIDE

Mērķi un tiem atbilstošie ietekmes rādītāji*. Intervenču veidi un to iznākuma rādītāji*.

ES vispārīgais horizontālais 
mērķis: Modernizācija

Rādītājs Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

Lauksaimniecisko 
zināšanu un 

inovācijas sistēmas 
(AKIS)

Izlaides rādītāji
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I.1 Zināšanu un inovācijas kopīgošana: KLP 
budžeta daļa, kas paredzēta zināšanu 
izplatīšanai un inovācijai

R.1 Veikuma uzlabošana, izmantojot zināšanas un 
inovāciju: tādu lauksaimnieku īpatsvars, kas saņem atbalstu 
konsultācijām, apmācībai, zināšanu apmaiņai vai dalībai 
darbības grupās, lai uzlabotu ekonomiskā, vidiskā, klimatiskā 
un resursu veikuma efektivitāti

Eiropas Inovācijas 
partnerība 
lauksaimniecisko 
zināšanu un 
inovācijas jomā 
(EIP)**

O.1 EIP darbības grupu skaits

Veicināt zināšanas, 
inovāciju un 
digitalizēšanu 
lauksaimniecībā un lauku 
apvidos un rosināt to 
izmantošanu

R.2 Konsultāciju sasaiste ar zināšanu sistēmām: AKIS 
integrētu konsultantu skaits (salīdzinājumā ar 
lauksaimnieku kopskaitu)

O.2 Tādu konsultantu skaits, kuri veido EIP 
darbības grupas vai darbojas tajās

R.3 Lauksaimniecības digitalizēšana: tādu lauksaimnieku 
īpatsvars, kuri KLP ietvaros saņem atbalstu par precīzās 
lauksaimniecības tehnoloģiju

ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.2 Ienākumu nevienlīdzības 
samazināšana: lauksaimniecisko 
ienākumu attīstība salīdzinājumā ar 
ekonomiku kopumā 

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

KLP atbalsts O.3 KLP atbalsta labuma guvēju skaits

I.3 Saimniecību ienākumu atšķirības 
samazināšana: lauksaimniecisko 
ienākumu attīstība 

R.5 Riska pārvaldība: tādu saimniecību īpatsvars, kurām ir 
KLP riska pārvaldības instrumenti

Atsaistītais tiešais 
atbalsts

O.4 Platība (ha), par ko saņem atsaistīto 
tiešo maksājumu 

Stiprināt uzturdrošību, 
atbalstīt lauku 
saimniecību ienākumu 
pietiekamību un 
saimniecību izturētspēju 
visā Savienībā

I.4 Saimniecību ienākumu pietiekamības 
atbalstīšana: lauksaimniecisko ienākumu 
līmeņa attīstība nozarēs (salīdzinājumā ar 
vidējo līmeni lauksaimniecībā)

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

 O.5 Atsaistīto tiešo maksājumu saņēmēju 
skaits 
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.5 Ieguldījums teritoriālajā līdzsvarā: 
lauksaimniecisko ienākumu attīstība 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi 
(salīdzinājumā ar vidējo)

R.7 Atbalsta palielinājums saimniecībām, kas atrodas 
apgabalos ar īpašām vajadzībām: papildu atbalsta īpatsvars 
procentos par hektāru apgabalos ar lielākām vajadzībām 
(salīdzinājumā ar vidējo)

O.6 Platība (ha), kurai piemēro lielāku 
ienākumu atbalstu gados jauniem 
lauksaimniekiem

O.7 Gados jauniem lauksaimniekiem 
piešķirta lielāka ienākumu atbalsta 
saņēmēju skaits

I.6 Saimniecību ražīguma palielināšana: 
kopējais faktoru ražīgums

R.8 Atbalsta orientēšana uz saimniecībām grūtību skartās 
nozarēs: 

tādu lauksaimnieku īpatsvars, kuri saņem saistīto atbalstu 
par konkurētspējas, ilgtspējības vai kvalitātes uzlabošanu

Riska pārvaldības 
instrumenti

O.8 Tādu lauksaimnieku skaits, kuriem ir 
nodrošināti atbalstīti riska pārvaldības 
instrumenti

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

I.7 Lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības iespēju izmantošana: 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības imports un eksports

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

Saistītais atbalsts O.9 Platība (ha), par kuru piešķir saistīto 
atbalstu 

I.8 Lauksaimnieku pozīcijas uzlabošana 
vērtības ķēdē: pievienotā vērtība 
pārtikas produktu apritē iesaistītajiem 
primārajiem ražotājiem

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

O.10 Tādu vienību skaits, par kurām 
piešķir saistīto atbalstu

Uzlabot lauksaimnieku 
stāvokli pievienotās 
vērtības veidošanas 
ķēdē

R.11 Piegādes koncentrēšana: darbības programmās 
iesaistītu ražotāju organizāciju pārdotās produkcijas 
vērtības īpatsvars

Maksājumi par 
dabas 
ierobežojumiem 
un citiem ar 
reģionu saistītiem 
ierobežojumiem

O.11 Platība (ha), par ko piešķir piemaksu 
par apgabalu, kurā ir dabas ierobežojumi 
(3 kategorijas)
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.9 Saimniecību noturības uzlabošana: 
indekss

R.12 Pielāgošanās klimata pārmaiņām: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņām

O.12 Platība (ha), par ko piešķir atbalstu 
saskaņā ar Natura 2000 vai Ūdens 
pamatdirektīvu

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā, 
pielāgoties tām un 
attīstīt ilgtspējīgu 
enerģētiku

 

I.10 Klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas veicināšana: 
lauksaimniecībā saražotās SEG emisijas 
samazināšana

I.11 Oglekļa piesaistes uzlabošana: 
augsnes organiskā oglekļa daudzuma 
palielināšana

I.12 Ilgtspējīgas enerģijas palielināšana 
lauksaimniecībā: atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošana 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

R.13 Emisiju mazināšana lopkopības nozarē: liellopu 
vienības, kurās noteikts atbalsts SEG un/vai amonjaka 
emisijas samazināšanai, tostarp kūtsmēslu pārvaldība

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.)

R.15 Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ražotā zaļā 
enerģija: ieguldījumi atjaunojamo energoresursu enerģijas, 
tostarp bioenerģijas, ražošanas iespēju uzlabošanā (MW)

R.16 Energoefektivitātes uzlabošana: enerģijas ietaupījumi 
lauksaimniecībā

R.17 Apmežota zeme: teritorija, attiecībā uz kuru piešķirts 
atbalsts par apmežošanu un kokaugiem klātas platības 
veidošanu, tostarp agromežsaimniecību

Maksājumi par 
pārvaldības 
saistībām (vide un 
klimats, ģenētiskie 
resursi, dzīvnieku 
labturība)

O.13 (Lauksaimniecības) platība (ha), uz 
ko attiecas vidiskās/klimatiskās saistības, 
kuras pārsniedz obligātās prasības
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.13 Augsnes erozijas samazināšana: 
mērenas vai izteiktas augsnes erozijas 
skartas zemes īpatsvars lauksaimniecības 
zemē

R.18 Augsnes uzlabošana: tādas lauksaimniecības zemes 
īpatsvars, kurā noteiktas apsaimniekošanas saistības 
augsnes pārvaldības nolūkā

O.14 (Mežsaimniecības) platība (ha), uz 
ko attiecas vidiskās/klimatiskās saistības, 
kuras pārsniedz obligātās prasības

I.14 Gaisa kvalitātes uzlabošana: 
lauksaimniecībā saražotā amonjaka 
emisijas samazināšana 

R.19 Gaisa kvalitātes uzlabošana:  tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības samazināt 
amonjaka emisiju

O.15 Platība (ha), kurai piešķir atbalstu 
par bioloģisko lauksaimniecību

Veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un dabas 
resursu – ūdens, augsnes 
un gaisa – efektīvu 
pārvaldīšanu

I.15 Ūdens kvalitātes uzlabošana: augu 
barības vielu kopējā bilance 
lauksaimniecības zemē

R.20 Ūdens kvalitātes aizsardzība: tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas apsaimniekošanas saistības 
ūdens kvalitātes uzlabošanas nolūkā

O.16 Tādu lauksaimniecības dzīvnieku 
vienību skaits, attiecībā uz kurām 
piešķirts atbalsts par dzīvnieku 
labturības, veselības vai pastiprinātiem 
bioloģiskās drošības pasākumiem

I.16 Barības vielu noplūdes 
samazināšana: nitrāti gruntsūdenī — 
tādu gruntsūdens staciju īpatsvars 
procentos, kurās nitrātu koncentrācija 
pārsniedz 50 mg/l, kā noteikts Nitrātu 
direktīvā

R.21 Barības vielu ilgtspējīga pārvaldība: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
uzlabot barības vielu pārvaldību

O.17 Tādu projektu skaits, ar kuriem 
atbalsta ģenētiskos resursus

I.17 Ūdens resursu noslodzes 
samazināšana: ūdens patēriņa indekss 
WEI+

R.22 Ilgtspējīga ūdens izmantošana: tādas apūdeņotas 
teritorijas īpatsvars, kurā noteiktas saistības uzlabot ūdens 
līdzsvaru

Investīcijas O.18 Atbalstītu ienesīgo investīciju skaits 
lauku saimniecībās

R.23 Vidiskais/klimatiskais veikums (izmantojot 
investīcijas): lauksaimnieki, kas saņem investīciju atbalstu, 
lai rūpētos par vidi vai klimatu

O.19 Atbalstītu vietējo infrastruktūru 
skaits
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R.24 Vidiskais/klimatiskais sniegums (izmantojot 
zināšanas): lauksaimnieki, kas saņem atbalstu par 
konsultācijām/apmācību saistībā ar vidisko un klimatisko 
veikumu

O.20 Atbalstītu neienesīgo investīciju 
skaits

O.21 Ārpussaimniecības ienesīgo 
investīciju skaits
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.18 Lauku putnu populāciju skaita 
palielināšana: lauku putnu populāciju 
indekss

R.25 Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas veicināšana: 
tādas meža zemes īpatsvars, kurā noteiktas 
apsaimniekošanas saistības meža aizsardzības un 
pārvaldības nolūkā

Darbības sākšanas 
dotācijas

O.22 Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu lauksaimnieku skaits

I.19 Bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības uzlabošana: Tādu Kopienā 
nozīmīgu sugu un biotopu īpatsvars 
procentos, kas saistīti ar lauksaimniecību 
ar stabilām vai augšupejošām tendencēm

R.26 Meža ekosistēmu aizsardzība: tādas meža zemes 
īpatsvars, kurā noteiktas apsaimniekošanas saistības ainavas, 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
veicināšanai 

O.23 Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu lauku uzņēmēju skaits

I.20 Uzlabota ekosistēmu pakalpojumu 
sniegšana: tādu ILZP īpatsvars, kurās ir 
ainavas iezīmes

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

Sadarbība O.24 Atbalstīto ražotāju 
grupu/organizāciju skaits

O.25 Tādu lauksaimnieku skaits, kuri 
saņem atbalstu dalībai ES kvalitātes 
shēmās

R.28 Natura 2000 atbalstīšana: teritorijas Natura 2000 tīklā, 
kurās noteiktas aizsardzības, apsaimniekošanas un 
atjaunošanas saistības

O.26 Paaudžu maiņas projektu skaits 
(gados jauniem/citiem lauksaimniekiem)

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

R.29 Ainavas iezīmju saglabāšana: tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības pārvaldīt ainavas 
iezīmes, tostarp dzīvžogus

O.27 Vietējās attīstības stratēģiju skaits 
(LEADER)

O.28 Citu sadarbības grupu skaits 
(neskaitot EIP, kas minētas O.1. punktā)
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

Piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību 
lauku apvidos

I.21 Gados jaunu lauksaimnieku 
piesaistīšana: jaunu lauksaimnieku skaita 
attīstība 

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

Zināšanu apmaiņa 
un informēšana

O.29 Apmācītu/konsultētu lauksaimnieku 
skaits
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.22 Nodarbinātības veicināšana lauku 
apvidos: nodarbinātības līmeņa 
attīstība galvenokārt lauku apvidos

R.31 Izaugsme un nodarbinātība lauku apvidos: jaunas 
darbvietas atbalstītajos projektos 

O.30 Apmācītu/konsultētu lauksaimnieku 
skaits

I.23 Nodarbinātības veicināšana lauku 
apvidos: IKP uz vienu iedzīvotāju 
attīstība galvenokārt lauku apvidos

R.32 Lauku apvidu bioekonomikas attīstīšana: atbalsta 
rezultātā izveidotu bioekonomikas uzņēmumu skaits

Horizontālie 
rādītāji

O.31 Platība (ha), kurā tiek veikti ar vidi 
saistīti pasākumi (sintēzes rādītājs fiziskā 
platībā, kurai piemēro atbilstības 
nosacījumus, ELS, agrovides un klimata 
pasākumi, mežsaimniecības pasākumi, 
bioloģiskā lauksaimniecība)

I.24 Taisnīgāka KLP: KLP atbalsta 
sadalījuma uzlabošana 

R.33 Lauku ekonomikas digitalizācija: lauku iedzīvotāji, uz 
kuriem attiecas Viedo ciematu stratēģija

O.32 Platība (ha), kurai piemēro 
atbilstības nosacījumus (sadalījumā pēc 
GAEP prakses)

I.25 Lauku iekļautības veicināšana: 
nabadzības indeksa attīstība lauku 
apvidos

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

Nozares 
programmas

O.33 Darbības fondu/programmu 
izveidojušu ražotāju organizāciju skaits 

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

R.35 Lauku iekļautības veicināšana: minoritātes un/vai 
mazāk aizsargātu grupu pārstāvošu cilvēku skaits, kas gūst 
labumu no sociālās iekļaušanas projektiem

O.34 Popularizēšanas un informēšanas 
darbību skaits un tirgus uzraudzība 

I.26 Antibiotiku lietošanas 
ierobežošana lauksaimniecībā: 
pārdošana/izmantošana pārtiku 
ražojošiem dzīvniekiem

R.36 Antibiotiku lietošanas ierobežošana: tādu liellopu 
vienību īpatsvars, uz kurām attiecas atbalstītas darbības 
antibiotiku lietošanas ierobežošanas nolūkā 
(profilakse/samazināšana)

O.35 Darbību skaits biškopības nozares 
saglabāšanai/uzlabošanaiUzlabot ES 

lauksaimniecības spēju 
reaģēt uz sabiedrības 
prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz 
prasībām par nekaitīgu, 
uzturvielām bagātu un 
ilgtspējīgi ražotu ēdienu, 

I.27 Pesticīdu ilgtspējīga lietošana: 
pesticīdu radīto risku un ietekmes 
samazināšana**

R.37 Ilgtspējīga pesticīdu izmantošana: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, uz kuru attiecas konkrētas 
darbības ar mērķi panākt pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, lai 
samazinātu pesticīdu radītos riskus un ietekmi
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

par pārtikas atkritumiem 
un par dzīvnieku labturību

 

I.28 Reaģēšana uz patērētāju 
pieprasījumu pēc kvalitatīvas pārtikas: 
ražošanas vērtība ES kvalitātes shēmās 
(tostarp attiecībā uz bioloģisko pārtiku) 

R.38 Dzīvnieku labturības uzlabošana: tādu liellopu vienību 
īpatsvars, uz kurām attiecas atbalstītas darbības ar mērķi 
palielināt dzīvnieku labturību

* Lielākā daļa ietekmes rādītāju jau tiek vākti, izmantojot citus kanālus, 
(Eiropas statistika, JRC, EVA utt.) un lietoti citu ES tiesību aktu vai IAM 
ietvaros. Dati ne vienmēr tiek vākti katru gadu, un ir iespējama kavēšanās 
2–3 gadus ** Direktīva par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu

*Aizstājējdati rezultātiem. Dati, ko dalībvalstis iesniedz katru 
gadu, lai uzraudzītu progresu attiecībā uz KLP plānos 
noteiktajiem mērķiem.

Dati par deklarētajiem izdevumiem, ko sniedz katru gadu.

Atbalstam EIP darbības grupām piemēro sadarbības 
nosacījumus.

Grozījums

IETEKMES, REZULTĀTU UN IZLAIDES RĀDĪTĀJI SASKAŅĀ AR 7. PANTU

Rīcībpolitikas veikuma novērtējums (daudzgadu) — IETEKME Veikuma ikgadēja izskatīšana — REZULTĀTI* Veikuma ikgadēja noskaidrošana — IZLAIDE

Mērķi un tiem atbilstošie ietekmes rādītāji*. Intervenču veidi un to iznākuma rādītāji*.

ES vispārīgais horizontālais 
mērķis: Modernizācija

Rādītājs Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Lauksaimniecisko 
zināšanu un 

inovācijas sistēmas 
(AKIS)

Izlaides rādītāji
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I.1 Zināšanu un inovācijas kopīgošana: KLP 
budžeta daļa, kas paredzēta zināšanu 
izplatīšanai un inovācijai

R.1 Veikuma uzlabošana, izmantojot zināšanas un 
inovāciju: tādu lauksaimnieku īpatsvars, kas saņem atbalstu 
konsultācijām, apmācībai, zināšanu apmaiņai vai dalībai 
darbības grupās, lai uzlabotu ekonomiskā, vidiskā, klimatiskā 
un resursu veikuma efektivitāti

Eiropas Inovācijas 
partnerība 
lauksaimniecisko 
zināšanu un 
inovācijas jomā 
(EIP)**

O.1 EIP darbības grupu skaits

Modernizēt nozari, 
nodrošinot, ka 
lauksaimniekiem ir piekļuve 
pētniecībai, apmācībai un 
zināšanu izplatīšanas un 
zināšanu pārneses 
pakalpojumiem, inovācijai 
un digitalizācijai 
lauksaimniecībā un lauku 
apvidos, un rosināt to 
izmantošanu.

R.2 Konsultāciju sasaiste ar zināšanu sistēmām: AKIS 
integrētu konsultantu skaits (salīdzinājumā ar 
lauksaimnieku kopskaitu)

R.2a Zināšanas un konsultācijas par kaitīgo organismu 
dabisku kontroli bez pesticīdu izmantošanas: tādu 
neatkarīgu konsultantu skaits, kuri konsultē integrētās 
augu aizsardzības, zema resursu patēriņa sistēmu un 
ķīmisko vielu izmantošanai alternatīvu metožu 
jautājumos, un šādas prakses ieviešana

O.2 Tādu konsultantu skaits, kuri veido EIP 
darbības grupas vai darbojas tajās

R.3 Lauksaimniecības digitalizēšana: tādu lauksaimnieku 
īpatsvars, kuri KLP ietvaros saņem atbalstu par precīzās 
lauksaimniecības tehnoloģiju, kas var samazināt resursu 
izmantošanu, veicina ilgtspēju un vidisko veikumu

ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

Atbalstīt lauku saimniecību 
ienākumu pietiekamību un 
lauksaimniecības nozares 
izturētspēju visā Savienībā, 

I.2 Ienākumu nevienlīdzības 
samazināšana: lauksaimniecisko 
ienākumu attīstība salīdzinājumā ar 
ekonomiku kopumā 

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

KLP atbalsts O.3 KLP atbalsta saņēmēju skaits, tostarp 
sadalījums pa intervences veidiem
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.3 Saimniecību ienākumu atšķirības 
samazināšana: lauksaimniecisko 
ienākumu attīstība 

R.5 Riska pārvaldība: tādu saimniecību īpatsvars, kurām ir 
KLP riska pārvaldības instrumenti

Atsaistītais tiešais 
atbalsts

O.4 Platība (ha), par ko saņem atsaistīto 
tiešo maksājumu 

I.4 Saimniecību ienākumu pietiekamības 
atbalstīšana: lauksaimniecisko ienākumu 
līmeņa attīstība nozarēs (salīdzinājumā ar 
vidējo līmeni lauksaimniecībā)

I.4a Lauksaimnieku skaita 
samazināšanās novēršana: 
lauksaimnieku skaita dinamika pa 
nozarēm (salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu pirms stratēģisko plānu 
piemērošanas)

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

R.6a Lauksaimnieku skaita samazināšanās novēršana: 
gados jauniem lauksaimniekiem piešķirta lielāka 
ienākumu atbalsta saņēmēju skaits

 O.5 Atsaistīto tiešo maksājumu saņēmēju 
skaits 

O.5a Ienākumu pamatatbalsta 
saņēmēju skaits

lai sekmētu ilgtermiņa 
uzturdrošību un 
lauksaimniecības 
daudzveidību, vienlaikus 
nodrošinot drošu un 
kvalitatīvu pārtiku par 
taisnīgām cenām nolūkā 
apturēt lauksaimnieku 
skaita samazināšanos un 
nodrošināt Savienības 
lauksaimnieciskās 
ražošanas ekonomisko 
ilgtspēju;

I.5 Ieguldījums teritoriālajā līdzsvarā: 
lauksaimniecisko ienākumu attīstība 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi 
(salīdzinājumā ar vidējo)

R.7 Atbalsta palielinājums saimniecībām, kas atrodas 
apgabalos ar īpašām vajadzībām: papildu atbalsta īpatsvars 
procentos par hektāru apgabalos ar lielākām vajadzībām 
(salīdzinājumā ar vidējo)

O.6 Platība (ha), kurai piemēro lielāku 
ienākumu atbalstu gados jauniem 
lauksaimniekiem

O.7 Gados jauniem lauksaimniekiem 
piešķirta lielāka ienākumu atbalsta 
saņēmēju skaits

O.7b Saņēmēju skaits, kuri saņem 
atbalstu ekoshēmām

Pastiprināt orientēšanos uz 
tirgu vietējos, valsts, 
Savienības, kā arī 

I.6 Saimniecību ražīguma palielināšana: 
kopējais faktoru ražīgums

R.8 Atbalsta orientēšana uz saimniecībām grūtību skartās 
nozarēs: 

Riska pārvaldības 
instrumenti

O.8 Tādu lauksaimnieku skaits, kuriem ir 
nodrošināti atbalstīti riska pārvaldības 
instrumenti
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

tādu lauksaimnieku īpatsvars, kuri saņem saistīto atbalstu 
par konkurētspējas, ilgtspējības vai kvalitātes uzlabošanu

starptautiskajos tirgos, un 
tirgus stabilizāciju, riska un 
krīzes pārvaldību un 
saimniecību ilgtermiņa 
konkurētspējas 
palielināšanos, 
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.

I.7 Lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības iespēju izmantošana: 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības imports un eksports

I.7a Tirgu dažādošana un veidošana: 
izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu pirms stratēģisko plānu 
piemērošanas

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

R.9a Klātbūtne ārējos tirgos: ārējiem tirgiem paredzētu 
veicināšanas pasākumu īpatsvars

R.9b Ražošanas nozaru dažādošana: katram kultūraugam 
vai ražošanas nozarei izmantotās reģionālās 
lauksaimniecības zemes platības īpatsvars

Saistītais atbalsts O.9 Platība (ha), par kuru piešķir saistīto 
atbalstu 

I.8 Lauksaimnieku pozīcijas uzlabošana 
vērtības ķēdē: pievienotā vērtība 
pārtikas produktu apritē iesaistītajiem 
primārajiem ražotājiem

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

O.10 Tādu vienību skaits, par kurām 
piešķir saistīto atbalstu

O. 10a Platība (ha), uz kuru attiecas 
saistības audzēt pākšaugus

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

R.11 Piegādes koncentrēšana: darbības programmās 
iesaistītu ražotāju organizāciju pārdotās produkcijas 
vērtības īpatsvars

Maksājumi par 
dabas 
ierobežojumiem 
un citiem ar 
reģionu saistītiem 
ierobežojumiem

O.11 Platība (ha), par ko piešķir piemaksu 
par apgabalu, kurā ir dabas ierobežojumi 
(3 kategorijas)
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.9 Saimniecību noturības uzlabošana: 
indekss

R.12 Pielāgošanās klimata pārmaiņām: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņām

O.12 Platība (ha), par ko piešķir atbalstu 
saskaņā ar Natura 2000 vai Ūdens 
pamatdirektīvu

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā, 
pielāgoties globālajai 
sasilšanai, kā arī veicināt 
ilgtspējīgas enerģijas 
izmantošanu, vienlaikus 
panākot pārtikas 
nodrošinājumu nākotnē, 
samazinot siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
lauksaimniecības un 
pārtikas nozarē, tostarp 
izmantojot oglekļa piesaisti 
augsnē un mežu 
aizsardzību, rīkojoties 
saskaņā ar attiecīgajiem 
starptautiskajiem 
nolīgumiem. 

I.10 Klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas veicināšana: 
lauksaimniecībā saražotās SEG emisijas 
samazināšana

I.11 Oglekļa piesaistes uzlabošana: 
organisko vielu augsnē palielināšana

I.12 Ilgtspējīgas enerģijas ražošanas un 
izmantošanas nodrošināšana 
lauksaimniecībā: atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošana un 
izmantošana lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā, kas apliecina neto 
oglekļa piesaistīšanu un neto 
siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus bez 
tiešas vai netiešas zemes izmantojuma 
veida maiņas

R.13 Emisiju mazināšana lopkopības nozarē: liellopu 
vienības, kurās noteikts atbalsts SEG un/vai amonjaka 
emisijas samazināšanai, tostarp kūtsmēslu pārvaldība

R.14 Oglekļa piesaistes uzlabošana: tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības samazināt emisiju, 
uzturēt un/vai palielināt humusu (ilggadīgie zālāji, 
lauksaimniecības zeme mitrājos un kūdrājos, meži utt.)

R.15 Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ražotā 

atjaunojamā enerģija: ieguldījumi atjaunojamo 
energoresursu enerģijas, tostarp 
bioenerģijas, ražošanas iespēju uzlabošanā 
(MW) bez tiešas vai netiešas saiknes ar zemes lietojuma 
izmaiņām

R.15b Mēslošanas līdzekļu izmantošanā radīto emisiju 
samazināšana: tādas lauksaimniecības zemes īpatsvars, 
kurā noteiktas pārvaldības saistības samazināt 
mēslošanas līdzekļu izmantošanā radītās SEG emisijas

R.16 Energoefektivitātes uzlabošana: neto enerģijas 
ietaupījumi lauksaimniecībā

R.17 Apmežota zeme: teritorija, attiecībā uz kuru piešķirts 
atbalsts par apmežošanu, ilggadīgo meža zemju 

Maksājumi par 
pārvaldības 
saistībām (vide un 
klimats, ģenētiskie 
resursi, dzīvnieku 
labturība)

O.13 Platība (lauksaimniecības zeme) 
(ha) un citu tādu vienību skaits, uz ko 
attiecas vidiskās/klimatiskās saistības, 
kuras pārsniedz obligātās prasības, 
tostarp ekoshēmas

O.13a Platība (ha), uz ko attiecas 
saistības zemei ar augstu dabas vērtību.
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

atjaunošanu un izveidi un kokaugiem klātas platības 
veidošanu, tostarp agromežsaimniecību
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji

(tikai pamatojoties uz intervencēm, ko atbalsta KLP)

Intervenču veidi Izlaides rādītāji (katrai intervencei)

I.13 Augsnes erozijas samazināšana un 
noturības pret ekstrēmiem 
laikapstākļiem palielināšana: mērenas 
vai izteiktas augsnes erozijas skartas 
zemes īpatsvars lauksaimniecības zemē

I.13a Augsnes virsslāņa veidošana un 
ūdens un barības vielu aizturēšanas 
spējas palielināšana: humusa 
procentuālais daudzums augsnes 
virskārtā

R.18 Augsnes uzlabošana: tādas lauksaimniecības zemes 
īpatsvars, kurā noteiktas apsaimniekošanas saistības 
augsnes kvalitātes uzlabošanai un bagātīgas augsnes 
biotas nodrošināšanai

O.14 (Mežsaimniecības) platība (ha), uz 
ko attiecas vidiskās/klimatiskās saistības, 
kuras pārsniedz obligātās prasības

O.14a Platība (ha), uz ko attiecas 
saistības atbalstīt kaitēkļu integrētu 
pārvaldību

I.14 Gaisa kvalitātes uzlabošana: 
lauksaimniecībā saražotā amonjaka 
emisijas samazināšana 

R.19 Gaisa kvalitātes uzlabošana:  tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības samazināt 
amonjaka emisiju

O.15 Platība (ha), kurai piešķir atbalstu 
par bioloģisko lauksaimniecību

Veicināt ilgtspējīgu attīstību 
un dabas resursu — ūdens, 
augsnes un gaisa — 
efektīvu pārvaldīšanu, 
vienlaikus samazinot 
atkarību no ķīmisko vielu 
lietošanas, lai sasniegtu 
mērķus, kas paredzēti 
attiecīgajos likumdošanas 
instrumentos un atalgotu 
tādu lauksaimniecības 
praksi un sistēmas, kas 
sniedz dažādus ieguvumus 
videi, tostarp 
pārtuksnešošanās 
apturēšanu.

I.15 Ūdens kvalitātes uzlabošana: augu 
barības vielu kopējā bilance 
lauksaimniecības zemē

R.20 Ūdens kvalitātes aizsardzība: tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas apsaimniekošanas saistības 
ūdens kvalitātes uzlabošanas nolūkā, lai uzlabotu 
ūdensobjektu stāvokli

O.16 Tādu lauksaimniecības dzīvnieku 
vienību skaits, attiecībā uz kurām 
piešķirts atbalsts par dzīvnieku 
labturības, veselības vai pastiprinātiem 
bioloģiskās drošības pasākumiem

I.16 Barības vielu noplūdes 
samazināšana: nitrāti gruntsūdenī — 
tādu gruntsūdens staciju īpatsvars 
procentos, kurās nitrātu koncentrācija 
pārsniedz 50 mg/l, kā noteikts Nitrātu 
direktīvā

R.21 Barības vielu ilgtspējīga pārvaldība: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
uzlabot barības vielu pārvaldību

O.17 Tādu projektu un lauksaimnieku 
skaits, kuri atbalsta ģenētiskos resursus 
un ģenētisko daudzveidību, tostarp 
dalījums pa nozarēm
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I.17 Ūdens resursu noslodzes 
samazināšana: ūdens patēriņa indekss 
WEI+

R.22 Ilgtspējīga ūdens izmantošana: tādas apūdeņotas 
teritorijas īpatsvars, kurā noteiktas saistības uzlabot ūdens 
līdzsvaru, tostarp pasākumi augsnes erozijas 
samazināšanai, ūdens mērījumiem, un palielināt augsnes 
ūdens aizturēšanas spēju saskaņā ar upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu pasākumu programmām

R. 22a: Lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma 
samazināšana: lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 
LU/UAA izteiksmē upes baseina, reģiona un dalībvalsts 
līmenī

Investīcijas O.18 Atbalstītu ienesīgo investīciju skaits 
lauku saimniecībās

R.23 Vidiskais/klimatiskais veikums (izmantojot 
investīcijas): lauksaimnieki, kas saņem ienesīgu un 
neienesīgu investīciju atbalstu, lai rūpētos par vidi vai 
klimatu

O.19 Atbalstītu vietējo infrastruktūru 
skaits

R.24 Vidiskais/klimatiskais sniegums (izmantojot 
zināšanas): lauksaimnieki, kas saņem atbalstu par 
konsultācijām/apmācību saistībā ar vidisko un klimatisko 
veikumu

R.24a Augsnes aizsardzība ar augseku: tādas aramzemes 
īpatsvars, kurā tiek izmantotas augsekas ar pākšaugu 
komponentu

O.20 Atbalstītu neienesīgo investīciju 
skaits

O.21 Ārpussaimniecības ienesīgo 
investīciju skaits
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I.18 Lauku putnu populāciju skaita 
palielināšana: lauku putnu populāciju 
indekss

R.25 Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas veicināšana: 
tādas meža zemes īpatsvars, kurā noteiktas 
apsaimniekošanas saistības meža aizsardzības un 
pārvaldības nolūkā

Darbības sākšanas 
dotācijas

O.22 Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu gados jaunu lauksaimnieku 
skaits

O.22a Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu iesācēju lauksaimnieku skaits

I.19 Bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības uzlabošana: Tādu Kopienā 
nozīmīgu sugu un biotopu īpatsvars 
procentos, kas saistīti ar lauksaimniecību 
ar stabilām vai augšupejošām tendencēm

I.19a Apputeksnētāju skaita 
samazināšanās ierobežošana ES: ES 
apputeksnētāju indekssa

R.26 Meža ekosistēmu aizsardzība: tādas meža zemes 
īpatsvars, kurā noteiktas apsaimniekošanas saistības ainavas, 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
veicināšanai 

O.23 Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu lauku uzņēmēju skaits

I.20 Uzlabota ekosistēmu pakalpojumu 
sniegšana: tādu ILZP īpatsvars, kurās ir 
ainavas iezīmes

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  

Sadarbība O.24 Atbalstīto ražotāju 
grupu/organizāciju skaits

O.25 Tādu lauksaimnieku skaits, kuri 
saņem atbalstu dalībai ES kvalitātes 
shēmās

Palīdzēt apturēt bioloģiskās 
daudzveidības 
samazināšanos, tostarp 
aizsargājot videi labvēlīgu 
faunu, tajā skaitā 
apputeksnētāju sugas, 
veicinot agrobioloģisko 
daudzveidību, vides 
pakalpojumus, dabas 
aizsardzību un 
agromežsaimniecības 
sistēmu, kā arī palīdzēt 
novērst dabas radītu risku 
un panākt lielāku 
izturētspēju, atjaunot un 
saglabāt augsni, 
ūdensobjektus, biotopus un 
ainavas, un atbalstīt 
lauksaimniecības sistēmas 
ar augstu dabas vērtību

I.20a Uzlabota agrobioloģiskā 
daudzveidība lauksaimniecības sistēmā: 
uzlabota šķirņu daudzveidība, 
agrobioloģiskās daudzveidības indekss, 
šķirnes dažādības mērīšana kultūraugu 
sugu robežās un starp tām

R.28 Natura 2000 atbalstīšana: teritorijas Natura 2000 tīklā, 
kurās noteiktas aizsardzības, apsaimniekošanas un 
atjaunošanas saistības

R.28a Bioloģiskās daudzveidības uzlabošana: tādas zemes 
īpatsvars, uz kuru attiecas saistības agrobioloģiskās 
daudzveidības veicināšanai, sniedzot sadalījumu pēc 
intervences veidiem

O.26 Paaudžu maiņas projektu skaits 
(gados jauniem/citiem lauksaimniekiem)
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R.29 Ainavas iezīmju saglabāšana: tādas lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā noteiktas saistības pārvaldīt ainavas 
iezīmes, tostarp dzīvžogus, kokus un citu daļēji dabisku 
veģetāciju 

R.29a Bišu saimju saglabāšana: atbalsta biškopībai 
saņēmēju skaits.

O.27 Vietējās attīstības stratēģiju skaits 
(LEADER)

O.28 Citu sadarbības grupu skaits 
(neskaitot EIP, kas minētas O.1. punktā)

Piesaistīt un atbalstīt gados 
jaunus lauksaimniekus un 
iesācējus lauksaimniekus un 
veicināt sieviešu 
iesaistīšanos 
lauksaimniecības nozarē, jo 
īpaši vismazāk apdzīvotajos 
apvidos un apvidos ar dabas 
ierobežojumiem;  veicināt 
apmācību un pieredzes 
uzkrāšanu visā Savienībā, 
ilgtspējīgu darījumdarbību 
un darbavietu radīšanu 
lauku apvidos;

I.21 Gados jaunu lauksaimnieku 
piesaistīšana: iesācēji lauksaimnieki un 
darījumdarbības attīstības veicināšana:  
gados jaunu lauksaimnieku, iesācēju 
lauksaimnieku un MVU skaita dinamika 
lauku apvidos 

I.21a Sieviešu piesaiste: to sieviešu skaita 
dinamika, kuras sāk darboties kā gados 
jauni lauksaimnieki vai iesācēji 
lauksaimnieki. 

R.30 Paaudžu maiņa: tādu gados jaunu un iesācēju 
lauksaimnieku skaits, kuri izveidojuši saimniecības ar KLP 
atbalstu, tostarp dalījums pa dzimumiem

Zināšanu apmaiņa 
un informēšana

O.29 Apmācītu/konsultētu lauksaimnieku 
skaits
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I.22 Nodarbinātības veicināšana lauku 
apvidos: nodarbinātības līmeņa 
dinamika galvenokārt lauku apvidos, 
tostarp sadalījums pēc dzimuma.

R.31 Izaugsme un nodarbinātība lauku apvidos: jaunas 
darbvietas atbalstītajos projektos, tostarp sadalījums pēc 
dzimuma.

O.30 Apmācītu/konsultētu lauksaimnieku 
skaits

I.23 Nodarbinātības veicināšana lauku 
apvidos: IKP uz vienu iedzīvotāju 
attīstība galvenokārt lauku apvidos

R.32 Lauku apvidu bioekonomikas attīstīšana: atbalsta 
rezultātā izveidotu bioekonomikas uzņēmumu skaits

Horizontālie 
rādītāji

O.31 Platība (ha), kurā tiek veikti ar vidi 
saistīti pasākumi (sintēzes rādītājs fiziskā 
platībā, kurai piemēro atbilstības 
nosacījumus, ELS, agrovides un klimata 
pasākumi, mežsaimniecības pasākumi, 
bioloģiskā lauksaimniecība)

I.24 Taisnīgāka KLP: KLP atbalsta 
sadalījuma uzlabošana 

R.33 Lauku ekonomikas digitalizācija: to lauku iedzīvotāju 
īpatsvars, uz kuriem attiecas atbalstītie lauksaimniecības 
digitalizācijas pasākumi, un to lauku teritoriju īpatsvars, uz 
kurām attiecas Viedo ciematu stratēģija

O.32 Platība (ha), kurai piemēro 
atbilstības nosacījumus (sadalījumā pēc 
GAEP prakses)

I.25 Lauku iekļautības veicināšana: 
nabadzības indeksa attīstība lauku 
apvidos, , tostarp sadalījums pēc 
dzimuma.

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

Nozares 
programmas

O.33 Darbības fondu/programmu 
izveidojušu ražotāju organizāciju skaits 

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 apvidiem ar dabas 
ierobežojumiem;   veicinot 
pienācīgus dzīves, darba un 
ekonomiskos apstākļus;  
dažādojot 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.35 Lauku iekļautības veicināšana: minoritātes un/vai 
mazāk aizsargātu grupu pārstāvošu cilvēku skaits, kas gūst 
labumu no sociālās iekļaušanas projektiem

O.34 Popularizēšanas un informēšanas 
darbību skaits un tirgus uzraudzība 
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I.26 Antibiotiku lietošanas 
ierobežošana lauksaimniecībā: 
pārdošana/izmantošana pārtiku 
ražojošiem dzīvniekiem

I.26a Veterināro zāļu ilgtspējīga 
izmantošana lopkopībā: veterināro 
zāļu pārdošana un izmantošana 
pārtiku ražojošiem dzīvniekiem

R.36 Antibiotiku lietošanas ierobežošana: tādu liellopu 
vienību īpatsvars, uz kurām attiecas atbalstītas darbības 
antibiotiku lietošanas ierobežošanas nolūkā 
(profilakse/samazināšana)

O.35 Darbību skaits biškopības nozares 
saglabāšanai/uzlabošanai

I.27 Pesticīdu ilgtspējīga un samazināta 
lietošana: pesticīdu lietošanas un 
ietekmes samazināšana**

R.37 Pesticīdu ilgtspējīga un samazināta lietošana: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, uz kuru attiecas konkrētas 
darbības ar mērķi panākt pesticīdu ilgtspējīgu un samazinātu 
lietošanu, lai samazinātu pesticīdu radītos riskus un ietekmi

R.37a Atkarības no pesticīdiem samazināšana: pārdoto un 
izlietoto pesticīdu daudzums (pesticīdu statistika)

O.35a (jauns): to lauksaimnieku skaits, 
kuri saņem atbalstu par konkrētām 
darbībām, kuru rezultātā samazinās 
pesticīdu lietošana 

Uzlabot ES lauksaimniecības 
spēju reaģēt uz sabiedrības 
prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz 
prasībām par nekaitīgu, 
uzturvielām bagātu, 
kvalitatīvu un ilgtspējīgi 
ražotu pārtiku, par bioloģisko 
lauksaimniecību, pārtikas 
atkritumiem, kā arī par vides 
ilgtspēju, rezistenci pret 
antimikrobiāliem līdzekļiem 
un dzīvnieku veselības un 
labturības uzlabošanu, kā arī 
palielināt sabiedrības 
izpratni par lauksaimniecības 
un lauku teritoriju nozīmi, 
vienlaikus sekmējot 
Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam 
īstenošanu. 

I.28 Reaģēšana uz patērētāju 
pieprasījumu pēc kvalitatīvas pārtikas: 
ražošanas vērtība ES kvalitātes shēmās 
(tostarp attiecībā uz bioloģisko pārtiku) 

I.28a. lauksaimniecības dzīvnieku 
blīvuma samazināšana attiecībā uz 
katru sugu dalībvalstī

R.38 Dzīvnieku labturības uzlabošana: tādu liellopu vienību 
īpatsvars, uz kurām attiecas atbalstītas darbības ar mērķi 
palielināt dzīvnieku labturību

R.38a Bioloģisko saimniecību skaita palielināšana: 
saimniecību skaits, kuras saņem atbalstu par pāreju uz 
bioloģisko lauksaimniecību

* Lielākā daļa ietekmes rādītāju jau tiek vākti, izmantojot citus kanālus, 
(Eiropas statistika, JRC, EVA utt.) un lietoti citu ES tiesību aktu vai IAM 
ietvaros. Dati ne vienmēr tiek vākti katru gadu, un ir iespējama kavēšanās 
2–3 gadus ** Direktīva par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu

*Aizstājējdati rezultātiem. Dati, ko dalībvalstis iesniedz katru 
gadu, lai uzraudzītu progresu attiecībā uz KLP plānos 
noteiktajiem mērķiem.

Dati par deklarētajiem izdevumiem, ko sniedz katru gadu.

Atbalstam EIP darbības grupām piemēro sadarbības 
nosacījumus.
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