
LAD atbalsta programmas „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kopsavilkums 
 

Programmas darbības 
teritorija 

Visa Latvija 

Atbalsta pretendents Juridiska persona, kas:  
 nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi; 
 plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir 

pierādīta projekta dzīvotspēja un pamatizejvielu 
nodrošinājums;  

 nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas 
apstākļos. 

Papildus prasības 
pretendentam 

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. 

Atbalstu nepiešķir  Alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot dabiski raudzētus, 
kuros alkohola saturs nepārsniedz 6%, ja projektu īsteno 
ārpus republikas nozīmes pilsētām); 

 esošiem ražotājiem mājas apstākļos, kuru apgrozījums 
pārsniedz 200 000 EUR. 

Attiecināmās izmaksas  Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, IT un 
programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas 
paredzētas lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to 
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei; 

 lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai 
iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu būvju būvniecība, 
pārbūve, atjaunošana, ierīkošana un novietošana; 

 vispārējās izmaksas (t.sk. arhitektu, inženieru un 
konsultantu honorāri, ekspertīzes u.c.) – līdz 7% no visām 
izmaksām, nepārsniedzot 2% no ražošanas pamatlīdzekļu 
izmaksām un 7% no būvizmaksām. 

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa  

 Pārstrādes uzņēmumiem, t.sk. kooperatīvām sabiedrībām – 
5 000 000 EUR; 

 nozares stratēģiskajiem projektiem* – 10 000 000 EUR; 
 mājražotājiem – 100 000 EUR, 
o ja kļūst par augu/dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu 

uzņēmumu – 300 000 EUR; 
 jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – 200 000 EUR, 
o ja vismaz 1 valdes vai padomes loceklim ir 2 gadu 

pieredze ražošanas/apstrādes uzņēmuma vadīšanā ar 
gada apgrozījumu ≥ 250 000 EUR, tad  500 000 EUR, 

o esošai lauku saimniecībai** – 2 000 000 EUR, 
nepārsniedzot pretendenta neto apgrozījumu no 
lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas 2017. gadā 
vairāk kā 5 reizes (šo nosacījumu nepiemēro, ja projekta 
ietvaros tiek paredzēta jauna uzņēmuma izveidošana). 

Maksimālā atbalsta intensitāte 30 – 50% (atkarībā no attiecināmo izmaksu pozīcijām un 
darbības specifikas) 

Svarīgākie iesniedzamie 
dokumenti 

Ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 
EUR – 6 mēnešu laikā no LAD lēmuma par projekta 
apstiprināšanas 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. 

Projektu īstenošanas termiņš  1 gads, ja projekta ietvaros tiek iegādāti tikai pamatlīdzekļi 
 2 gadi, ja projekta ietvaros ir paredzēti būvdarbi 
no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projektu iesniegšana 04.11.2019. - 05.11.2019. 
 
* Stratēģisks projekts ir projekts, kas tiek īstenots lauksaimniecības produktu pārstrādē pēc vienotas sistēmas – 
ar saliedētību lauksaimniecības nozares produktu ražošanas un pārstrādes jomā, lai veicinātu lauksaimniecības 
un tās pārstrādes produktu cenu stabilizēšanu, konkurētspēju un produktu ražošanu atbilstoši pieprasījumam. 
 
**Ja jaunā pārstrādes uzņēmuma pārstrādes jauda nav lielāka par atbalsta pretendenta saražoto primāro 
lauksaimniecības produktu apjomu, ko plānots pārstrādāt, un ja pārstrādes uzņēmumā tiek pārstrādāti vismaz 
70% no atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjoma. 
 

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. 

 

 

 


