6. Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās
6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības
216. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un
pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.
217. Atbalstu piešķir:
217.1. par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības, aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību vai
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas
kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli;
217.2. šo noteikumu 220., 221. un 221.1minētajam pretendentam – par dalību vienā
atbalsta veidā laikposmā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31.
augustam;
217.3. šo noteikumu 220.1., 221.1.1., 221. 1 1.un 222.1 apakšpunktā minētajam
pretendentam – par laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.
217.1 Šo noteikumu 220.1., 221.1.1., 221.1 1., un 222.1. apakšpunktā minēto atbalstu
piešķir saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 20. pantu.
218. Šo noteikumu 220.2., 221.1.2., 221.2., 221.3., 221.1 2., 222.2, 222.3. apakšpunktā
un 222.1 punktā minēto atbalstu piešķir, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta
2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam.
219. Atbalstu nepiešķir, ja:
219.1. pretendentam šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā ir
anulēts sertifikāts, kas piešķirts atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas
kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli vai bioloģisko
lauksaimniecību (turpmāk – sertifikāts);
219.2. šo noteikumu 221. un 221.1 punktā minētais pretendents šo noteikumu 217.2.
apakšpunktā norādītajā laikposmā produkta marķējumā nelieto prečzīmi "Kvalitatīvs
produkts";
219.3. ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes
shēmu, nepārsniedz atbalsta summu;
219.4. šo noteikumu 221. un 221.1 punktā minētais pretendents līdz kārtējā gada 1.
februārim nav iesniedzis Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par iepriekšējā gadā
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā realizētajiem produktiem;
219.5. šo noteikumu 222. punktā minētais pretendents līdz kārtējā gada 1. februārim
nav iesniedzis normatīvajos aktos par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību,
uzraudzību un kontroli minētajai ražotāju grupai pārskatu par iepriekšējā gadā pārtikas
kvalitātes shēmā realizētajiem produktiem.
6.2. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā
220. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:
220.1. primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē
mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus
produktus:

220.1.1. 110 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta primārā produkta
ražošanu;
220.1.2. 120 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu primāro produktu
ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus primāros
produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto primāro produktu atbalsta summu
palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam;
220.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:
220.2.1. 600 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta pārstrādes produkta
ražošanu;
220.2.2. 850 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu pārstrādes produktu
ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus pārstrādes
produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu atbalsta summu palielina
par 250 euro, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam.
6.3. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
221. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:
221.1. par produktu, kura marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām
pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde zaļā krāsā (turpmāk – zaļās krāsas
norāde):
221.1.1. pārtikas apritē iesaistītam primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta,
ražotājam, kurš realizē fasētus, marķētus un sertificētus produktus:
221.1.1.1. 110 euro apmērā – par viena sertificēta primārā produkta ražošanu;
221.1.1.2. 120 euro apmērā – par divu sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja
pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus primāros produktus, par katru nākamo
sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz
160 euro vienam pretendentam;
221.1.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:
221.1.2.1. 600 euro apmērā – par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;
221.1.2.2. 850 euro apmērā – par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja
pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo
sertificēto pārstrādes produktu atbalsta summu palielina par 250 euro, bet ne vairāk kā
līdz 2350 euro vienam pretendentam;
221.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, ja produkta marķējumā izmantota
normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību,
uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde bordo
krāsā (turpmāk – bordo krāsas norāde):
221.2.1. 500 euro apmērā – par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;
221.2.2. 700 euro apmērā – par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja
pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo
sertificēto pārstrādes produktu atbalsta summu palielina par 200 euro, bet ne vairāk kā
līdz 1900 euro vienam pretendentam;
221.3. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, ja produkta marķējumā izmantota
zaļās krāsas un bordo krāsas norāde:
221.3.1. 600 euro apmērā – par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;
221.3.2. par katru nākamo sertificēto pārstrādes produktu šo noteikumu 221.3.1.
apakšpunktā minēto atbalsta summu palielina par 250 euro, ja produkta marķējumā
izmantota zaļās krāsas norāde, un par 200 euro, ja produkta marķējumā izmantota bordo
krāsas norāde, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam.

6.3.1 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas
kvalitātes shēmā
221.1 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas
kvalitātes shēmā atbilstoši sertificēto produktu skaitam paredzēts:
221.1 1. primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas realizē
fasētus, marķētus sertificētus produktus, kuru marķēšanā izmanto bioloģiskās
lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas zaļās krāsas norādi:
221.1 1.1. 110 euro apmērā – par divu sertificētu primāro produktu ražošanu;
221.1 1.2. 120 euro apmērā – par trīs sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja
pretendents ražo vairāk nekā trīs sertificētus primāros produktus, par katru nākamo
sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz
160 euro vienam pretendentam;
221.1 2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:
221.1 2.1. 850 euro apmērā – par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu;
221.1 2.2. par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu vai sertificētu pārstrādes
produktu šo noteikumu 221.1 2.1. apakšpunktā minēto atbalsta summu palielina par 250
euro, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas norāde, un par 200 euro, ja
produkta marķējumā izmantota bordo krāsas norāde, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro
vienam pretendentam.
6.4. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas
nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā
222. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas
nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts:
222.1. 430 euro apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus
apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;
222.2. 1140 euro apmērā – produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā
dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts Eiropas
Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas
nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;
222.3. 2135 euro apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam
uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas
Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas
nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.
222.1 Pretendentam, kas ir arī bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas dalībnieks, par katru bioloģiski sertificēto un nacionālās pārtikas
kvalitātes shēmas sertificētu pārstrādes produktu šo noteikumu 222. punktā minēto
atbalsta summu palielina par 250 euro, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas
norāde, un par 200 euro, ja produkta marķējumā izmantota bordo krāsas norāde, bet
nepārsniedzot 3 000 euro.
6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

223. Lai saņemtu šo noteikumu 217. punktā minēto atbalstu, šo noteikumu 220.,
221., 221.1 un 222. punktā minētais pretendents laikposmā no kārtējā gada 1. oktobra
līdz 1. novembrim:
223.1. iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (56. pielikums);
223.2. sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas
kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem – šo noteikumu 220.2.,
221.1.2., 221.2., 221.3., 221.1 2., 222.2, 222.3. apakšpunktā un 222.1 punktā minētais
atbalsta pretendents;
223.3. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu – šo
noteikumu 221., 221.1 un 222. punktā minētais atbalsta pretendents;
223.4. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu – šo
noteikumu 220.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, ja:
223.4.1. bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un
veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram normatīvajos aktos
par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli minētā
kontroles institūcija (turpmāk – bioloģiskās kontroles institūcija) ir izsniegusi attiecīgu
sertifikātu, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz trīs produktus;
223.4.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš nodarbojas
ar bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi (izņemot biškopības produktu ražošanu un
ražošanu mājas apstākļos), bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās
lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz četrus
produktus;
223.4.3. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar
bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi, bioloģiskās kontroles institūcija ir
sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja sertificēto produktu
skaits pārsniedz septiņus produktus.
224. Bioloģiskās kontroles institūcija sagatavo un līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz
Lauku atbalsta dienestā bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku sarakstu.
225. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām
pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu,
nepārsniedzot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto finansējumu. Ja atbalsta
pieprasījums pārsniedz noteiktā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic
norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.
6.6. Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās
lauksaimniecības shēmas veicināšanai
225.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014. Atbalsta mērķis ir veicināt
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas
izmantošanu, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamību.
225.2 Atbalsts 60 000 euro apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, paredzēts
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, kā arī
attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai saistībā ar regulas Nr. 702/2014
24. panta 2. punktu.

225.3 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno lauksaimniecības
produktu pārstrādes nozares asociācijas, kā arī vismaz 30 mazos un vidējos uzņēmumus
pārtikas jomā, nodrošina Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību un nozares
interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, kā
arī piešķir un popularizē prečzīmi "Kvalitatīvs produkts" (turpmāk – biedrība), lai segtu
regulas Nr. 702/2014 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās
izmaksas.
225.4 Lai saņemtu atbalstu, biedrība līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Lauku atbalsta
dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.
225.5 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 225.4 punktā minētos dokumentus
un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par
atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta
piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās
kopējās summas.
225.6 Biedrība par šo noteikumu 225.3 punktā minētajiem izdevumiem līdz kārtējā gada
15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu
kopijas atbilstoši šo noteikumu 225.4 punktā minētajai izdevumu tāmei.
225.7 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 225. 6 punktā minēto dokumentu
saņemšanas veic galīgo norēķinu.

