
MK noteikumi par Covid-19 atbalstu 

MK noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības 
turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”; grozīti 24.11.2020., grozījumi publicēti 27.11.2020. 

MK noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo 
līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”; pieņemti 10.11.2020. 

JAUNI MK noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības 
turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”; pieņemti 24.11.2020., publicēti 27.11.2020. 

 Vairs nav noteikts nozaru saraksts, kurās uzņēmumam jādarbojas, lai pretendētu uz atbalstu. 
Atbalsts pieejams visiem, kuri atbilst apgrozījuma krituma kritērijam. 

 

ATBALSTS ALGU SUBSĪDIJAI 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 675 piešķir atbalstu darba devējiem algu subsīdijai – darbinieku 
atlīdzības kompensēšanai. 

Atbalsts paredzēts nepilnu laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā 
darbiniekiem par laikposmu no 09.11.2020. līdz 09.01.2020. 

Atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 
2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, 
septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %. 

Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu 
iesniegumu: 

1) līdz 15.12.2020. par 2020. gada novembri,  

2) līdz 15.01.2020. par 2020. gada decembri, 

3) līdz 15.02.2021. par 2021. gada janvāri.  

Vienlaikus ar iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz darba devēja ziņojumu par VSAOI 
no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts 
nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta. 

Iesnieguma saturs: 

1) informācija par ieņēmumu samazinājumu vismaz par 20 procentiem, 

2) informācija par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas 
kods, dīkstāve periods, norēķinu konts), 

3) apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā, 

4) apliecinājums, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai 
samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot šajos noteikumos paredzēto kompensāciju, 
ar darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba 
attiecības; 

5) apliecinājums, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības 
laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma. 

 

Atbalsta apmērs - 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 
01.08.2020. līdz 31.10.2020., bet ne vairāk kā 500 EUR kalendāra mēnesī. 

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba 
samaksas apmēru. 

Atbalsta izmaksa – 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, uz darbinieka kontu; darba devēju par 
atbalsta izmaksu informē EDS. 



Atbalstu algu subsīdijai nepiešķir: 

 ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 
12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas; 

 ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; 

 darba devēja padomes locekļiem; 

 par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts; 

 darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam; 

 darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un 
pašvaldību kontrolētos komersantos; 

 ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra. 

 

Summa, ko veido saskaņā ar noteikumiem Nr. 675 piešķirtais atbalsts un atbalsts, kas noteikts MK 
24.11.2020. noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to 
darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos", darbiniekam pie visiem darba devējiem vai 
dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 euro par kalendāra mēnesi. 

Darbinieks, kas saņem saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 675 piešķirto atbalstu, nevar vienlaikus par to 
pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu, kas noteikts MK 24.11.2020. noteikumos Nr. 
709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 
izraisītās krīzes apstākļos". 

 

Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki 
saņēmuši atbalstu algu subsīdijai. 

 

ATBALSTS PAR DĪKSTĀVI 

Atbalstu piešķir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 709. 

Atbalsta saņēmēji: 

1) darba devēji – darbinieku atlīdzības kompensēšanai; 

2) pašnodarbinātie (SDV, saņem autoratlīdzību bez reģistrēšanās kā SDV), IK – ienākumu 
kompensēšanai; 

3) patentmaksātāji – atlīdzības kompensēšanai. 

Atbalsts – dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai, 
ko izmaksā darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 09.11.2020. līdz 09.01.2021. 

Lai pieteiktos uz atbalstu – ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, 
salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros 
uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 50 %. 

Atbalsts darbinieku atlīdzības kompensēšanai 

Iesniegums1 VIDam, izmantojot EDS:  

 līdz 15.12.2020. – par novembri 

 līdz 15.01.2021. – par decembri 

 līdz 15.02.2021. – par janvāri. 

Iesnieguma saturs: 

 darba devēja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 

                                                           
1 Līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim vai vienlaikus ar iesniegumu iesniedz arī darba devēja VSAOI 
ziņojumu un PVN deklarāciju! 



 darbinieka dīkstāves periods; 

 ieņēmumu samazinājums (ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta mēnesī (novembrī, 
decembrī, janvārī), salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 08., 09., 10.2020. (kad uzņēmums 
faktiski darbojies) samazinājies vismaz par 50%); 

 informācija par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, 
personas kods, dīkstāves periods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu 
pakalpojuma sniedzēja Latvijā); 

 apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā; 

 apliecinājums, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, netiks 
pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, kā arī vienu 
mēnesi pēc šā laikposma. 

Atbalsta apmērs (proporcionāli dīkstāves periodam): 

 darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par 
laikposmu no 01.08.2020. līdz 31.10.2020. vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba 
samaksas pēc 01.08.2020., kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet 
ne mazāk kā 330 EUR un ne vairāk kā 1000 EUR par kalendāra mēnesi; 

 MUN darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. 
ceturksni (informācija, kas norādīta MUN ceturkšņa deklarācijā) vai, ja darbinieks darba 
tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 3. ceturkšņa, atbilstoši VID rīcībā esošajai 
informācijai (darba devēja VID deklarētajiem datiem), bet ne mazāk kā 330 EUR un ne vairāk 
kā 1000 EUR par kalendāra mēnesi; 

 darbiniekam, kas laika posmā no 09.11.2020. līdz 09.01.2021. atgriežas no bērna kopšanas 
atvaļinājuma - 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada 
augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā 330 EUR un ne vairāk kā 1000 EUR par 
kalendāra mēnesi 

Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 EUR apmērā par katru apgādībā 
esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojums. Piemaksu izmaksā VSAA. 

Darba devējs ir tiesīgs izmaksāt darbiniekam starpību saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas 
apmēru. 

Atbalsta izmaksa – 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, uz darbinieka kontu; darba devēju par 
atbalsta izmaksu informē EDS. 

Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, atbalstu 
par dīkstāvi piešķir minētajā apmērā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību, bet ne mazāk kā 330 
EUR un ne vairāk kā 1000 EUR pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā. 

Atbalstu par dīkstāvi nepiešķir: 

 ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 
12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas; 

 ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no PVN maksātāju reģistra 
(izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai tam ir vai ir bijusi apturēta 
saimnieciskā darbība; 

 ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; 

 darba devēja padomes locekļiem; 

 par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts; 

 darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam; 

 darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un 
pašvaldību kontrolētos komersantos; 

 darbiniekiem, kuri darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 01.11.2020. 

 

Atbalsts ienākumu/atlīdzības kompensēšanai 

Iesniegums VIDam, izmantojot EDS:  



 līdz 15.12.2020. – par novembri 

 līdz 15.01.2021. – par decembri 

 līdz 15.02.2021. – par janvāri 

Iesnieguma saturs: 

 pašnodarbinātā vai patentmaksātāja vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā, 

 apliecinājums, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darba nespējas periodā; 

 apliecinājums, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ pašnodarbinātās personas vai 
patentmaksātāja saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies vismaz par 50%. 

Atbalsta apmērs (proporcionāli dīkstāves periodam): 

 pašnodarbinātais vispārējā režīmā un autoratlīdzības saņēmējs – 70 % apmērā no vidējiem 
ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju 
saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijām) par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 330 EUR un ne 
vairāk kā 1000 EUR par kalendāra mēnesi; 

 pašnodarbinātais MUN režīmā – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no 
saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 330 EUR un vairāk kā 
1000 EUR par kalendāra mēnesi; 

 patentmaksātājam - 330 EUR apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents 

Pašnodarbinātajam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 EUR apmērā par katru 
apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atvieglojums (ja pašnodarbinātais šādu piemaksu nesaņem jau kā darbinieks, kas 
atrodas dīkstāvē). Piemaksu izmaksā VSAA 

Atbalsta izmaksa – 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, uz pašnodarbinātā kontu; par atbalsta 
izmaksu paziņojums EDS. 

Atbalstu nepiešķir: 

 ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 
1000 EUR un nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par 
labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums; 

 ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; 

 par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts; 

 pašnodarbinātām personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo 
personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu 
ietvaros; 

 ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 
12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas; 

 ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 01.11.2020. 

Laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, darbiniekam neapmaksā slimības pabalstu un 
neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā. 

 

VID publicē savā tīmekļvietnē to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu. 

 

ATBALSTS APGROZĀMO LĪDZEKĻU PLŪSMAS NODROŠINĀŠANAI 

Atbalsts tiek piešķirts Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma 
kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.  

Atbalsts pieejams par laikposmu no 01.11.2020. līdz 31.12.2020. 

Atbalstu var saņemt tāds uzņēmums: 



 kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas 
2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas 
regula Nr. 651/2014), I pielikuma 2. pantā; 

 kas atbilst lielā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 
24. punktā; 

 kas veic saimniecisko darbību MK noteikumu Nr. 676 pielikumā minētajās atbalstāmajās 
nozarēs; 

 kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs; 

 kuram atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo 
apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā. 

Atbalstāmās nozares: 

Nr. 
p. k. 

Nozares kods 
(atbilstoši NACE 

2. red. klasifikācijai) 

Darbības veida nosaukums 

1. C 10.2 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 

2. G 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 

3. G 47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

4. G 47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

5. G 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

6. G 47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

7. G 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

8. G 47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

9. G 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

10. G 47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

11. G 47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

12. G 47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

13. G 47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

14. G 47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

15. G 47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

16. G 47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

17. G 47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

18. G 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības 
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

19. G 47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

20. G 47.78 Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

21. G 47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos 

22. G 47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos 

23. G 47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos 

24. G 47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos 

25. H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi 

26. I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās 

27. I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās 

28. I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu 
darbība 

29. I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 

30. I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 

31. I 56.30 Bāru darbība 

32. J 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana 

33. J 59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas 

34. J 59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana 

35. J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana 

36. J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana 

37. L 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 

38. M 74.10 Specializētie projektēšanas darbi 

39. M 74.20 Fotopakalpojumi 

40. M 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (tikai tad, ja 
sekundārais kods ir vai nu R 90, vai R 93.29 apakšsadaļā) 

41. N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

42. N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

https://likumi.lv/ta/id/318758#piel0


43. N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un 
ekspluatācijas līzings (tikai tad, ja sekundārais kods ir vai nu R 90, vai 
R 93.29 apakšsadaļā) 

44. N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi 

45. N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi 

46. N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības 

47. N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 

48. P 85.31 Vispārējā vidējā izglītība 

49. P 85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība 

50. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība 

51. P 85.52 Kultūras izglītība 

52. P 85.59 Citur neklasificēta izglītība 

53. P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi 

54. R 90.01 Mākslinieku darbība 

55. R 90.02 Mākslas palīgdarbības 

56. R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade 

57. R 90.04 Kultūras iestāžu darbība 

58. R 91.02 Muzeju darbība 

59. R 91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība 

60. R 92.0 Azartspēles un derības 

61. R 93.11 Sporta objektu darbība 

62. R 93.12 Sporta klubu darbība 

63. R 93.13 Fitnesa centru darbība 

64. R 93.19 Citas sporta nodarbības 

65. R 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība 

66. R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 

67. S 96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi 

68. S 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi 

69. S 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (tikai tetovēšanas un caurduršanas salonu 
darbība) 

 

Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba 
algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 EUR un ne vairāk kā 
800 000 EUR saistītu personu grupai. Atbalstu piešķir vienreiz par visu atbalsta periodu. 

Atbalstu nepiešķir lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei atbilstoši Komisijas regulas 
Nr. 651/2014 2. panta 9. punktam. Atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības 
nozares uzņēmumiem piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem 
un atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem 
vai kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū. 


