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Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas (RO) 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (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 un (EK) Nr. 

1234/2007; 
 

• 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; 
 

• 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; 
 

• Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumi Nr.621 „Noteikumi par augļu un 

dārzeņu ražotāju organizācijām’’; 
 

• Stratēģija ilgtspējīgām  augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju darbības 

programmām Latvijā 2017 - 2023 

 



RO atzīšanas kritēriji 
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Vismaz 5 augļu, ogu un dārzeņu 

ražotāji 

RO 

Minimālā vērtība pārdotajai 

produkcijai, kuru saražojuši RO 

biedri: 

• 142 280 EUR – augļu un ogu 

ražotāji 

• 284 570 EUR – augļu, ogu un 

dārzeņu ražotāji; 

• 996 010 – dārzeņu ražotāji 

Pamatdarbība saistīta ar produktu 

piedāvājumu koncentrēšana un 

laišana tirgū 

→ 

→ 
→ 

Kopš 2017. gada sākuma Latvijā darbojās tikai RO. 

Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas (RO) 



Atbalsta apjoms un atbalsta likme 

• RO – ES finansē 50 %  no LAD apstiprinātās darbības 

programmas izmaksām, bet ne vairāk kā 4,1% no realizētās 

produkcijas vērtības. 
 

• RO – kopējo fondu (krīžu novēršana un pārvarēšana) 

izveidošanas administratīvo izdevumu segšanai ( 5% pirmajā, 

4% otrajā, 2% trešajā gadā no RO iemaksām kopējā fondā) 

(ES – 50%, RO – 50%). 
 

• RO – investīcijām – ES palīdzība nepārsniedz 50% no 

faktiskajiem izdevumiem. 
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Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas (RO) 
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Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas (RO) 

Pasākumu kalendārs 

Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris ……. Decembris 
  

Darbības programmas gads  

 

Līdz 15.09.  
 

RO iesniedz 

LAD: 

• darbības 

programmu 

• informāciju 

par plānoto 

darbības 

fonda apmēru 

Līdz 15.12.  

LAD paziņo 

par: 
• darbības 

programmu un 

• nākamā gada 

darbības fonda 

apmēra 

apstiprināšanu 

Pie pozitīva LAD 

lēmuma RO no 1. janv. 

līdz 31. dec. ir tiesīgs 

īstenot darbības 

programmu 

RO var veikt darbības programmas grozījumus, bet ne 

vairāk kā trīs reizes gadā. 

 



RO situācija Latvijā 

Trīs augļu ražotāju 
organizācijas  

 (26 biedri) 

Divas dārzeņu 
ražotāju 

organizācijas  

(28 biedri) 
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Kopš 2017.gada 

piecas  RO  

       (54 biedri) 

Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas (RO) 
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RO pārdotais apjoms Augļu un dārzeņu izlaide valstī



Augļu un dārzeņu ražotāju finansējuma izlietojums pa darbības programmu 

mērķiem  

Nr.p.k. 
Darbības programmas mērķi 

Kopējie RO ieguldījumi, % 

2015 2016 +/- 

1. 
Ražošanas plānošana 40% 23% -17% 

2. 

Produkta kvalitātes paaugstināšana vai saglabāšana 43% 37% -6% 

3. 
Tirdzniecības uzlabošana 9% 30% +24% 

4. Apmācību darbības (izņemot tās, kas saistītas ar 

krīžu novēršanu un pārvarēšanu) un/vai darbības, 

kuru mērķis ir veicināt konsultāciju pakalpojumu 

pieejamību 

0,04% 1% +0,96% 

5. 
Darbības vides jomā 5% 7% +2% 

6. 
Citas darbības 2% 2% 0% 
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Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas (RO) 

Kopš 2009. gada augļu un dārzeņu nozares RG un RO programmas ietvaros ir 

realizējušas projektus 29,48 milj. EUR apmērā, kur RO realizēja projektus 1,99 

milj., EUR apmērā.  



«Augļi skolai» 
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 Svaigi: 

 augļi un ogas – āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes 

 dārzeņi – kāposti, kolrābji, burkāni, ķirbji, kāļi 

 produktu asorti (vismaz 3 dažādi produkti) 

 

 Veseli (tikai āboliem un bumbieriem) vai sagriezti produkti vai produktu 

asorti 

 

 Bioloģiski vai integrēti audzēti vai atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas prasībām par zaļās krāsas norādes lietošanu 

 

 Viena porcija – ne mazāk par 100 gr 

 

 No ražošanas vietas līdz attiecīgai iestādei – ne vairāk par 300 km 

Atbalsttiesīgie produkti 
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«Augļi skolai» 

Pieejamais programmas atbalsts un likmes par 100g porciju 

 EUR par 

100g 
Fasēti 

Fasēti, 

bioloģiski 
Nefasēti 

Nefasēti, 

bioloģiski 

Asorti, 

fasēti 

Asorti, 

fasēti, 

bioloģiski 

Asorti, 

nefasēti 

Asorti, 

nefasēti, 

bioloģiski 

Dārzeņi 0,14 0,16 0,08 0,10 0,19 0,21 0,13 0,15 

Augļi 0,18 0,20 0,13 0,15 0,19 0,21 0,13 0,15 

1.42 1.45 1.49 

1.31 1.26 
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«Augļi skolai» pieejamais programmas atbalsts (ES, LV) un 

skolēnu skaits programmā pa gadiem     

 

Pieejamais budžets (ES+LV),  EUR Skolēnu skaits programmā

2017./2018. m.g.:  
 

• Skolēnu skaita pieaugums 

2017./2018. programmā 

+41%; 
 

• Pieejamais finansējums (ES, 

LV) +19% 

2018./2019. m.g. pieejamais 

finansējums (ES, LV): 1 474 004 

milj. EUR jeb par -1,7% mazāk. 



Pasākumu kalendārs 
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Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris 
  

Produktu izdales periods programmas ietvaros  

  

  

 

Papildus iespēja 

pieteikties uz 

apgādes 

tiesībām 

Līdz 10.09. 

atbalsta 

pretendenta 

iesniegums 

dalībai 

programmā 
 

Līdz 29. 09.LAD: 

• apkopo 

iesniegumus, 

veic 

aprēķinus; 

• Apstiprina 

pretendentus 

• Piešķir 

apgādes 

tiesības 

• Aktualizē 

izglītības 

iestāžu , 

pretendentu  

un produktu 

ražotāju 

sarakstu 
 

Līdz 10.10. LAD 

publicē  

paziņojumu par 

pieejamo 

‘neapgūto’ 

finansējumu 

Atbalsta 

pretendentiem 

papildus iespēja 

pieteikties uz 

apgādes 

tiesībām 

Priekšfinansējuma

pieprasījums  līdz 

30% no apgādes 

tiesībām 

Līdz 10.01. 

iespēja atteikties 

no 

neizmantotām 

apgādes 

tiesībām 

Priekšfinansējuma 

pieprasījums līdz 

20% no apgādes 

tiesībām 

Līdz 10.01. LAD 

publicē  

paziņojumu par 

pieejamo 

finansējumu 

Līdz 15.07. LAD 

savā 

tīmekļvietnē 

publicē: 

• Produktu 

ražotāju 

sarakstu; 

• Apstiprināto 

atbalsta 

pretendentu 

sarakstu; 

• Aprēķināto 

vienam 

izglītojamam 

paredzēto 

finansējumu 
 

 

Pretendentu 

sarunas ar 

skolām par 

produktu 

nodrošināšanu 

nākamajā 

mācību gadā 

«Augļi skolai» 



Pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» galvenie atbalsta 

saņemšanas nosacījumi 

• Virsnoteikumi - MK noteikumi Nr. 598 «Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā» 

 

• MK noteikumi Nr. 600 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam «Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos»»  
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«Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 
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«Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 

Pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 4.1.apakšpasākumā atbalsts 

tiek piešķirts: 

Lauku saimniecībām, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un 

konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu 

ekonomiku. 

 

 

(Lauku saimniecība ir juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi 

lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības 

produktu pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā) 



Attiecināmās izmaksas 

• jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde (lauksaimniecībā izmantojamie 

traktori, sēšanas un stādīšanas tehnika, ražas novākšanas tehnika, 

piekabes u.c.) 

 

• ilggadīgo augļkopības kultūru stādi (izņemot zemenes), stādījumu 

balstu sistēmas, žogi, žogu balsti, kā arī izmaksas par to uzstādīšanu un 

stādījumu ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, 

kas ir atbildīgas par darbu veikšanu 

 

• siltumnīcu tehnika un iekārtas 

 

• laistīšanas tehnika un iekārtas 

 

• jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas 
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«Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 



Attiecināmo izmaksu apjoms visā periodā vienam pretendentam 

• Attiecināmo izmaksu apjoms – līdz 2 000 000 euro (tai skaitā 

pamatlīdzekļu iegādei 700 000 euro) 

      

      bet 

 

• Jaunai lauku saimniecībai un jaunajam lauksaimniekam (atbilst 

noteikumu Nr.600 5.7.apakšpunkta definīcijai)  pirmajam projektam – līdz 

150 000 euro 

• Jaunajiem lauksaimniekiem nākamajiem projektiem līdz 400 000 euro 
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«Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 



Pamata atbalsta intensitāte ir no 20 -40% no attiecināmo izmaksu apjoma, 

atkarībā no investīciju veida un saimniecības lieluma. 

Var iegūt papildus intensitāti (nepārsniedzos kopumā 50%, izņemot jaunie 

lauksaimnieki):  

• 10% - 20% jaunajam lauksaimniekam; 

• 10% būvniecībā ja energoefektivitāte palielināta par 20%; 

• 10% būvniecībā biodrošības pasākumiem; 

• 10% meteostaciju izveidošanai un precīzo tehnoloģiju iegādei; 

• 10% ja projektu īsteno augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju 

audzēšanas nozarē. 
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«Ieguldījumi materiālajos aktīvos» 

Atbalsta intensitāte no attiecināmajām izmaksām 
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Tiešmaksājumi 

Tiešo maksājumu atbalstam deklarētās dārzeņu, augļu un ogu platības 
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Tiešmaksājumi 

Brīvprātīgi saistītais atbalsts 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saimniecību 

skaits 

264 302 - - - - 

Apmaksātās 

platības 

2 214 2 370 3 070 - - - 

Atbalsta 

summa 

1 124 867 1 280 401 1 433 896 1 588 598 1 743 306 1 883 938 

Likme 502 536 496 519* 569* 615* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saimniecību 

skaits 

855 992 - - - - 

Apmaksātās 

platības 

4 277 5 004 6 905 - - - 

Atbalsta 

summa 

682 825 777 239 870 414 964 322 1 058 234 1 143 602 

Likme 158 152 135 140* 154* 167* 

Dārzeņi 

Augļi 

* 2018-2020.g. provizoriskās likmes un var atšķirties no faktiski izmaksātām likmēm 



Tiešmaksājumi 

VPM, «zaļināšanas» un jaunā lauksaimnieka likmes, eur/ha 

  2015.-2017.g. faktiski izmaksāts  

  2018. – 2020.g. provizoriski 
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Tiešmaksājumi 

Kompensācija par 2017. gada nelabvēlīgo laikapstākļu sekām 

• Par 2017.gada atbalsttiesīgām dārzeņu, augļu koku, ogulāju un 

kartupeļu platībām - likme ~ 50 EUR/ha 

 

 

• Nepiešķirs par tām platībām, par kurām 2017.gada rudenī tika 

saņemta plūdu radīto zaudējuma kompensācija 
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Tiešmaksājumi 

Provizoriskais atbalsta apjoms 2018.gadā dārzeņiem atkarībā no 

saimniekošanas veida, EUR/ha  
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Tiešmaksājumi 

Provizoriskais atbalsta apjoms 2018.gadā augļiem un ogām atkarībā no 

saimniekošanas veida, EUR/ha  
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Tiešmaksājumi 

Grozījumi tiešo maksājumu noteikumos: noteikts minimālo dārzeņu 

kultūraugu skaits uz kvadrātmetru, lai ierobežotu nepamatota atbalsta 

pieprasīšanas gadījumus un nodrošinātu atbalsta piešķiršanu reāliem dārzeņu 

audzētājiem 

1) Vienotajā iesniegumā, deklarējot dārzeņu kultūraugu kodu, 

jānodrošina: 

 Minimālais dārzeņu kultūraugu skaitu uz 1m2 un dārzeņu platībā 

jāīsteno nezāļu ierobežošanas pasākumi vismaz tādā apjomā, lai 

netiktu kavēta kultūraugu augšana. Minimālais dārzeņu skaits uz 

1m2 ir noteikts Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu 

Nr.126 «Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem» 2.2 

pielikumā. 

 Platības, kurās netiks nodrošināta minimālā biezība, būs jāprecizē 

kods, deklarējot 792 

2) Atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes kritēriji: 

 Kultūraugi ar kodu 792 (nezāles) ir nokulti vai nopļauti un novākti vai 

iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15. septembrim. 
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Tiešmaksājumi 

Minimālais nepieciešamais dārzeņu skaits, deklarējot zem attiecīgā 

kultūraugu koda 

Nr. p.k. Kultūraugs Kods Augu skaits uz vienu 

kvadrātmetru 

1. Tomāti 826 3 

2. Ziedkāposti 842 3 

3. Citur neminēti kāposti  870 3 

4. Burkāni 843 50 

5. Galda bietes, mangolds (lapu bietes) 844 20 

6. Gurķi un kornišoni 845 3 

7. Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un 

batūni 

846 30 

8. Ķiploki 847 16 

9. Puravi 849 20 

10. Galda rāceņi, turnepši 851 20 

11. Galda kāļi 856 20 

12. Selerijas 852 5 

13. Melnie rutki 853 20  

Redīsi 100 

14. Pētersīļi 854 25 

15. Pastinaks 855 25 

16. Dārza ķirbis, cukīni, kabači, patisoni 857 0,3 

17. Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbis 858 0,3 
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Tiešmaksājumi 

Minimālais nepieciešamais dārzeņu skaits, deklarējot zem attiecīgā 

kultūraugu koda 

Nr. p.k. Kultūraugs Kods Augu skaits uz vienu 

kvadrātmetru 

18. Skābenes 860 12 

19. Spināti 862 100 

20. Mārrutki 863 3 

21. Salāti 864 12 

22. Parastās dilles 874 40 

23. Rabarberi 861 0,3 

24. Sēklas kartupeļi 821 3 

25. Cietes kartupeļi 825 3 

26. Kartupeļi, kas citur nav minēti 820 3 

27. Lopbarības bietes un cukurbietes 831 15 

28. Lauka pupas  410 4 

29. Zirņi  420 30 

30. Citur neminēta kukurūza  741 4 

31. Parastās jeb dārza pupiņas 859 12 

32. Topinambūri 865 3 

33. Paprika 867 2 

34. Baklažāni 868 2 

35. Sparģeļi 869 1,4 



Paldies par uzmanību! 

ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments 

Tirgus kopējās organizācijas nodaļa 


