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SATURS  

 

 

# FutureofCAP 

1. Mērķtiecīgāks uz rezultātu un sasniegumiem orientēts atbalsts / KLP 

stratēģiskais plāns 

2. Atbildības un pienākumu līdzsvarošana  

3. Tiešo maksājumu godīgāka sadale 

4. Lauku attīstība 

5. Vides un klimata uzlabošana 

6. Vienkāršošana un modernizācija 

7. Lauksaimniecība un sabiedrības prasības 



EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBA 
ŠĶĒRSGRIEZUMĀ 
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Vai kopēja sistēma ES 

politikas līmenī ļauj 
pielāgoties vietējiem 

apstākļiem 

ES 
lauksaimniecība 

 

Lauksaimniecības 
Kopēja politika 

Atbalstu nodrošina 
saimniecību ienākumiem 

un konkurētspēju, 
vienlaikus veicinot 

ilgtspējīgu lauksaimniecību 

 

 
Atbalsta lauku teritoriju 

attīstību visā ES 

 

 
Ļauj darboties 

vienotajā tirgū un 
runāt vienā balsī 

starptautiskā līmenī 



ILGTERMIŅA BUDŽETS UN KOPĒJĀS 

LAUKSAIMNICĪBAS POLITIKA  
 



ES ILGTERMŅA BUDŽETS 2021. - 2027. GADAM 

 

2018. gada 2. maijā tika pieņems Eiropas Komisijas priekšlikums par daudzgadu finanšu shēmu / 

ilgtermiņa budžetu 2021. — 2027. gadam 

 

Eiropas Savienības budžets: 1 279 miljardi EUR 

 1,114 % no ES-27 nacionālais kopienākums / NKI 

 

Nākotnes izaicinājumi (KLP - 5% no ES budžeta): 

 Brexit: “12 miljardi” 

 migrācija, drošības un aizsardzības jautājumi  

 

Latvijas lauksaimniēcība 2021- 2027: 

 

Lauku attīstība: 821,1 EUR pašreizējās cenās (miljonos eiro) 

 

Tiešajiem maksājumiem: 2218,7 EUR pašreizējās cenās (miljonos eiro) 

 
 



CEĻĀ UZ JAUNU KLP PĒC 2020. GADA 

Komisijas priekšlikumi par ES budžetu laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam 

Komisijas paziņojums “Par pārtikas un lauksaimniecības nākotni” 2017. gada 29. novembris 

2018. gada 1. jūnijs 

2017. gada maijs-oktobris 

2017. gada jūlijs 

2018. gada 2. maijs 

Komisijas tiesību aktu priekšlikumi par KLP pēc 2020. 
gada. 
Šiem tiesību aktu priekšlikumiem ir pievienots ietekmes novērtējums, kurā izvērtēti 
alternatīvi scenāriji attiecībā uz kohēzijas politikas attīstību, pamatojoties uz 
padziļinātas kvantitatīvas un kvalitatīvas analīzes 

Sabiedriskā apspriešana 

Tiesību aktu apspriešana Eiropas Parlamentā un Padomē 

Tiesību aktu iespējamā apstiprināšana  
2018–2019 

Konference “KLP izsakiet savu viedokli!” 



MĒRĶTIECĪGĀKS UZ REZULTĀTU UN 

SASNIEGUMIEM ORIENTĒTS ATBALSTS 



KĀPĒC PĀRMAIŅAS IR NEPIECIEŠAMAS? 

Pašreizējā KLP balstīta uz sīki izstrādātu noteikumu ievērošanu… 

 

 Akcents ir vērsts uz noteikumu izpildi, pārbaudēm un sankcijām, mazāk uz mērķu un rezultātu 

sasniegšanu 

 Sistēma stimulē, lai galvenā uzmanību tiktu vērsta noteikumu ievērošanu visos līmeņos (lai nekaitētu 

ES budžetam, nodrošinot zemu kļūdu īpatsvaru,...) 

 Sekas: stingras kontroles un nebeidzamas precīzāku skaidrojumu pieprasīšana no Komisijas 

 

Lauksaimniecības un sociāli ekonomiskie apstākļi ir ļoti atšķirīgi visā  ES… 

 

 Jāatzīst, ka grūtības sagādā vienu un tos pašu detalizētos noteikumu piemērošana visās dalībvalstīs 

 Ekonomiskā ietekme vai ietekme uz vidi, ieviešot vienus un tos pašus pasākumus dažādās valstīs ir 

atšķirīga  

 Pieredze no iepriekšējās reformas: milzīgs pasākumu kopums, nebeidzamu izņēmumi definēšana 

 

Pieaugošās bažas par politikas efektivitāti un lietderību… 

 

 Ierobežota koordinācija starp abiem KLP pīlāriem 

 Nepieciešamība stiprināt sinerģijas starp visiem politikas instrumentiem 

 Izteikta prasība pēc mērķtiecīgākas politikas izstrādes, pamatojoties uz vajadzību novērtējumu 

 



JAUNAIS IEVIEŠANAS MODELIS 

 

Pāreja no principa - viens-izmērs visiem uz vairāk pielāgotiem risinājumiem ... 

 

 ... ES prasības samazinātas līdz līmenim, kas nepieciešams, lai nodrošinātu ES 

pievienoto vērtību 

 

Eiropas Savienība joprojām noteiks KLP politikas galvenos mērķus un virzienus... 

 

 ... izpildot Līguma saistības un citus ES mērķus (piemēram, COP21) 

 

Dalībvalstīm būtu jāizstrādā KLP Stratēģiskie plāni (nepieciešams Eiropas Komisijas 

apstiprinājums) ... 

 

 ... pielāgojot intervences/pasākumus, lai atspoguļotu vietējos apstākļus un vajadzības 

saskaņā ar ES mērķiem 

 

Pāreja no atbilstības uz rezultātiem un sniegumu / performance... 

 

 ... lai palielinātu dalībvalstu elastību intervenču/psākumu plānošanā  



KLP STRATĒĢISKAIS PLĀNS 



KLP STATĒĢISKAIS PLĀNS 

Katra dalībvalsts izstrādās KLP Stratēģisko plānu, kas saglabājot politikas kopīgo 

būtību apvienos abus pīlārus! 

 

Galvenie elementi: 

 vajadzību novērtējums 

 intervences stratēģija (vides arhitektūras jaunie zemnieki, sektoriālās 

programmas un riska pārvaldīb)a 

  tiešie maksājumi, lauku attīstības pasākumiem un nozaru stratēģijas 

 mērķi un finanšu plāns 

 pārvaldības un koordinācijas sistēma 

 elementi, kas nodrošina KLP modernizāciju, 

 elementi, kas saistīti ar vienkāršošanu un samazinātu administratīvo slogu 

atbalsta saņēmējiem 



KLP STATĒĢISKAIS PLĀNS 

Līdzdalība plāna izstrādē: 

 

 Saskaņotības un pastāvīguma nodrošināšana 

 Attiecīgo valsts iestāžu, ekonomisko & sociālo partneru, pilsonisko sabiedrību 

pārstāvošo struktūru iesaistīšana 

 Institūciju, kas ir atbildīgas par vides un klimata jomu, iesaistīšana, vides un klimata 

plānu gatavošanā 

 

Plāna apstiprinšanas process: 

 

 Iespēja lūgt daļēju apstiprinājumu 

 Kritēriji: pilnīgums, konsekvence, saskaņotība ar Savienības tiesību aktu vispārējiem 

principiem 

 8 mēnešu izvērtēšanas periods (pulksteņa apstādināšanas mehānisms) 

 

Plāna grozījumi: 

 

 Pamatojums 

 3 mēnešu novērtēšanas periods 

 Viens grozījums kalendārajā gadā 

 

 



KONCENTRĒŠANĀS UZ DARBĪBAS REZULTĀTIEM 

Kopējie iznākuma rādītāji / Output 
Gada izpildes pārbaude 

 
Sasaista izdevumu veidus 

 

Garantijas / 

drošība 

Uzraudzība Kopējo rezultātu rādītāji / Result 
Gada darbības pārskats 

 
Pārbaudīt mērķu sasniegšanas sekmes 

 

Politiskie 

uzstādījumi Kopējās ietekmes rādītāji / Impact 

Starpposma novērtējums 
Mērķu izpildes novērtēšanai 

Daudzgadu pieeja attiecībā uz visu KLP 

 
KOPĒJO MĒRĶU   RĀDĪTĀJI   INTERVENCES VEIDI 



ATBILDĪBAS UN PIENĀKUMU LĪDZSVAROŠANA 

(SUBSIDIARITĀTE) 



LĪDZSVAROŠANAS PASĀKUMI 

ES Īpašie mērķi 

Rādītāji 

 

 

 

 
EIROPAS 

SAVIENĪBA 

 

 

 

 

 

Plaši definēti intervences veidi 

Vajadzību apzināšana dalībvalstīs / KLP plāns 

Pielāgot KLP pasākumus dalībvalsts vajadzībām 

Īstenošanas progress virzībā uz mērķi 

 

 

 

 
DALĪBVALSTIS 

 

 

 



JAUNA PARTNERĪBA 



TIEŠO MAKSĀJUMU GODĪGĀKA 

SADALE   



Taisnīgāka sadale: 

 - ierobežošana / capping 

 - pārdalīšana / redistribution 

 

Precīzāka mērķauditorija / targeting 

 - patiesie / genuine lauksaimnieki  

 - reģionu aploksnes  

 - jaunie lauksaimnieki 

 

Vienkāršāka sistēma: 

 - vienreizējais maksājums mazām saimniecībām / round sum 
payment 

 - dalībvalsts nosacījumi (grāvju garums u.t.t.) 

 

TIEŠMAKSĀJUMI 2021 - 2027 



Obligātie elementi: 

 - Pamata ienākumu atbalsts 

 - Papildu ienākumu atbalsts 

 - Eko shēmas (klimats un vide) 

 

Izvēles elementi: 

 - Jaunie lauksaimnieki 

 - Saistītie maksājumi (ierobežojumi) 
 
 

NB! Lauksaimnieku dalība/pieteikšanās tiešo maksājuma shēmās NAV 
obligāta! 

TIEŠMAKSĀJUMI 2021- 2027  
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Convergence of direct payments (2027)

Average DP/ha baseline Average DP/ha after cut before convergence
Average DP/ha after cut after convergence (2027) New EU average
Baseline EU average 90% of EU average after cut before convergence

EUR 2.4 miljardi 2027. un 2021. gadā 

TAISNĪGĀKA TIEŠMAKSĀJUMU SADALE STARP 

DALĪBVALSTĪM 
Visām dalībvalstīm, kurām tiešo maksājumu likme ir zem 90 % no ES-27 vidējā līmeņa, 

starpība starp pašreizējo līmeni un 90 % no vidējā tiks samzaināta līdz 50 % 6 gadu laikā 



UZDEVUMI 

Lauksaimnieku ienākumi joprojām atpaliek  

N.B.: Ienākumu rādītājs = Uzņēmējdarbības ienākums plus darbinieku atalgojums 

pa kopējā gada darba vienībās. 

Avots: EAA, Statistikas ĢD (ESTAT) 2013. — 2015. gadam, ES FADN par 

nostrādāto stundu skaits 



LAUKU ATTĪSTĪBA 



8 plaši intervences 
pasākumi, kuri jāpielāgo 

dalībvalstim 
(aizstāj aptuveni 70 pasākumu 

un apakšpasākumu) 

Atbalsta mazāk 
labvēlīgiem 
apgabaliem, 
kas izriet no 
konkrētām 
obligātām 
prasībām Dabas vai cita 

veida  
ierobežojumi 

Vides, klimata 
un citiem 

pārvaldības 
saistības 

Ieguldījumi 

Sadarbība 

Riska 
pārvaldības 
instrumenti 

Jaunajiem 
lauksaimniekiem 

darbības 
uzsākšanai un 

lauku 
uzņēmējdarbības 

sākšanai 

Informācijas 
un zināšanu 

apmaiņa 

LAUKU ATTĪSTĪBA 

Obligāta riska 

pārvaldības 

instrumenti 

programmēšana 
(nav ierobežojumu 

minimālas budžeta 

prasībām) 

 

Minimālais kopējais 

ELFLA ieguldījumu 

nodalīšanu budžeta: 

• 30 % intervences 

pasākumiem, 

pievēršoties trim 

vides/klimata 

mērķus 

•   

• 5 % — LEADER 

Sinerģijas ar LIFE 

projektu un fonda un 

Erasmus veida 

apmaiņas programmu 

stiprināšana jaunajiem 

lauksaimniekiem 

Pārskats par 

koordināciju un 

papildināmību 

starp ELFLA un 

citu ES fondu 

lauku apvidos KLP 

plāns 

Iespēju izmantot 

finanšu 

instrumentus 

 (tai skaitā 

apgrozāmajam 

kapitālam), arī 

apvienojumā ar 

dotācijām 

Jauno 

lauksaimnieku 

atbalsta 

pielielināšana 

(līdz 100.000 EUR) 
 



VIDES UN KLIMATA UZLABOŠANA 



Vide un 
klimats 

Sabiedrības, 
dzīvnieku un 

augu veselība 

Dzīvnieku 
labturība 

Lauku 
saimniecību 
konsultāciju 

centrs 
 

Nosacītība 
ES tiesību aktiem par 

bioloģisko 
daudzveidību, ūdens, 

gaisa un pesticīdu 
lietošanu 

Mikrobu rezistence 
Riska pārvaldība 

Inovācijas atbalsts 

 Putnu 

direktīva un 

biotopu 

direktīva 

 Ūdens 

pamat- 

direktīva 

 Nitrātu 

direktīva 

LLVS 

standartiem:  

 klimata 

pārmaiņas 

 ūdens 

 augsne 

 bioloģiskās 

daudzveidības 

un ainavu 

aizsardzība 

 Dzīvnieku identifikācijas & 

reģistrācija 

 Pesticīdu izmantošanas 

ierobežojumi 

 Direktīva par pesticīdu 

ilgtspējīgu izmantošanu 

 Hormoni aizliegumu direktīva 

 Vispārīgi pārtikas aprites tiesību 

akti. 

 Paziņošana par slimībām 

Norādījumi: 

 Teļi 

 Cūkas 

 Lauksaimniecībā 

izmantojamie 

dzīvnieku 

JAUNIE PASTIPRINĀTIE NOSACĪJUMI 

TIEŠIE MAKSĀJUMI 

 Pamata ienākumu atbalsts ilgtspējībai 

 Papildu pārdales ienākumu atbalsts ilgtspējībai 

 Papildu ienākumu atbalsts jaunajiem 

lauksaimniekiem, 

 Brīvprātīga shēma attiecībā uz klimatu un vidi 

 Saistīto ienākumu atbalsts 

LAUKU ATTĪSTĪBA 

 Maksājumi par vides, klimata un citi 

pārvaldības saistībām 

 Maksājumi par dabas ierobežojumiem 

 Maksājumi par specifiskajiem teritoriju 

trūkumiem 



OBLIGĀTAS 
LAUKSAIMNIEKIEM  

BRĪVPRĀTĪGAS 
LAUKSAIMNIEKIEM 
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Jaunie pastiprinātie nosacījumi 

 
(uz klimatu/vidi, 14 prakses balstītas uz ES standartiem (saistībā ar klimata pārmaiņām, 
ūdeni, augsni, bioloģisko daudzveidību un lauku vidi) un prasības no Nitrātu direktīvas, 

Ūdens pamatdirektīvas un Natura 2000 direktīvas) 

I pīlāra eco-
shēmas 

Vides un klimata 
pārvaldību, saistības 

II pīlārā (> 30 %) 

Lielāks 
vēriens 

Lielāka 

elastība 

 
Teritoriju specifiskie 

trūkumi 

Ieguldījumi 

Inovācija 

Zināšanu 
nodošana 

 
FAS 

Sadarbība 

JAUNĀ ZAĻĀ ARHITEKTŪRA 

40 % 
budžeta 
klimata 

jomā 



KLIMATA IZMAIŅU IZRAISĪTĀS 

KATASTROFAS & ZAUDĒJUMI 
 

Avots:©2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (2017. gada 
janvāris) 

Meteoroloģiskie apstakļi: tropiskās viesuļvētras, konvektīvā vētra. 
Hidroloģisku: Plūdiem, ūdens pārvietošana. 
Klimatiskie apstākļi: Galējas temperatūras, sausums, meža ugunsgrēki 

Meteoroloģisko notikumi Hidroloģija Klimata pasākumi 

Dabas katastrofu skaits visā pasaulē 



VIENKĀRŠOŠANA UN 

MODERNIZĀCIJA 



MODERNĀKA KOPĒJĀ  

LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKA 
 KLP Stratēģisko plānu izstrāde, lai veicinātu zināšanu, inovāciju un digitalizāciju 

lauksaimniecībā un lauku apvidos 

 Lauksaimniecības zināšanu un jauninājumu sistēmas (AKIS) stratēģijas iekļaušana KLP 

Stratēģiskajos plānos, lai uzlabotu mijiedarbību starp padomdevējies, pētniekiem, lauku tīkliem 

utt. 

 10 miljardi EUR no programmas “Apvārsnis” / Horizont, lai atbalstītu pētniecību un inovācijas 

pārtikas, lauksaimniecības, lauku attīstības un bioekonomikas jomā 

 Lauku saimniecību konsultāciju pakalpojumu sasaistīšana ar Lauksaimniecības zināšanu un 

jauninājumu sistēmu / AKIS 

 Darbības joma: prasības un saistības, kas noteiktas KLP Stratēģiskajā plānā (tai skaitā  

savstarpējā atbilstība / conditionality), kā arī attiecībā uz finanšu instrumentiem, biznesa 

plāniem, atbalstu inovācijām, atbalsta sniegšana EIP darba grupām un digitālo tehnoloģiju 

attīstība 

 Digitālo tehnoloģiju pielietošanas lauksaimniecībā un lauku apvidos stratēģijas iekļaušana 

KLP Stratēģiskajos plānos 

 Kontroles un uzraudzības sistēmu efektīvai darbībai (“uzraudzības sistēma”...) dalibvalstis tiek 

aicinātas izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas 

 Lauku teritoriju, tai skaitā lauku saimniecību digitalizācija (izmantojot precīzās 

lauksaimniecības metodes...) 

ZINĀŠANAS UN 

INOVĀCIJAS 

LAUKU SAIMNIECĪBU 

KONSULTĀCIJU 

PAKALPOJUMI 

DIGITĀLĀ PĀREJA 

LAUKSAIMNIECĪBĀ 



KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS 

VIENKĀRŠOŠANA 
 Akcents tiks vērsts uz rezultātiem un sniegumu 

 Vienkāršošana un administratīvā sloga samazināšana 

 prasības, kas izriet no KLP Stratēģiskā plāna 

 Stratēģiskā plāna pielāgošana vietējām vajadzībām 

 Shēmu racionalizēšana abos pīlāros 

 Vieglākas atbilstības nodrošināšanas sistēmas izveide 

 Nav sīki izstrādātu noteikumu atbalsta saņēmējiem 

 Tehnoloģiju izmantošana ātrāku, skaitā mazāku un automātizētu 

administratīvo procedūru izpildei 

 Piekļuvi labākām konsultācijām, piesakoties atbalstam 

 Mazāk nosacījumu, kas definētas ES līmenī 

 Ziņošanas prasību vienkāršošana 

 Stabilitāte pārvaldības struktūras 

JAUNAS IESPĒJAS 

SAŅĒMĒJIIEM 

PĀRVALDES 

STRUKTŪRAS 



LAUKSAIMNIECĪBA UN SABIEDRĪBAS 

PRASĪBAS  



Lauksaimniecības spēja reaģēt uz sabiedrības 

prasībām 

 

Mērķis attiecībā uz prasībām par nekaitīgu, uzturvielām bagātu 
un ilgtspējīgi ražotu ēdienu, par pārtikas atkritumu 
samazināšanu un par dzīvnieku labturību 

Stiprināt nosacījumus, kas ietver pārtikas nekaitīgumu, 
dzīvnieku, augu veselību un dzīvnieku labturību. Paplašināt 
lauksaimniecības konsultāciju dienestu darbības jomas 
(piemēram, ieverot jautājumus sasistībā ar mikrobu rezistenci ). 

Maksājumi par saistībām, kas pārsniedz minimālās prasības 
attiecībā uz mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanu, dzīvnieku labturību, veselības un bioloģisko drošību; 
bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī dalību kvalitātes shēmas 
u.t.t. 

Atbalsta saglabāšana programmām „Augļi skolai” un „Skolas 
piens”, kas tiks ar ražotāju organizāciju atbalstu  

 

 



SVARĪGI LATVIJAS LAUKIEM 

 

 

 

 

 

 

Kādu mēs gribētu redzēt lauksaimniecību, Latvijas laukus 2030. 

gadā un kā to sasniegt?   

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Agriculture and 

Rural Development 

Noderīga informācija: 

MFF Material 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en 

CAP legislative proposals 

 

Impact Assessment 

https://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/impact-assessment/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en  
 

Background AGRI material 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics_en 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators_en 

 

Paldies par uzmanību! 
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# FutureofCAP 
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