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Godātais Rinkēviča kungs! 

1. PROCEDŪRA 

(1) Latvijas iestādes ar vēstuli, kas reģistrēta 2013. gada 11. janvārī, iesniedza 
iepriekšēju paziņojumu par atbalsta shēmu “Noteikumi par atbalstu 
ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” (turpmāk “shēma”). 
Komisija 2013. gada 15. februārī lūdza sniegt papildu informāciju. Latvijas 
iestādes atbildēja vēstulē, kas reģistrēta 2013. gada 14. martā. 

(2) Latvijas iestādes ar 2013. gada 27. maija elektronisko paziņojumu, kas Komisijā 
reģistrēts tajā pašā dienā, paziņoja par šo shēmu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “LESD”) 108. panta 3. punktu1. Komisija 
2013. gada 19. jūnija e-vēstulē (D/ 062521) lūdza sniegt papildu informāciju, un 
Latvija iestādes atbildēja ar 2013. gada 21. jūnija e-vēstuli (A/ 064020).  

                                                 

1  No 2009. gada 1. decembra EK līguma 87. un 88. pants kļuva attiecīgi par LESD 107. un 108. pantu. 
Abi noteikumu kopumi būtībā ir identiski. Šajā lēmumā atsauces uz LESD 107. un 108. pantu 
attiecīgā gadījumā jāsaprot kā atsauces uz EK līguma 87. un 88. pantu. 



2 
 
 

2. PASĀKUMA APRAKSTS 

2.1. Mērķis  

(3) Shēmas mērķis ir Latvijā sekmēt reģionālo attīstību, attīstot ilgtspējīgas 
rūpnieciskās teritorijas un veicinot mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk “MVU”) 
veidošanos un paplašināšanos.  

(4) Latvijas iestādes plāno piešķirt atbalstu uzņēmumiem, kuri būvēs jaunas 
ražošanas ēkas, renovēs vai rekonstruēs vecas un lietošanā neesošas ražošanas 
ēkas un iznomās tās MVU.  

2.2. Juridiskais pamats 

(5) Shēmas juridiskais pamats ir: 

– darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums; 

– 2007. gada 15. februāra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadības likums (LV 33 (3609), 23.02.2007.); 

– Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
papildinājuma 2.3.2.2.2. apakšaktivitāti “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas 
telpu izveidei vai rekonstrukcijai” (turpmāk “Noteikumi”). 

2.3. Shēmas pārvaldība un atbalsta piešķīrēja iestāde 

(6) Atbalstu saskaņā ar paziņoto shēmu piešķirs pēc valsts iestāžu ieskatiem, 
pamatojoties uz attiecīgo iestāžu lēmumu. Tā kā projektus šīs shēmas ietvaros 
daļēji finansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk “ERAF”), ir 
piemērojamas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda prasības. 

(7) Shēmas īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde, t.i., Ekonomikas ministrija, un 
sadarbības iestāde, t.i., Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.  

(8) Atbalstu shēmas ietvaros piešķir, izmantojot atklātu projektu atlases procedūru. 
Projektu iesniegumus vērtē komisija, kuras sastāvā ir atbildīgās iestādes un 
sadarbības iestādes pārstāvji. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu 
pieņemšanas kārtība ir paredzēta Noteikumos. Ikviens potenciālais atbalsta 
saņēmējs var atrast attiecīgos noteikumus internetā šādā adresē: www.liaa.gov.lv.  

2.4. Shēmas ģeogrāfiskais un nozaru tvērums  

(9) Shēma ir piemērojama Latvijā (izņemot Rīgu), kuras visa teritorija ir uzskatāma 
par atbalstāmo reģionu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta a) apakšpunktā 
paredzēto atkāpi atbilstoši Komisijas 2006. gada 13. septembra lēmumam par 
Latvijas reģionālā atbalsta karti 2007.–2013. gadam2.  

                                                 

2  Valsts atbalsts N 447/2006 – Latvija – Reģionālā atbalsta karte 2007.–2013. gadam, OV C 287, 
24.11.2006., 26. lpp. 

http://www.liaa.gov.lv/
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(10) Latvijas iestādes nolēma, ka Rīga nebūs atbalstāma teritorija, jo šajā pilsētā jau tā 
ir koncentrēta lielākā daļa valsts saimnieciskās darbības. Turklāt Rīgā jau ir 
pieejams pietiekami daudz izīrējamu ražošanas telpu.  

(11) Shēmai ir nozaru raksturs, jo tā attiecas uz ražošanas telpu izīrēšanu vai 
iznomāšanu3. 

2.5. Atbalsta saņēmēji 

(12) Saskaņā ar Noteikumiem atbalsta saņēmēji shēmas ietvaros ir jebkāda lieluma 
uzņēmumi (mazie, vidējie un lielie), kuriem pieder nekustamais īpašums projekta 
izpildes vietā un ir īpašuma vai valdījuma tiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības 
uz šo infrastruktūru saskaņā ar valsts tiesību aktiem.  

(13) Lēstais atbalsta saņēmēju skaits ir no 11 līdz 50.  

(14) Latvijas iestādes apstiprināja, ka atbalstu saskaņā ar šo shēmu nevar piešķirt 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar LESD I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības 
produktu ražošanu, pārstrādi un/vai tirdzniecību vai darbojas mežsaimniecības, 
zvejas un akvakultūras, ogļrūpniecības, sintētisko šķiedru ražošanas, kuģubūves, 
tērauda un transporta nozarē. Ja atbalsta saņēmējs darbojas arī kādā no 
neatbalstāmajām nozarēm, tas uz atbalstu saskaņā ar paziņoto shēmu var 
pretendēt, ja nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par dažādajiem 
saimnieciskās darbības veidiem.  

(15) Shēmu nepiemēros uzņēmumiem, kas ir grūtībās nonākuši uzņēmumi, kā noteikts 
Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu 
glābšanai un pārstrukturēšanai4. 

2.6. Ilgums  

(16) Paziņotā shēma būs piemērojama līdz 2013. gada 31. decembrim. Shēma stājas 
spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi Eiropas Komisija.  

2.7. Budžets 

(17) Shēmas plānotā budžeta kopsumma ir 18 miljoni latu (aptuveni 25,7 miljoni 
euro)5. 

(18) Shēmas ietvaros pieejamā ERAF finansējuma kopsumma ir 6,6 miljoni latu 
(aptuveni 9,4 miljoni euro). Pārējos 11,4 miljonus latu (aptuveni 16,2 miljonus 
euro) finansēs no valsts budžeta.  

                                                 

3  NACE kods L 68.2 – Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (Padomes 
1990. gada 9. oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju 
Eiropas Kopienā, OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp., ar grozījumiem). 

4  OV C 244, 1.10.2004., 2. lpp. 

5  Šajā lēmumā visu latos norādīto summu ekvivalents euro ir aprēķināts saskaņā ar maiņas kursu 
1 EUR = 0,7013 LVL, kas ir maiņas kurss paziņošanas dienā, t.i., 2013. gada 27. maijā. 
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2.8. Atbalsta veids un intensitāte  

(19) Atbalstu piešķirs tiešu dotāciju veidā. Atbalsta intensitāte saskaņā ar shēmu ir 
izteikta kā bruto kopējo attiecināmo izdevumu procentuālā daļa. 

(20) Shēmas maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, ievērojot Latvijas reģionālā 
atbalsta karti 2007.–2013. gadam, bruto dotācijas ekvivalenta (BDE) izteiksmē ir 
50 %. 

(21) Vienam projektam piešķirtā atbalsta kopsumma nevar pārsniegt 1 miljonu latu 
(aptuveni 1,4 miljonus euro).  

2.9. Shēmas ietvaros atbalstāmie ieguldījumi un attiecināmās izmaksas  

(22) Saskaņā ar paziņoto shēmu tiek atbalstītas šādas darbības: 

(a) ieguldījumi ražošanas ēku būvniecībā;  

(b) ieguldījumi ražošanas ēku rekonstrukcijā;  

(c) ieguldījumi ražošanas ēku renovācijā.  

(23) Attiecināmās izmaksas saskaņā ar paziņoto shēmu ir izmaksas par materiālajiem 
aktīviem (ēkām un iekārtām), kas ietilpst sākotnējā ieguldījumu projektā. 
Rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā ieguldījumu izmaksas ir attiecināmas 
vienīgi tad, ja attiecīgajās ražošanas telpās pēdējos divus gadus pirms 
pietiekšanās uz atbalstu nav veikta saimnieciskā darbība. Mērķis ir jo īpaši 
padomju laikos celtās ražošanas ēkas, kas netiek izmantotas.  

(24) Sākotnējo ieguldījumu projekta ietvaros iegādātajiem aktīviem ir jābūt jauniem.  

(25) Atjaunošanai paredzēti ieguldījumi saskaņā ar shēmu nav atbalstāmi.  

(26) Attiecināmās izmaksas nosaka, ņemot vērā ieguldījumus materiālajos aktīvos 
saistībā ar būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām, ieskaitot 
materiālus un iekārtas tehniskajam nodrošinājumam un komunālo infrastruktūru, 
kā arī saistītās uzraudzības izmaksas, kas nepieciešamas ieguldījumu īstenošanai. 
Mašīnu tehnikas iegāde attiecināmajās izmaksās nav ietverta. 

(27) Materiālo aktīvu iegādei jābūt saistītai ar sākotnējo ieguldījumu projekta 
īstenošanu, lai palielinātu pieejamo ražošanas ēku skaitu reģionos ārpus Rīgas. 
Projekta īstenošanas vietai jābūt pilsētā ar vismaz 20 000 iedzīvotāju vai lielākais 
10 km attālumā no tās robežas (izņemot Rīgu). 

(28) Nemateriālo aktīvu izmaksas attiecināmajos ieguldījumu izdevumos nav ietvertas.  

(29) Ja atbalsta saņēmējs ir PVN maksātājs, PVN ir izslēgts no attiecināmajiem 
izdevumiem. Ja atbalsta saņēmējs nav PVN maksātājs, PVN ir ietverts 
attiecināmajos izdevumos.  

(30) Atbalsta saņēmēja daļai atbalstāmo ieguldījumu finansējumā ir jābūt vismaz 
25 %. 

(31) Lai varētu saņemt atbalstu, jaunuzceltās, rekonstruētās vai renovētās ražošanas 
ēkas vismaz uz 10 gadiem jāizīrē vismaz trim savstarpēji un ar atbalsta saņēmēju 
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nesaistītiem MVU, kas darbojas apstrādes rūpniecības nozarē6. Atbalsta 
saņēmējam attiecīgie nomas līgumi jāiesniedz sadarbības iestādē nomas 
noteikumu saskaņošanai. Turklāt pirmo 12 mēnešu laikā no ieguldījumu projekta 
pabeigšanas MVU jāiznomā vismaz 30 % no ražošanas ēkas platības. 36 mēnešu 
laikā no ieguldījumu projekta pabeigšanas MVU jāiznomā vismaz 80% no 
ražošanas ēkas platības.  

(32) Latvijas iestādes apstiprināja, ka MVU noteiktā nomas maksa tiks noteikta 
atbilstoši tirgus cenai. Tādēļ atbalsts neietekmēs nomas maksas apmēru. 

(33) Pēc nomas līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. septembrim 
attiecīgajiem MVU jāizveido vismaz 20 jaunas tiešās darba vietas. 36 mēnešu 
laikā no līgumu noslēgšanas attiecīgajiem MVU jāizveido vismaz 50 jaunas tiešās 
darba vietas. 

(34) Ieguldījumu projekts, kura attiecināmās izmaksas pārsniedz 50 miljonu euro 
ekvivalentu latos, ko nosaka atbilstoši Latvijas valūtas oficiālajam maiņas kursam 
pret euro, nevar pretendēt uz finansējumu saskaņā ar šo shēmu.  

2.10. Projekta sākuma datums un stimulējošas ietekmes princips 

(35) Noteikumos ir paredzēts, ka atbalsta saņēmēji darbu pie ieguldījumu projekta 
drīkst sākt tikai pēc tam, kad sadarbības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta 
iesnieguma apstiprinājumu. Ja darbs pie ieguldījumu projekta ir sākts agrāk, visas 
projekta izmaksas uzskata par neattiecināmām atbalsta saņemšanai saskaņā ar šo 
shēmu.  

2.11. Pašu ieguldījums 

(36) Latvijas iestādes apstiprina, ka atbalsta saņēmējs nodrošinās ieguldījumu vismaz 
25 % apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus 
resursus vai ārēju finansējumu, par ko nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, 
tostarp de minimis atbalsts7. 

2.12. Ieguldījumu saglabāšana 

(37) Paziņotā shēma paredz, ka atbalsta saņēmējam (neatkarīgi no tā lieluma) 
ieguldījumi attiecīgajā reģionā jāsaglabā vismaz desmit gadus no to veikšanas. 
Latvijas iestādes norāda, ka gadījumā, ja šis nosacījums netiek izpildīts, atbalsta 
saņēmējam atbalsts ir jāatmaksā. 

2.13. Atbalsta apvienošana 

(38) Atbilstoši Noteikumiem atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar paziņoto shēmu, nevar 
apvienot ar publisko finansējumu, kurš attiecībā uz tām pašām attiecināmajām 
izmaksām piešķirts citu atbalsta shēmu ietvaros vai individuāliem atbalsta 

                                                 

6  NACE kods C – Apstrādes rūpniecība (Padomes 1990. gada 9. oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par 
saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp., ar 
grozījumiem). 

7  Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam, OV L 379, 28.12.2006., 5. lpp. 
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projektiem (ieskaitot de minimis atbalstu), neatkarīgi no tā, vai publiskais 
finansējums sniegts no vietējiem, reģionāliem, valsts vai Eiropas Savienības 
finanšu līdzekļiem. Tādējādi tiks nodrošināts, ka netiek pārsniegts paziņotās 
shēmas atbalsta intensitātes robežlielums. 

2.14. Nozares atbalsta pasākuma ieguldījums reģionālajā attīstībā 

(39) Latvijas iestādes skaidroja, ka saimnieciskās darbības zemo līmeni reģionos ārpus 
Rīgas nosaka tas, ka trūkst ražošanas uzņēmumiem izmantojamas infrastruktūras. 
Turklāt Latvijas iestādes ir pierādījušas, ka ar pašlaik pieejamajām ražošanas 
telpām nepietiek, lai apmierinātu pašreizējo tirgus pieprasījumu. Tā kā 
būvniecības izmaksas ir augstas, investori ieguldījumus reģionos uzskata par 
pārāk riskantiem un par uzņēmuma atrašanās vietu labprātāk izvēlas Rīgu. Tikai 
ļoti neliels skaits uzņēmumu spētu pasūtīt jaunas, lielas ražošanas ēkas. Tas kavē 
ražošanas nozares attīstību un paplašināšanos reģionos ārpus Rīgas un rada lielu 
nevienlīdzību uzņēmējdarbības aktivitātes un nodarbinātības iespēju ziņā. Turklāt 
tas pastiprina darbaspēka aizplūšanu no reģioniem uz Rīgu vai ārvalstīm. 

(40) Latvijas iestādes uzsver, ka piemērotas ražošanas telpas ir viens no galvenajiem 
priekšnoteikumiem uzņēmumu paplašināšanai un jaunu uzņēmumu izveidei. 
Turklāt ir atzīts, ka piemērotas infrastruktūras trūkums ir viens no galvenajiem 
šķēršļiem, lai reģioniem ārpus Rīgas piesaistītu vietējos un ārvalstu tiešos 
ieguldījumus.  

(41) Saskaņā ar Latvijas iestāžu sniegto informāciju paziņotās shēmas rezultātā 
attiecīgajos reģionos tiks nodrošinātas papildu ražošanas telpas 40 000 m2 platībā 
un radītas 500 jaunas tiešās darba vietas.  

(42) Vērtējot shēmas ieguldījumu reģionālajā attīstībā, Latvijas iestādes uzskata, ka 
shēma ievērojami uzlabos ražošanas telpu pieejamību reģionos, tādējādi veicinot 
MVU paplašināšanos vai jaunu MVU izveidi. Līdz ar to mazināsies reģionālā un 
teritoriālā nevienlīdzība uzņēmējdarbības aktivitātes un nodarbinātības ziņā. Šis 
pasākums turklāt palīdzēs novērst darbaspēka turpmāku aizplūšanu uz Rīgu vai 
ārvalstīm.  

(43) Palielinoties piemērotu un ražošanas uzņēmumu vajadzībām atbilstīgu ražošanas 
telpu pieejamībai, uzlabosies arī dzīves kvalitāte un tiks veicināta kohēzija. 
Ilgtermiņa perspektīvā sagaidāms, ka palielināsies ieguldījumu iespējas mazākās 
pilsētās un reģionu rūpnieciskajās teritorijās, pozitīvi ietekmējot jaunas 
uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu izveidi.  

(44) Lai nodrošinātu līdzsvarotu reģionālo attīstību, finansējumu saskaņā ar šo shēmu 
vienā un tajā pašā pilsētā piešķirs lielākais diviem projektiem. Turklāt 
Noteikumos paredzētie projektu atlases kritēriji nodrošinās finansējuma 
vienlīdzīgu sadali reģionu starpā, panākot līdzsvarotu reģionālo attīstību. 
Atbilstoši atlases kritērijiem, kurus piemēros shēmas ietvaros atbalstāmajiem 
projektiem, priekšroka tiks dota tām Latvijas teritorijām, kurās izteikti trūkst 
ražošanas telpu un kuru vidējie attīstības rādītāji ir zemāki nekā pārējām Latvijas 
teritorijām.   
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3. NOVĒRTĒJUMS 

3.1. Shēmas valsts atbalsta raksturs 

(45) Saskaņā ar ierosināto atbalsta shēmu atbalsts tiešu dotāciju veidā tiks piešķirts 
uzņēmumiem, kas īsteno ieguldījumu projektus, kuru rezultātā palielinās 
iznomājamu ražošanas telpu pieejamība.  

(46) Shēma paredz, ka valsts iestādes izmantos valsts līdzekļus LESD 107. panta 
1. punkta nozīmē. 

(47) Saskaņā ar šo shēmu paredzētais atbalsts rada ekonomisku priekšrocību, jo tas 
ļauj finansējuma saņēmējiem samazināt ieguldījumu izmaksas, kas tiem parastā 
situācijā būtu jāsedz, lai izstrādātu šāda veida projektus. Tāpēc tas var radīt 
konkurences kropļojumus vai radīt šādu kropļojumu draudus. 

(48) Shēma ir selektīva, jo tā attiecas tikai uz konkrētām uzņēmumu kategorijām 
(skatīt 2.5. iedaļu), kas īsteno ieguldījumu projektus, kuru rezultātā palielinās 
iznomājamu ražošanas telpu pieejamība. Turklāt valstij ir rīcības brīvība, 
izvēloties projektus un piešķirot dotācijas saskaņā ar šo shēmu. 

(49) Visbeidzot, tā kā shēma attiecas uz nozarēm un uzņēmumiem, kas ir iesaistīti 
tirdzniecībā starp dalībvalstīm, pastāv risks, ka atbalsts varētu ietekmēt šo 
tirdzniecību.  

(50) Tādējādi ierosinātā atbalsta shēma ir uzskatāma par atbalstu LESD 107. panta 
1. punkta nozīmē. 

3.2. Atbalsta shēmas likumība 

(51) Paziņojot par atbalstu pirms tā īstenošanas, Latvijas iestādes ir izpildījušas savu 
pienākumu saskaņā ar LESD 108. panta 3. punktu. Komisija ņem vērā to, ka 
shēma stāsies spēkā tikai tad, kad tā šo shēmu būs apstiprinājusi. 

3.3. Atbalsta shēmas saderība ar noteikumiem 

(52) Tā kā ir konstatēts, ka paziņotā shēma ir valsts atbalsts LESD 107. panta 
1. punkta nozīmē, ir jāizvērtē, vai šo shēmu var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo 
tirgu.  

(53) Komisija ir izvērtējusi ierosināto atbalsta shēmu, ņemot vērā LESD 107. panta 
3. punkta a) apakšpunktu un Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007.–
2013. gadam8 (turpmāk “RAP”). Šā novērtējuma rezultātā konstatēts turpmāk 
minētais.  

(54) Atbilstoši RAP 10. punktam reģionālais atbalsts vispārīgā gadījumā būtu jāpiešķir 
saskaņā ar daudznozaru atbalsta shēmu, kura ir attiecīgās reģionālās attīstības 
stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, ar skaidri noteiktiem mērķiem. Ja izņēmuma 
kārtā ir paredzēts piešķirt atbalstu, kas paredzēts tikai vienai darbības jomai, 
dalībvalstij ir pienākums pierādīt, ka projekts dos ieguldījumu saskaņotas 

                                                 

8  Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007.–2013. gadam, OV C 54, 4.3.2006., 13. lpp. 
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reģionālās attīstības stratēģijas īstenošanā un ka, ņemot vērā projekta veidu un 
apmēru, tas neradīs nepieņemamus konkurences kropļojumus 

(55) Paziņoto shēmu var uzskatīt par nozaru pasākumu, jo tā attiecas tikai uz vienu 
darbības jomu, t.i., sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un 
pārvaldīšanu. 

(56) Attiecībā uz nepieciešamību pēc īpašas attieksmes pret ieguldījumu projektiem, 
kuru rezultātā palielinās iznomājamu ražošanas telpu pieejamība, un to devumu 
reģionālajā attīstībā Komisija atzīmē, ka paziņotā shēma atbilst mērķiem, kas 
noteikti Latvijas Nacionālajā industriālajā politikā. Šīs politikas iniciatīvas 
pamatā ir darbības, kas vērstas uz tirgus nepilnību novēršanu, konkurētspējas 
uzlabošanu un dažādu rūpniecības nozaru konkrēto vajadzību apmierināšanu.  

(57) Turklāt paziņotā shēma pilnībā atbilst Latvijas darbības programmai 
“Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kura izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas 
Nacionālo industriālo politiku. Paziņotā shēma, kura ir paredzēta ieguldījumu 
veicināšanai ražošanas telpās, atbilst mērķiem, kas noteikti darbības programmas 
2.3. prioritātei “Uzņēmējdarbības veicināšana” un jo īpaši 
2.3.2.2.2. apakšaktivitātei “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai 
rekonstrukcijai”.  

(58) Ņemot vērā iepriekš minēto, uzskatāms, ka paziņotā shēma ir saskaņotas 
reģionālās attīstības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. 

(59) Attiecībā uz atbalsta iespējamo ietekmi uz konkurenci jāatzīmē, ka maksimālā 
summa, ko saskaņā ar šo shēmu var piešķirt vienam projektam, ir 1 miljons latu 
(aptuveni 1,4 miljoni euro), tādējādi ierobežojot iespējamos konkurences 
kropļojumus.  

(60) Turklāt projektu atlases kritēriji ir izstrādāti tā, lai dotu priekšroku izmaksu ziņā 
efektīvākajiem projektiem. Vairāk punktu saņems projekts, kurā prasīta mazāka 
summa uz vienu kvadrātmetru. Tādējādi atbalsts nepārsniegs summu, kas 
nepieciešama projekta īstenošanai.  

(61) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka, lai gan paziņotā shēma ir 
nozares mēroga shēma, tā kopumā ir pieņemama, jo veicina saskaņotu Latvijas 
reģionālās attīstības stratēģiju un, ņemot vērā projektu veidu un apmēru, neradīs 
nepieņemamus konkurences kropļojumus. 

(62) Kā skaidrots turpmāk, paziņotā shēma atbilst arī pārējiem kritērijiem, kas 
ieguldījumu atbalstam noteikti RAP.  

(63) Atbilstoši RAP 9. punktam shēma neattieksies uz grūtībās nonākušiem 
uzņēmumiem tādā nozīmē, kā definēts Kopienas pamatnostādnēs par valsts 
atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai. 

(64) Atbilstoši RAP 34. punktam paziņotā shēma paredz reģionālu ieguldījumu 
atbalstu, kas tiks piešķirts sākotnējo ieguldījumu projektiem. 

(65) Shēmas ietvaros attiecināmie ieguldījumi materiālajos aktīvos (kā aprakstīts 
2.9. iedaļā) ietver aktīvus, kas saistīti ar ēkām un iekārtām, kā minēts RAP 
34. punktā. Atbalstu aprēķina, pamatojoties uz izdevumiem, kas uzskatāmi par 
attiecināmiem izdevumiem saskaņā ar RAP un atbilst RAP paredzētajiem 
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attiecīgajiem nosacījumiem. Iegādājamie aktīvi būs jauni, kā prasīts RAP 
54. punktā. 

(66) Ar ieguldījumu projektu saistītās priekšizpētes un konsultāciju izmaksas nav 
attiecināmas. 

(67) Nav attiecināmas arī nemateriālo aktīvu izmaksas atbilstoši definīcijai RAP 
34. punktā. 

(68) Atbilstoši RAP 34. punktam shēma nodrošina, lai netiktu atbalstīti atjaunošanai 
paredzētie ieguldījumi. 

(69) Atbilstoši RAP 41. punktam atbalsta līmeni aprēķina procentos no ieguldījumu 
projekta attiecināmo izmaksu vērtības, un tas nepārsniegs piemērojamo reģionālā 
atbalsta robežlielumu. 

(70) Paziņotās shēmas maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte atbilst spēkā esošajai 
Latvijas reģionālā atbalsta kartei 2007.–2013. gadam.  

(71) Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar paziņoto shēmu, nevarēs apvienot ar publisko 
finansējumu, kas attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām piešķirts citu 
atbalsta shēmu ietvaros vai individuāliem atbalsta projektiem (ieskaitot de 
minimis atbalstu), neatkarīgi no tā, vai publiskais finansējums sniegts no 
vietējiem, reģionāliem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Tādējādi 
tiks nodrošināts, ka netiek pārsniegts paziņotās shēmas atbalsta intensitātes 
robežlielums. 

(72) Atbalstu saskaņā ar shēmu piešķir pēc iestāžu ieskatiem. Ikvienā gadījumā ir 
nepieciešams administratīvs lēmums par atbalsta piešķiršanu. Darbu pie 
potenciāli atbalstāma projekta nevar sākt, pirms iesniegts atbalsta pieteikums un 
sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu, ar ko apstiprina projekta atbilstību 
paziņotās shēmas prasībām. Tādējādi ir ievērots RAP 38. punktā paredzētais 
nosacījums par stimulējošo ietekmi. 

(73) Atbilstoši RAP 108. punktam shēmas ietvaros nevar piešķirt atbalstu projektiem, 
kas ir sākti pirms shēmas publicēšanas internetā. 

(74) Shēmā ir paredzēts noteikums, ka atbalsta saņēmējs nodrošinās finansiālu 
ieguldījumu vismaz 25 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām un par 
šo ieguldījumu nedrīkst būt saņemts nekāds publiskais atbalsts, ievērojot RAP 
39. punktu. 

(75) Saskaņā ar paziņoto shēmu lieli ieguldījumu projekti RAP 4.3. iedaļas nozīmē 
nav atbalstāmi. 

(76) Atbalstam, ko piešķir saskaņā ar shēmu, ir izvirzīts nosacījums, ka atbalsta 
saņēmējam ir pienākums ieguldījumus attiecīgajā reģionā saglabāt vismaz desmit 
gadus no to veikšanas, kā noteikts RAP 40. punktā. 

(77) Shēmas ilgums atbilst Latvijas reģionālā atbalsta kartes 2007.–2013. gadam 
ilgumam. Shēma zaudēs spēku 2013. gada 31. decembrī. 
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4. SECINĀJUMS 

(78) Komisija uzskata, ka ierosinātā atbalsta shēma acīmredzami ir saderīga ar iekšējo 
tirgu, jo tā atbilst visiem RAP izklāstītajiem nosacījumiem, izņemot apstākli, ka 
tā ir nozaru shēma. Attiecībā uz minēto apstākli, tā kā valsts iestādes ir 
pamatojušas shēmas devumu reģionālajai attīstībai, Komisija saskaņā ar 
iedibināto praksi attiecībā uz nozaru shēmu apstiprināšanu ir nolēmusi necelt 
iebildumus. 

(79) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka paziņotā atbalsta shēma ir 
saderīga ar iekšējo tirgu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta a) apakšpunktu. 

5. LĒMUMS 

(80) Komisija attiecīgi ir nolēmusi necelt iebildumus pret paziņoto atbalsta shēmu, 
pamatojoties uz to, ka tā ir saderīga ar iekšējo tirgu saskaņā ar LESD 107. panta 
3. punkta a) apakšpunktu. 

(81) Komisija Latvijas iestādēm atgādina, ka ir jāievēro ziņojumu sniegšanas 
nosacījumi, kas izklāstīti Komisijas Regulā (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno 
Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus 
EK līguma 93. panta piemērošanai. 

(82) Komisija Latvijas iestādēm turklāt atgādina, ka par jebkuriem plāniem grozīt šo 
atbalsta shēmu ir jāpaziņo Komisijai.  

Ja šajā vēstulē ir konfidenciāla informācija, ko nedrīkst izpaust trešām personām, lūdzam 
informēt Komisiju piecpadsmit darbdienu laikā no šīs vēstules saņemšanas dienas. Ja 
Komisija noteiktajā termiņā nesaņems šādu motivētu pieprasījumu, tā uzskatīs, ka Jūs 
piekrītat šīs vēstules pilna teksta izpaušanai trešām personām un tās publicēšanai 
autentiskajā valodā šajā tīmekļa vietnē:  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Pieprasījums jānosūta ierakstītā vēstulē vai pa faksu uz šādu adresi: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
B-1049 Brussels 
Fakss: +32 2 29 61242 

 

Ar cieņu, 
Komisijas vārdā – 

 
 

 
 

        Cecilia Malmström 
         Komisijas loceklis 
        

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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