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EIROPAS KOMISIJA 

Briselē, 15.1.2009 
C(2009) 165 

Par:    Valsts Atbalstu Nr. N 729/2007 – Latvija 

Atbalsts SIA „Eko Osta” – biodegvielas otrreizēja izmantošana – 
augu eļļas produkti koģenerācijas rūpnīcā Rīgā 

 
Ministra kungs  

1. PROCEDŪRA 

1. Ar 2007. gada 10. decembra elektronisko paziņojumu (SANI 809) Latvijas iestādes 
saskaņā ar EK līguma 88. panta 3. punktu paziņoja par individuālo ad hoc atbalstu, 
ko piešķir uzņēmumam SIA „Eko Osta”.  

2. Ar 2008. gada 5. februāra vēstuli (*D/50489) Komisija pieprasīja papildu 
informāciju par paziņoto pasākumu. Ar 2008. gada 28. marta vēstuli (*A/5906) 
Latvijas iestādes lūdza Komisiju pagarināt termiņu, lai varētu iesniegt papildu 
informāciju; Komisija tam piekrita. 

3. Latvijas iestādes iesniedza pieprasīto informāciju 2008. gada 21. aprīļa vēstulē 
(*A/7632), ko Komisija reģistrēja tajā pašā dienā. 

4. Ar 2008. gada 24. jūnija vēstuli (*D/52490) Komisija pieprasīja papildu informāciju 
par paziņoto pasākumu. Ar 2008. gada 11. jūlija vēstuli (*A/14158) Latvijas iestādes 
lūdza Komisiju pagarināt termiņu, lai varētu iesniegt papildu informāciju; Komisija 
tam piekrita. 

5. Latvijas iestādes iesniedza pieprasīto informāciju ar 2008. gada 7. augusta vēstuli 
(*A/16591), ko Komisija reģistrēja tajā pašā dienā. 

6. Ar 2008. gada 8. oktobra vēstuli (*D/53886) Komisija pieprasīja papildu informāciju 
par paziņoto pasākumu. Latvijas iestādes iesniedza pieprasīto informāciju ar 



 

2008. gada 14. novembra vēstuli (*A/24275), ko Komisija reģistrēja tajā pašā dienā, 
un ar 2008. gada 19. decembra e-pastu (*A/27542), ko Komisija reģistrēja tajā pašā 
dienā. 

2. SĪKS ATBALSTA APRAKSTS 

2.1. Paziņotā atbalsta pasākuma pamatojums un mērķis 

7. Paziņojums attiecas uz individuālo ad hoc reģionālo atbalstu, ko piešķir uzņēmumam 
SIA „Eko Osta” ieguldījumu projektam, kas saistīts ar esošās ražotnes kopējā 
ražošanas procesa būtisku maiņu. Projektu īstenos Rīgā, un tā ietvaros paredzēts 
iegādāties koģenerācijas iekārtu, kur kā kurināmais tiks izmantota biomasa (augu 
eļļas produkti), kuru sadegšanas rezultātā iegūto siltumu un elektroenerģiju atbalsta 
saņēmējs izmantos savos tehnoloģiskajos procesos. Pasākuma mērķis ir veicināt 
reģionālo attīstību un vides aizsardzību Rīgā (Latvijā), kas ir reģions, kas ir tiesīgs 
pretendēt uz reģionālo atbalstu saskaņā ar EK līguma 87. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu, piemērojot lieliem uzņēmumiem standarta reģionālā atbalsta 
maksimālo robežu 50 % apmērā no BDE1. Saskaņā ar Komisijas lēmumu par 
Latvijas reģionālā atbalsta karti 2007.–2013. gadam2, izņemot atbalstu, kas piešķirts 
transporta nozarē, iepriekšējo atbalsta maksimālo robežu var palielināt par 
10 procentu punktiem no BDE vidējiem uzņēmumiem. 

8. Paziņoto atbalstu šim projektam piešķirs, izmantojot Norvēģijas finanšu instrumentu, 
kuru izmanto līdzās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentam. Līdzekļus 
iedalīs Latvijas valsts budžetā, un maksājumus atbalsta saņēmējiem veiks no valsts 
budžeta.  

9. Norvēģijas finanšu instrumenta prioritārās jomas „Vides aizsardzība” vispārējās 
politikas instruments ir vides aizsardzības projektu īstenošana, novēršot un samazinot 
piesārņojumu un veicinot atjaunojamu energoresursu izmantošanu. Piesārņojuma 
integrēta novēršana un kontrole un atjaunojamu energoresursu izmantošanas 
veicināšana Latvijā ir noteikta kā viena no prioritātes „Vides aizsardzība” īpašām 
apakšprioritātēm3. Latvijas iestādes arī norāda, ka paziņotais atbalsts konkrētajam 
projektam atbilst mērķiem, kas noteikti Ministru kabineta 2004. gada 2. aprīļa 
rīkojumā Nr. 198 „Reģionālās politikas pamatnostādnes”4.  

2.2. Juridiskais pamats 

10. Atbalsta juridiskais pamats ir šādi tiesību akti:  

– Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumi Nr. 852 „Noteikumi par 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un 
novērtēšanas sistēmu”, 

                                                 
1  Sal. Komisijas 2006. gada 13. septembra lēmumu Lietā N 447/2006 – Latvija – Reģionālā atbalsta karte 

2007.-2013. gadam, OV C 287, 24.11.2006., 26. lpp. 
2  Turpat. 
3  Skat. Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumus Nr. 963 „Eiropas Ekonomikas zonas  

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte „Vides aizsardzība” 
 atklāta konkursa nolikums”. 
4  Oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis”, 7.4.2004., Nr. 55. 



 

– Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 963 „Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta prioritāte „Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”, 

– Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 396 „Kārtība, kādā 
valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu 
īstenošanai un veic maksājumus”, 

– 2007. gada 18. oktobra likums „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums” 
(„Latvijas Vēstnesis”, 175 (3751), 31.10.2007.).  

2.3. Atbalsta saņēmējs  

11. SIA „Eko Osta” ir vidējs uzņēmums Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma par 
mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju5 nozīmē; uzņēmums ir dibināts 
1999. gadā un nodarbojas ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
ieviešanu un koordinēšanu. Uzņēmums sniedz šādus pakalpojumus: izlietotās eļļas 
un tās blakus produktu savākšana un izmantošana, ar naftas produktiem piesārņoto 
notekūdeņu savākšana un izmantošana, kā arī ar naftas produktiem piesārņotās grunts 
attīrīšana, pārstrāde un izmantošana.  

2.4. Projekts 

12. Ieguldījumu projektā paredzēts iegādāties koģenerācijas iekārtu, kur kā kurināmais 
tiks izmantota biomasa (augu eļļas produkti), kuru sadegšanas rezultātā iegūto 
siltumu un elektroenerģiju uzņēmums izmantos savu ražošanas procesu vajadzībām. 
Summa, kas vajadzīga telpu / iekārtu un aprīkojuma iegādei (t. i., kopējie attaisnotie 
izdevumi) sasniegs LVL 340 017 (EUR 483 8006). Latvijas iestādes paziņo, ka 
iegādājamie materiālie aktīvi būs jauni un ka netiks piešķirts atbalsts atjaunošanai 
paredzētiem ieguldījumiem. 

13. Latvijas iestādes arī uzsver, ka atbalstāmais projekts būs pirmais šāda veida projekts 
Latvijā, biomasas otrreizējos produktus izmantojot koģenerācijas procesā. Lai 
saražotu siltumenerģiju savam ražošanas procesam, SIA „Eko Osta” līdz šim 
sadedzināja mazutu padomju laika tipa katlumājā katlos ar zemu lietderības 
koeficentu. 

14. Cits šā projekta būtisks aspekts ir pāreja no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem 
energoresursiem. Jaunās koģenerācijas iekārtas darbības rezultātā tiktu pārtraukta 
mazuta katlumājas darbība, kas līdz šim piegādāja siltumu attīrīšanas iekārtām. Tādēļ 
Latvijas iestādes uzskata, ka projekta īstenošanas rezultātā ir paredzēts būtiski 
samazināt SEG izmešus. Projekta īstenošanas rezultātā ir paredzēts šāds izmešu 
apjoma samazinājums: SO2, piemēram, samazināsies par 7,1 t/g, CO2 samazināsies 
par 564,1 t/g un NOx samazināsies par 0,2 t/g. 

15. Latvijas iestādes norāda, ka projekta uzsākšanas datums ir atkarīgs no Eiropas 
Komisijas lēmuma, ar kuru atļaut piešķirt atbalstu, datuma.  

                                                 
5  OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp. 
6  Latvijas Republikas Valsts Bankas noteiktais valūtas maiņas kurss paziņojuma brīdī, t. i., 2007. gada 

decembrī, EUR 1 = LVL 0,702804. 



 

 

2.5. Atbalsta pasākums 

16. Latvijas iestādes apstiprināja, ka atbalsta saņēmējs pieteikumu atbalstam ir iesniedzis 
pirms darba pie projekta sākšanas. Atbalsta piešķiršanas līgums starp Finanšu 
ministriju, Vides ministriju un atbalsta saņēmēju SIA „Eko Osta” netiks noslēgts, 
kamēr Komisija nav pieņēmusi atbalsta apstiprināšanas lēmumu. 

17. Atbalstu aprēķina, atsaucoties uz materiālajām ieguldījumu izmaksām, kas izriet no 
ieguldījumu projekta. Atbalstu piešķir kā tiešo dotāciju ar kopējo nominālo summu 
LVL 0,18 miljoni (EUR 252 480), kas atbilst atbalsta intensitātei 52,19 % DBE 
apmērā no attaisnotajām izmaksām, kuru nominālvērtība sasniedz LVL 340 017 
(EUR 483 800).  

18. Atbalstu SIA „Eko Osta” pilnībā finansēs, izmantojot Norvēģijas finanšu 
instrumentu. Atbalstu pārvaldīs Vides ministrija, un ir paredzēts, ka atbalsta 
saņēmējam to izmaksās 2009. gada 31. martā.  

19. Latvijas iestādes apstiprināja, ka paziņotā atbalsta summa un atbalsta intensitāte 
netiks pārsniegtas.  

20. Paziņotā atbalsta saņēmēja ieguldījums projekta finansēšanā būs vismaz 25 % – vai 
nu izmantojot savus līdzekļus vai ārējo finansējumu tādā veidā, kas nav saistīts ar 
jebkādu valsts atbalstu.  

21. Latvijas iestādes apstiprināja, ka minētais ieguldījums pēc tā veikšanas paliks 
attiecīgajā reģionā vismaz minimālo laika posmu – trīs gadus. 

2.6. Atbalsta apvienošana 

22. Minēto individuālo ad hoc atbalstu nevar apvienot ar citu vietēja, reģionāla, valsts 
vai Kopienas līmeņa pasākumu ietvaros saņemtu atbalstu, lai segtu tās pašas 
attaisnotās izmaksas, vai ar de minimis atbalstu attiecībā uz tām pašām attaisnotajām 
izmaksām, ja tādējādi tiktu pārsniegta reģionālā atbalsta maksimāli pieļaujamā 
intensitāte, ko piemēro Latvijai7. 

2.7. Reģionālais ieguldījums 

23. Latvijas iestādes norāda, ka SIA „Eko Osta” īstenotais projekts ietekmēs Latvijas 
reģionu attīstību saistībā ar nodarbinātības pieaugumu, darbinieku ienākumu un 
sociālās labklājības paaugstināšanu un izlietotās eļļas produktu savākšanas tīkla 
efektivitātes uzlabošanu Latvijā. 

24. Latvijas iestādes norāda, ka SIA „Eko Osta” viena pati nespēj izveidot eļļas 
savākšanas tīklu, tādēļ tā ir ievērojamā mērā atkarīga no pašreizējiem sadarbības 
partneriem. SIA „Eko Osta” ir vienojusies ar saviem sadarbības partneriem, ka 
reģionālajos atkritumu savākšanas punktos tiks izveidotas jaunas darba vietas 
atkarībā no katrā pilsētā vai lauku apvidū savāktās augu eļļas apjoma. Tiek lēsts, ka 
sadarbības partneri radīs vismaz piecas līdz desmit darba vietas. Tomēr saskaņā ar 

                                                 
7  Sal. Komisijas 2006. gada 13. septembra lēmumu Lietā N 447/2006 – Latvija – Reģionālā atbalsta karte 

2007.-2013. gadam, OV C 287, 24.11.2006., 26. lpp. 



 

aplēsēm optimālais radīto darba vietu skaits būs līdz 20 darba vietām. SIA „Eko 
Osta” darbosies arī Latvijas reģionos, kur bezdarba līmenis ir augstāks nekā Rīgas 
pilsētā. 

3. ATBALSTA NOVĒRTĒJUMS 

3.1. Valsts atbalsta konstatēšana atbilstoši EK līguma 87. panta 1. punktam 

25. Atbalstu SIA „Eko Osta” piešķir, izmantojot valsts līdzekļus. Atbalstu finansē no 
valsts līdzekļiem, jo Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļus izmaksā no konta, ko 
ir izveidojusi Latvija un kas tai pieder. Latvijas iestādes pārvalda līdzekļus, veic 
līdzekļu saņēmēju priekšatlasi un veic maksājumus no šiem līdzekļiem. Tādējādi 
līdzekļi atrodas Latvijas iestāžu rīcībā un ir uzskatāmi par Latvijas līdzekļiem. 

26. Ar šo atbalstu uzņēmumam SIA „Eko Osta” tiek piešķirtas ekonomiskas 
priekšrocības salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, kas šādu atbalstu nesaņem. Tā 
kā pasākums attiecas uz individuālo ad hoc atbalstu, kas piešķirts vienam 
uzņēmumam, tas tiek uzskatīts par selektīva rakstura pasākumu.  

27. Visbeidzot, ņemot vērā apstākli, ka atbalsta pasākums attiecas uz uzņēmumu, kas 
iesaistīts tirdzniecībā starp dalībvalstīm, pastāv risks, ka atbalsts varētu ietekmēt 
tirdzniecību Kopienā un kropļot konkurenci.  

28. Tādējādi paziņotais pasākums ir uzskatāms par valsts atbalstu EK līguma 87. panta 
1. punkta nozīmē.  

3.2. Atbalsta pasākuma likumība 

29. Paziņojot par atbalstu projektam pirms tā īstenošanas, Latvijas iestādes izpildīja 
saistības, kas paredzētas EK līguma 88. panta 3. punktā. 

3.3. Saderība 

30. Atbalsta mērķis ir veicināt reģionālo attīstību, un attiecīgi atbalstu novērtēja saskaņā 
ar valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2007.–2013. gadam8 (turpmāk – RAP). 
Veicot novērtējumu, Komisija ir ņēmusi vērā šādus punktus.  

31. Vispārīgā gadījumā Komisija nepieļauj, ka individuālo ad hoc atbalstu piešķir 
atbilstoši reģionālā atbalsta noteikumiem (sal. RAP 10. punktu). Tomēr šajā 
gadījumā projekts labvēlīgi ietekmēs Latviju. Projekts ietekmēs Latvijas reģionu 
attīstību, jo tas veicinās nodarbinātības pieaugumu, darbinieku ienākumu un sociālās 
labklājības paaugstinājumu un izlietotās eļļas produktu savākšanas tīkla efektivitātes 
uzlabošanu. Komisija arī atzīst, ka paziņotais atbalsts atbilst mērķiem, kas noteikti 
Ministru kabineta 2004. gada 2. aprīļa rīkojumā Nr. 198 „Reģionālās politikas 
pamatnostādnes”. Tādēļ, ņemot vērā projekta un paziņotā atbalsta veidu un apmēru, 
Komisija uzskata, ka atbalsta reģionālais ieguldījums ir lielāks par konkurences 
kropļojumiem un ietekmi uz tirdzniecību Kopienā.  

32. Paziņotais ieguldījums uzskatāms par sākotnēju ieguldījumu saskaņā ar RAP 
34. punktu, jo tas aptver ieguldījumus materiālos aktīvos un saistīts ar esošās 

                                                 
8  OV C 54, 4.3.2006., 13. lpp. 



 

ražotnes kopējā ražošanas procesa būtisku maiņu. Tādējādi paziņotais atbalsts ir 
reģionālais ieguldījumu atbalsts, kas tiks piešķirts sākotnējo ieguldījumu projektam. 

33. Projekta attaisnotās izmaksas veido telpu / iekārtu un aprīkojuma izmaksas (sal. RAP 
34. punktu). Atbalstu aprēķina, balstoties uz izdevumiem, kas uzskatāmi par 
attaisnotajām izmaksām saskaņā ar RAP un atbilst tur minētajiem attiecīgajiem 
nosacījumiem (sal. RAP 50. punktu). Iegādājamie aktīvi būs jauni (sal. RAP 
54. punktu). 

34. Paziņotā atbalsta intensitāte 52,19 % apmērā no DBE nepārsniedz reģionālā atbalsta 
maksimāli pieļaujamo intensitāti, kas ir 60 % no DBE un ko piemēro vidējiem 
uzņēmumiem Latvijā 2007.–2013. gadā.  

35. Latvijas iestādes apstiprināja, ka paziņotā atbalsta summa un atbalsta intensitāte 
netiks pārsniegtas.  

36. Atbalsta saņēmējs pieteikumu atbalstam iesniedza, pirms tika sākts darbs pie 
projekta, un kompetentā iestāde nosūtīja priekšlīgumu, saskaņā ar kuru pasākums 
vispirms ir jāapstiprina Komisijai, lai piešķirtu atbalstu9 (sal. RAP 38. punktu).  

37. Atbalsta saņēmēja finansiālais ieguldījums, kas nav saistīts ar jebkādu valsts atbalstu, 
attaisnotajās izmaksās pārsniedz obligāto 25 % robežu (sal. RAP 39. punktu).  

38. Latvijas iestādes apņemas nodrošināt, ka izvērtējamais ieguldījums paliks attiecīgajā 
reģionā vismaz trīs gadus kopš tā veikšanas (sal. RAP 40. punktu). 

39. Noteikumi par atbalsta apvienošanu ir ievēroti (sal. RAP 4.4. sadaļu). 

40. Pamatojoties uz iepriekšminēto novērtējumu, Komisija uzskata, ka paziņotais 
atbalsts LVL 0,18 miljonu apmērā, ko piešķir SIA „Eko Osta”, ir saderīgs ar 
EK līgumu, piemērojot EK līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 
EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu.  

4. LĒMUMS 
Komisija attiecīgi ir nolēmusi  

– uzskatīt atbalstu par saderīgu ar EK līgumu. 

Ja šī vēstule satur konfidenciālu informāciju, kura nav izpaužama trešām personām, lūdzam 
par to ziņot Komisijai piecpadsmit darba dienu laikā no šīs vēstules saņemšanas dienas. Ja 
Komisija noteiktajā termiņā nesaņems šādu pamatotu lūgumu, tā uzskatīs, ka Jūs piekrītat 
tam, ka informācija tiek paziņota trešām personām un vēstules pilns teksts autentiskajā valodā 
tiek publicēts šādā tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm  

Jūsu pieprasījums jānosūta ierakstītā vēstulē vai pa faksu uz šādu adresi: 

                                                 
9  Kaut arī Norvēģijas Ārlietu ministrija 2008. gada 4. martā pieņēma labvēlīgu lēmumu par SIA „Eko 

Osta” pieteikumu, atbalsta piešķiršanas līgums starp Finanšu ministriju, Vides ministriju un atbalsta 
saņēmēju SIA „Eko Osta” tiks noslēgts pēc tam, kad Komisija būs apstiprinājusi atbalsta pasākumu. 
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