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Augsti godātais ministra kungs!   

1. PROCEDŪRA 

(1) Ar 2019. gada 13. decembra vēstuli, ko Komisija reģistrējusi tajā pašā dienā, 

Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (LESD) 108. panta 3. punktu Komisijai paziņoja 

iepriekš minēto atbalsta shēmu. 

(2) Paziņojums tika iesniegts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 

Nr. 794/2004
1
 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kurā ir paredzēta vienkāršota 

paziņošanas procedūra.  

(3) Ar 2020. gada 13. janvāra vēstuli, kas reģistrēta tajā pašā dienā, Latvijas 

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā nosūtīja Komisijai papildu 

informāciju, ko tā pieprasīja Latvijas iestādēm ar 2020. gada 9. janvāra vēstuli. 

                                                 
*
 Handling instructions for SENSITIVE information are given at https://europa.eu/!db43PX  

1
  Komisijas Regula (ES) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 

2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 

108. panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.). 

https://europa.eu/!db43PX
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2. APRAKSTS 

2.1. Mērķis 

(4) Paziņojums attiecas uz grozījumu atbalsta shēmā SA.41388 (2015/N) “Atbalsts 

kredītprocentu daļējai dzēšanai”, kas apstiprināta ar Komisijas 2015. gada 

17. augusta Lēmumu C(2015) 5883 final (turpmāk “sākotnējais lēmums”). Šīs 

shēmas mērķis ir veicināt investīcijas primāro lauksaimniecības produktu 

ražošanas nozarē un tādējādi nodrošināt lauksaimnieciskās ražošanas 

nepārtrauktību un līdz ar to arī ilgtspēju.  

2.2. Juridiskais pamats 

(5) Atbalsta shēmas juridiskais pamats ir Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra 

noteikumi Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”.  

2.3. Ilgums 

(6) No 2020. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim. 

2.4. Atbalsta saņēmēji 

(7) Atbalsta saņēmēji ir vairāk nekā 1000 dažāda lieluma uzņēmumi, kuri darbojas 

primāro lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē. 

2.5. Paziņotā grozījuma apraksts 

(8) Grozījums paredz pagarināt atbalsta shēmas darbību laikposmam no 2020. gada 

1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim (sākotnējās shēmas termiņš beidzās 

2019. gada 31. decembrī; papildus sniegtajā informācijā Latvijas iestādes norāda, 

ka janvārī kredītprocentu dzēšana netiks veikta un ka jebkurā gadījumā problēmas 

ar stimulējošu ietekmi nebūs, jo lauksaimnieki, kas ir atbalsta pagarinājuma 

pieprasītāji, attiecīgo atbalsta pieteikumu jau ir iesnieguši 2019. gada oktobrī, 

turklāt 2020. gada janvārī atbalsta maksājumi netiks veikti). Latvijas iestādes ir 

apņēmušās atbalsta shēmu pielāgot jaunajiem valsts atbalsta noteikumiem, kas 

būs spēkā pēc 2020. gada 31. decembra. Sākotnējā lēmuma kontekstā aprakstītās 

un analizētās atbalsta shēmas budžets (85 373 000 EUR) un citi elementi nav 

mainījušies.  

3. NOVĒRTĒJUMS 

(9) Regulas (ES) Nr. 794/2004 4. pantā atsevišķiem jau esošā atbalsta grozījumiem ir 

paredzēta vienkāršota procedūra. Ar grozījumiem esošā atbalstā saprot jebkādas 

izmaiņas, izņemot pilnībā formāla vai administratīva rakstura izmaiņas, kas nevar 

ietekmēt novērtējumu par atbalsta pasākuma saderību ar kopējo tirgu. Regulas 

4. panta 2. punktā uzskaitītajiem grozījumiem piemēro vienkāršotu procedūru. 

Minētā panta 3. punktā ir precizēts, ka vienkāršotu procedūru piemēro tikai tām 

shēmām, par kurām dalībvalsts ir iesniegusi gada ziņojumu.  

(10) Minētais paziņotais grozījums ir shēmas darbības ilguma pagarinājums, uz kuru 

attiecas Regulas (ES) Nr. 794/2004 4. panta 2. punkta b) apakšpunkts. Turklāt 

atskaite par sākotnējo shēmu ir iekļauta Latvijas iesniegtajā gada ziņojumā. Tāpēc 

vienkāršotu procedūru var piemērot. 
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3.1. Atbalsta esība – LESD 107. panta 1. punkta piemērošana 

(11) Saskaņā ar Līguma 107. panta 1. punktu, “Ja vien Līgumi neparedz ko citu, ar 

iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā 

citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences 

izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču 

ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm”. 

(12) Valsts atbalsta esība LESD 107. panta 1. punkta nozīmē ir pierādīta sākotnējā 

lēmumā sniegtajā analīzē; šajā sakarā Komisija atsaucās uz sākotnēja lēmuma 

17.–22. apsvērumu. 

3.2. Atbalsta likumība – LESD 108. panta 3. punkta piemērošana 

(13) Atbalsta shēmas grozījums Komisijai paziņots 2019. gada 13. decembrī. Šis 

grozījums vēl nav īstenots (skat. 8. apsvērumu). Tāpēc Latvija savu pienākumu 

saskaņā ar LESD 108. panta 3. punktu ir izpildījusi. 

3.3. Atbalsta saderība 

3.3.1. LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana 

(14) Saskaņā 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu atbalsts, kas veicina konkrētu 

saimniecisko darbību vai konkrētu reģionu attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds 

nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas ir pretrunā kopīgām 

interesēm, tiek uzskatīts par saderīgu ar iekšējo tirgu.  

(15) Sākotnējā lēmumā šī atkāpe tika atzīta par piemērojamu (sākotnējā lēmuma 24. 

un 57. apsvērums). 

3.3.2. Eiropas Savienības Pamatnostādnes par valsts atbalstu 

lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 

2014.–2020. gadam
2
 (turpmāk “Pamatnostādnes”) – to piemērošana 

(16) Paziņotajai atbalsta shēmai piemēro Pamatnostādņu I daļas 3. nodaļu un II daļas 

1.1.1.1 iedaļu (“Atbalsts ieguldījumiem materiālajos vai nemateriālajos lauku 

saimniecību aktīvos, kas ir saistīti ar primāro lauksaimniecisko ražošanu”). 

(17) Atbilstība iepriekšminētajiem noteikumiem tika analizēta sākotnējā lēmuma 

kontekstā; šajā sakarā Komisija atsaucās uz sākotnējā lēmuma 25.–

55. apsvērumu. Paziņotais grozījums, t. i., shēmas darbības termiņa pagarinājums, 

neietekmē sākotnējā lēmuma kontekstā veikto analīzi (Komisija var pieņemt 

Latvijas iestāžu sniegtos skaidrojumus stimulējošās ietekmes jautājumā – skat. 

8. apsvērumu). Tāpēc attiecībā uz shēmas saderību ar iekšējo tirgu Komisija var 

saglabāt savus iepriekšējos secinājumus. 

                                                 
2
  OV C 204, 1.7.2014., 1. lpp. Grozītas ar paziņojumiem, kas publicēti OV C 390, 24.11.2015., 4. lpp., 

OV C 139, 20.4.2018., 3. lpp. un OV C 403, 9.11.2018., 10. lpp. 



 

4 

4. SECINĀJUMS 

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, Komisija ir nolēmusi necelt iebildumus pret paziņoto 

grozījumu, jo tas ir saderīgs ar iekšējo tirgu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta 

c) apakšpunktu.  

Ja šajā vēstulē ir konfidenciāla informācija, ko nedrīkst izpaust trešām personām, lūdzam 

par to informēt Komisiju piecpadsmit darbdienu laikā pēc šīs vēstules saņemšanas. Ja 

Komisija minētajā termiņā attiecīgu argumentētu pieprasījumu nesaņems, tiks uzskatīts, 

ka Latvija piekrīt šīs vēstules pilna teksta publicēšanai oriģinālvalodā šādā tīmekļvietnē: 

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

Šis pieprasījums jānosūta pa e-pastu uz šādu adresi: 

Commission européenne  

Direction générale de la concurrence  

Greffe des aides d'État  

1049 Bruxelles  

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Patiesā cieņā, 

Komisijas vārdā – 

Priekšsēdētājas izpildvietniece  

Margrethe VESTAGER 

 
 

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