
Ārkārtas atbalsta pasākumi 
lauksaimniecības un pārtikas nozarēs 
saistībā ar COVID-19  vīrusa izplatības 

negatīvo ietekmi 

14.04.2020.
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Valsts atbalsts lauksaimniecības un pārtikas

ražotājiem = 45,5 milj. €
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Valsts atbalsta kopējie finanšu nosacījumi

Atbalstu nepiešķir 
atbalsta pretendentam, 

ja tas bija nonācis 
finanšu grūtībās līdz 

2019. gada 31. 
decembrim 
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1. Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām 
lopkopības nozarēm

Vienreizējs maksājums - ja attiecīgā nozarē ražotāju kopējie ieņēmumi 
2020. gada laikposmā no aprīļa līdz jūnijam bijuši par vismaz 20 % 
zemāki nekā attiecīgās nozares ražotāju kopējo ieņēmumu rādītājs 

laikposmam no aprīļa līdz jūnijam iepriekšējos 3 gados vidēji (izņēmums 
attiecībā uz cūkām – radītājus salīdzina pret iepriekšējo gadu)

Lauksaimniekam iesniegums nav jāsniedz

Lēmumu par atbalsta piemērošanu pieņems ZM, publicējot līdz 
20.07.2020. «Latvijas Vēstnesī» informāciju par nozares ieņēmumu 

samazinājuma apmēru



5

1.2. Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām 
lopkopības nozarēm → pamatnosacījumi
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1.3. Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām 
lopkopības nozarēm → finansējuma nosacījumi
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Maksimālais atbalsts:

86 € / govi
• Ražotājam ar 10 govīm: 86 x 10 = 860 € 

• Ražotājam ar 200 govīm: 86 x 200 = 17 200 € 

!!! BET - ne vairāk par
100 000 €  

vienam saņēmējam

Maksimālo atbalstu 1 saņēmējs var saņemt 

ne vairāk kā par 1162 govīm

Ja nozares ienākumi 
2020. gada aprīlī- jūnijā 
būs samazinājušies par 
20%:

<44,10 milj. 
€

Svaigpiena iepirkuma cena 
zemāka par 0,2857: 

<0,228 €/kg 
- 0,057 €/kg pret 3 gadu vidējo
- 0,077 € /kg pret feb.2020

Ienākumi nozarē - 3 gadu vidējais rādītājs:
aprīlis-jūnijs (2017.-2019.) Vidējā iepirkuma cena: 

0,2857 €/kg
58,82 milj. €

1.4. Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām lopkopības 
nozarēm → Piemērs 1: atbalsts piena ražotājiem par slaucamu govi

ZM veiks uzraudzību, vai laikā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam nozares kopējie 
ienākumi samazinājušies vismaz par 20% salīdzinot ar 3 gadu vidējo rādītāju:
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2. Atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem 
produktiem = 2,5 milj. €

Pretendentam elektroniski iesniegums ir 
jāiesniedz līdz š.g. 15. maijam

par ārkārtējās situācijas
laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas bija paredzēti ēdināšanas 
nodrošināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs un kurās ir 

pārtraukts mācību process klātienē

Vienreizējs maksājums

pārtikas uzņēmumiem vai 
iestādēm, kas nodrošina 

ēdināšanu izglītības iestādē, 
(ēdinātājiem)

dārzeņu ražotājiem, kas 
nodrošina produktu piegādi 

ēdinātājiem



9

2.1. Atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem 
produktiem → pamatnosacījumi
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Ēdinātājs Dārzeņu audzētājs

Ēdināšanas nodrošināšanai iepirkti 
produkti 

Nevarēja piegādāt ēdinātājam 
produktus:

Piemēram:

svaiga gaļa, maize, piena produkti, 
tomāti, mizoti dārzeņi, u.c.

Piemēram:

Burkāni, bietes, kartupeļi, u.c.

IZNĪCINĀTI ZIEDOTIvai ZIEDOTI

• Labdarības organizācijām, fondiem

• Slimnīcām, veco ļaužu pansionātiem

• Valsts sociālās aprūpes centriem

• Soda izciešamas vietām

• Zooloģiskiem dārziem, parkiem

• Medību kolektīviem

2.2. Atbalsts par iznīcinātajiem vai ziedotajiem produktiem → 
Piemērs 2: atbalsts ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par 
iznīcinātiem / ziedotiem produktiem
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Atbalstu var saņemt, ja uzņēmumam 2020.g. martā – jūnijā 
vai kādā no iepriekšminētajiem mēnešiem salīdzinot ar 
attiecīgu periodu 2019.gadā:

• palielinājušies pārdošanai gatavu preču krājumi 
uzņēmuma darbības pamatnozarē par vairāk nekā 25 %

vai 

• samazinājies neto apgrozījums par vairāk nekā 
25%

Pretendentam iesniegums elektroniski ir 
jāiesniedz līdz š.g. 15. jūlijam (avansam – līdz 

š.g. 30.aprīlim)

3. Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un 
apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai 
= 14 milj. €
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3.1. Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un 
apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai 
→ finansējuma nosacījumi

2019.gada attiecīgā perioda 
preču krājumu vērtību

2019.gada attiecīgā perioda 
preču krājumu vērtību
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3.2. Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un 
apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai 
→ iesniegumu iesniegšana
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Krājumi
2020.g. marts-

jūnijs

Krājumi
2019.g. marts-

jūnijs

Krājumu starpība Atbalsts

2 500 000 € <25% Nepienākas

3 000 000 € 1 500 000 € >25% Pienākas
300 000 €

3.3. Atbalsts krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma 
radīto grūtību mazināšanai → Piemērs 1: atbalsts par krājumiem

Kā vērtēs, vai uzņēmumam pienākas atbalsts:



PALDIES PAR UZMANĪBU!


