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Godātais ministra kungs! 

 

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) vēlas informēt Latviju, ka pēc Latvijas iestāžu 

sniegtās informācijas pārbaudes par iepriekš minēto valsts atbalsta shēmu Komisija ir 

nolēmusi necelt iebildumus pret minēto shēmu, jo tā ir saderīga ar iekšējo tirgu saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk “LESD”) 107. panta 3. punkta 

c) apakšpunktu. 

 

Komisijas lēmums balstās uz šādiem apsvērumiem. 

 

1. PROCEDŪRA 
 

(1) Ar 2020. gada 20. marta vēstuli, kas Komisijā reģistrēta tajā pašā dienā, Latvijas 

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā paziņoja Komisijai attiecīgo shēmu 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 108. panta 3. punktu. 
 

(2) Ar 2020. gada 20. maija un 2020. gada 10. jūnija vēstulēm, kuras Komisija 

reģistrējusi tajās pašās attiecīgajās dienās, Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība 

Eiropas Savienībā nosūtīja Komisijai papildu informāciju, ko tā bija pieprasījusi 

2020. gada 8. maija vēstulē. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ārlietu ministram 

Edgaram RINKĒVIČAM 

https://europa.eu/!db43PX


K. Valdemāra ielā 3, 

Rīga, LV-1395 
LATVIJA 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tālr.: +32 22991111 
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2. APRAKSTS 
 

2.1. Mērķis 
 

(3) Shēma ir vērsta uz konsultantu apmācību saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības 

programmas (LAP) 2.3. apakšpasākumu (Atbalsts konsultantu apmācībai), un tās 

finansējums ir jāapstiprina saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem. Šī apmācība 

galu galā palīdzēs veicināt resursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu. 
 

2.2. Juridiskais pamats 
 

(4) Shēmas juridiskais pamats ir Ministru kabineta noteikumu projekts – Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju 

pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta 

pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultantu apmācībai"). 
 

2.3. Budžets 
 

(5) Shēmas kopējais budžets ir 250 000 EUR. To finansē 68 % apmērā no ELFLA un 

32 % apmērā no valsts līdzekļiem. Piešķīrēja iestāde ir Lauku atbalsta dienests. 
 

2.4. Ilgums 
 

(6) No Komisijas lēmuma paziņošanas datuma līdz 2024. gada 31. decembrim. 

Vajadzības gadījumā shēma tiks pielāgota valsts noteikumiem, kas piemērojami 

pēc tam, kad būs beidzies Savienības pamatnostādņu par valsts atbalstu 

lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–2020. 

gadam1 (“pamatnostādnes”) darbības termiņš. 

2.5. Saņēmēji 
 

(7) Atbalsta saņēmēji, kuru skaits konsultantu apmācības ziņā ir mazāks nekā 10, ir 

jebkāda lieluma uzņēmumi (izglītības iestādes – sk. 9. apsvērumu). Gala labuma 

guvēji ir konsultanti (sk. 10. apsvērumu). 
 

2.6. Apraksts 
 

(8) Shēma paredz atbalstu konsultantu apmācībai. 
 

(9) Mācību uzņēmumiem ir jābūt juridiskām personām, kuras ir iekļautas Izglītības 

un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā, un tie tiek izvēlēti publiskā 

iepirkuma procedūrā, lai nodrošinātu LAP 2.3. apakšpasākuma īstenošanu. Tiem 

jo īpaši ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 

 

a) vismaz divus gadus ilga pieredze pieaugušo tālākizglītībā; 

b) tam ir nepieciešamais personāls, kvalifikācija, aprīkojums un pieredze 

mācību organizēšanai un īstenošanai lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā; 

c) lektoriem ir jābūt vismaz trīs gadus ilgai darba pieredzei nozarē, par kuru tie

 izglīto, un pašiem jāiziet apmācības kursi vismaz reizi gadā; 

d) piesaistīto ārvalstu lektoru, kas nodarbināti universitātēs, kas 

 

1 
OV C 204, 1.7.2014., 1. lpp. Grozījumi izdarīti ar paziņojumu, kas publicēts 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. 
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specializējušās lauksaimniecības, mežsaimniecības un vides un klimata jomā, vai 

lauksaimniecisko un mežsaimniecisko konsultāciju dienestos, skaits nav zemāks 

kā 60 procenti no pakalpojuma izpildē iesaistīto lektoru kopskaita. 
 

(10) Mācības, kas attiecas uz pamatnostādņu 1.1.10.2., 2.5. un 3.7. apakšiedaļā 

minētajiem tematiem, ir paredzētas šādiem gala labuma guvējiem: 

 

a) konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, kas izvēlēti, lai nodrošinātu Lauku 

attīstības programmas pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību 

pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts 

konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” īstenošanu; 

b) konsultāciju organizācijām, kas iesaistītas pakalpojuma sniegšanā, lai 

nodrošinātu Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses 

un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu 

pasākumiem un informācijas pasākumiem” īstenošanu. 
 

(11) Atbalstu izmaksās pakalpojumu sniedzējam un piešķirs gala labuma guvējiem 

subsidētu pakalpojumu veidā. Attiecināmās izmaksas ir šādas: 

 

a) lektoru atlīdzība; 

 

b) mācību materiālu izmaksas; 
 

c) tulkošanas un publicitātes izmaksas; 

 

d) lektoru un apmācību dalībnieku transporta un uzturēšanās izmaksas; 

 

e) organizatoriskās un vispārējās izmaksas; 
 

f) mācību vajadzībām nepieciešamo telpu un aprīkojuma izmaksas. 
 

(12) Atbalsts ir 100 % apmērā no attiecināmajām izmaksām un maksimālais atbalsta 

apmērs ir 200 000 EUR katrai apmācību jomai un vienam gala labuma guvējam 

trīs gadu periodā. 
 

(13) Atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām 

izmaksām. 
 

(14) Pirms apmācību organizēšanas apmācību uzņēmumam būs jānosūta pieteikums 

iestādēm. Šajā pieteikumā jānorāda vismaz pieteikuma iesniedzēja vārds vai 

nosaukums un uzņēmuma lielums, projekta vai darbības apraksts, tostarp 

īstenošanas vieta, sākuma un beigu datumi, projekta vai darbības īstenošanai 

nepieciešamā atbalsta summa un attiecināmās izmaksas. 
 

(15) Lieliem uzņēmumiem pieteikumā jāiesniedz hipotētiskais scenārijs, kurā 

jāapraksta situācija bez atbalsta piešķiršanas, un jāpievieno visi nepieciešamie 

dokumenti. Iestādes pārbaudīs šā scenārija ticamību. 
 

(16) Atbalsta summu piešķīrēja iestāde aprēķinās brīdī, kad tā piešķirs atbalstu. 

Attiecināmās izmaksas tiks pierādītas ar skaidriem, konkrētiem un aktuāliem 

apliecinošajiem dokumentiem. Lai aprēķinātu atbalsta intensitāti un attiecināmās 

izmaksas, izmantos lielumus, no kuriem nav atvilkti nodokļi vai citas maksas. 

PVN būs attiecināms tikai tad, ja tas nebūs atgūstams. 
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(17) Informācija par shēmu tiks publicēta saskaņā ar pamatnostādņu 128.-131. punkta 

attiecīgajiem noteikumiem. Tiks izmantota šāda tīmekļa vietne: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ .. 
 

(18) Atbalsts netiks piešķirts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem pamatnostādņu 

35. punkta 15. apakšpunkta nozīmē vai uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, kas 

atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un kas ir jāatmaksā. 

 
3. VĒRTĒJUMS 

(19) 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”. 
 

(20) Tāpēc, lai pasākumu varētu uzskatīt par valsts atbalstu šā noteikuma nozīmē, ir 

jābūt izpildītiem šādiem kumulatīviem nosacījumiem: i) pasākumam jābūt 

attiecināmam uz valsti un finansētam no valsts līdzekļiem; ii) tam jārada 

ekonomiskas priekšrocības saņēmējam; iii) priekšrocībām jābūt selektīvām un 

iv) pasākumam jābūt tādam, kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus 

un iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. 
 

(21) Shēma ir attiecināma uz valsti, jo tā ir izveidota ar valsts tiesību aktiem (sk. 

4. apsvērumu) un piešķīrēja iestāde ir Latvijas publiska iestāde (sk. 

5. apsvērumu). To finansēs no valsts līdzekļiem (līdzfinansēti līdzekļi, kas 

maksāti no valsts un valsts budžeta – sk. 5. apsvērumu). 
 

(22) Shēma rada ekonomisku priekšrocību subsidētu pakalpojumu veidā (sk. 11. 

apsvērumu), ko saņēmēji nebūtu varējuši iegūt parastos tirgus apstākļos. Shēma ir 

selektīva, jo citi uzņēmumi, kas atrodas salīdzināmā faktiskajā un tiesiskajā 

situācijā, ņemot vērā sasniedzamo mērķi, lauksaimniecības nozarē vai citās 

nozarēs nav atbalsttiesīgi un no tās pašas priekšrocības labumu negūst. Tāpēc tas 

rada selektīvu ekonomisku priekšrocību vienīgi dažiem uzņēmumiem, nostiprinot 

to konkurētspēju tirgū. Saskaņā ar Tiesas judikatūru jau pats fakts vien, ka kāda 

uzņēmuma konkurētspēja tiek pastiprināta salīdzinājumā ar konkurējošiem 

uzņēmumiem, piešķirot tam ekonomisku priekšrocību, ko tas citādi nebūtu 

saņēmis parastā savas darbības gaitā, liecina par konkurences izkropļošanas 

risku2. 

(23) Saskaņā ar Tiesas judikatūru valsts atbalsta pasākumi var ietekmēt tirdzniecību 

starp dalībvalstīm, ja uzņēmums darbojas tirgū, kurā notiek ES iekšējā 

tirdzniecība3. Atbalsta saņēmēji darbojas pakalpojumu tirgū. Attiecīgais tirgus ir 

atvērts konkurencei ES līmenī, un tāpēc tas ir jutīgs pret jebkuriem pasākumiem 

tā veicināšanai vienā vai vairākās dalībvalstīs. Līdz ar to attiecīgā shēma pēc sava 

rakstura var radīt konkurences izkropļojumus un ietekmēt tirdzniecību starp 

dalībvalstīm. 
 

 
 

2 Tiesas 1980. gada 17. septembra spriedums Lietā 730/79, Philip Morris Holland BV pret Eiropas Kopienu 

Komisiju, ECLI:EU:C:1980:209. 
3 Skatīt jo īpaši Tiesas 1988. gada 13. jūlija spriedumu Lietā C-102/87, Francijas Republika pret Eiropas 

Kopienu Komisiju, ECLI:EU:C:1988:391. 
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(24) Ņemot vērā iepriekš minēto, LESD 107. panta 1. punkta nosacījumi ir izpildīti. 

Tāpēc var secināt, ka ierosinātā shēma ir valsts atbalsts minētā panta nozīmē. Šo 

atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu tikai tādā gadījumā, ja tam var 

piemērot kādu no LESD paredzētajām atkāpēm. 

 

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

(25) Atbalsta shēma tika paziņota Komisijai 2020. gada 20. martā. Tā vēl nebija 

īstenota. Tāpēc Latvija savu pienākumu saskaņā ar LESD 108. panta 3. punktu ir 

izpildījusi. 
 

3.2. Atbalsta saderība 
 

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

(26) 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. 
 

(27) Lai šī atkāpe būtu piemērojama, atbalstam ir jāatbilst attiecīgajiem Savienības 

noteikumiem par valsts atbalstu, proti, šajā gadījumā – pamatnostādņu prasībām. 
 

3.2.2. Pamatnostādņu piemērošana 
 

(28) Attiecībā uz paziņoto atbalsta shēmu piemēro pamatnostādņu I daļas 3. nodaļas 

un II daļas 3.6. iedaļas (“Atbalsts zināšanu pārneses un informācijas pasākumiem 

lauku apvidos”) noteikumus. 
 

3.2.2.1. Pamatnostādņu 3.6. iedaļa 
 

(29) Saskaņā ar pamatnostādņu 669. punktu atbalstu zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumiem lauku apvidos Komisija uzskatīs par saderīgu ar iekšējo tirgu 

saskaņā ar Līguma 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu, ja tas atbildīs kopīgajiem 

novērtējuma principiem, kopīgajiem noteikumiem, kas piemērojami šo 

pamatnostādņu II daļas 3. nodaļai, un atbalstam piemērojamajiem īpašajiem 

noteikumiem. 
 

3.2.2.2. Kopīgi noteikumi, kas piemērojami pamatnostādņu II daļas 

3. nodaļai 
 

(30) Ņemot vērā to, ka šajā gadījumā runa ir par konsultantu apmācību, nevis par 

ieguldījumiem, vienīgie attiecīgie kopīgie noteikumi ir noteikumi, kas izklāstīti 

pamatnostādņu 631. punktā, saskaņā ar kuriem atbalsts ir jāpiešķir LAP ietvaros 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/20134 un atbilstoši tai vai nu kā ELFLA 

līdzfinansēts atbalsts, vai kā valsts papildu finansējums šāda veida atbalstam. Šajā 

gadījumā šie noteikumi ir ievēroti, jo atbalstu saskaņā ar shēmu, ko izmanto 
 

 
4 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu 

lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.). 
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apstiprināšanai atbilstīgi valsts atbalsta noteikumiem, izmanto, lai finansētu 

Latvijas LAP 2.3. apakšpasākumu (sk. 3. apsvērumu). 
 

3.2.2.3. Pamatnostādņu 3.6. iedaļas īpašie noteikumi 
 

(31) Saskaņā ar pamatnostādņu 670. punktu atbalstu var piešķirt par konsultantu 

apmācību, kas saistīta ar konsultāciju pakalpojumiem jomās, kas minētas šo 

pamatnostādņu II daļas 1.1.10.2. apakšiedaļā, kā arī 2.5. un 3.7. iedaļā. Shēma ir 

paredzēta konsultantu apmācībai, lai nodrošinātu apmācību iepriekš minētajās 

jomās (sk. 10. apsvērumu). Tādējādi tā atbilst pamatnostādņu 670. punkta 

noteikumiem. 
 

(32) Saskaņā ar pamatnostādņu 671. punktu atbalstu konsultantu mācībām var piešķirt 

arī lieliem uzņēmumiem lauku apvidos. Tā tas ir šajā gadījumā (sk. 7. 

apsvērumu). 
 

(33) Saskaņā ar pamatnostādņu 672. punktu atbalstu var piešķirt, lai segtu a) zināšanu 

pārneses vai informācijas pasākuma organizēšanas un īstenošanas izmaksas; b) 

ieguldījumu izmaksas (demonstrējumu projektu gadījumā) un c) dalībnieku ceļa, 

uzturēšanās un dienasnaudas izdevumus. Izdevumi, kas minēti 11. apsvērumā, 

ietilpst a) un c) kategorijā un tādējādi atbilst pamatnostādņu 672. punktam. 
 

(34) Saskaņā ar pamatnostādņu 673. punktu atbalsts, kas minēts (672)a) un b) 

apakšpunktā, nedrīkst ietvert tiešus maksājumus saņēmējiem, bet tas jāizmaksā 

mācību vai zināšanu pārneses un informācijas pasākuma nodrošinātājam. Tomēr 

atbalstu konsultantu apmācībai drīkst izmaksāt vadošajai iestādei, kas minēta 

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 65. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Šajā gadījumā 

atbalstu izmaksās tikai pakalpojumu sniedzējam, un saņēmējs saņems subsidētu 

pakalpojumu (sk. 11. apsvērumu). Tātad pamatnostādņu 673. punkts ir izpildīts. 
 

(35) Saskaņā ar pamatnostādņu 674. punkta noteikumiem, pamatojoties uz objektīvi 

definētiem nosacījumiem, atbalstam jābūt pieejamam visiem atbalsttiesīgajiem 

uzņēmumiem, kuri darbojas attiecīgajā lauku apvidū. Šie noteikumi ir ievēroti, jo 

pakalpojumu sniedzējus izvēlēsies, publiskā iepirkuma procedūrā (sk. 9. 

apsvērumu), un atbalsta gala labuma guvēji ir atbildīgi par LAP apakšpasākuma 

īstenošanu, kas aptver apmācību laikā apgūtās jomas (sk. 10. apsvērumu). 
 

(36) Saskaņā ar pamatnostādņu 675. punktu struktūrām, kas piedāvā zināšanu pārneses 

un informācijas pakalpojumus, jābūt šā uzdevuma veikšanai piemērotām spējām, 

proti, atbilstoši kvalificētam un regulāri apmācītam personālam. Šie noteikumi ir 

ievēroti, kā tas parādīts 9. apsvērumā. 
 

(37) Saskaņā ar pamatnostādņu 676. punktu atbalsts konsultantu apmācībai nedrīkst 

pārsniegt 200 000 EUR trīs gados. Šis noteikums ir ievērots, kā tas parādīts 12. 

apsvērumā (pamatnostādnēs vispārēji minēts atbalsts 200 000 EUR apmērā trīs 

gados, bet lauku attīstības politikas ietvaros šo summu piemēro par vienu 

apmācību tajā pašā laikposmā). 
 

3.2.2.4. Kopējie novērtēšanas principi 

Ieguldījums kopīgā mērķī 
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(38) Saskaņā ar pamatnostādņu 43. punkta noteikumiem atbalsta mērķis ir sekmēt 

resursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu (sk. 3. apsvērumu). 
 

(39) Saskaņā ar pamatnostādņu 44. punktu atbalsts ir cieši saistīts ar lauku attīstības 

politiku, ņemot vērā, ka tas paredzēts Latvijas LAP (sk. 3. apsvērumu). Tas ir 

saderīgs ar KLP un negatīvi neietekmē tirgu kopīgās organizācijas darbību. 
 

(40) Shēmai nebūs negatīvas ietekmes uz vidi, kā minēts pamatnostādņu 52. punktā, jo 

šajā gadījumā atbalsts attiecas uz apmācības pasākumiem. 
 

Valsts intervences nepieciešamība 
 

(41) Ņemot vērā pamatnostādņu 55. punktu, Komisija uzskata, ka attiecībā uz atbalsta 

pasākumiem, kas atbilst pamatnostādņu II daļā paredzētajiem īpašajiem 

nosacījumiem, tirgus bez valsts intervences vēlamo mērķu sasniegšanu 

nenodrošina. Tā kā ir pierādīts, ka ir ievēroti pamatnostādņu 3.6. iedaļas īpašie 

noteikumi (sk. 31.–37. apsvērumu), kritērijs par valsts intervences nepieciešamību 

ir izpildīts. 
 

Atbalsta pasākuma piemērotība 
 

(42) Saskaņā ar pamatnostādņu 57. punkta nosacījumiem minētajā shēmā paredzētais 

atbalsts ir piemērots politikas instruments, jo tas atbilst īpašajiem nosacījumiem, 

kas izklāstīti pamatnostādņu II daļā. Paredzētais instruments (subsidētie 

pakalpojumi) ir piemērots arī pamatnostādņu 61. punkta nozīmē, jo paziņotais 

atbalsts ir LAP apakšpasākuma finansēšana, un saskaņā ar minēto 61. pantu 

attiecībā uz lauku attīstības pasākumiem, kas līdzfinansēti no ELFLA vai piešķirti 

kā papildu finansējums šādiem līdzfinansētiem lauku attīstības pasākumiem, 

Komisija uzskata, ka atbalsts, kas piešķirts attiecīgajā lauku attīstības programmā 

paredzētajā veidā, ir piemērots atbalsta instruments. Turklāt subsidētais 

pakalpojums ir skaidri paredzēts kā atbalsta instruments pamatnostādņu 3.6. 

apakšiedaļā. 
 

Atbalsta stimulējošā iedarbība un tā nepieciešamība 
 

(43) Saskaņā ar Pamatnostādņu 70. un 71. punktu atbalstam ir vajadzīgā stimulējošā 

ietekme, ja saņēmējs ir nosūtījis atbalsta pieteikumu valsts iestādēm, pirms ir 

sākts darbs pie attiecīgā projekta vai darbības. Atbalsta pieteikumā jānorāda 

vismaz pieteikuma iesniedzēja vārds vai nosaukums un uzņēmuma lielums, 

projekta vai darbības apraksts, tostarp tā īstenošanas vieta, sākuma un beigu 

datumi, projekta vai darbības īstenošanai nepieciešamā atbalsta summa un 

attiecināmās izmaksas. Visi šie noteikumi ir ievēroti, kā tas parādīts 

14. apsvērumā. 
 

(44) Saskaņā ar pamatnostādņu 72. un 73. punktu lieliem uzņēmumiem jāapraksta 

situācija bez atbalsta piešķiršanas, ko sauc par hipotētisko scenāriju jeb 

alternatīvu projektu vai darbību, un jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas 

apliecinātu pieteikumā aprakstīto hipotētisko scenāriju. Saņemot pieteikumu, 

piešķīrēja iestāde pārbaudīs hipotētisko elementu ticamību un apstiprinās, ka 

atbalstam ir vajadzīgā stimulējošā ietekme. Šie noteikumi ir ievēroti, kā tas 

parādīts 15. apsvērumā. 
 

Atbalsta proporcionalitāte 
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(45) Komisija norāda, ka ir ievēroti pamatnostādņu 3.6. iedaļas īpašie noteikumi (sk. 

31.–37. apsvērumu) saskaņā ar pamatnostādņu 84. punktu. 
 

(46) Turklāt atbalsta maksimālo intensitāti un atbalsta summu piešķīrēja iestāde 

aprēķina atbalsta piešķiršanas brīdī, pamatojoties uz skaitliskajiem datiem pirms 

nodokļu un citu nodevu samaksas, attiecināmās izmaksas pierāda ar skaidriem, 

precīziem un aktuāliem pierādījumiem, kā to prasa pamatnostādņu 85. punkts, un 

PVN būs attiecināms tikai tad, ja tas nebūs atgūstams saskaņā ar pamatnostādņu 

86. punkta noteikumiem (sk. 16. apsvērumu). 
 

(47) Visbeidzot, Komisija norāda, ka atbalstu saskaņā ar shēmu nevar kumulēt ar citu 

valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām (sk. 13. 

apsvērumu), un tas nav pretrunā pamatnostādņu 99.–104. punkta noteikumiem. 
 

(48) Ņemot vērā šos apsvērumus, Komisija secina, ka proporcionalitātes kritērijs ir 

izpildīts. 
 

Izvairīšanās no nepamatotas nelabvēlīgas ietekmes uz 

konkurenci un tirdzniecību 
 

(49) Saskaņā ar pamatnostādņu 108. punktu, lai atbalsts būtu saderīgs ar iekšējo tirgu, 

atbalsta pasākumu negatīvajai ietekmei, kas izpaužas kā konkurences 

izkropļojumi un ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm, jābūt ierobežotai. 
 

(50) Saskaņā ar pamatnostādņu 113. punktu, ja atbalsts atbilst nosacījumiem un 

nepārsniedz attiecīgo atbalsta maksimālo intensitāti, kas noteikta minēto 

pamatnostādņu II daļas attiecīgajās iedaļās, atbalsta negatīvā ietekme uz 

konkurenci un tirdzniecību ir samazināta līdz minimumam. 
 

(51) Ņemot vērā, ka šajā gadījumā paredzētais atbalsts atbilst pamatnostādņu 3.6. 

iedaļas īpašajiem noteikumiem (sk. 31.–37. apsvērumu), tā ietekme uz konkurenci 

un tirdzniecību ir samazināta līdz minimumam. 
 

Pārredzamība 
 

(52) Pārredzamības kritērijs ir izpildīts, kā tas parādīts 17. apsvērumā. 
 

(53) Visbeidzot, Komisija konstatē, ka Latvijas iestādes ir apņēmušās: 

 

- shēmas ietvaros nepiešķirt atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem vai 

uzņēmumiem, kuri varētu būt saņēmuši atbalstu, kas atzīts par nesaderīgu ar 

iekšējo tirgu un kas ir jāatmaksā (sk. 18. apsvērumu); 

 

- pielāgot atbalsta shēmu valsts atbalsta noteikumiem, kas būs piemērojami 

pēc pamatnostādņu darbības termiņa beigām (sk. 6. apsvērumu). 



9  

4. SECINĀJUMS 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolēma necelt iebildumus pret paziņoto valsts 

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

c) apakšpunktu. 

 

Ja šī vēstule satur konfidenciālu informāciju, kuru nedrīkst izpaust trešām personām, 

lūdzam informēt par to Komisiju 15 darbdienu laikā pēc tās saņemšanas datuma. Ja 

Komisija minētajā termiņā nesaņems pamatotu pieprasījumu, tiks uzskatīts, ka Jūs 

piekrītat vēstules pilna teksta publicēšanai autentiskajā valodā internetā šādā vietnē: 

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

Šis pieprasījums ir 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 

 
 

Ar cieņu 

 

 

 

 
Komisijas vārdā – 

priekšsēdētājas izpildvietniece 

Margrethe VESTAGER 
 

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