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Informatīvais materiāls 1.pieteikšanās kārtai  

ES atbalsts piena ražotājiem par īslaicīgu piena ražošanas 
samazināšanu 

 

ES atbalsts par piena ražošanas samazināšanu (PSA) ir paredzēts piena ražotājam par brīvprātīgu piena 

ražošanas samazināšanu 3 mēnešu periodā, salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā.  

Kas var saņemt atbalstu? 

Piena ražotājs, kas veica piena piegādes pirmajam piena pircējam (neattiecas uz tiešo tirdzniecību) un 

kuram piena piegādes ir reģistrētas 2015.gadā laika periodā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, kā arī 

2016.gada jūlijā. 

Par ko var saņemt atbalsta maksājumu? 

Atbalstu izmaksās (kā kompensācijas maksājumu) par tādu samazināto piena daudzumu, kas atbilst 

starpībai starp piegādāto piena daudzumu references periodā, t.i., 01.10.2015 – 31.12.2015 un piegādāto 

piena daudzumu samazināšanas periodā, t.i., 01.10.2016 – 31.12.2016.  

Kad var pieteikties dalībai shēmā? 

Pirmajā pieteikšanās kārtā – līdz 21.09.2016. plkst. 13.00 – par piena piegādes samazināšanu laika periodā 

no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim (samazināšanas periods) salīdzinājumā ar periodu 

2015.gadā no 1.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim (references periods).  

Atbalstu varēs saņemt arī tie piena ražotāji, kas jau no 2016.gada sākuma ir samazinājuši ražošanas 

apjomu. 

Ja 1. pieteikšanās kārtā nebūs apgūts viss pieejamais ES budžets, tad tiks izsludinātas nākamās 

pieteikšanās kārtas. Piena ražotājs, kas būs pieteicis atbalstam pirmajā kārtā, nav tiesīgs pieteikties 

atbalstam otrajā un trešajā kārtā. Ja viens pretendents iesniegs divus atbalsta iesniegumus, tad abi divi tiks 

noraidīti. 

Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai saņemtu atbalstu? 

Dalībai vienā kārtā būs jāiesniedz divi iesniegumi – 1. - par plānu samazināt piegādes, to iesniedz pirms 

samazināšanas perioda sākuma un 2. - par plāna faktisko izpildi, to iesniedz pēc samazināšanas perioda 

beigām: 

1. līdz 2016.gada 21.septembra plkst.13.00 (Latvijas laiks) EPS jāiesniedz atbalsta iesniegums par 

plānu samazināt piena ražošanu (par dalību samazināšanas shēmā). Iesniegumā pretendents 

norāda plānoto piena ražošanas samazinājumu, par kuru vēlas saņemt atbalstu. Iesniegumi ar 

nokavējumu netiks pieņemti! 

2. līdz 2017.gada 14.februārim jāiesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas 

samazināšanu laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. Pieprasījumā pretendents 

norāda faktisko piena ražošanas samazinājumu. Ja šis pieprasījums netiks iesniegts, tad 

atbalsts netiks izmaksāts. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti! 
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Iesniegumiem jāpievieno pamatojošie dokumenti par veiktajām piena piegādēm, ja informācija nebūs 

pieejama Lauksaimniecības datu centrā (LDC). 

Kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi? 

 Pirmajā pieteikšanās kārtā: 

 atbalstu var saņemt piena ražotājs (fiziska vai juridiska persona), kas 2016.gada jūlijā veicis piena 

piegādi pirmajam pircējam (neattiecas uz tiešo tirdzniecību); 

 minimālajam piena piegādes plānotajam samazinājumam pirmajā samazināšanas periodā 

(01.10.2016. – 31.12.2016.) jābūt ne mazākam par 1 500 kg. Pieteikumi, kuros pieteiktais plānotais 

piena samazinājums būs mazāks par 1 500 kg, tiks noraidīti; 

 plānotais samazinājums samazināšanas periodā nevar būt lielāks par 50% no piegādātā piena 

daudzuma references periodā (01.10.2015. – 31.12.2015.). Ja samazinājums būs lielāks, tad 

atbalstu izmaksās tikai par daudzumu, kas atbilst 50% no piegādātā piena daudzuma references 

periodā. Tāpat, ja piena ražotājs ir pārtraucis piena ražošanu ar 2016.gada 1.augustu, viņš būs 

tiesīgs saņemt atbalstu ne vairāk ka par 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā. 

Aizpildot iesniegumus EPS, atbalsta pretendentam būs pieejama Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

informācija par veiktajām piena piegādēm references un samazināšanas periodā.  

Kā uzzināt, vai mans deklarētais plānotais piena samazinājuma daudzums ir 

apstiprināts? 

LAD apstiprinās plānotos piena samazināšanas daudzumus un paziņos tos katram atbalsta pretendentam 

septiņu darbdienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informācija būs pieejama katram pretendentam 

EPS.  

Vai paredzēts atbalsta apjoma samazinājums? 

Eiropas komisija, apkopojot informāciju par kopējiem piena samazināšanas daudzumiem ES dalībvalstīs, 

var piemērot samazināšanas (izlīdzināšanas) koeficientu. Samazinājums tiks piemērots katram atbalsta 

iesniegumam. Ja šāds samazinājums tiks piemērots, tad nākamās pieteikšanās kārtas netiks izsludinātas. 

Informāciju par piemēroto izlīdzināšanas koeficientu LAD paziņos EPS septiņu dienu laikā pēc pieteikšanās 

termiņa beigām. Tāpat šī informācija būs publicēta LAD mājas lapā. 

Piemēri: 

Nr. 

p.k. 

Kopējais 

piegādātais 

piena 

daudzums 

(kg)  

2015.g. 

okt/nov/dec 

Deklarētais 

plānotais piena 

samazinājums 

(kg) 

2016.g. 

okt/nov/dec 

EK noteiktais 

izlīdzināšanas 

koeficients 

Apstiprinātais 

plānotais piena 

samazinājums 

pēc 

izlīdzināšanas 

koeficienta 

piemērošanas 

(kg) 

Faktiskais 

piena 

samazinājums 

(kg)  

2016.g. 

okt/nov/dec 

Atbalsttiesīgais 

piena 

samazinājums 

(kg) 

1. 47 000 6 800 1.0 6 800 6 800 6 800 

2. 47 000 6 800 0.7 4 760 6 800 4 760 

3. 47 000 6 800 0.7 4 760 4760 4 760 

4. 47 000 6 800 0.7 4 760 8 000 4 760 
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Kāda ir atbalsta likme? 

Atbalstu 140 EUR par tonnu izmaksās par plānoto vai faktisko samazinājumu (“nepiegādāto” piena 

daudzumu) atkarībā no tā, kurš būs mazāks. 

 

Kādi sodi ir paredzēti par neizpildīto piena piegādes samazināšanas plānu? 

Plāna faktiskā izpilde tiks izvērtēta, pamatojoties uz LDC datu bāzi, uz iesniegtajiem atbalsta iesniegumiem, 

atbalsta izmaksas pieprasījumiem, dokumentiem par veiktajām piena piegādēm, kā arī pārbaudēm uz vietas. 

Ja faktiskais piena ražošanas samazinājums būs mazāks nekā deklarētais atbalsta iesniegumā, tad par 

samazināšanas periodā neizpildīto plānu ir paredzēti šādi atbalsta apjoma samazinājumi: 

Plāna faktiskā izpilde 
Samazinājuma koeficients par neizpildīto 

plānu 

>100 % Atbalstu izmaksā pilnā apmērā par plānoto* 

80 % - 100 % Atbalstu izmaksā pilnā apmērā* 

50 % - 80 % Atbalsta apmērs* x 0,8 

20 % - 50 % Atbalsta apmērs* x 0,5 

0 % – 20 % Atbalsts netiek piešķirts 

 * Var tikt piemērots EK noteiktais izlīdzināšanas koeficients. 

Samazinājums par neizpildīto plānu tiek piemērots atbalsta apmēram nevis daudzumam 

 

ATB daudzums (kg) X likme (EUR) X samazināšanas koeficients 

 

 

Piemēri: 

Kopējais 
piegādāta
is piena 
daudzum
s (kg) 
2015.g. 
okt/nov/d
ec 

Deklarētais 
plānotais 
piena 
samazināju
ms (kg) 
2016.g. 
okt/nov/dec 

EK 
noteiktais 
izlīdzināšan
as 
koeficients 

Apstiprināta
is plānotais 
piena 
samazināju
ms pēc 
izlīdzināšan
as 
koeficienta 
piemērošan
as (kg) 

Faktiskais 
piena 
samazināju
ms (kg) 
2016.g. 
okt/nov/dec 

Atbalsttiesīg
ais piena 
samazinājum
a daudzums 
(kg) 

Samazināša
nas 
koeficients 
par 
neizpildīto 
samazināša
nas plānu 

Atbalsta 
apmērs, 
EUR 

325 000 160 200 1.0 160 200 160 200 160 200 1.0 22428.00 

325 000 160 200 0.7 112 140 160 200 112 140 1.0 15699.60 

325 000 160 200 0.7 112 140 112 140 112 140 1.0 15699.60 

325 000 160 200 0.7 112 140 79 000 79 000 0.8 8 848.00 

325 000 160 200 0.7 112 140 50 000 50 000 0.5 3 500.00 

325 000 160 200 0.7 112 140 20 000 20 000 0.0 0.00 
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Kad izmaksās atbalstu? 

Pēc pirmā samazināšanas perioda beigām (31.12.2016.) un pēc atbalsta izmaksas pieprasījuma 

saņemšanas (14.02.2017.) LAD izvērtēs atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildi un veiks atbalsta 

maksājumus  līdz 2017.gada 31.martam. 

Samazināšanas periods Atbalsta iesniegums 

jāiesniedz līdz 

Atbalsta izmaksas 

pieprasījums jāiesniedz līdz 

Atbalstu izmaksā līdz 

2016.g. okt., nov., dec. 2016.g. 21.sept.; 13:00 2017.g. 14.februārim 2017.g. 31.martam 

 


