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Ministra kungs! 

1. PROCEDŪRA 
1. Ar 2006. gada 5. jūlija elektronisko paziņojumu, kas Komisijā reģistrēts tajā pašā 

dienā (A/35486), Latvijas iestādes iesniedza Komisijai savu reģionālā atbalsta 
plānu laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 

2. Komisija 2005. gada 21. decembrī pieņēma Valstu reģionālā atbalsta 
pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam1 (turpmāk „RAP”). Saskaņā ar RAP 
100. punktu katrai dalībvalstij saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. punktu 
Komisijai jāiesniedz vienots reģionālā atbalsta plāns, kas aptver visu šīs valsts 
teritoriju. Saskaņā ar 101. punktu apstiprinātais reģionālā atbalsta plāns ir 
jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tiks uzskatīts par RAP 
neatņemamu daļu.    

2. APRAKSTS 

3. Savā paziņojumā Latvijas iestādes ierosina, ka laika posmam no 2007. līdz 
2013. gadam visa valsts ir tiesīga saņem reģionālo ieguldījumu atbalstu ar atbalsta 
augšējo robežu 50% no BDE2 lielu uzņēmumu ieguldījumiem. Vidējiem 
uzņēmumiem šo atbalsta maksimālo intensitāti var palielināt3 par 10 procentu 
punktiem, bet maziem uzņēmumiem – par 20 procentu punktiem4.  

                                                 
1  Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam (OV C 54, 4.3.2006., 13. lpp.). 
2  BDE: Bruto dotācijas ekvivalents. 
3  Izņemot atbalstu transporta nozarē un atbalstu lieliem ieguldījumu projektiem.  
4  MVU definīciju sk. Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 

definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.) vai turpmākā dokumentā. 
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3. NOVĒRTĒJUMS 

3.1. Reģioni, uz kuriem attiecas 87. panta 3. punkta a) apakšpunkts: 
ierosināts visam laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam 

4. Latviju ir viena vienota NUTS5 II līmeņa ģeogrāfiskā vienība ar iekšzemes 
kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju, to mērot kā pirktspējas līmeni (PSL) 
37,3% apmērā no ES-25 vidējā rādītāja 2000. – 2002. gadam6. Tādēļ visai valsts 
teritorijai pienākas valsts reģionālais atbalsts saskaņā ar EK Līguma 87. panta 
3. punkta a) apakšpunktu.  

5. Saskaņā ar RAP 44. punktu reģionālā atbalsta maksimālā intensitāte reģioniem, 
uz kuriem attiecas 87. panta 3. punkta a) apakšpunkts, nedrīkst pārsniegt 50% no 
BDE reģioniem, kuros IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 45% no ES-25 
vidējā rādītāja, kas ir Latvijas gadījums. Tāpēc paziņotā atbalsta augšējā robeža ir 
saskaņā ar RAP. 

3.2. Plāna vispārīgie noteikumi 

6. Saskaņā ar RAP 49. punktu, izņemot atbalstu, kas piešķirts transporta nozarē, 
iepriekšējo atbalsta augšējo robežu var palielināt par 10% no BDE vidējiem 
uzņēmumiem un par 20% no BDE – maziem uzņēmumiem. Tomēr saskaņā ar 
RAP 67. punktu MVU piemērojamais papildu atbalsts nevar tikt piešķirts 
ieguldījumu projektiem, kuru attaisnotie uzdevumi pārsniedz 50 miljonus euro.   

7. Komisija atgādina, ka saskaņā ar RAP 8. punktu šo atbalsta maksimālo intensitāti 
piemēro lauksaimniecības produktu apstrādei un tirdzniecībai tikai tiktāl, cik 
noteikts Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē7 
vai pamatnostādnēs, ar ko tās aizstātu. 

8. Komisija ņem vērā šādas saistības, ko Latvijas iestādes uzņēmušās paziņojumā: 

(a) Latvijas iestādes apstiprināja, ka par visiem nodomiem piešķirt reģionālo 
atbalstu paziņos Komisijai saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu vai nu 
kā par atbalsta shēmu, vai arī kā par atsevišķu paziņojumu, ja vien 
nepiemēro grupālā atbrīvojuma regulu. 

(b) Latvijas iestādes apstiprināja, ka attiecībā uz visu reģionālo ieguldījumu 
atbalstu tiks ievērotas atbalsta maksimālās intensitātes, kas noteiktas 
attiecīgajam reģionam Komisijas publicētajā reģionālā atbalsta plānā 
saskaņā ar šo paziņojumu. 

(c) Latvijas iestādes apstiprināja, ka lieliem ieguldījumu projektiem atbalsta 
maksimālās intensitātes, kas noteiktas attiecīgajam reģionam Komisijas 
publicētajā reģionālā atbalsta plānā saskaņā ar šo paziņojumu, tiks 
koriģētas atbilstīgi RAP 67. punktā dotajai formulai. 

                                                 
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas 

statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).  
6  Jaunākie pieejamie Eiropas Kopienu Statistikas biroja dati RAP pieņemšanas brīdī. 
7  OV C 28, 1.2.2000., 2. lpp., Labojums OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp. 
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(d) Latvijas iestādes apstiprināja, ka atsevišķi paziņos Komisijai par visiem 
lieliem ieguldījumu projektiem, kuru piedāvātā atbalsta summa pārsniedz 
atbalsta maksimāli pieļaujamo summu, ko var saņemt ieguldījums ar 
attaisnotiem izdevumiem 100 miljonu euro apmērā saskaņā ar koriģētajām 
reģionālā atbalsta augšējām robežām, kuras noteiktas RAP 67. punktā 
aprakstītajā skalas mehānismā. 

3.3. Attiecīgi pasākumi 

9. Komisija 2006. gada 6. marta vēstulē, atsauces numurs D/51856, ierosināja 
Latvijas iestādēm cita starpā ierobežot to esošo reģionālā atbalsta shēmu 
piemērošanu līdz 2006. gada 31. decembrim. Latvijas iestādes piekrita šiem 
attiecīgajiem pasākumiem bez nosacījumiem 2006. gada 25. aprīļa vēstulē, kas 
Komisijā reģistrēta 2006. gada 26. aprīlī. 

4. LĒMUMS 

10. Komisija attiecīgi ir nolēmusi: 

– uzskatīt pielikumā izklāstīto Latvijas reģionālā atbalsta plānu 2007. – 
2013. gadam par saderīgu ar EK Līgumu, jo tas atbilst noteikumiem Valstu 
reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2007. – 2013. gadam. Šis plāns ir spēkā 
no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim; 

– publicēt šā lēmuma pielikumā doto plānu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. Šīs vēstules viss teksts autentiskajā valodā tiks publicēts tīmekļa 
vietnē: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

Jebkurš pieprasījums par šo vēstuli ir jānosūta ierakstītā vēstulē vai pa faksu uz adresi: 
 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid I 
State Aid Greffe 
B – 1049 Brussels 

Fakss Nr.: 0032.2.296 12 42 
 
 

Ministra kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākos cieņas apliecinājumus, 
 
 

Komisijas vārdā 

 Komisijas locekle 
 Neelie KROES 
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PIELIKUMS lēmumam lietā N 447/2006 

 

Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam 
(OV C 54, 4.3.2006., 13. lpp.) 

LATVIJA – Valsts reģionālā atbalsta plāns no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim 

(Apstiprinājusi Komisija 2006 gada 13.9) 

Zonas kods Zonas nosaukums Reģionālā ieguldījumu atbalsta augšējā 
robeža1 

(piemērojama lieliem uzņēmumiem) 

 

1. Reģioni, kuriem pienākas atbalsts saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu līdz 2013. gada 31. decembrim 

LV 0 LATVIJA 50% 
 

 

                                                 
1  Ieguldījumu projektiem, kuru attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50 miljonus euro, šo augšējo robežu 

palielina par 10 procentu punktiem vidējiem uzņēmumiem un par 20 procentu punktiem maziem 
uzņēmumiem, kas definēti Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā par mikro, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). Lieliem ieguldījumu projektiem, kuru 
attaisnotie izdevumi pārsniedz 50 miljonus euro, šo augšējo robežu koriģē saskaņā ar 67. punktu 
Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2007. – 2013. gadam.   


