
Lauksaimniecības produktu pārstrāde 
 

MKnot.590 Regula 1407/2013 2.panta 1.punkta b) 

6.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst 

Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 

1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 

107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 

(turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 2. panta 1. punkta "b" 

apakšpunktā sniegtajai definīcijai; 

b) “lauksaimniecības produktu pārstrāde” ir 

jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, 

kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir 

lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā 

veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai 

augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai;  

 12. Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto šo 

noteikumu 8.2. apakšpunktā minētais atbalsta 

pretendents, ir lauksaimniecības produkti, kas minēti 

Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, 

izņemot zivsaimniecības produktus. 

 

Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis Regulu Nr.1407/2013 

 

Saskaņā ar Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta b) atbalstu nevar piešķirt uzņēmumiem, 

kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu. 

 

Saskaņā ar Regulas Nr.1407/2013 1.panta 2.punktu ja uzņēmums veic gan lauksaimniecības 

produktu primāro ražošanu, gan, piem., lauksaimniecības produktu pārstrādi, tad viņam ir 

jānodrošina darbības vai izmaksu nošķiršana, nodrošinot, ka lauks. produktu primārā ražošana 

negūst labumu. 

 

Lauksaimniecības produktu primārā 

ražošana 

(Regulas 1407/2013 2.panta a) un b)  izpratnē) 

 

“Primārā ražošana” ir termins, ar kuru raksturo saimniecībā 

vai līdzīgā līmenī veiktās darbības, un tās inter alia ietver 

ietver saimniecībā 

veiktas darbības, kas 

vajadzīgas, lai 

dzīvnieku vai augu 

produktu sagatavotu 

pirmajai pārdošanai 

 

Preambula 

piemēram, ražas 

novākšana, 

graudaugu pļaušana 

un kulšana vai olu 

iepakošana 

ietver primārā ražotāja 

veikto pirmo pārdošanu 

tālākpārdevējiem vai 

pārstrādātājiem  

 

augu valsts produktu, tādu kā graudi, augļi, dārzeņi un 

garšaugi, ražošanu vai audzēšanu, kā arī minēto produktu 

pārvadāšanu, glabāšanu un apstrādi (ja produkti būtiski 

nemainās) saimniecībā un tālāku nogādāšanu uzņēmumā; 

neietver primārā ražotāja 

veiktu pārdošanu 

galapatērētājiem, ja tā 

notiek šim nolūkam 

paredzētās atsevišķās 

telpās, to uzskata par 

tirdzniecību 

pārtikas ražošanai paredzētu dzīvnieku ražošanu vai 

audzēšanu saimniecībā un jebkuras ar to saistītās darbības, kā 

arī gaļas ražošanai paredzētu dzīvnieku nogādāšanu tirgū, 

kautuvē vai dzīvnieku pārvadāšana no saimniecības uz 

saimniecību; 

gliemežu ražošanu vai audzēšanu saimniecībā un to iespējamo 

nogādi pārstrādes uzņēmumā vai tirgū; 

slaukšanu un piena uzglabāšanu saimniecībā; 

olu ražošanu un savākšanu ražotāja telpās; 

zveju, zvejniecības produktu pārvietošanu (tos būtiski 

neizmainot) uz kuģa (izņemot saldētavas vai zivju pārstrādes 

kuģus) un to nogādāšanu pirmajā cietzemes uzņēmumā 

(ieskaitot izsoles telpās). Tas ietver saldūdens zveju (upēs, 

ezeros) un saldūdens zivju apstrādi un pārvadāšanu; 

zivju ražošanu un audzēšanu akvakultūras saimniecībās un to 

nogādi uzņēmumā; 

dzīvu gliemeņu ražošanu un audzēšanu un to nogādi 

izplatīšanas centrā, attīrīšanas vai apstrādes uzņēmumā; 

sēņu, ogu, gliemežu utt. vākšanu savvaļas apstākļos un to 

nogādi uzņēmumā. 

 


