
                                                 

Par SIA „Maxima Latvija”: 
SIA "Maxima Latvija" ir mazumtirdzniecības tīkls ar 175 veikaliem Latvijā, no kuriem 138 ir “X” formāta veikali, 24 ir “XX” un astoņi ir 
“XXX” formāta veikali, kā arī pieci ir "Maxima Express" veikali. Šogad "Maxima" ir kļuvusi arī par elektromobilitātes līderi Ziemeļeiropā, 
ieviešot ar litija jona akumulatoriem darbināmus krāvējus un videi draudzīgu tehnoloģiju, kas vienkāršo darbinieku ikdienas darbu un 
padara to krietni ērtāku. Uzņēmuma veikalos strādā aptuveni 7500 profesionāļi, uzņēmumam ir divi loģistikas centri un interneta pārtikas 
preču veikals barbora.lv. "Maxima" veikali sortimentā Latvijā ir līdz pat 60 000 produktu. "Maxima" turpina paplašināt vietējo 
produktu sortimentu un piegādā tos no lauksaimniekiem, zemniekiem, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, kā arī amatniekiem, kuri 
atrodas tuvu pircēju dzīvesvietām. Uzņēmums ir daļa no holdinga kompānijas "Maxima Grupe", kas ir lielākais mazumtirdzniecības tīkls 
un darba devējs Baltijas valstīs ar vairāk nekā 30 000 darbinieku piecās valstīs (Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Bulgārijā). 
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“Maxima”, ZSA un LOSP sāk parakstu vākšanu par PVN samazināšanu pārtikai 

 
 
Lai nodrošinātu zemas cenas klientiem un izaugsmi vietējiem ražotājiem, “Maxima”, 
biedrība “Zemnieku saeima” un biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 
padome” uzsākusi parakstu vākšanu portālā "Mana balss" iniciatīvai “Samazinām PVN 
pārtikas produktiem”.  Tās mērķis ir rosināt izmaiņas likumdošanā, nosakot samazināto 
PVN likmi 5% apmērā pārtikas produktiem - svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena 
produktiem, un saglabājot to arī Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem.  
 
“Ik dienu mūsu veikalos visā Latvijā iepērkas 300 000 cilvēki un no TOP 10 pirktākajiem produktiem  
aptuveni 70 % sastāda svaigā pārtika (gaļa, piens, augļi un dārzeņi), līdz ar to samazinot PVN, 
būtu iespēja samazināt ikdienas tēriņus uz pārtiku, tādējādi veicinot arī vietējo ražotāju izaugsmi  
un atbalstu līdzcilvēkiem ar zemām cenām. Valdības efektīvi to ir īstenojušas teju visās Eiropas 
Savienības valstīs, piemērojot zemāku PVN likmi tieši pārtikas produktiem. Vienlaikus ir būtiski 
nodrošināt godīgu un caurspīdīgu PVN samazināšanu, lai ieguvējs būtu gala patērētājs,” stāsta 
Jānis Vanags, “Maxima Latvija” Korporatīvais vadītājs.  
 
“PVN samazināšana Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, kas uz trīs gadu periodu tika 
ieviesta 2018.gadā, ir devusi lielu pienesumu gan lauksaimniekiem, gan sabiedrībai kopumā. Tāpat 
ir arī mazinājusies ēnu ekonomika šinī sektorā. Lai arī pārtikas produktu pieprasījuma svārstības 
parasti ir nebūtiskas , šī iniciatīva ir palielinājusi svaigu augļu un dārzeņu patēriņu pat par 14%Tas 
parāda, ka sabiedrība reaģēja uz cenu samazinājumu, sabiedrībai ir jādod iespēja spert nākamo 
soli veselīga un kvalitatīva uztura virzienā, samazinot PVN likmi līdz 5% svaigai gaļai, svaigām 

zivīm, olām, piena produktiem, mēs uz to pamazām varam virzīties”pauž Mārtiņš Trons, 
biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis. 
 
“PVN samazināšanai ir pozitīva ietekme ne tikai uz gala cenu pircējiem, bet arī vietējiem 
lauksaimniekiem un ražotājiem. Samazinātais PVN augļiem un dārzeņiem Latvijā jau ir parādījis, 
ka tas ir efektīvs veids, kā mazināt ēnu ekonomiku un tādējādi veicināt mūsu zemnieku 
konkurētspēju. Šajos ārkārtas apstākļos tas nodrošinātu darba vietu saglabāšanu un līdz ar ko arī 
ekonomikas atkopšanos. Aicinām saglabāt samazināto PVN augļiem un dārzeņiem un neatlikt šī 
risinājuma ieviešanu pārējām svaigo produktu grupām, pieliekot visas pūles šī mērķa 

sasniegšanai,” uzsver Guntis Gūtmanis, biedrības“Lauksaimniecības organizāciju 
sadarbības padome” valdes loceklis. 
 
“Dažādu nozaru kompānijām un industriju asociācijām ir padziļināta izpratne savas darbības jomas 
problemātiskajos aspektos un risinājumos, no kuriem ieguvums ir gan industrijai, gan arī 
sabiedrībai kopumā. Tiesa, arī lēmumiem ar plašu sabiedrisko labumu ir nepieciešama mērķtiecīga 
virzība jeb lobijs. Tāpēc ir apsveicami, ka šai gadījumā to uzņemas “Maxima Latvija”, turklāt 
izvēloties “ManaBalss” platformu kā veidu, lai šo lobiju veiktu atklāti, visiem uzskatāmi un ar 
visplašākās sabiedrības iesaisti. “ManaBalss” vērtējumā tas ir korporatīvi un sociāli atbildīgs 
lēmums. Ir prieks, ka Latvijā tādu kļūst aizvien vairāk,” norāda Didzis Meļķis, ManaBalss.lv satura 
redaktors. 

 
Pārtikas produktu PVN samazināšanas iniciatīvu virza mazumtirdzniecības tīkls “Maxima 
Latvija” sadarbībā ar vadošajā lauksaimnieku  organizācijām – biedrību “Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padome” (LOSP) un biedrību “Zemnieku saeima” (ZSA).  
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