2019. gada
Rīgā

. augustā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr.
§)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621
“Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu un 9. panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621
“Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām” (Latvijas Vēstnesis,
2017, 207. nr.; 2018, 185. nr.) šādus grozījumus:
1. Svītrot 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktus.
2. Izteikt 3.1. un 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. pilda regulas Nr. 1308/2013 33. panta 2. punkta otrajā daļā un
5. punktā, 154. panta 4. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā un regulas
Nr. 2017/892 8. pantā, 21. pantā otrajā daļā, 25. panta 1. punktā, 26. panta 2. un
4. punktā, 27. panta 1. un 3. punktā, 6. punkta otrajā daļā, 7. punkta otrajā daļā un
9. punkta otrajā daļā, 30. panta 1. un 6. punktā, 31., 32., 33., 34. pantā, un regulas
Nr. 2017/891 4., 7., 14. pantā, 15. panta 1. punkta pirmajā daļā, 21. pantā,
22. panta 8. punkta "b" apakšpunktā, 23. panta 1. punktā, 24. pantā, 30. panta 1.,
2. un 6. punktā, 31. panta 7. punkta otrajā daļā, 33. panta 1. punktā, 46. panta
2. punkta piektajā daļā, 49. panta otrajā daļā, 52. panta 5. punktā, 58. panta
1. punktā, 59., 60. pantā, 61. panta 2. punktā, 80. panta 3. punktā, III pielikuma
2. punkta "b" apakšpunkta pirmajā daļā, kā arī 8. un 10. punktā noteiktās
dalībvalsts funkcijas;
3.2. pilda regulas Nr. 2017/892 3. panta 6. punkta otrajā daļā, 6. panta
1. punktā, 9. panta 1. un 4. punktā, 21. panta pirmajā daļā, 29. panta 2. punktā un
35. pantā, un regulas Nr. 2017/891 17. panta 3. punktā, 23. panta 4. punkta otrajā
daļā, 34. panta 2. punkta trešajā daļā, 59. panta 3. punktā, 77. panta 1. punkta
"a" apakšpunktā un 78. pantā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas;”
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Zemkopības ministrija pilda regulas Nr. 1308/2013 36. pantā, regulas
Nr. 2017/891 27. panta 3. un 4. punktā un regulas Nr.2017/892 8.a panta 2. punkta
otrajā daļā, 3. un 4. punktā noteiktās dalībvalsts funkcijas.”
4. Aizstāt 14. punktā skaitļus un vārdus “2018/1145 1. panta 2. punktam”
ar skaitļiem un vārdiem “2017/891 12. panta 1. punktam”.
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5. Svītrot 19. punktā skaitļus un vārdus “regulas Nr. 2018/1145 1. panta 4.
punktam un regulas Nr. 2018/1146 1. panta 2. punktam”.
6. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
“Lai apstiprinātu grozījumus darbības programmā, ražotāju organizācija
iesniedz dienestā iesniegumu, kas satur informāciju par tāmes pozīcijām, kuras
paredzēts grozīt, un plānoto grozījumu pamatojumu:”
7. izteikt 35.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.2.1. attiecināmo produktu šķirošanas, svēršanas, fasēšanas (arī uz
lauka) un kraušanas iekārtu un aprīkojuma, kā arī sagatavošanas iekārtu iegādei
regulas Nr.2017/891 2. panta "j" apakšpunkta izpratnē;”
8. Izteikt 35.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.2.7. laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošanai jau esošās ēkās un
to aprīkojuma iegādei;”
9. Svītrot 35.3.1. apakšpunktu.
10. Izteikt 35.6. punktu šādā redakcijā:
“35.6. krīžu novēršanai un pārvarēšanai atbilstoši regulas
Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta pirmās daļas "b", "c", "f", "g", "h" un "i"
apakšpunktam, regulas Nr. 2017/891 III nodaļas 5., 6., 7. un 8. iedaļai:”
11. Izteikt 35.6.3. un 35.6.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
“35.6.3. tirgus traucējumu gadījumā atzīto produktu noieta veicināšanai un
saziņai – informācijas izvietošanai elektroniskajos sakaru līdzekļos,
sabiedriskajām attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, izglītojošiem
pasākumiem, tostarp prezentācijām vai degustācijām tirdzniecības vietās,
ievērojot regulas Nr. 2017/891 3. pielikuma 14. punktu un regulas Nr. 2017/892
14. pantu;
35.6.4. apmācībai, paraugprakses apmaiņas un konsultāciju pasākumiem
par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām – produktu kvalitātes shēmu
sertifikāta iegūšanai, atzīto produktu ražošanas procesa organizēšanai, loģistikai,
mārketinga pasākumiem, kā arī realizācijas tirgu un to prasību izpētei, ievērojot
regulas Nr. 2017/891 3. pielikuma 12. punktu;”
12. Izteikt 35.7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.7.7. jaunu atjaunojamo dabas resursu koģenerācijas iekārtu iegādei,
uzstādīšanai un projektēšanai;”
13. Papildināt noteikumus ar 37.2, 37.3 un 37.4 punktu šādā redakcijā:
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“37.2 Ja šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12. un 35.4.5. apakšpunktos minēto
pasākumu īstenošanai ražotāju organizācija izmanto savus darbiniekus vai biedrus
ražotājus, ražotāju organizācija saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 3. pielikuma 2.
punkta b) apakšpunkta otro daļu pierāda, ka personāls ir atbilstoši kvalificēts,
iesniedzot valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētas izglītības iestādes
izsniegtu izglītību apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) par iegūto
augstāko vai profesionālo izglītību vai izziņu par apgūtajiem priekšmetiem
vismaz 160 stundu apjomā saskaņā ar šo noteikumu 5. 1 pielikuma noteiktajiem
mācību priekšmetiem.
37.3 Dienests, izvērtējot šo noteikumu 37. 2 punktā minēto izglītības
atbilstību, ņem vērā šo noteikumu 51. pielikumā norādīto mācību priekšmetu
sarakstu. Ja pabeigti vairāki īslaicīgi kursi, tajos norādīto stundu skaitu summē. Ja
izglītību apliecinošajā dokumentā nav norādīts stundu skaits, pievieno attiecīgo
mācību programmu vai arhīva izrakstu, vai mācību iestādes izziņu par apgūto
mācību programmu ar apgūto mācību stundu apjomu.
37.4 Ja ražotāju organizācija izmanto ārpakalpojumu šo noteikumu 35.2.11.,
35.3.12. un 35.4.5. apakšpunktos minēto pasākumu īstenošanai, ražotāju
organizācija ievēro iepirkuma procedūras noteikumus un saskaņā ar regulas Nr.
2017/891 3. pielikuma 2. punkta b) apakšpunkta otro daļu pierāda, ka
ārpakalpojuma sniedzējs ir atbilstoši kvalificēts, ievērojot šo noteikumu 37. 2 un
37.3 punktos minētos nosacījumus.”
14. Aizstāt 62.7. apakšpunktā skaitļus un vārdus “21. panta 1. un 2. punktu”
ar skaitļiem un vārdu “21. pantu”.
15. Aizstāt 62.8. apakšpunktā skaitli “35.3.13.” ar skaitli “35.3.12.”.
16. Svītrot 88.,89., 90., 91.,92., 93., 94., 95., 96., 97., 98. un 99. punktus.
17. Izteikt 100. un 101. punktu šādā redakcijā:
“100. Regulas Nr. 1308/2013 154. panta 4. punkta "d" apakšpunktā,
regulas Nr. 2017/891 54. pantā noteikto informāciju Eiropas Komisijai sniedz
dienests.
101. Regulas Nr. 2017/891 77. panta 2. punktā un 28. panta pirmajā daļā
noteikto informāciju Eiropas Komisijai sniedz Zemkopības ministrija.”
18. Izteikt 3. pielikuma B.1. daļu šādā redakcijā:
“ B.1. Ražotāju organizācijas vai tās biedru realizēto produktu vērtība
Realizēto attiecināmo produktu, kurus saražojuši ražotāju organizācijas
biedri, vērtība (euro)
Pārskata periods2 (datums, mēnesis, gads)
no
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Piezīme. 2 Atsauces periods atbilstoši Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētās regulas (ES) 2017/891,
ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un
pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, (turpmāk – regula 2017/891) 23. panta 1. punktam.”

19. Svītrot 3. pielikuma B.2. un B.3. daļas.
20. Aizstāt 3. pielikuma B.4. daļā skaitļus un vārdus “B.2. tabulas I daļas
1. punkta un B.3. tabulas 1. punkta kopsumma:” ar skaitļiem un vārdiem
“Realizēto attiecināmo produktu vērtības kopsumma, kas norādīta B.1. daļā:”
21. Svītrot 4. pielikumu.
22. 5. pielikumā aiz vārdiem “Laboratorijas telpu vai telpu grupu
ierīkošana” pievienot simbolu “*” un tabulas beigās pievienot atsauci šādā
redakcijā:
“* attiecināmas ir laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošanas izmaksas esošajās
ēkās.”

23. Papildināt noteikumus ar 5.1 pielikumu šādā redakcijā:
“5.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Mācību priekšmetu saraksts vides aizsardzības, produktu realizācijas un
kvalitātes uzlabošanas izglītības atbilstības izvērtēšanai
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Mācību priekšmets
Vides aizsardzība
Agrārā un vides politika
Atjaunojamās enerģijas ekonomika
Augšņu auglības uzlabošanas iespējas, audzējot slāpekli piesaistošas kultūras
Augu aizsardzība
Augu aizsardzība – augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana
Augu aizsardzība – kaitīgie organismi, to ierobežošana
Augu aizsardzība – slimību cēloņi un to ierosinātāji
Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana
Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācija, lietošana
Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana
Bioloģiskā augkopība un dārzkopība
Bioloģiskā lauksaimniecība
Ekoloģija
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1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
3.
3.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Ekoloģija un vides aizsardzība
Ekosistēmu nozīme lauksaimniecībā
Ietekmes uz vidi novērtējums
Integrētā augu audzēšana un lauksaimnieciskā ražošana
Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi
ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas
vienību
Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai
Laukkopības pamati
Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi
Uzņēmējdarbība un vides ekonomika
Ūdensapgāde un kanalizācija
Vides aizsardzība
Vides apstākļu ietekme uz organismiem
Vides ekonomika
Vides tiesības
Vielu un elementu aprite dabā
Zemes ierīcība
Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)
Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai
Tirgus
Ilgtspējīgas sadarbības vadība (Kooperācija)
Integrētā mārketinga komunikācija
Jauna pārtikas produktu izstrāde
Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze
Loģistika mārketingā
Mārketinga komunikācijas
Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana
Mārketings internetā
Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai
Prognozēšanas metodes
Reklāmas veidošana
Reklāmas veidošana
Starptautiskais mārketings un loģistika
Starptautiskais menedžments
Stratēģiskā vadīšana
Teritorijas mārketings
Tirgus izpēte un prognozēšana
Tirgvedība (mārketings)
Tirgzinība
Uz tirgus vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana
Kvalitāte
Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I+II
HACCP paškontroles sistēmas principi, to nozīme drošas un nekaitīgas pārtikas
apritei
Higiēnas prasības
Kvalitatīvas augkopības produkcijas ražošana un pašizmaksa
Kvalitātes sistēmas
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

Kvalitātes vadība
Kvalitātes vadīšanas sistēmas
Lauksaimniecības produktu pārstrāde
Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un
attīstīšana
Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma
konkurētspējas veicinātāji
Pārtikas derīguma termiņš
Pārtikas izejvielu bioloģija
Pārtikas kvalitātes vadība
Pārtikas kvalitātes vadīšana
Pārtikas procesi un iekārtas
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija
Pārtikas siltuma un augstuma procesi
Pārtikas tehnoloģiskās iekārtas
Progresīvas prakses un zinātnes atziņas pielietojamība, kvalitatīvas un
konkurētspējīgas pārtikas produktu ražošanā”

24. Izteikt 6. pielikuma B.8 daļu šādā redakcijā:
“B.8. Darbības programmas attaisnotie izdevumi
Nr.
Izmaksu
Darījumu Maksājumu
Summa
Faktiskā Attiecināmās
p. k.
pozīcijas
numurs
numurs un
darbības
summa
izmaksas,
saskaņā ar
un
datums
programmas
bez
euro
apstiprināto
datums
izmaksu
PVN, euro
darbības
tāmē bez
programmas
PVN, euro
izmaksu tāmi
1.
2.
...
Kopā:

25. Izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:
“7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Ražotāju organizācijas gada ziņojums
Atbalsta pretendents
Klienta numurs
Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības
programmas numurs
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Pārskata periods

Iesnieguma reģistrēšanas
datums1
Lauku atbalsta dienesta
darbinieka vārds, uzvārds un
paraksts1
Piezīme.
1
Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1. Vispārīgā informācija par ražotāju organizācijām (turpmāk – RO),
starptautiskām ražotāju organizācijām (turpmāk – SRO), ražotāju organizāciju
apvienībām (turpmāk – ROA), starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām
(turpmāk – SROA)
No (datums, mēnesis, gads)
1
Pārskata gads
Līdz (datums, mēnesis, gads)
2
Kopā
3
Juridiskas personas
4
RO/SRO/ROA/SROA biedru skaits
Fiziskas personas
5
Augļu un/vai dārzeņu audzētāju skaits
6
Vērtība, euro
7
Svaigu produktu tirgum paredzētā
1
produkcijas daļa
Apjoms (tonnās)
8
Vērtība, euro
9
Pārstrādei pārdotā produkcijas daļa2
Apjoms (tonnās)
10
Svaigie produkti, kurus RO / SRO /
Vērtība, euro
11
ROA/SROA/tās biedri pārstrādājuši Apjoms (tonnās)
12
paši3
Augļu un dārzeņu (izņemot sēnes) audzēšanai izmantotā kopējā platība4, ha
13
Piezīmes.
1
Svaigo produktu tirgum paredzētā produkcijas daļa ietver RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru pašu
saražotos svaigos augļus un dārzeņus, kurus pārdevusi RO/SRO/ROA/SROA un attiecībā uz kuriem organizācijai
ir piešķirta atzīšana.
2
Pārstrādei pārdotā produkcijas daļa ietver RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru pašu saražotos svaigos
augļus un dārzeņus, attiecībā uz kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana un kuri svaigā veidā pārdoti pārstrādes
uzņēmumiem ārpus RO/SRO/ROA/SROA.
3
RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru pašu saražotie svaigie augļi un dārzeņi, attiecībā uz kuriem
organizācijai ir piešķirta atzīšana un kurus pati RO/SRO/ROA/SROA un /vai tās biedri pārstrādājuši produktos,
kas minēti Regulas (ES) 2017/891 22. panta 2. punkta otrajā daļā. Svaigo produktu vērtību aprēķina saskaņā ar
Regulas (ES) 2017/891 22. panta 2. punkta otrajā daļā noteiktajām procentuālajām likmēm.
4
Kopējā platība ir platība, kuru RO/SRO/ROA/SROA vai tās biedri izmanto tādu produktu audzēšanai,
kurus pārdod RO/SRO/ROA/SROA un par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana.

2. Informācija par izdevumiem
2.1. Izdevumi attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA
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Kopējais apstiprinātais darbības fonds (saskaņā ar
1
regulas 2017/8926 8. pantu), euro
Dalībvalsts
Organizācijas un/vai organizācijas biedru
apstiprinātais darbības
2
finansiālā ieguldījuma apmērs, euro
1
fonds
Eiropas Savienības finansiālās palīdzības
3
apmērs, euro (regulas Nr. 1308/20137 34. pants)
Kopējie iztērētie līdzekļi, euro, t. sk.:
4
Organizācijas un/ vai organizācijas biedru
5
2
Galīgais darbības fonds
finansiālā ieguldījuma apmērs, euro
Eiropas Savienības finansiālās palīdzības
6
apmērs, euro (regulas Nr. 1308/2013 34. pants)
Faktiski izmaksātās valsts finansiālās palīdzības galīgais
Valsts finansiālā
7
apmērs, euro
palīdzība
(regulas Nr. 1308/2013 Faktiski izmaksātās valsts finansiālās palīdzības aplēstais
8
35. pants)3
apmērs, ko atlīdzina Eiropas Savienība, euro
Izvēlētais atsauces
No (datums, mēnesis, gads)
9
periods (regulas Nr.
2017/8914 23. panta
Līdz (datums, mēnesis, gads)
10
1.punkts)
Atsauces periodā pārdotās produkcijas vērtība5 (aprēķināta saskaņā ar Regulas
11
(ES) 2017/8914 22. pantu).
Piezīmes (visiem šajā tabulā norādītajiem skaitļiem, izņemot 9. līdz 11.rindā norādītos, jāattiecas uz
pārskata gadu).
1
Dalībvalsts apstiprinātais darbības fonds konkrētajam pārskata gadam.
2
"Galīgais darbības fonds" ir darbības fonds, ko RO/SRO/ROA/SROA faktiski izmantojusi darbības
programmai attiecīgajā gadā.
3
Aizpilda dalībvalstīs, kas atbilst regulas Nr. 1308/2013 35. panta nosacījumiem.
4
Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētā regula (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami
minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (turpmāk – regula Nr. 2017/891).
5
Pārdotās produkcijas vērtība atbilst to produktu vērtībai:
a) kurus pārdevusi attiecīgā RO/SRO/ROA/SROA,
b) kurus saražojusi RO/SRO/ROA/SROA /tās biedri,
c) attiecībā uz kuriem RO/SRO/ROA/SROA ir piešķirta atzīšana.
6
Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu
augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – regula 2017/892).
7
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) 234/79,
(EK) Nr. 1037/2001, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013).

2.2. Kopīgie faktiskie izdevumi attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA darbības
programmām
Darbības/pasākumi
Kopējie
Mērķi
Regulas (ES)
faktiskie
Regulas
(ES)
Nr.
1308/2013
33.
panta
1.
un
3.
2017/891 2. panta f)
izdevumi,
punkts un 152. panta 1. punkta c) apakšpunkts
euro
un g) punkts
1
Ražošanas plānošana
1
Ieguldījumi
2
Produktu kvalitātes uzlabošana
2
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Pētniecība un
eksperimentālā
ražošana

Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3
Ar vidi saistītas darbības5
Krīžu novēršana un pārvarēšana6
Pētniecība7
Ražošanas plānošana1
Produktu kvalitātes uzlabošana2
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3
Ar vidi saistītas darbības5

Kvalitātes shēmas (ES
un valsts) un ar
Produktu kvalitātes uzlabošana2
kvalitātes uzlabošanu
saistīti pasākumi
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3
Veicināšana un
Produktu veicināšana4
komunikācija
Krīžu novēršana un pārvarēšana6
Ražošanas plānošana1
Produktu kvalitātes uzlabošana2
Apmācība un
paraugprakses
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3
apmaiņa
Ar vidi saistītas darbības5
Krīžu novēršana un pārvarēšana6
Ražošanas plānošana1
Konsultāciju
Produktu kvalitātes uzlabošana2
pakalpojumi un
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3
tehniskā palīdzība
Ar vidi saistītas darbības5
Bioloģiskā ražošana
Integrētā ražošana
Uzlabota ūdens
resursu izmantošana
vai apsaimniekošana,
ieskaitot ūdens
taupību un
nosusināšanu
Augsnes saglabāšanas Ar vidi saistītas darbības5
darbības
Darbības ar mērķi
ierīkot vai uzturēt
bioloģiskajai
daudzveidībai
labvēlīgus biotopus
vai saglabāt ainavas,
ieskaitot vēsturiskās
iezīmes
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

7

28

10
Energotaupības
darbības (izņemot
pārvadāšanu)
Darbība, kas saistīta ar
atkritumu rašanās
samazināšanu un
atkritumu
apsaimniekošanas
uzlabošanu
Pārvadāšana
Tirdzniecība
Kopējo fondu
izveidošana
Kopējo fondu līdzekļu
atjaunošana
Augļu dārzu vēlreizēja
apstādīšana
Izņemšana no tirgus
−Bezmaksas
Krīžu novēršana un pārvarēšana6
izplatīšana
−Citāda
izmantošana
Priekšlaicīga ražas
novākšana
Ražas nenovākšana
Ražas apdrošināšana
Konsultēšana
Ražošanas plānošana1
Produktu kvalitātes uzlabošana2
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3
Administratīvās
izmaksas
Ar vidi saistītas darbības5
Krīžu novēršana un pārvarēšana6
Pētniecība7
Ražošanas plānošana1
Produktu kvalitātes uzlabošana2
Citas/citi
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3
Ar vidi saistītas darbības5

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Piezīmes.
1
Ražošanas plānošana atbilst regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punkta (a) apakšpunkta un 152. panta
1. punkta (c) apakšpunkta (i), (ii) un (xi) punkta mērķiem.
2
Produktu kvalitātes uzlabošana atbilst regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punkta (b) apakšpunkta un
152. panta 1. punkta (c) apakšpunkta (i), (iv) un (vi) punkta mērķiem.
3
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana atbilst regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punkta (c)
apakšpunkta un 152. panta 1. punkta (c) apakšpunkta (i), (ii), (iii), (iv), (ix) un (xi) punkta mērķiem.
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11
4

Produktu veicināšana atbilst regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punkta (d) apakšpunkta un 152. panta
1. punkta (c) apakšpunkta (vi) un (ix) punkta mērķiem.
5
Ar vidi saistītas darbības atbilst regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punkta (e) apakšpunkta un
152. panta 1. punkta (c) apakšpunkta (iii), (iv), (v), (vii) un (viii) punkta mērķiem.
6
Krīžu novēršana un pārvarēšana atbilst regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punkta (f) apakšpunkta un
33. panta 3. punkta (a) apakšpunkta, kā arī 152. panta 1. punkta (c) apakšpunkta (iv) un (xi) punkta mērķiem.
7
Pētniecība atbilst regulas Nr. 1308/2013 152. panta 1. punkta (c) apakšpunkta (iv) punkta mērķiem.

3. Darbības programmas uzraudzība. Rādītāji attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA
Mērķi
Darbības/pasākumi
Regulas (ES) Nr.
Regulas (ES)
2017/891 2. panta f) 1308/2013 33. panta 1. un
3. punkts un 152. panta 1.
un g) punkts
punkta c) apakšpunkts
Ražošanas plānošana
Produktu kvalitātes
uzlabošana

Ieguldījumi1

Produktu komerciālās
vērtības paaugstināšana

Ar vidi saistītas darbības
Krīžu novēršana un
pārvarēšana
Pētniecība
Ražošanas plānošana
Pētniecība un
eksperimentālā
ražošana

Produktu kvalitātes
uzlabošana
Produktu komerciālās
vērtības paaugstināšana
Ar vidi saistītas darbības

Kvalitātes shēmas
(ES un valsts)2 un ar Produktu kvalitātes
kvalitātes uzlabošanu uzlabošana
saistīti pasākumi
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Rādītāji

Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Pārdotās produkcijas
kopējā vērtība/pārdotās
produkcijas kopējais
apjoms (euro/kg)
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Saimniecību skaits
Kopējā vērtība, euro
Platība saistībā ar
ACVN/AĢIN/GTĪ3(ha)
Saimniecību skaits
Apjoms (tonnās)
Saimniecību skaits

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12
Produktu komerciālās
vērtības paaugstināšana
Veicināšana un
komunikācija4

Produktu veicināšana
Krīžu novēršana un
pārvarēšana
Ražošanas plānošana
Produktu kvalitātes
uzlabošana

Apmācība un
paraugprakses
apmaiņa

Produktu komerciālās
vērtības paaugstināšana
Ar vidi saistītas darbības
Krīžu novēršana un
pārvarēšana
Ražošanas plānošana

Konsultāciju
pakalpojumi un
tehniskā palīdzība

Produktu kvalitātes
uzlabošana
Produktu komerciālās
vērtības paaugstināšana
Ar vidi saistītas darbības

Bioloģiskā ražošana

Integrētā ražošana
Ar vidi saistītas darbības
Uzlabota ūdens
resursu izmantošana
vai apsaimniekošana,
ieskaitot ūdens
taupību un
nosusināšanu
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Veicināšanas kampaņu 26
skaits
Saimniecību skaits
27
Veicināšanas kampaņu 28
skaits
Saimniecību skaits
29
Veicināšanas kampaņu 30
skaits
Saimniecību skaits
31
Darbību skaits
32
Saimniecību skaits
33
Darbību skaits
34
Saimniecību skaits
35
Darbību skaits
36
Saimniecību skaits
37
Darbību skaits
38
Saimniecību skaits
39
Darbību skaits
40
41
Saimniecību skaits
42
Darbību skaits
43
Saimniecību skaits
44
Darbību skaits
45
Saimniecību skaits
46
Darbību skaits
47
Saimniecību skaits
48
Darbību skaits
Augļu un/vai dārzeņu 49
bioloģiskajai audzēšanai
izmantotā platība (ha)
50
Saimniecību skaits
Augļu un/vai dārzeņu 51
integrētajai audzēšanai
izmantotā platība (ha)
52
Saimniecību skaits
53
Augļu un dārzeņu
audzēšanai izmantotā
platība, uz kuru attiecas
ūdens izmantošanas
samazināšana (ha)
Saimniecību skaits

54

Apjoma atšķirība (m3) 55

13
(pārskata gads –
iepriekšējais gads)

Darbības augsnes
saglabāšanai

Darbības ar mērķi
ierīkot vai uzturēt
bioloģiskajai
daudzveidībai
labvēlīgus biotopus
vai saglabāt ainavas,
ieskaitot vēsturisko
vērtību saglabāšanu

Energotaupības
darbības (izņemot
pārvadāšanu)
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Augļu un dārzeņu
audzēšanai izmantotā
platība, kurā pastāv
augsnes erozijas risks
un kurā īsteno augsnes
erozijas novēršanas
pasākumus (ha) 5
Saimniecību skaits

56

Mēslošanas līdzekļu
izmantojuma atšķirība
uz hektāru (tonnas/ha)
(pārskata gads –
iepriekšējais gads/)

58

57

59
Platība, kurā veic
biotopu un bioloģiskās
daudzveidības
aizsardzību veicinošas
darbības (ha)
60

Saimniecību skaits
Augļu un dārzeņu
audzēšanai izmantotā
platība, uz kuru attiecas
enerģijas izmantošanas
samazināšana (ha)
Saimniecību skaits
Enerģijas patēriņa
atšķirība
(pārskata gads –
iepriekšējais gads/):
a) cietais kurināmais,
(tonnas/pārdotās
produkcijas apjoms)
b) šķidrais kurināmais,
(litri/pārdotās
produkcijas apjoms)
c) gāze, (m3/pārdotās
produkcijas apjoms)
d) elektroenerģija,
(kwh/pārdotās
produkcijas apjoms)
Saimniecību skaits

61

62
63

64

65

66
67

68

14

Darbības, kas
saistītas ar atkritumu
rašanās samazināšanu
un atkritumu
apsaimniekošanas
uzlabošanu

Pārvadāšana

Tirdzniecība
Kopējo fondu
izveidošana6
Kopējo fondu
līdzekļu atjaunošana
Augļu dārzu
vēlreizēja apstādīšana
Izņemšana no tirgus7 Krīžu novēršana un
pārvarēšana
Priekšlaicīga ražas
novākšana
Ražas nenovākšana8
Ražas apdrošināšana
Konsultēšana

Citas/citi
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Ražošanas plānošana
Produktu kvalitātes
uzlabošana
Produktu komerciālās
vērtības paaugstināšana

Atkritumu apjoma
atšķirība (m3/pārdotās
produkcijas apjoms)
(pārskata gads –
iepriekšējais gads)

69

Iepakojuma apjoma
atšķirība (m3/pārdotās
produkcijas apjoms)
(pārskata gads –
iepriekšējais gads)

70

Enerģijas patēriņa
atšķirība
(pārskata gads –
iepriekšējais gads):

71

a) šķidrais kurināmais
(litri/pārdotās
produkcijas apjoms)
b) gāze (m3/pārdotās
produkcijas apjoms)
c) elektroenerģija
(kwh/pārdotās
produkcijas apjoms)
Saimniecību skaits
Darbību skaits

72

Saimniecību skaits

77

Saimniecību skaits

78

Attiecīgā platība (ha)

79

Veikto darbību skaits
Veikto darbību skaits
Attiecīgā platība (ha)
Veikto darbību skaits
Attiecīgā platība (ha)
Saimniecību skaits
Veikto darbību skaits
Saimniecību skaits

80

Saimniecību skaits

88

Saimniecību skaits

89

73
74

75
76

81
82
83
84
85
86
87

15
Ar vidi saistītas darbības

Saimniecību skaits

90

Piezīmes.
1
Tostarp neienesīgi ieguldījumi attiecībā uz saistību izpildi darbības programmas ietvaros.
2
Attiecas uz tādu sīki izstrādātu pienākumu kopumu saistībā ar ražošanas metodēm, a) kuru ievērošanu
pārbauda neatkarīgā inspekcijā un b) kuru rezultātā tiek iegūts galaprodukts, kam kvalitāte i) ir ievērojami augstāka
par parastajiem tirdzniecības standartiem attiecībā uz sabiedrības veselību, augu veselību vai vidiskiem
standartiem un ii) ir atbilstoša pašreizējām un paredzamajām tirgus iespējām. Galvenie kvalitātes shēmu veidi: a)
sertificēta bioloģiskā ražošana, b) sertificēta integrētā ražošana, c) nacionālās pārtikas kvalitātes shēma ar zaļās
krāsas norādi.
3
Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) /Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)
/Garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ).
4
Katra veicināšanas/ komunikācijas kampaņas diena ir viena darbība.
5
"Augsnes erozijas risks" attiecas uz ikvienu zemes gabalu, kas atrodas nogāzēs ar slīpumu lielāku par
10 %, neatkarīgi no tā, vai tiek veikti augsnes erozijas novēršanas pasākumi (piemēram, augsnes segums, augseka
u. c.).
6
Darbības, kas saistītas ar dažādu kopējo fondu izveidošanu/līdzekļu papildināšanu, ir dažādas darbības.
7
Tā paša produkta izņemšana no tirgus dažādos gada periodos un dažādu produktu izņemšana no tirgus
ir dažādas darbības. Katrs pasākums, kura mērķis ir izņemt konkrētu produktu no tirgus, ir viena darbība.
8
Dažādu produktu ražas priekšlaicīga novākšana un ražas nenovākšana ir dažādas darbības. Tā paša
produkta priekšlaicīga ražas novākšana un ražas nenovākšana ir viena darbība neatkarīgi no patērēto dienu skaita,
iesaistīto saimniecību skaita un attiecīgo zemes gabalu vai hektāru skaita.

Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības
vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis atbalsta
iesniegums.
Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)
Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

26. Izteikt 9. pielikuma B.3 daļu šādā redakcijā:
“B.3. Darbības programmas attaisnotie izdevumi
Nr.
Izmaksu
Darījumu Maksājumu
Summa
Faktiskā Attiecināmās
p. k.
pozīcijas
numurs
numurs un
darbības
summa
izmaksas,
saskaņā ar
un
datums
programmas
bez
euro
apstiprināto
datums
izmaksu
PVN, euro
darbības
tāmē bez
programmas
PVN, euro
izmaksu tāmi
1.
2.
...
Kopā:

27. Svītrot 13., 14. un 15. pielikumu.
Ministru prezidents
Zemkopības ministrs
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Arturs Krišjānis Kariņš
Kaspars Gerhards

16

ZMnot_020819_razorg

