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Par vispārējās grupu atbrīvojuma regulas projektu 
 
 Latvija ir izvērtējusi Eiropas Komisijas sagatavoto Vispārējās grupu 
atbrīvojuma regulas projektu (turpmāk – regulas projekts) un kopumā to atbalsta. 
Vienlaicīgi vēršam Jūsu uzmanību uz sekojošo: 
 

1. Regulas projekta preambulas 5.punktā ir noteikts, ka, lai nodrošinātu 
efektīvāku atbalsta uzraudzību saistībā ar atbalsta programmām, individuāliem 
atbalstiem,  kas piešķirti saskaņā ar šādām programmām un individuāliem ad 
hoc atbalstiem, kas nav iekļauti nevienā atbalsta programmā, ir jānorāda tieša 
atsauce uz šo regulu un identifikācijas numuru, ko katram šādam pasākumam ir 
piešķīrusi Komisija. Nevaram piekrist šādai prasībai par atsauces uz Komisijas 
piešķirto identifikācijas numuru norādīšanu atbalsta programmā. Mūsuprāt, 
pašā atbalsta programmā nevajadzētu dot atsauci uz atbalsta pasākumam iedoto 
numuru, to vajadzētu darīt vietā, kur attiecīgā programma tiek publicēta. 
Pretējā  gadījumā, ņemot vērā faktu, ka Eiropas Komisijai notifikācija lēmuma 
pieņemšanai tiek nosūtīta par jau nacionālajā līmenī apstiprinātu atbalsta 
programmu/normatīvo aktu, pēc numura piešķiršanas būs jāveic grozījumi 
atbalsta programmā (Ministru kabineta noteikumos vai likumā), kas attiecīgi 
radīs liekus sarežģījumus, jo būs nepieciešams iziet atkārtotu un laikietilpīgu 
nacionālās likumdošanas saskaņošanas procesu, Līdz ar to lūdzam Jūs veikt 
minētā punkta redakcijas precizējumu. Līdzīgu precizējumu ir nepieciešams 
veikt arī Regulas projekta 3.panta pirmajā daļā, jo tā satur identisku prasību par 
identifikācijas numura norādes nepieciešamību. 



2. 3.pantā ierosinām precizēt redakciju, nosakot, ka atsauce ir jādod tikai uz 
Regulas numuru, norādot tās nosaukumu un izslēdzot prasību atbalsta 
programmā dot atsauci uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Gadījumā, ja attiecīgā prasība tiks atstāta Regulas projektā, lūdzam Eiropas 
Komisijas atbildīgos dienestus sniegt skaidrojumu, vai gadījumā, ja atbalsta 
programma ietvers atsauci tikai uz regulu, norādot tās nosaukumu, bet 
neietvers atsauci uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiks 
uzskatīts, ka ES Dalībvalsts nav ievērojusi 3. pantā noteikto prasību par 
atbalsta programmas atbilstību regulas nosacījumiem. 

3. No patreizējās Regulas projekta preambulas 18.punkta redakcijas nav skaidrs, 
cik liela ir pieminētā robežvērtība, ko piemēro atbalstam, kas piešķirts 
atmaksājamu aizņēmumu veidā saskaņā ar šo Regulu? Turklāt tas nav atrunāts 
arī citur Regulas projekta tekstā (piemēram, 5.panta pirmās daļas c 
apakšpunktā). Līdz ar to lūdzam Jūs precizēt redakcijas attiecībā uz šīs 
robežvērtības lielumu Regulas tekstā. 

4. Regulas projekta preambulas 39.punktā ir dota atsauce uz Komisijas 2003.gada 
6.maija ieteikumā Nr. 2003/361/EK sniegto mazo un vidējo komercsabiedrību 
definīciju. Taču pārsvarā citos Eiropas Komisijas dokumentos attiecībā uz 
definīciju mazo un vidējo komercsabiedrību statusa noteikšanai ir sniegta 
atsauce uz Regulām Nr.70/2001 un Nr.364/2004. Arī š.g. 3.jūlija Eiropas 
Komisijas rīkotajā sanāksmē ar dalībvalstīm, Eiropas Komisijas pārstāvji 
norādīja, ka Regulas projekta pielikumā ietvertā MVU definīcija ir izstrādāta, 
balstoties uz Regulu Nr.364/2004. Līdz ar to, lai nodrošinātu konsekvenci 
dotajās atsaucēs, ierosinām precizēt minēto Regulas projekta preambulas 
punktu, sniedzot atsauci uz augstāk minētajām regulām. 

5.  Regulas projekta 1.panta pirmās daļas d apakšpunkta un 4.iedaļas virsraksta 
patreizējā redakcija ir neprecīza. Lūdzam veikt precizējumus atbilstoši 
terminoloģijai, kāda ir lietota regulas projekta 6.panta pirmās daļas  c 
apakšpunktā, respektīvi, aiz vārda „konsultācijām” ievietojot abreviatūru 
„MVU”. 

6. No patreizējās Regulas projekta  2.panta 6.punktā sniegtās norādes uz I 
pielikumu nav skaidrs – par kādu pielikumu ir runa? Līdz ar to minētajā punktā 
ir nepieciešams precizēt atsauci uz pielikumu, atklājot sīkāk šī pielikuma 
avotu. 

7. Regulas projekta 2.panta 16.punktā sniegtie „neizdevīgā darba ņēmēja” kritēriji 
ievērojami atšķiras no tiem, kas ir pašreiz spēkā esošajā Komisijas regulā Nr. 
68/2001. Lūdzam Jūs izvērtēt, vai jaunais  tiesiskais regulējums nesamērīgi 
nesašaurina to personu loku, kas var kvalificēties par „neizdevīgu darba 
ņēmēju”? Piemēram, „neizdevīgu darba ņēmēju” kritērijos vajadzētu paredzēt 
arī to cilvēku grupu, kuriem ir dažādi funkcionālie traucējumi, bet kuriem nav 
atzīta invaliditāte. Tās varētu būt personas ar draudošu invaliditāti; 

8. Turklāt ierosinām papildināt Regulas projekta 2.panta 16.punkta e) 
apakšpunktā minēto definīciju ar vārdiem „un vīrieši”, jo profesiju segregācijas 
mazināšanai būtu veicināma ne tikai sieviešu nodarbinātība nozarēs un 
profesijās, kurās minētais dzimums ir mazāk pārstāvēts, bet būtu atbalstāma arī 



vīriešu nodarbinātība profesijās un nozarēs, kurās vīrieši šobrīd nodarbināti 
mazāk; 

9. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dati par personas etnisko izcelsmi ir sensitīvi 
personas dati Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē, līdz ar to 
atbalsta sniegšana saistībā ar Regulas projekta 2.panta 16.punkta f) 
apakšpunktā minēto definīciju būtu apgrūtināta; 

10. Regulas projekta 5.pantā tiek lietots termins „tirgus procentu likme”. Rodas 
neskaidrība, ko Komisija saprot ar šo terminu, vai šeit ir domāta „atsauces 
likme”? 

11. Regulas projekta 5.panta c) apakšpunktā nepieciešams precizēt redakciju, 
nosakot, cik liela ir pieminētā robežvērtība;  

12. Regulas projekta  9.pantā ir atruna, ka Komisija ir jānosūta tīmekļa vietnes 
adrese. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Latvijas gadījumā nebūs iespējams praktiski 
izpildīt minēto noteikumu.  Tā kā informācijas Eiropas Komisijai ir jānosūta 
vismaz 10 darba dienas pirms atbalsta programmas spēkā stāšanās vai ad hoc 
individuālā atbalsta piešķiršanas, respektīvi pirms attiecīgais likums vai 
Ministru kabineta noteikumi ir oficiāli publicēti un spēkā stājušies, nav 
iespējams sniegt informāciju par minēto dokumentu publikācijas vietas tīmekļa 
vietnes adresei, jo tādas reāli vēl nebūs. Turklāt, ņemot vērā, ka š.g. 3.jūlija 
Eiropas Komisijas rīkotās sanāksmes laikā EK pārstāvji informēja, ka EK 
neveic iesniegto programmu/projektu izvērtējumu, par kuriem EK tiek 
iesniegta informācija saskaņā ar izņēmumu regulām, vēl jo vairāk ir 
neizprotama prasība par normatīvā akta publikācijas vietas tīmekļa adreses 
nosūtīšanu vienlaicīgi ar kopsavilkuma informāciju. Vienlaicīgi piekrītam, ka 
tīmekļa adresi varētu ietvert gada pārskatā (kā tas šobrīd ir paredzēts Regulas 
projekta 9.panta 2.punktā); 

13. Regulas projekta 15.panta otrajā daļā esošais termins „transponēšanas termiņš” 
dotajā redakcijā ir pārāk neskaidrs un plaši interpretējams. Vai šeit ir paredzēts, 
ka atbalstu varēs sniegt ieguldījumiem Kopienas standartu ieviešanai pārejas 
periodu laikā, kas ir noteikts katrai Dalībvalstij, ja ieguldījumi tiks veikti 1 
gadu pirms pārejas perioda beigām? Lūdzam veikt redakcionālos 
precizējumus; 

14.  Ņemot vērā to, ka Eiropas Komisijas atbalstītajās programmās, ar kurām tiek 
piešķirts atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs, bieži vien ir arī citas 
attaisnojamās izmaksas (piemēram, transportēšanas izmaksas, ceļojumu 
izdevumu izmaksas u.c.) nekā tās, kas šobrīd ir uzskaitītas Regulas projekta 
21.panta trešajā daļā, tad būtu lietderīgi šo normu papildināt arī ar citu 
iespējamo attaisnojamo izmaksu uzskaitījumu; 

15. Iesakām papildināt Regulas projekta 6. sadaļu „Atbalsts pētniecībai un 
attīstībai” ar papildus pētījuma veidu – „lietišķie pētījumi”, atbilstoši OECD 
rekomendācijām, kas formulētas „Frascati Manual” (OECD, 2002), iekļaujot 
Regulas projekta 24. pantā  šādu apakšpunktu: 
( ) „Applied research” means original investigation undertaken in order to 
acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specificē 
practical aim or objective”. 



( ) „Lietišķie pētījumi” – pētījumi, kas tiek veikti, lai iegūtu jaunas zināšanas 
un kas pārsvarā vērsti uz kādu praktisku pielietojumu”; 

   Attiecīgi precizēt 25.panta otro un trešo punktu. 
16. Regulas projekta II nodaļas 7.iedaļas 30.panta  2.punktā nav skaidrs, vai 

palielināta attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte var tikt piemērota arī 
projektiem, kas paredz  apmācīt neizdevīgus darba ņēmējus kā daļu no projektā 
plānotās mērķa grupas. Nepieciešamības gadījumā aicinām paredzēt 
mehānismu, kā noteikt attiecināmo izmaksu atbalsta intensitātes apmēru 
atbilstoši projektā iesaistīto neizdevīgo darba ņēmēju īpatsvaram. 

17. Nobeigumā vēršam Jūsu uzmanību, ka ir nepieciešams pārskatīt Regulas 
projekta latviešu valodas tulkojuma tekstu, kas patreizējā redakcijā satur daudz 
pareizrakstības kļūdas un neprecīzu komercdarbības atbalsta kontroles terminu 
lietojumu. Norādām, ka būtiskākās no tām būtu: 
 

- visā Regulas projekta tekstā ir nepieciešams aizvietot terminu „attaisnojamās 
izmaksas” ar terminu „atbalstāmās izmaksas”. Turklāt visā Regulas projekta 
tekstā ir nepieciešams aizstāt terminu „bruto dotācijas ekvivalents” ar „bruto 
subsīdijas ekvivalents”; 

- visā Regulas teksta latviskā tulkojuma versijā tiek lietots termins „euro”. 
Pareizāk būtu lietot terminu „eiro”. 

- Regulas projekta latviskajā tulkojumā zemsvītras atsaucē Nr.6 ir norādīts 
nepareizs publikācijas gads, respektīvi, tam ir jābūt 2006.gadam; 

- Regulas projekta 2.punkta a) apakšpunktā vārdus „izvestajiem daudzumiem” ir 
nepieciešams aizvietot ar vārdiem „eksporta apjomiem”;  

- Regulas projekta 2.panta 10.apakšpunktā esošais termins „know-how” ir 
tulkots kā speciālā „profesionālā informācija”, taču precīzāk šī termina saturu 
atklātu tulkojums „zinātība”. 

- Regulas projekta 2.panta 16.punkta d) apakšpunktā vārdus „personas, kas   
dzīvo vienatnē” vajadzētu redakcionāli precizēt;  

- Regulas projekta 11.panta 1.punkta otrajā rindā ir izlaisti vārdi „un 
nodarbinātības veicināšanas”; 

- Visā regulas tekstā ierosinām veikt šādus redakcionālus labojumus: vārdus 
„strādājošs invalīds” izteikt kā „strādājoša persona ar invaliditāti”, vārdu 
„invalīds” izteikt kā „persona ar invaliditāti”, jēdzienu „neizdevīgs darba 
ņēmējs” (disadvantaged worker) izteikt kā „nelabvēlīgākā situācijā esošs 
darba ņēmējs”. 

-  Regulas projekta secinājumu daļas 40.punkta teikumu „Maziem un vidējiem 
uzņēmumiem ir izšķirīga nozīme darba vietu izveidošanā, bet vēl plašāk tie ir 
sociālās stabilitātes un ekonomikas attīstības faktori” izteikt šādā redakcijā 
„Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir izšķirošā loma darba vietu radīšanā, un 
tie darbojas kā sociālās stabilitātes un ekonomikas attīstības dzinulis.”, 
vienlaikus 49.punktā vārdu „nodarbināmību” aizstāt ar vārdu 
„nodarbinātību”. 

-  Attiecībā uz Regulas projekta I nodaļas 2.panta 17.punkta b) apakšpunktu, 
iesakām to izteikt šādā redakcijā „kurai ir atzīti ierobežojumi, ko rada ilgstošs 
vai nepārejošs fizisks, garīgs vai psiholoģisks ierobežojums, uz kuru 



dalībvalsts kompetentā iestāde ir noteikusi precīzu vispārējās darbspējas 
līmeni vai  darbspējas līmeni saistībā ar konkrētu amatu”. 

-   I nodaļas 2.panta 18.punktu  iesakām izteikt šādā redakcijā: „„aizsargāta 
nodarbinātība” ir nodarbinātība uzņēmumā, kurā vismaz 75% darba ņēmēju 
ir personas ar invaliditāti ar veselības vai darbspēju zaudējumu vismaz 25%”.   

- Regulas projekta 22.panta h) apakšpunktā vārdus „potenciālais pircējs” aizstāt 
ar vārdiem „ieguldītājs vai ieguldījumu fonds”; 

- Regulas projekta 27.panta 3.punkta a) apakšpunktu būtu ieteicams tulkot 
līdzīgi, kā tas ir 2006.gada Kopienas nostādņu par valsts atbalstu pētniecībai, 
attīstībai un inovācijai 5.3.punkta a) apakšpunktā, kas ir identiska teksta 
precīzāks un pilnīgāks tulkojums; 

-  Regulas projekta 30.panta ceturtās daļas f) apakšpunktā aizstāt vārdus 
„apmācāmo personiskās izmaksas” ar vārdiem „apmācāmā personāla 
izmaksas”.  

-  Attiecībā par II nodaļas 8.iedaļu iesakām:  
- iedaļas nosaukumu izteikt redakcijā „Atbalsts mazāk konkurēt spējīgu darba 

ņēmēju un personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā”; 
- 32.pantu redakcionāli izteikt: „Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai 

algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām”; 
- 33.pantu izteikt jaunā redakcijā: „Atbalsts, kā kompensācija papildus 

izdevumiem, kas saistīti ar personu ar invaliditāti nodarbināšanā algotā 
darbā”; 

- 31, 32. un 33.panta 2.punktus aiz vārda „nedrīkst” papildināt ar vārdu 
„pārsniegt”. 

 
 
Valsts sekretāres vietā- 
Valsts sekretāres vietnieks      I. Gaugers 
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