
LAD atbalsta programmas „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”  
kopsavilkums 

 
Programmas mērķis Atbalstīt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē. 
Programmas darbības 
teritorija 

Visa Latvija 

Atbalsta pretendents • Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas 
produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk 
kā 250 darbinieki; 

• PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas 
apstākļos apstrādā zvejas produktus; 

• esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas 
produktu apstrādes uzņēmumu 

Prasības pretendenta finanšu 
rādītājiem 

Ja projekta attiecināmās izmaksas > 150 000 EUR,  jāatbilst vismaz 
2 no šiem rādītājiem par pēdējo noslēgto finanšu gadu: 

• pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20; 
• apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00;  
• tīrā peļņa + nolietojums × 50 % ≥ 0. 

Attiecināmās izmaksas • Zvejas un akvakultūras apstrādes produkcijas ražošanai 
paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma IT un 
programmnodrošinājuma  un aprīkojuma iegāde; 

• Zvejas un akvakultūras apstrādes ražošanai paredzētu 
jaunu būvju būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija;  

• Patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas – līdz 10% 
no attiecināmo izmaksu kopsummas; 

• Vispārējās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta 
sagatavošanu vai īstenošanai – līdz 7% no pārējo 
attiecināmo izmaksu kopsummas (t.sk. nepārsniedzot 2% 
no iekārtu izmaksām un 7% no būvizmaksām). 

Atbalsta intensitāte Sīkajiem, maziem un vidējiem komersantiem – 50% no 
attiecināmajām izmaksām. 

Maksimālās projekta 
attiecināmās izmaksas 

• Pretendenta neto apgrozījums pēdējā noslēgtajā 
finanšu gadā × 5 + 250 000 EUR; 

• esošiem vai jaundibinātiem komersantiem, kas veido jaunu 
zvejas produktu apstrādes uzņēmumu – 200 000 EUR. 

Kopā līdz 6 000 000 EUR vienam pretendentam (mājražotājiem – 
līdz 600 000 EUR) visā 2014.−2020. gada plānošanas periodā.  

Projektu iesniegšana 04.02.2019 – 28.06.2019 
Svarīgākie iesniedzamie 
dokumenti 

Ja attiecināmās izmaksas ir līdz 150 000 EUR: 
• vienkāršots biznesa plāns; 

Ja attiecināmās izmaksas ir no 150 000 EUR līdz 700 000 EUR: 
• finanšu plāns, 
• dzīvotspējas apliecinājums; 

Ja attiecināmās izmaksas pārsniedz 700 000 EUR, kā arī visiem 
pretendentiem, kuri tikai plāno sākt audzēt akvakultūras 
produkciju: 

• biznesa plāns, 
• finanšu plāns, 
• dzīvotspējas apliecinājums, 
• 6 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas – bankas 

lēmums par kredītlīdzekļu piešķiršanu vai dokumenti, kas 
pierāda naudas līdzekļu pieejamību. 

 


