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Jūsu Ekselence! 

1. PROCEDŪRA 

(1) Komisija 2021. gada 19. aprīlī pieņēma Reģionālā valsts atbalsta 

pamatnostādnes1 (turpmāk “RAP”), kuras tā izmantos, veicot atbilstības 

novērtējumu paziņojamam reģionālajam atbalstam, ko piešķir vai plānots piešķirt 

pēc 2021. gada 31. decembra. Atbilstoši RAP 189. punktam katrai dalībvalstij 

jāpaziņo Komisijai viena reģionālā atbalsta karte, kas piemērojama no 2022. gada 

1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. Visas apstiprinātās reģionālā atbalsta 

kartes tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (kopsavilkuma 

informācija) un Konkurences ĢD tīmekļa vietnē2 (pilns teksts), un tās būs RAP 

neatņemama sastāvdaļa. 

(2) Ar 2021. gada 9. novembra elektronisko paziņojumu, kurš Komisijā reģistrēts tajā 

pašā dienā (2021/6874624), Latvijas iestādes saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (turpmāk “LESD”) 108. panta 3. punktā noteikto procedūru 

                                                 
1 OV C 153, 29.4.2021., 1. lpp. 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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paziņoja savu priekšlikumu par Latvijas reģionālā atbalsta karti, kura 

piemērojama no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. 

2. PAZIŅOTĀS REĢIONĀLĀ ATBALSTA KARTES APRAKSTS  

(3) Latvijas teritorijā ir viens NUTS 2. līmeņa reģions. Minētais NUTS 2. līmeņa 

reģions atbilstoši RAP I pielikumam ir atbalsttiesīgs saskaņā ar LESD 107. panta 

3. punkta a) apakšpunktu (turpmāk ““a” apgabals”). 

2.1. Ierosinātais “a” apgabals 

(4) Paziņojumā Latvijas iestādes ierosina no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 

31. decembrim NUTS 2. līmeņa reģionu LV00 Latvija uzskatīt par atbalstāmu kā 

“a” apgabalu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzēto 

atkāpi.  

(5) Latvijas iestādes ierosina atbalstāmajā “a” apgabalā piemērot lielo uzņēmumu 

atbalsta maksimālo intensitāti 30 % apmērā visā laikposmā no 2022. gada 

1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. 

(6) Latvijas iestādes, pamatojoties uz RAP 188. punktu, ierosina par 

10 procentpunktiem līdz 40 % palielināt lielo uzņēmumu atbalsta maksimālo 

intensitāti NUTS 3. līmeņa reģionos LV003 Kurzeme, LV005 Latgale, LV008 

Vidzeme un LV009 Zemgale, kuros iedzīvotāju skaits laikposmā no 2009. līdz 

2018. gadam ir sarucis par vairāk nekā 10 %. 

(7) Paziņojumā Latvijas iestādes informē par nodomu izmantot atbalsta maksimālo 

intensitāšu palielināšanu teritorijai, kas tiktu identificēta atbalsta saņemšanai no 

Taisnīgas pārkārtošanās fonda3.  

2.2. Mazapdzīvots apgabals 

(8) Paziņojumā Latvijas iestādes arī ierosina noteikt NUTS 3. līmeņa reģionu LV008 

Vidzeme, kas identificēts RAP I pielikumā kā NUTS 3. līmeņa reģions ar mazāk 

nekā 12,5 iedzīvotājiem uz km2 (pamatojoties uz Eurostat datiem par iedzīvotāju 

blīvumu 2018. gadā), kā mazapdzīvotu apgabalu saskaņā ar RAP 160. punktu. 

2.3. Atbalsta maksimālās intensitātes MVU  

(9) Paziņojumā Latvijas iestādes ierosina noteikt, ka atbalsta maksimālās intensitātes 

vidējiem uzņēmumiem ir par 10 procentpunktiem un mazajiem uzņēmumiem par 

20 procentpunktiem lielākas nekā lielajiem uzņēmumiem attiecībā uz to 

sākotnējiem ieguldījumiem ar attiecināmajām izmaksām līdz 50 miljoniem EUR 

ieskaitot. 

  

                                                 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1056 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido 

Taisnīgas pārkārtošanās fondu (OV L 231, 30.6.2021., 1. lpp.). 
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3. NOVĒRTĒJUMS  

3.1. Ierosinātais “a” apgabals un ierosinātās atbalsta maksimālās 

intensitātes 

(10) Latvijā ir tikai viens NUTS 2. līmeņa reģions (t. i., LV00 Latvija).  

(11) Saskaņā ar RAP 158. punktu NUTS 2. līmeņa reģioni, kuru iekšzemes 

kopprodukts (“IKP”) uz vienu iedzīvotāju ir 75 % no ES27 vidējā rādītāja vai 

mazāks, atbilst LESD 107. panta 3. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem. 

Apgabals, kuru Latvijas iestādes ierosina noteikt par atbalstāmo “a” apgabalu 

laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim, ir NUTS 

2. līmeņa reģions LV00 Latvija, kura IKP uz vienu iedzīvotāju ir 67,00 % no 

ES27 vidējā rādītāja. Līdz ar to šis apgabals atbilst LESD 107. panta 3. punkta 

a) apakšpunkta nosacījumiem.  

(12) RAP 179. punktā ir noteikts, ka lielo uzņēmumu atbalsta maksimālā intensitāte 

“a” apgabalos, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 65 % no ES27 vidējā 

rādītāja, nedrīkst pārsniegt 30 %.  

(13) Latvijas iestādes attiecībā uz NUTS 2. līmeņa reģionu LV00 Latvija ierosina lielo 

uzņēmumu atbalsta maksimālo intensitāti 30 % apmērā. Ņemot vērā to, ka šā 

reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju ir 67,00 % no ES27 vidējā rādītāja, ierosinātā 

atbalsta intensitāte atbilst RAP noteikumiem. 

(14) Saskaņā ar RAP 188. punktu NUTS 3. līmeņa reģionos, kuros laikposmā no 

2009. gada līdz 2018. gadam iedzīvotāju skaits saruka par vairāk nekā 10 %, “a” 

apgabaliem noteiktās atbalsta maksimālās intensitātes var palielināt par 

10 procentpunktiem. 

(15) NUTS 3. līmeņa reģionos LV003 Kurzeme, LV005 Latgale, LV008 Vidzeme un 

LV009 Zemgale, kas ietilpst “a” apgabalā LV00 Latvija, saskaņā ar Eurostat 

sniegtajiem datiem par iedzīvotāju blīvumu NUTS 3. līmenī laikposmā no 

2009. gada līdz 2018. gadam iedzīvotāju skaits saruka vairāk nekā par 10 %, kā 

parādīts 1. tabulā. Līdz ar to Latvijas iestāžu ierosinātais atbalsta maksimālās 

intensitātes palielinājums šiem NUTS 3. līmeņa reģioniem no 30 % uz 40 % 

atbilst RAP noteikumiem. 

1. tabula. Iedzīvotāju blīvuma samazināšanās laikposmā no 2009. gada līdz 

2018. gadam 

NUTS 2. līmeņa reģions NUTS 3. līmeņa reģions 

Iedzīvotāju blīvuma 

samazināšanās laikposmā no 

2009. gada līdz 2018. gadam4 

LV00 Latvija 

LV003 Kurzeme 16,28 % 

LV005 Latgale 18,70 % 

LV008 Vidzeme 16,67 % 

LV009 Zemgale 14,17 % 

  

                                                 
4 Saskaņā ar Eurostat datiem. 
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(16) Latvijas iestādes arī ierosina noteikt NUTS 3. līmeņa reģionu LV008 Vidzeme kā 

mazapdzīvotu apgabalu. RAP 160. punktā ir noteikts, ka daži no 

atbalsttiesīgajiem “a” apgabaliem, kas noteikti RAP I pielikumā, kvalificējas arī 

kā mazapdzīvoti apgabali saskaņā ar 166. punkta 2) apakšpunktu. Ņemot vērā, ka 

Vidzemē ir mazāk par 12,5 iedzīvotājiem uz km2, to var noteikt par mazapdzīvotu 

apgabalu atbilstoši RAP 160. punktam un 166. punkta 2) apakšpunktam. 

(17) Latvijas iestādes informēja par nodomu izmantot atbalsta maksimālo intensitāšu 

palielināšanu teritorijai, kas tiktu identificēta atbalsta saņemšanai no Taisnīgas 

pārkārtošanās fonda. Komisija uzskata, ka, tā kā Komisija vēl nav apstiprinājusi 

Latvijas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu, šo potenciālo palielinājumu 

šobrīd nevar iekļaut reģionālā atbalsta kartē.   

Tomēr, kad Komisija būs apstiprinājusi taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu, 

saskaņā ar RAP 187. punktu Latvijas reģionālā atbalsta karti var atjaunināt. 

Aicinām Latvijas iestādes paziņot Komisijai par šādiem turpmākiem 

grozījumiem. 

3.2. Atbalsta palielinātās intensitātes MVU 

(18) Saskaņā ar RAP 186. punktu atbalsta maksimālās intensitātes, kas noteiktas 

lielajiem uzņēmumiem, var palielināt par maksimāli 20 procentpunktiem attiecībā 

uz mazajiem uzņēmumiem un maksimāli 10 procentpunktiem attiecībā uz 

vidējiem uzņēmumiem. Tomēr MVU atbalsta palielinātās maksimālās intensitātes 

neattieksies uz atbalstu, ko piešķir lieliem ieguldījumu projektiem RAP 

19. punkta 18) apakšpunkta nozīmē. 

3.3. Citas Latvijas iestāžu saistības 

(19) Komisija ņem vērā šādas saistības, ko Latvijas iestādes iekļāvušas paziņojumā: 

(a) Latvijas iestādes apliecināja, ka par ikvienu nodomu piešķirt reģionālo 

atbalstu, kas ir atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta veidā, tās paziņos 

Komisijai saskaņā ar LESD 108. panta 3. punktu, izņemot, ja ir 

piemērojama grupu atbrīvojuma regula; 

(b) Latvijas iestādes apliecināja, ka visā reģionālajā ieguldījumu atbalstā tiks 

ievērotas attiecīgā reģiona atbalsta maksimālās intensitātes, kas noteiktas 

Komisijas apstiprinātajā un publicētajā reģionālā atbalsta kartē; 

(c) Latvijas iestādes apliecināja, ka attiecībā uz lieliem ieguldījumu 

projektiem (atbilstoši definīcijai RAP 19. punkta 18) apakšpunktā) 

konkrētā reģiona atbalsta maksimālo intensitāti, kas noteikta Komisijas 

apstiprinātajā un publicētajā reģionālā atbalsta kartē, koriģēs saskaņā ar 

RAP 19. punkta 3) apakšpunktā paredzēto formulu. 

3.4. Vispārīgais secinājums 

(20) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka Latvijas reģionālā atbalsta 

karte, kas paziņota laikposmam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 

31. decembrim, atbilst RAP. 
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4. SECINĀJUMI 

(21) Atbilstoši tam Komisija ir nolēmusi šādi: 

— apstiprināt pielikumā sniegto Latvijas reģionālā atbalsta karti laikposmam 

no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim, jo tā atbilst 

nosacījumiem, kas paredzēti 2021. gada 19. aprīlī pieņemtajās Reģionālā 

valsts atbalsta pamatnostādnēs,  

— šīs vēstules pilns teksts autentiskajā valodā tiks publicēts šādā tīmekļa 

vietnē:  

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

Ar cieņu  

Komisijas vārdā – 

 

priekšsēdētājas izpildvietniece  

Margrethe VESTAGER 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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PIELIKUMS lēmumam lietā SA.100587 (2021/N) 

Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes 

(OV C 153, 29.4.2021., 1. lpp.) 

LATVIJA – reģionālā atbalsta karte, kas piemērojama laikposmā no 1.1.2022. līdz 

31.12.2027. 

Zonas kods Zonas nosaukums Atbalsta maksimālās 

intensitātes, kas piemērojamas 

lielajiem uzņēmumiem 

piešķiramam reģionālajam 

atbalstam5 

“a” apgabali 

NUTS kods NUTS reģiona nosaukums Atbalsta maksimālā intensitāte 

(lielajiem uzņēmumiem) 

1.1.2022.–31.12.2027. 

LV00 Latvija 

LV003 Kurzeme 40 % 

LV005 Latgale 40 % 

LV006 Rīga 30 % 

LV007 Pierīga 30 % 

LV008 Vidzeme (mazapdzīvots apgabals) 40 % 

LV009 Zemgale 40 % 
 
 

 

                                                 
5 Ieguldījumu projektiem, kuru attiecināmās izmaksas nepārsniedz 50 miljonus EUR, šo maksimālo 

intensitāti palielina par 10 procentpunktiem attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem un par 

20 procentpunktiem attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem atbilstoši definīcijai Komisijas 2003. gada 

6. maija Ieteikumā par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 

36. lpp.). Lieliem ieguldījumu projektiem lielo uzņēmumu atbalsta maksimālās intensitātes attiecas arī 

uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Lieliem ieguldījumu projektiem šo atbalsta maksimālo 

intensitāti koriģē saskaņā ar RAP 19. punkta 3) apakšpunktu.   


