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Par  valsts atbalstu SA.61810 (2021/N) – Latvija  

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai 

 

Godātais ministra kungs!  

 

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

sniegtās informācijas pārbaudes par tematā minēto pasākumu Komisija ir nolēmusi necelt 

iebildumus pret minēto pasākumu, jo tas ir saderīgs 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 2021. gada 4. februāra vēstuli, kas Komisijā reģistrēta tajā pašā dienā, Latvijas 

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā paziņoja Komisijai par attiecīgo 

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

3. punktu. 

(2) Ar 2021. gada 29. marta vēstuli, ko Komisija reģistrēja tajā pašā dienā, Latvijas 

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā nosūtīja Komisijai papildu 

informāciju, ko Komisija Latvijas iestādēm bija prasījusi 2021. gada 19. februāra 

vēstulē. 
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2. APRAKSTS 

2.1. Nosaukums 

(3) Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai 

2.2. Mērķis 

(4) Paziņotā pasākuma mērķis ir grozīt atbalsta shēmu SA.55951 ( 2019/N) (turpmāk 

“shēma SA.55951”), kas apstiprināta ar Komisijas 2020. gada 13. februāra 

Lēmumu C(2020) 695 final. 

2.3. Juridiskais pamats 

(5) Shēmas juridiskais pamats ir Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumi 

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

veicināšanai lauksaimniecībā”, kas publicēti 2015. gada 11. februāra oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 29 to sākotnējā redakcijā un 2020. gada 15. 

decembra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 242 – ar jaunākajiem 

grozījumiem. 

2.4. Ilgums 

(6) No Komisijas lēmuma paziņošanas dienas līdz 2025. gada 31. decembrim. Shēma 

tiks pielāgota valsts atbalsta noteikumiem, kas stāsies spēkā pēc tam, kad būs 

beidzies darbības termiņš Savienības 2014. gada Pamatnostādnēm par valsts 

atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–

2020. gadam1 (turpmāk “Pamatnostādnes”). 

2.5. Shēmas SA.55951 apraksts 

(7) Ar shēmu SA.55951 tiek pagarināta shēma SA.41388 (2015/N) (turpmāk “shēma 

SA.41388”), kas paredz kompensēt daļu kredītprocentu, kas samaksāta par 

kredītiem, kuri ņemti no kredītiestādēm, lai īstenotu ieguldījumu projektus, kas 

paredzēti lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai. Atbalsta summa 

nedrīkst pārsniegt 10 procentpunktus, ja gada procentu likme ir lielāka par 10 %, 

vai arī tā nedrīkst būt lielāka par faktisko likmi, ja gada procentu likme ir mazāka 

par 10 %. Turklāt atbalsta attiecībā uz kredītprocentu likmi kopējā summa, ko 

piešķir vienam uzņēmumam, nedrīkst pārsniegt 5 miljonus EUR un 10 miljonus 

EUR, ja to piešķir kooperatīviem. Shēma SA.41388 tika apstiprināta ar 2015. 

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

2.6. Paziņotā grozījuma apraksts 

(8) Paziņotais grozījums paredz noteikt, ka atbalsttiesīgi ir uzņēmumi, kuri 2019. 

gada 31. decembrī nebija nonākuši grūtībās, bet laikposmā no 2020. gada 1. 

janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. 

Attiecībā uz pārējo daļu shēma paliek nemainīga. 

                                                 
1  OV C 204, 1.7.2014., 1. lpp. Grozījumi izdarīti ar paziņojumiem, kas publicēti OV C 390, 

24.11.2015., 4. lpp., OV C 139, 20.4.2018., 3. lpp., OV C 403, 9.11.2018., 10. lpp. un OV C 424, 

8.12.2020. 
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3. VĒRTĒJUMS 

(9) 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”. 

(10) 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. 

(11) Valsts atbalsta esība LESD 107. panta 1. punkta nozīmē jau ir analizēta shēmas 

SA.41388 ietvaros. Komisija atsaucas uz šo analīzi (sākotnējā lēmuma 17.–23. 

apsvērums). 

 

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

(12) Komisijai par pasākumu paziņoja 2021. gada 4. februārī. Tas vēl nebija īstenots. 

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

izpildījusi. 

3.2. Atbalsta saderība un grozījumu ietekme 

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

(13) 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.  

(14) Šī atkāpe tika atzīta par piemērojamu sākotnējā lēmuma secinājumā. 

3.2.2. Pamatnostādņu piemērošana 

(15) Atbalstam, uz kuru attiecas paziņotais pasākums, piemēro Savienības 2014. gada 

Pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē 

un lauku apvidos 2014.–2020. gadam2(turpmāk “Pamatnostādnes”) I daļas 3. 

nodaļas noteikumus un II daļas 1.1.1.1. apakšiedaļas (“Atbalsts ieguldījumiem 

materiālajos vai nemateriālajos lauku saimniecību aktīvos, kas ir saistīti ar 

primāro lauksaimniecisko ražošanu”) noteikumus. 

(16) Iepriekš minēto noteikumu ievērošana tika analizēta sākotnējā lēmumā, uz kuru 

Komisija atsaucas (sākotnējā lēmuma 27.–55. apsvērums). Uzņēmumu, kuri 

                                                 
2  OV C 204, 1.7.2014., 1. lpp. Grozījumi izdarīti ar paziņojumiem, kas publicēti OV C 390, 

24.11.2015., 4. lpp., OV C 139, 20.4.2018., 3. lpp., OV C 403, 9.11.2018., 10. lpp. un OV C 424, 

8.12.2020. 
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2019. gada 31. decembrī nebija nonākuši grūtībās, bet kļuva par tādiem laikposmā 

no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, atbalsttiesīgums, kas tika 

ieviests ar paziņoto grozījumu, ir paredzēts Pamatnostādņu 26. punktā, un tāpēc 

tas neietekmē analīzi, kas veikta saistībā ar sākotnējo lēmumu, ne arī analīzi, kas 

veikta attiecībā uz shēmu SA.55951, ar kuru vienkārši tika pagarināta shēma 

SA.41388.  

(17) Ņemot vērā šos apsvērumus, Komisija var paturēt spēkā savus sākotnējos 

secinājumus par shēmas SA.55915, ar kuru tika pagarināta shēma SA.41388, 

saderību ar iekšējo tirgu. 

4. SECINĀJUMS 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolēma necelt iebildumus pret shēmas SA.55951 

grozījumu, pamatojoties uz to, ka grozītā shēma, ar kuru tiek pagarināta shēma 

SA.41388, joprojām ir saderīga 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 vēstules 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. 

Jūsu 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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