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Atbalsts   

lauksaimniecības  

attīstībai 2013.gadā 
 



Valsts atbalsts (subsīdijas) 
 Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumi Nr.112 “Noteikumi 

par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” (turpmāk 
– MK noteikumi Nr.112)  

 2013.gadā valsts atbalsts lauksaimniecībai – 6 926 145 lati (MK 
15.01.2013. apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.112) 

 

 Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumi Nr.775 “Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju 
veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.775)  

 2012. un 2013.gadā – 9 000 000 latu  

 

 Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumi Nr.64 “Kārtība, kādā 

piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai 

ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un 

produktivitātes datu izvērtēšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.64)  

 2013.gadā valsts atbalsts ciltsdarbam – 13 837 156 lati 

 

 

  

 

 

    



Valsts atbalsta programmas un 

plānotais finansējums 2013.gadā 
 MK noteikumi Nr.112 

1. Lopkopības attīstībai – 3 367 021 lats 

2. Augkopības attīstībai – 391 361 lats 

3. Pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 858 321 lats 

4. Tirgus veicināšanai – 216 000 latu 

5. Dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 472 438 lati 

6. Lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai – 812 900 latu, t. sk.: 

6.1. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai  (50 %) – 800 900 latu 

6.2. dalībai lauksaimniecības riska fondā (80 %) – 12 000 latu 

7. Kooperācijas attīstībai – 200 000 latu 

8. 2012.gadā uzsākto atbalsta pasākumu finansējumam – 608 104 lati  
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Atbalsts kredītprocentu daļējai 

dzēšanai (MK noteikumi Nr.775) (1) 

1) Atbalsta saņēmēji – primārie lauksaimniecības 

produkcijas ražotāji, atzītas lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu 

pārstrādes uzņēmumi. 

 

2) Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma 

gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko 

likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem 

procentiem. 
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Atbalsts kredītprocentu daļējai 

dzēšanai (MK noteikumi Nr.775) (2) 

3) Ilgtermiņa aizdevumiem primārie lauksaimniecības 

produkcijas ražotāji, atzītas lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu 

pārstrādes uzņēmumi par laikposmu no 2012.gada 

1.janvāra līdz 2013.gada 30.septembrim atbalstam var 

pieteikties līdz 2013.gada 20.oktobrim.  

 

4) Īstermiņa aizdevumiem atzītas lauksaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības no 2012.gada 

1.marta līdz 2013.gada 30.septembrim atbalstam var 

pieteikties līdz 2013.gada 20.oktobrim. 
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Paldies par uzmanību  

 

un veiksmīgu dienu! 


