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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta programmas  

„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kopsavilkums 
 

 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

Atbalsta pretendents Juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā 
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (sk. pielikumā). 

Ja projekta attiecināmās izmaksas pārsniedz 150 000 EUR, atbalsta 
pretendentam jāatbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem: 

- pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20; 

- apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00; 

- tīrā peļņa + nolietojums × 50 % ≥ 0. 
 
Atbalsta pretendentam uz projekta iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu. 

Atbalstāmās darbības 1) Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts 
lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei). 

2) Lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei) 
paredzētu jaunu būvju būvniecība vai esošo būvju pārbūve vai atjaunošana. 

Attiecināmās 
izmaksas 

1) Jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde. 

2) Būvju būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas. 

3) Vispārējās izmaksas (t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi). 

Atbalsta intensitāte No min 30% līdz max 50% no attiecināmajām izmaksām 

30% - garantēta minimālā atbalsta intensitāte 
+10% - ja ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus 
+10% - ja ražo vismaz 5 produktus, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

- Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 8,0 g 

- Gaļas produktos gaļas saturs vismaz 50 % 

- Enerģētiskā vērtība ne lielāka kā 300 kcal 

- Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,8 g (vidēji 1,5 g) 

- Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 3,0 g 

- Nesatur pārtikas aromatizētājus1, krāsvielas2, garšas pastiprinātājus 

- Produkta sastāvā nav sojas produktu 

- Produkta sastāvā nav mehāniski atdalītas gaļas 
 

Maksimālās projekta 
attiecināmās izmaksas 

Līdz 5 000 000 EUR visā 2014.−2020. gada programmēšanas periodā 

Kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par atbalsta pretendenta 



 

 

neto apgrozījumu no l/s produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā 
noslēgtajā gadā vairāk kā piecas reizes. 

Projektu īstenošanas 
termiņš 

Max 1 (viens) gads – ja projekta ietvaros tiek iegādāti tikai pamatlīdzekļi 

Max 2 (divi) gadi – ja projekta ietvaros ir paredzēti būvdarbi 

no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
pieņemšanu (t.i. max 1 vai 2 gadi sākot no ~2018. gada marta). 

Projektu iesniegšana 07.11.2017.-07.12.2017. 

Svarīgākie 
iesniedzamie 
dokumenti 

Ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 EUR – sešu mēnešu 
laikā no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas ir jāiesniedz 
bankas lēmums par kredītlīdzekļu piešķiršanu. 

Ja projekta ietvaros paredzēti būvdarbi, jāiesniedz vismaz būvatļaujas kopija vai 
paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopija ar būvvaldes atzīmi par 
būvniecības ieceres akceptu 

Jāiesniedz sadarbības līgumi par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu 
vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbalsta 
pretendents ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās komersanta 
iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz 40%. 
(vietējā pamatizejviela ir l/s produkti, kuri iepirkti no juridiskām vai fiziskām 
personām (primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības produktu pārstrādes 
uzņēmumiem, kooperatīviem vai kooperatīvām sabiedrībām), kas atrodas 300 km 
attālumā no l/s produktu pārstrādes uzņēmuma) 

 
 
  



 

 

Pielikums: 
Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi, kuri var pretendēt uz programmas 
finansējumu – atbalsta pretendenta gala produkts ir: 

 
➢ Piena pārstrādes uzņēmumi. 
➢ Gaļas pārstrādes uzņēmumi. 
➢ Šādas produkcijas ražošanas uzņēmumi: 

▪ Cukura izstrādājumi – baltā šokolāde, apcukurotie izstrādājumi, konditorejas 
izstrādājumi gumijas un želejas veidā, karameles ar pildījumu un bez tā, īrisi, mīkstās 
karameles un tml. konfektes. 

➢ Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas. 
➢ Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu. 
➢ Pastas (spageti, makaroni, nūdeles, klimpas, pelmeni) izstrādājumi. 
➢ Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi, vafeles, grauzdiņi un tml. grauzdēti 

izstrādājumi. 
➢ Gatavas mērces un produkti to sagatavošanai, garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu 

maisījumi, sinepju pulveris un gatavas sinepes. 
➢ Gatavas zupas un buljoni. 
➢ Saldējums. 
➢ Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus. 
➢ Augļu un dārzeņu sulas. 
➢ Iesala alus. 
➢ Dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu 0,5 tipl. %. 
➢ Alkoholiskie dzērieni, ja tiek ražots dabiski raudzēts dzēriens, kurā alkohola saturs 

nepārsniedz sešus procentus un ja projekts tiek īstenots teritorijā ārpus republikas 
nozīmes pilsētām. 

 


