Atbalsta pasākumi COVID-19 ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai
Informācija uz 08.10.2021
I.
Nr.p.k.

ZM ieviestie atbalsta pasākumi lauksaimniecībai, pārtikas ražošanai un zivsaimniecībai

Atbalsta
apmērs
2021. gadā īstenotie atbalsta pasākumi

1.

Atbalsta veids

Atbalsts
cūkkopības
nozarei Covid-19
izplatības
negatīvās
ietekmes
mazināšanai

12,7 milj.
euro

Nosacījumi

1) Atbalsts par neiegūtiem ieņēmumiem:
• Atbalsta kopējais apmērs 3,6 milj. euro. Atbalstu piešķir, ja,
salīdzinājumā ar vidējo ceturkšņa rādītāju 2019. gadā
nozares ražotāju ieņēmumi bija samazinājušies vismaz par
5% šādos periodos:
o 2020. gada novembris – 2021. gada janvāris
o 2021. gada februāris –aprīlis
o 2021. gada maijs – jūlijs
o 2021. gada augusts – septembris (šeit salīdzina ar
2019. gada vidēji 2 mēnešu rādītāju)
• Atbalstu piešķir par attiecīgajā periodā kaušanai realizētu
cūku vai par realizētu atšķirtu sivēnu.
• Atbalsts jau ir izmaksāts par pirmajiem diviem periodiem.
• Šobrīd ir noslēgusies atbalsta iesniegumu iesniegšana par
trešo periodu, notiek iesniegumu apkopošana un izvērtēšana.
• Par atbalsta piemērošanu ceturtajam periodam būs
zināms līdz 2021. gada 22. novembrim, kad Zemkopības
ministrija aprēķinās un “Latvijas vēstnesī” publicēs
datus par nozares ražotāju ieņēmumu izmaiņām un
pieejamo finansējumu.
2) Atbalsts nesegtajām pastāvīgajām izmaksām:
• Atbalsta kopējais apmērs 9,1 milj. euro.
• Uz atbalstu var pretendēt, izvēlētajā atbalsta periodā,
salīdzinot ar tādu pašu periodu 2019. gadā, neto apgrozījums
samazinājies vismaz par 30%;
• Atbalstu piešķir 70% apmērā (bet mazajiem un mikro
uzņēmumiem 90% apmērā) no nesegtajām pastāvīgajām
izmaksām atbalsta periodā. Nesegtās pastāvīgās izmaksas

Tiesiskais pamats

Kur
jāvēršas

Ministru kabineta 2021.
gada 22. jūnija noteikumi
Nr. 422 “Valsts atbalsta
Covid-19 izplatības
negatīvās ietekmes
LAD
mazināšanai cūkkopības
nozarē piešķiršanas,
administrēšanas un
uzraudzības kārtība”

•

•

jāapliecina ar zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo
peļņas vai zaudējumu aprēķinu;
Atbalstu var pieprasīt par šādiem periodiem (t.sk. par vienu
vai vairākiem mēnešos šajos periodos):
o 2020 gada novembris – 2021. gada aprīlis
o 2021. gada maijs – oktobris.
Atbalsta iesniegumus (par abiem periodiem) vēl var
iesniegt līdz 2021. gada 10. novembrim.

Atbalsta saņēmējam (gan par neiegūtiem ieņēmumiem, gan par
nesegtām pastāvīgajām izmaksām) ir saistība nepārtraukt darbību
cūkkopības nozarē 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas, pretējā
gadījumā atbalsts tiek atgūts.
Atbalstu Lauku atbalsta dienests izmaksās līdz 2021. gada 31.
decembrim.
Pieteikšanās atbalstam ir noslēgusies!

2.

Atbalsts mājputnu
nozarei Covid-19
izplatības
negatīvās
ietekmes
mazināšanai

9,35 milj.
euro

Atbalsts tiek piešķirts par neiegūtiem ieņēmumiem un par
nesegtajām pastāvīgajām izmaksām.
Atbalstu par neiegūtiem ieņēmumiem (kopējais finansējums 7,6
milj. euro) piešķir:
• par periodu no periodu no 2020. gada 1. marta līdz 2021.
gada 31. maijam (t.sk. 2 vai vairāk secīgiem mēnešiem šī
perioda ietvaros), ja neto apgrozījums par vienu pārdošanas
vienību šajā periodā bija vismaz par 5% zemāks
salīdzinājumā 2017.–2019. gada attiecīgo periodu;
• par vidējo EBIT samazinājumu atbalsta periodā
salīdzinājumā ar vidējo EBIT vērtību 2017.–2019. gada
attiecīgajā periodā.
Atbalstu par nesegtajām pastāvīgajām izmaksām (kopējais
finansējums 1,75 milj. euro) piešķir:
• par periodu no periodu no 2020. gada 1. marta līdz 2021.
gada 31. maijam (t.sk. vienā vai vairākos mēnešos šī
perioda ietvaros), ja neto apgrozījums šajā periodā bija
samazinājies vismaz par 30% salīdzinājumā ar attiecīgu
periodu 2019. gadā;

LAD

•

70% apmērā (bet mazajiem un mikro uzņēmumiem 90%
apmērā) no nesegtajām pastāvīgajām izmaksām atbalsta
periodā. Nesegtās pastāvīgās izmaksas jāapliecina ar
zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo peļņas vai
zaudējumu aprēķinu;

Atbalsta saņēmējam (gan par neiegūtiem ieņēmumiem, gan par
nesegtām pastāvīgajām izmaksām) ir saistība nepārtraukt darbību
mājputnu nozarē 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas, pretējā
gadījumā atbalsts tiek atgūts.
Atbalstu Lauku atbalsta dienests izmaksās līdz 2021. gada
31. decembrim.
Pieteikšanās atbalstam ir noslēgusies!

3.

Atbalsts
mikrozaļumu
ražotājiem un
zvejniecības un
akvakultūras
nozarei Covid-19
izplatības
negatīvās
ietekmes
mazināšanai

4.

Atbalsts liellopu
audzēšanas nozarē
Covid-19
izplatības
negatīvās

650 tūkst.
euro

1,71 milj.
euro

Atbalsts tiek piešķirts par neto apgrozījuma samazinājumu. Atbalstu
piešķir, ja neto apgrozījums atbalsta periodā bija samazinājies
vismaz par 30% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2019. gadā.
Atbalsta periodi:
• Mikrozaļumu ražošanas nozarē no 2020. gada oktobra līdz
2021. gada maijam;
• Zvejniecības un akvakultūras nozarē no 2021. gada janvāra
līdz maijam.
Atbalstu piešķir 100% apmērā no neto apgrozījuma samazinājuma
mikrozaļumu ražošanā, un 20% apmērā no neto apgrozījuma
samazinājuma zvejniecības un akvakultūras nozarē.

Ministru kabineta 2021.
gada 6. jūlija noteikumi
Nr. 502 “Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība
Covid-19 izplatības
negatīvās ietekmes
mazināšanai
mikrozaļumu ražošanas
un zvejniecības un
Atbalsta saņēmējam ir saistība nepārtraukt darbību attiecīgajā akvakultūras nozarē”
nozarē 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas, pretējā gadījumā atbalsts
tiek atgūts.
Atbalstu Lauku atbalsta dienests izmaksās līdz 2021. gada
31. decembrim.
Atbalsts par neiegūtajiem ieņēmumiem laikposmā no 2020. gada Ministru kabineta 2021.
oktobra līdz decembrim un no 2021. gada janvāra līdz martam.
gada 5. oktobra
noteikumi Nr. 673
Atbalstu piešķir par liellopu, kas izaudzēts atbalsta pretendenta “Valsts atbalsta
saimniecībā un atbalsta periodā no atbalsta pretendenta ganāmpulka piešķiršanas,
pārvietots.
administrēšanas un

LAD

LAD

Atbalsta apmērs ir noteikts atkarībā no liellopa šķirnes un vecuma.

uzraudzības kārtība
Covid-19 izplatības
Atbalsta iesniegumu var iesniegt līdz 2021. gada 8. novembrim. negatīvās ietekmes
mazināšanai liellopu
Atbalsta saņēmējam ir saistība nepārtraukt darbību liellopu audzēšanas nozarē”
audzēšanas nozarē 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas, pretējā
gadījumā atbalsts tiek atgūts.
Atbalstu Lauku atbalsta dienests izmaksās līdz 2021. gada
31. decembrim.

ietekmes
mazināšanai

II.

EK ieviestie tirgus atbalsta pasākumi 2021. gadā

Nr.p.k.

Pasākums

Apraksts un nosacījumi

1.

Elastīgi
nosacījumi
ražotāju
organizācijām
un skolu
apgādes
programmai

EK, saglabājot 2020. gadā īstenoto pieeju, arī 2021. gadam ir noteikusi atvieglojošus un elastības nosacījumus ražotāju
organizāciju un skolu apgādes programmām.
Ražotāju organizācijām (nosacījumi kontrolēm un pārbaudēm):
•
•
•

Samazinātas ikgadējo atbalsta pieteikumu pārbaudes uz vietas;
Nepiemēro atzīšanas kritēriju pārbaudes uz vietas;
Lielāka elastība pirmā un otrā līmeņa kontroļu veikšanā attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar produkcijas izņemšanu no
tirgus.

Skolu apgādes programmām:
• 2020/2021 mācību gadā paredzētās programmas aktivitātes (produktu izdalīšana, papildu izglītojošie pasākumi) atļauts
īstenot līdz 2021. gada 30.septembrim (t.i., par 2 mēnešiem ilgāk);
• Attiecīgi tiek pielāgoti arī termiņi atbalsta iesniegumu iesniegšanai un atbalsta izmaksāšanai par aktivitātēm pagarinātajā
laikposmā (iesniegumi līdz 30. septembrim / atbalsts līdz 15. oktobrim);
• 2020/2021 gada budžeta apguve pa dalībvalstīm netiks ņemta vērā, vērtējot finansējuma sadalījumu starp valstīm
nākamajam 2020/2021. gadam.

