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Likumdošana un tiesiskais 

regulējums 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 621 

 

Rīgā 2017. gada 10. oktobrī 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 

 

https://likumi.lv/ta/id/87480-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/87480-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/87480-lauksaimniecibas-un-lauku-attistibas-likums#p9


Likumdošana un tiesiskais 

regulējums 
 1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai 

(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 (turpmāk – regula 
Nr.  1308/2013); 

 1.2. Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētajai regulai (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); 

 1.3. Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regulai (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 Nr.  2017/892); 

 1.4. Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētajai regulai (ES)  2017/1165, ar 
ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu 
ražotājiem (turpmāk – regula Nr.  2017/1165). 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1972/922/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1979/234/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/1037/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/543/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1165/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1165/oj/?locale=LV


Likumdošana un tiesiskais 

regulējums 
 . Kooperatīvā sabiedrība, kas pretendē uz atzīšanu par ražotāju organizāciju (turpmāk 

– pretendents), atbilst šādiem kritērijiem: 

 5.1. tās pamatdarbība atbilst regulas Nr.  2017/891 11. pantā minētajām prasībām; 

 5.2. tā atbilst regulas Nr.  1308/2013 154.  panta 1. punkta "a", "b", "c" un "d" 
apakšpunktā minētajām prasībām; 

 5.3. atbilstoši regulas Nr.  2017/891 5. panta pirmajai daļai tajā ir apvienojušies vismaz 
pieci regulas Nr.  1308/2013 1. pielikuma IX daļā minēto produktu ražotāji (turpmāk – 
biedri); 

 5.4. minimālā vērtība regulas Nr.  2017/891 9. pantā minētajai pārdotajai produkcijai, 
kuru saražojuši ražotāju organizācijas biedri un kurai ir piešķirta atzīšana (turpmāk – 
atzītā produkcija), ir vismaz: 

 5.4.1.  142 280 euro – pretendentam, kas nodarbojas tikai ar augļu un ogu ražošanu; 

 5.4.2.  284 570 euro – pretendentam, kas nodarbojas gan ar augļu un ogu, gan 
dārzeņu ražošanu; 

 5.4.3.  996 010 euro – pretendentam, kas nodarbojas ar dārzeņu ražošanu; 

 5.5. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto atzīto produktu vērtība ir lielāka par 
pretendenta citu realizēto lauksaimniecības (augkopības) produktu kopējo vērtību; 

 5.6. tās nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro vai Valsts ieņēmumu 
dienests ir pieņēmis lēmumu pagarināt vai atlikt nodokļu maksājumu termiņu saskaņā 
ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu. 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p24


Mērķi KLP 2020 RO 
 Augļu un dārzeņu atbalsta shēmas mērķi ir pielāgoti A&D RO 

mērķiem un būs spēkā arī KLP pēc 2020. gada.  

Tām jābūt orientētām uz šādiem mērķiem: 

 
 ** koncentrēt piedāvājumu, lai stiprinātu augļu un dārzeņu ražotāju 
pozīcijas pārtikas apritē 
 ** plānot ražošanu, pielāgot piedāvājumu pieprasījumam gan 
kvalitātes, gan apjoma ziņā un novēršot pārtikas atkritumus 
 **ieviest darbības, lai novērstu un pārvaldītu krīzes 
 ** lai uzlabotu ražošanas un tirdzniecības konkurētspēju iekšējā un 
ārējā tirgū, kontrolējot ražošanas izmaksas, kā arī orientējoties uz 
tirgu 
 **palielināt preču vērtību, apstrādājot un realizējot pārstrādes 
produktus 
 ** veidot informācijas apmaiņas rīkus palielinot augļu un dārzeņu 
nozīmi un apjomu ikdienas uzturā 
 ** veicināt ražošanas metodes, kas respektē vidi, ainavu un visas 
lauksaimniecības pārtikas ķēdes ilgtspējību 

 ** veicināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovācijas 
 



Mērķi KLP 2020 RO 
. 

 Visi šie mērķi ir vērsti uz to, lai Eiropas augļu un dārzeņu ražotājiem 

nodrošinātu pietiekami augstu dzīves līmeni, jo īpaši palielinot viņu 

individuālos ienākumus, nodrošinot viņu saimniecības ilgtspējību. Tas tiešā 

veidā ietekmēs: 

 1.  vides un ainavas saglabāšanu un aizsardzību 

 2.  pieejamās pārtikas piegādes stabilitāti, kvalitāti un drošību 500 

miljoniem Eiropas patērētāju 

 3.  saglabās vietējo ekonomiku un nodarbinātību ES 

 4.  Saskaņā ar vienoto KTO pēc 2020. gada ir jāsaglabā īpašs ES 

finansiālais atbalsts ADRO, jo tas nodrošina teicamu valsts izdevumu 

attiecību pret atbalstiem, kas tiek maksāti: 

 ***ADRO un to dalībnieku līdzfinansējums 

 *** ES atbalsts, kas paredzēts ražotājiem, kurus apvieno ADRO un ROA 

 *** ES atbalsts ir  paredzēts konkrētām darbībām, kas pielāgotas nozares 

vajadzībām, un tādēļ budžets faktiski paliek šajā nozarē 

 



Mūsmāju Darzeņi biedru 

skaits un programmas 

 Ražotāju grupa      2007    5 biedri 

 2008    5 biedri 

 2009    7 biedri 

 2010    9 biedri 

  2011   10 biedri 

 Ražotāju organizācija 

 2012. Gada beigas  10 biedri  un 3 gadu RO investīciju 
plāns (2012-2014) 

 2015 -2017 gada investīciju plāns 

 2018. gads  11 biedri un 5 gadu investīciju plāns  (2018-
2022) 



Galvenie mērķi 

• Augsta un nemainīga kvalitāte Latvijā 
ražotai precei 

• Kvantitāte-sortiments un apjoms 

• Uzņēmuma stabilitāte un ilgtspēja, 
droša darba vide 

• Augsts profesionalitātes un zināšanu 
līmenis 

• Vides aizsardzības prasību ievērošana 
visos ražošanas posmos 



Attīstība 

• Strauja, bet saprātīga izaugsme 

• Mūsdienīgas tehnoloģijas 

• Augsta vērtību skala 

• Prasme, vienmēr atrast savu “odziņu”, ar ko esam 

priekšā citiem 

• Pārdotprasme un lojalitāte pret klientiem 

• Individuāli piemērots attīstības modelis katram 

kooperatīva biedram 

• Vienota stratēģija 

 

 



Darbības principi 

Kooperatīvs 

Biedru izaudzētās  
Produkcijas  

realizācija 

Kopīga attīstības un 
Investīciju plānošana 

projekti 

Vienota kvalitātes  
Sistēma, tās 
Uzturēšana, 

Iekšējie un ārējie 
auditi 

Mācības, semināri, 
Audzēšanas plānošana 

Konsultācijas 

Pieredzes apmaiņa 
 



Kvalitāte 

Kvalitātes shēma 

“Zaļā karotīte” 

Integrētā 

audzēšana 

GLOBALG.A.P. 

sertifikācija 



RO investīcijas un 

darbības programma 
• 4.1 % apjomā no atzītās produkcijas realizācijas var 

saņemt atbalstu ar intensitāti 50 % 

 . līdz 70 procentiem – ražošanas plānošanai; 

  līdz 70 procentiem – attiecināmo produktu kvalitātes 
uzlabošanai; 

  līdz 50 procentiem – attiecināmo produktu tirdzniecības 
uzlabošanai un komercvērtības paaugstināšanai; 

  līdz 30 procentiem – pētniecībai un eksperimentālai ražošanai; 

  līdz 30 procentiem – apmācībai un paraugprakses apmaiņas 
darbībai saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 2. panta “f” 
apakšpunkta “v” apakšpunkta nosacījumiem; 

  līdz 30 procentiem – krīžu novēršanai un pārvarēšanai, tostarp 
konsultāciju sniegšana citām ražotāju organizācijām, ražotāju 
organizāciju apvienībām vai atsevišķiem ražotājiem; 

  līdz 30 procentiem – darbībām vides jomā, ievērojot regulas 
Nr. 1308/2013 33. panta 5. punktā minētās prasības; 

  līdz diviem procentiem – regulas Nr. 2017/891 III pielikuma 
2. punkta "a" apakšpunktā minētajām izmaksām. 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/?locale=LV


Veiktie ieguldījumi un darbības 

 Noliktavu rekonstrukcija un celtniecība 6 biedru saimniecībās 

 Siltumnīcu rekonstrukcija un būve 6 biedru saimniecībās 

 Škirošanas, fasēšanas, mazgāšanas, noliktavu aprīkojuma 

iegāde, t.sk. konteineri uzglabāšanai 

 Stādīšanas un novākšanas specializētā dārzeņu tehnika 

 Marķieri, printeri, IT aprīkojums 

 Darbības– pārklāji, mulčēšanas plēves, laistīšanas aprīkojums, 

siltumnīcu apputeksnētāji, seguma nomaiņas 

 Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi –laboratoriju analīzes, 

programmatūras, kvalitātes auditi. 

 Apmācības, semināri, konferences 

 



Dalība skolas augļa programmā 





Paldies par uzmanību! 

Edīte Strazdiņa 

KS Mūsmāju Dārzeņi  

Valdes priekšsēdētāja 

edite@musmajudarzeni.lv 

 


