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Komisijas Pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu 
glābšanai un pārstrukturēšanai, un Komisijas paziņojumam par kritērijiem, pēc kuriem 
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īstenošanu Eiropas vienotajā interešu projektā 

PROJEKTS 
 

(1) Šādu turpmāk minēto valsts atbalsta noteikumu, kas pieņemti 20 12. gada valsts 
atbalsta modernizācijas iniciatīvas ietvaros, termiņš beidzas 2020. gada beigās: 
- Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020. gadam,1 kas attiecas uz reģionālā 

atbalsta plāniem;  
- Pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai veicinātu riska finansējuma ieguldījumus2 
- Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai3; 
- Pamatnostādnes par par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un 

pārstrukturēšanai4; kā arī 
- Paziņojums par svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs (SPVEI)5. 

(2) Gatavojoties iespējamai turpmākai valsts atbalsta noteikumu, kas pieņemti atbalsta 
modernizācijas ietvaros, pārskatīšanai, Komisija, lai nodrošinātu paredzamību un 
juridisko noteiktību, veiks pasākumus divos posmos.  

(3) Pirmkārt, Komisija vēl par diviem gadiem pagarinās to valsts atbalsta noteikumu 
spēkā esamības termiņu, kas citādi beigtos 2020. gada beigās, proti, līdz 2022. gada 
31. decembrim. Otrkārt, saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnēm 
Komisija šos noteikumus izvērtēs kopā ar citiem valsts atbalsta noteikumiem, kas tika 
pieņemti kā daļa no valsts atbalsta modernizācijas. Komisija 2019. gada 7. janvārī 
uzsāka šo noteikumu izvērtēšanu, veicot atbilstības pārbaudi. Pamatojoties uz to, 
Komisija turpmāk var pieņemt lēmumu pagarināt vai, iespējams, atjaunināt iepriekš 
minētos noteikumus. 

(4) Ņemot vērā atbilstības pārbaudes plašo tvērumu un to ka izvērtējumu rezultāti nebūs 
pieejami pirms 2020. gada sākuma, politikas lēmumu par noteikumu izstrādi attiecībā 
uz laikposmu pēc 2020. gada vairs nevar pieņemt savlaicīgi, lai ieinteresētajām 
personām nodrošinātu juridisko noteiktību un stabilitāti attiecībā uz noteikumiem, kas 
piemērojami pēc 2020. gada. Pagarinājums tādējādi ļaus pienācīgi novērtēt 
noteikumus un nodrošināt dalībvalstīm šo noteikumu paredzamību un stabilitāti. 

                                                 
1  Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (OV C 209, 23.7.2013., 1.–45. lpp.). 
2  Komisijas paziņojums — Pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai veicinātu riska finansējuma 

ieguldījumus (OV C 19, 22.1.2014., 4.–34. lpp.). 
3  Komisijas paziņojums — Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–

2020. gadam (OV C 200, 28.6.2014., 1.–55. lpp.). 
4  Komisijas paziņojums — Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu 

glābšanai un pārstrukturēšanai (OV C 249, 31.7.2014., 1.–28. lpp.). 
5  Komisijas paziņojums — Kritēriji, pēc kuriem analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts atbalstam ar 

mērķi sekmēt svarīgu projektu īstenošanu visas Eiropas interesēs (OV C 188, 20.6.2014., 4–12. lpp.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_lv
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf


 

 

 
(5) Tādēļ to valsts atbalsta noteikumu, kuru termiņš beidzas 2020. gadā, īstermiņa 

pagarinājums ir lietderīgs, lai Komisija varētu pienācīgi novērtēt šos noteikumus un 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām tiktu nodrošināta šo noteikumu paredzamība 
un stabilitāte.  

(6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim pagarina spēkā 
esamības termiņu Reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2014. — 2020. gadam, kas 
attiecas uz reģionālā atbalsta plāniem, Pamatnostādnēm par valsts atbalstu, lai 
veicinātu riska finansējuma ieguldījumus, Pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai un enerģētikai, Pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu 
nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai un Paziņojumam par svarīgiem 
projektiem visas Eiropas interesēs (SPVEI). 

(7) Attiecībā uz reģionālā atbalsta plāniem Komisija aicina dalībvalstis paziņot par valsts 
reģionālā atbalsta plānu derīguma termiņa pagarināšanu. Dalībvalstīm ir iespēja 
paziņot savu reģionālā atbalsta plānu korekciju par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2022. gada 31. decembrim, ievērojot turpmāk izklāstīto metodiku. Šī metodika 
ļauj veikt ierobežotas izmaiņas apstiprinātajās valstu reģionālā atbalsta plānos, 
ievērojot konkrētus nosacījumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto,  
Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020. gadam groza šādi. Pēc 178. punkta iekļauj 
šādus punktus:  

“178.1. Ņemot vērā to, ka 2020. gada 31. decembrī beidzas reģionālā atbalsta plānu 
derīguma termiņš, Komisija aicina dalībvalstis paziņot Komisijai par savu nodomu 
pagarināt reģionālā atbalsta plānu derīguma termiņu. Dalībvalstis var iesniegt 
ierobežotus reģionālā atbalsta plānu grozījumus saskaņā ar turpmāk norādītajiem 
nosacījumiem un metodiku. 
 
178. 2. Par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 
Komisija līdz 2020. gada jūnijam izveidos sarakstu ar NUTS 2 reģioniem, kuros IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % no ES vidējā rādītāja6 un kuri nav iekļauti 
pamatnostādņu I pielikumā, un publicēs paziņojumu par šīs analīzes rezultātiem. 
Komisija tajā pašā laikā arī noteiks, vai šie noteiktie reģioni var kļūt tiesīgi saņemt 
reģionālo atbalstu atbilstoši Līguma 107. panta 3. punkta a) apakšpunktam, kā arī 
atbalsta intensitātes līmeni, kas atbilst reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju. Komisija 
šajā brīdī arī koriģēs to NUTS 2 reģionu atbalsta intensitātes līmeni, kuri jau ir 
iekļauti pamatnostādņu I pielikumā kā “a” apgabali, ja to IKP uz vienu iedzīvotāju 
attaisno lielāku atbalsta intensitāti. Ja nesen noteiktie NUTS 2 reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % no ES vidējā rādītāja, ir norādīti kā “c” 
apgabali reģionālā atbalsta plānā, ko Komisija apstiprināja 2014. — 2020. gadam, 
tad īpašo iedzīvotāju īpatsvaru attiecībā uz pamatnostādņu I pielikumā7 norādītajiem 
nedefinētajiem “c” apgabaliem attiecīgi koriģē8. Komisija līdz 2020. gada jūnijam 
publicēs nepieciešamos grozījumus 1. pielikumā. 

                                                 
6  Pamatojoties uz jaunākajiem datiem par IKP (PSL) uz vienu iedzīvotāju, ko publicējis Eurostat NUTS 2 

līmenī, pamatojoties uz trīs gadu vidējo rādītāju. 
7  Grozījumi izdarīti ar Komisijas paziņojumu, ar ko groza Reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2014.–2020. 

gadam I pielikumu C(2016) 3514 (OV C 231, 25.6.2016., 1–18. lpp.). 
8  Koriģētais maksimālais iedzīvotāju skaits tiks aprēķināts, pamatojoties uz iedzīvotāju skaita datiem, kas 

izmantoti dalībvalsts sākotnējā plāna izstrādei. Koriģēto “c” apgabalu iedzīvotāju skaitu aprēķina, 
atņemot apgabalu iedzīvotāju skaitu, kuri laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG


 

 

 
178.3. dalībvalsts sava attiecībā uz “c” apgabaliem koriģētā konkrētā īpatsvara 
robežās var grozīt savā reģionālā atbalsta plānā ietverto “c” apgabalu sarakstu 
laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Šie grozījumi 
nedrīkst pārsniegt 50 % no tās koriģētā “c” apgabalu iedzīvotāju īpatsvara.  
 
178.4. Līdz 2020. gada 1. septembrim dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai par savu 
nodomu pagarināt reģionālā atbalsta plānus un/vai jebkurus grozījumus reģionālā 
atbalsta plānos, kas izriet no papildu “a” apgabalu iekļaušanas, esošo “a” apgabalu 
atbalsta intensitātes korekcijas un “c” apgabalu apmaiņas. 
178.5. Pēc reģionālā atbalsta plānu apstiprināšanas līdz 2022. gada 31. decembrim 
dalībvalstis var nolemt pagarināt spēkā esošās shēmas, kas apstiprinātas, 
pamatojoties uz šīm pamatnostādnēm. Par visiem šādu shēmu darbības termiņa 
pagarinājumiem ir savlaicīgi jāpaziņo Komisijai pirms to derīguma termiņa beigām.” 

- Pamatnostādņu par valsts atbalstu, lai veicinātu riska finansējuma ieguldījumus 174. 
punktu aizstāj ar šādu punktu:  
 
“Komisija piemēro šajās pamatnostādnēs noteiktos principus, veicot atbilstības 
novērtējumu par visu riska finansējuma atbalstu, ko plānots piešķirt no 2014. gada 1. 
jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim.”  
 

- Pamatnostādņu par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 108. punktu aizstāj 
ar šādu:  
 
Šīs pamatnostādnes attiecas uz laikposmu līdz 2022. gadam. Tomēr tām būtu 
jāsagatavo pamats to mērķu sasniegšanai, kas paredzēti 2030. gada satvarā. Jo īpaši 
tiek sagaidīts, ka laikposmā no 2020. gada līdz 2030. gadam tradicionālie 
atjaunojamie energoresursi kļūs konkurētspējīgi energotīklā, un tādējādi subsīdijas un 
atbrīvojumi no balansēšanas pienākumiem būtu pakāpeniski jāsamazina un 
jāpārtrauc. Šīs pamatnostādnes atbilst minētajam mērķim un, izmantojot tirgus 
mehānismus, nodrošinās pāreju uz izmaksu ziņā efektīvu energoapgādi.”  
 

- Pamatnostādņu par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 246. punktu aizstāj 
ar šādu:  
 
“Šīs pamatnostādnes piemēros no 2014. gada 1. jūlija, un tās aizstās 2008. gada 1. 
aprīlī publicētās pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai. Tās piemēros 
līdz 2022. gada 31. decembrim.” 

 
- Pamatnostādņu par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai 

un pārstrukturēšanai 135. punktu aizstāj ar šādu: 
 
“Komisija šīs pamatnostādnes piemēro no 2014. gada 1. augusta līdz 2022. gada 
31. decembrim.” 

 

                                                                                                                                                         
decembrim bija iekļauti reģionālā atbalsta plānos kā “c” apgabali, un kuri saskaņā ar Līguma 107. panta 
3. punkta a) apakšpunktu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim var 
pretendēt uz reģionālo atbalstu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG


 

 

- Paziņojuma par svarīgiem kopējas Eiropas nozīmes projektiem (SPVEI) 50. punktu 
aizstāj ar šādu punktu: 
 
“Paziņojumu piemēros no 2014. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim. 


