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Par valsts atbalstu SA.101483 (2022/N) – Latvija  

Kompensācija akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un 

jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītajiem zaudējumiem  

 

Jūsu Ekselence! 

Eiropas Komisija (“Komisija”) informē Latviju, ka, izskatījusi Latvijas iestāžu sniegto 

informāciju par tematā minēto valsts atbalsta pasākumu, par ko bija paziņots kā par 

shēmu (skatīt 32. apsvērumu), tā ir nolēmusi necelt iebildumus pret šo pasākumu 

(turpmāk “shēma”), jo tas ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (“LESD”) 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu. 

1. PROCEDŪRA 

(1) Latvijas iestādes par konkrēto shēmu paziņoja Komisijai 2022. gada 13. janvārī, 

iesniedzot elektronisku paziņojumu saskaņā ar LESD 108. panta 3. punktu. Lieta 

tika reģistrēta tajā pašā dienā ar numuru SA.101483 (2022/N). 2022. gada 

22. februārī un 2022. gada 28. aprīlī Latvijai tika nosūtīti papildu informācijas 

pieprasījumi. Latvijas iestādes papildu informāciju sniedza 2022. gada 1. marta 

un 2022. gada 29. aprīļa vēstulēs. 
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2. SHĒMAS APRAKSTS 

2.1. Mērķis 

(2) Shēmas mērķis ir mazināt 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ 

notikušās akvakultūras dzīvnieku masveida bojāejas sekas. 

(3) Konkrēti, saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto 

informāciju Latvijā 2021. gada jūnija otrajā pusē sākās liela karstuma vilnis, un tā 

gada jūnijs kļuva par siltāko mēnesi meteoroloģisko novērojumu vēsturē. 

Karstuma vilnis turpinājās jūlijā, un tajā mēneša daļā temperatūra turpināja 

pārsniegt attiecīgā perioda normu. Vasaras pirmajos divos mēnešos ievērojami 

liels bija arī to dienu skaits, kad maksimālā gaisa temperatūra meteoroloģisko 

novērojumu stacijās pārsniedza +27 °C. 

(4) Šīs augstās gaisa temperatūras radīja kritisku ūdens temperatūras paaugstināšanos 

un kļuva par iemeslu akvakultūras dzīvnieku masveida bojāejai. Īpaši smagi cieta 

varavīksnes foreļu (‘Oncorhynchus mykiss’) un arktisko paliju (‘Salvelinus 

alpinus’) audzēšana ar apkārtējo vidi savienotās sistēmās (baseinos un dīķos). 

Ūdens temperatūra virs + 25 °C ir uzskatāma par nepiemērotu varavīksnes foreļu 

un arktisko paliju izdzīvošanai un var izraisīt zivju mirstību 24–28 stundu laikā. 

2.2. Juridiskais pamats 

(5) Shēmas juridiskais pamats ir saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības 

likumu izdotais Ministru kabineta noteikumu projekts: 

 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada 

jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem. 

2.3. Shēmas budžets 

(6) Shēmas kopējais budžets ir 260 000 EUR. Publiskā iestāde, kas piešķirs atbalstu, 

ir Latvijas Lauku atbalsta dienests. 

2.4. Saņēmēji 

(7) Kompensāciju var piešķirt akvakultūras nozares uzņēmumiem neatkarīgi no to 

lieluma. 

(8) Paredzamais saņēmēju skaits ir mazāks par 10. 

2.5. Ilgums 

(9) Shēma stāsies spēkā Komisijas lēmuma paziņošanas dienā un tiks piemērota līdz 

2022. gada 31. decembrim.  

2.6. Attiecināmās izmaksas 

(10) Saskaņā ar shēmu ir paredzēts kompensēt zaudējumus, kurus 2021. gada jūnija un 

jūlija ilgstošā karstuma dēļ radīja varavīksnes foreļu (‘Oncorhynchus mykiss’) un 

arktisko paliju (‘Salvelinus alpinus’) masveida bojāeja.  
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(11) Juridiskais pamats paredz, ka uzņēmumi atbalstu no shēmas var saņemt, ja ir 

izpildīti šādi nosacījumi: 

a) ilgstošā karstuma dēļ radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 30 % no gada 

vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējiem trim 

kalendārajiem gadiem, vai no trīs gadu vidējā apgrozījuma, kas 

aprēķināts, pamatojoties uz piecu gadu periodu pirms nelabvēlīgajiem 

klimatiskajiem apstākļiem un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju, un 

b) starp ilgstošo karstumu un attiecīgajam uzņēmumam radītajiem 

zaudējumiem pastāv tieša cēloņsakarība.  

(12) Juridiskajā pamatā ir noteikts, ka attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas tiešā 

veidā izriet no ilgstošā karstuma radītajiem zaudējumiem, kurus novērtējis 

praktizējošs veterinārārsts, un sedz ienākumu zudumu, ko izraisījusi pilnīga vai 

daļēja zvejas vai akvakultūras produkcijas vai ražošanas līdzekļu iznīcināšana. 

(13) Juridiskajā pamatā arī precizēts, ka ienākumu zudums tiks aprēķināts, ņemot vērā 

akvakultūras dzīvnieku apjomu, kas zaudēts ilgstošā karstuma dēļ, ko pierāda 

apliecinošie dokumenti, un šo apjomu reizinot ar akvakultūras dzīvnieku 

audzēšanas vidējām izmaksām, kas ir 4 EUR/kg. 

(14) Juridiskais pamats nosaka, ka zaudējumi tiks aprēķināti par katru saņēmēju 

atsevišķi.  

2.7. Atbalsta veids, intensitāte un kumulācija 

(15) Kompensācija tiks piešķirta tiešo dotāciju veidā.  

(16) Tā tiks izmaksāta tieši attiecīgajiem uzņēmumiem.  

(17) Kompensācija tiks izmaksāta līdz 2022. gada 31. decembrim, tātad pirms 

apritējuši četri gadi no nelabvēlīgo klimatisko apstākļu iestāšanās.  

(18) Atbalsta maksimālā intensitāte var sasniegt 100 % no attiecināmajām izmaksām.  

(19) Ja atbalsta saņēmējs par zaudējumiem, kas tiek kompensēti saskaņā ar shēmu, ir 

saņēmis maksājumus saskaņā ar apdrošināšanas polisēm, kopējais kompensācijas 

apmērs, ieskaitot minētos maksājumus, nedrīkst pārsniegt 100 % no 

attiecināmajām izmaksām. 

(20) Saskaņā ar shēmu piešķirto atbalstu nevar kumulēt ar finansējumu no citām 

atbalsta programmām.  

(21) No kopējām attiecināmajām izmaksām tiks atskaitītas izmaksas, kas nav radušās 

ilgstošā karstuma rezultātā.  

2.8. Kompetentās iestādes un procedūras 

(22) Shēmu administrēs Latvijas Lauku atbalsta dienests. 

(23) Šī piešķīrējiestāde lems par kompensācijas piešķiršanu, pamatojoties uz saņemto 

pieteikumu un pārliecinājusies, ka ir izpildīti juridiskajā pamatā noteiktie 

nosacījumi.  
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(24) Juridiskajā pamatā precizēts, ka tā noteikumi būs piemērojami no dienas, kad būs 

saņemts Komisijas lēmums, ar kuru shēma atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu. 

2.9. Citas saistības 

(25) Juridiskajā pamatā ir noteikts, ka uzņēmumiem visā projekta īstenošanas periodā 

un piecus gadus no saņēmējam veiktā galīgā maksājuma ir jāievēro kopējās 

zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumi. Saņēmējam, kas projekta īstenošanas 

periodā vai piecus gadus no saņēmējam veiktā galīgā maksājuma ir izdarījis vienu 

vai vairākus pārkāpumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) Nr. 508/2014 (turpmāk “Regula (ES) Nr. 508/2014”)1 10. panta 1. punktā, 

atbalsts ir jāatmaksā. Turklāt atbalsts netiks piešķirts par pasākumiem, kas ir 

neatbilstīgas darbības Regulas (ES) Nr. 508/2014 11. panta nozīmē. 

(26) Turklāt Latvijas iestādes apliecināja, ka, administrējot shēmu, tiks ņemti vērā arī 

attiecīgie noteikumi Regulā (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, 

zvejniecības un akvakultūras fondu2, īpaši 11. un 13. pants. 

(27) Shēma neattiecas uz šādiem uzņēmumiem: 

 grūtībās nonākuši uzņēmumi; 

 uzņēmumi, uz kuriem attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas izdots 

saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar 

iekšējo tirgu.  

(28) Informācija par shēmas ietvaros piešķirtu individuālo atbalstu, kurš pārsniedz 

30 000 EUR, tiks publicēta šajā visaptverošajā vietnē:  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/. 

(29) Latvijas iestādes paskaidroja, ka nav ticis izmantots akvakultūras uzņēmumiem 

paredzēts finansiālo kompensāciju mehānisms, kas izpaustos kā Regulas (ES) 

508/2014 35. panta 1. punktā minētie kopfondi nelabvēlīgu klimatisko apstākļu 

gadījumiem.  

3. NOVĒRTĒJUMS 

3.1. Atbalsta esība 

(30) LESD 107. panta 1. punktā ir noteikts: “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”. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas jūrlietu 

un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, 

(EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1139 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko izveido Eiropas 

Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004 (OV L 247, 13.7.2021., 

1. lpp.). 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
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(31) Tātad pasākuma kvalificēšanai par atbalstu šā noteikuma nozīmē ir nepieciešams, 

lai būtu izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi: i) pasākumam jābūt attiecināmam uz 

valsti un finansētam no valsts līdzekļiem; ii) tam jārada priekšrocība saņēmējiem; 

iii) minētajai priekšrocībai jābūt selektīvai; iv) pasākumam jābūt tādam, kas rada 

vai draud radīt konkurences izkropļojumus un ietekmē tirdzniecību starp 

dalībvalstīm. 

(32) Tā kā paziņotais pasākums ir akts, uz kura pamata bez turpmākiem īstenošanas 

pasākumiem var piešķirt individuālu atbalstu uzņēmumiem, kas ir vispārīgi un 

teorētiski definēti attiecīgajā dokumentā, Komisija uzskata, ka šis pasākums ir 

atbalsta shēma Pamatnostādņu valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un 

akvakultūras nozarē (turpmāk “pamatnostādnes”)3 22. punkta b) apakšpunkta 

nozīmē.  

(33) Shēma ir attiecināma uz valsti, jo to administrēs Latvijas Lauku atbalsta dienests 

(skatīt 6. apsvērumu), un tā pamatojas uz 5. apsvērumā minētajiem tiesību aktiem. 

Tā paredz valsts līdzekļu izmantošanu, jo tā tiks finansēta no publiskajiem 

līdzekļiem. 

(34) Shēma paredz kompensēt nelabvēlīgu klimatisko apstākļu izraisītu ienākumu 

zudumu, tātad tā attiecīgajiem uzņēmumiem dos ekonomisku labumu, kādu tie 

parastos tirgus apstākļos nebūtu guvuši. Priekšrocība izpaudīsies kā piešķirtās 

tiešās dotācijas (skatīt 15. apsvērumu). 

(35) Shēma ir selektīva, jo labumu no tās gūs tikai daži akvakultūras nozares 

uzņēmumi (skatīt 7. un 8. apsvērumu). Uzņēmumi, kas atrodas līdzīgā juridiskajā 

un faktiskajā situācijā, ņemot vērā izvirzīto mērķi, un darbojas citās nozarēs, 

nevis akvakultūras nozarē, šajā shēmā nebūs atbalsttiesīgi un tātad nesaņems 

tādas pašas priekšrocības. 

(36) Shēma var potenciāli izkropļot konkurenci, jo atbalsta saņēmējiem rada 

ekonomiskas priekšrocības, kas stiprina to stāvokli tirgos. Saskaņā ar Tiesas 

judikatūru jau tas vien, ka, vienam uzņēmumam dodot ekonomisku labumu, kādu 

tas savas parastās uzņēmējdarbības gaitā citādi nebūtu guvis, tiek stiprināta šā 

uzņēmuma konkurētspēja iepretim citiem konkurējošiem uzņēmumiem, norāda uz 

iespējamu konkurences izkropļojumu4. 

(37) Turklāt saskaņā ar Tiesas judikatūru atbalsts uzņēmumam var ietekmēt 

tirdzniecību starp dalībvalstīm, ja šis uzņēmums darbojas tirgū, kas ir atvērts ES 

iekšējai tirdzniecībai5. Plānotā atbalsta saņēmēji darbojas zvejniecības un 

akvakultūras nozarē, kas ir atvērta ES līmeņa konkurencei un kuru tādējādi var 

ietekmēt vienā vai vairākās dalībvalstīs veikti pasākumi, ar ko atbalsta ražošanu. 

                                                 
3 Komisijas paziņojums “Pamatnostādnes valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras 

nozarē” (OV C 217, 2.7.2015., 1. lpp.), ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018. gada paziņojumu 

(OV C 422, 22.11.2018., 1. lpp.). 

4 Tiesas 1980. gada 17. septembra spriedums Philip Morris Holland BV / Eiropas Kopienu Komisija, 

730/79, ECLI:EU:C:1980:209. 

5 Tiesas 1988. gada 13. jūlija spriedums Francijas Republika / Eiropas Kopienu Komisija, 102/87, 

ECLI:EU:C:1988:391. 
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2020. gadā ES iekšējās tirdzniecības apjoms bija 5,62 miljoni tonnu jeb 

23,25 miljardi EUR6. Tāpēc šī shēma var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

(38) Ņemot vērā iepriekš minēto, LESD 107. panta 1. punkta nosacījumi ir izpildīti. 

Tāpēc var secināt, ka šī shēma ir uzskatāma par valsts atbalstu minētā panta 

nozīmē.  

(39) Šo shēmu var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu tikai tādā gadījumā, ja uz to 

attiecas kāda no LESD paredzētajām atkāpēm. 

3.2. Atbalsta likumība 

(40) Komisija atzīmē, ka Latvijas iestādes ir izpildījušas LESD 108. panta 3. punktā 

noteikto pienākumu. Shēmā ir iekļauta nogaidīšanas klauzula – shēma tiks 

īstenota tikai pēc Komisijas atļaujas saņemšanas (skatīt 24. apsvērumu).  

3.3. Atbalsta saderība 

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

(41) Tā kā ir konstatēts, ka konkrētā shēma ir uzskatāma par atbalstu LESD 107. panta 

1. punkta nozīmē, ir jānovērtē, vai šo shēmu var atzīt par saderīgu ar iekšējo tirgu. 

(42) LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktā ir noteikts, ka “atbalstu, kas veicina 

konkrētu saimniecisko darbību vai konkrētu tautsaimniecības jomu attīstību, ja 

šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas ir 

pretrunā kopīgām interesēm”, var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu. 

(43) Tātad, lai atbalsts saskaņā ar šo Līguma normu būtu uzskatāms par saderīgu, 

i) tam ir jāveicina konkrētas saimnieciskās darbības vai konkrētu tautsaimniecības 

jomu attīstība un ii) tas nedrīkst izkropļot konkurenci tādā mērā, kas būtu pretrunā 

kopējām interesēm.  

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

noteikumiem par valsts atbalstu. Šajā konkrētajā gadījumā atbalstu ir plānots 

piešķirt akvakultūras nozarei, tāpēc tas ir jānovērtē saskaņā ar pamatnostādnēm. 

3.3.2. Pamatnostādņu piemērošana 

(45) Tā kā shēmas mērķis ir kompensēt nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītos 

zaudējumus saskaņā ar pamatnostādņu 90. punktu, tā ir novērtēta, pamatojoties uz 

pamatnostādņu 5.3. iedaļu “Atbalsts, kas paredzēts nelabvēlīgu klimatisko 

apstākļu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai”, kā arī saskaņā ar 3. iedaļas 

principiem. 

3.3.3. Novērtējums saskaņā ar pamatnostādņu 5.3. iedaļu 

(46) Kā paredzēts pamatnostādņu 90. punktā, atbalstu ar mērķi atlīdzināt nelabvēlīgu 

klimatisko apstākļu radītos zaudējumus Komisija novērtē, pamatojoties uz 

pamatnostādņu 5.3. iedaļas konkrētajiem nosacījumiem. 

                                                 
6 Eiropas Zvejas un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centra publikācija The EU fish market 

2021 Edition, 77. lpp. 
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(47) Pamatnostādņu 92. punktā ir teikts, ka līdz šim Komisija ir piekritusi, ka par 

nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem var tikt uzskatītas vētras, vēja brāzmas, 

kas rada ārkārtīgi augstus viļņus, spēcīgas un ilgstošas lietusgāzes, plūdi un 

ārkārtīgi paaugstināta ūdens temperatūra, kas saglabājas ilgāku laiku.  

(48) Shēmas mērķis ir mazināt sekas, ko radīja 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā 

karstuma vilnis, proti, “ārkārtīgi paaugstināta ūdens temperatūra, kas saglabājas 

ilgāku laiku”. Komisija atzīmē, ka atbilstoši pamatnostādņu 92. punktam tā līdz 

šim ir piekritusi šāda veida apstākļus atzīt par nelabvēlīgiem klimatiskajiem 

apstākļiem.  

(49) Saskaņā ar pamatnostādņu 93. punktu atbalstam, kuru piešķir saskaņā ar 

5.3. iedaļu, ir jāatbilst šādiem papildu nosacījumiem: “a) nelabvēlīgu klimatisko 

apstākļu nodarītajam kaitējumam jābūt lielākam par 30 % no gada vidējā 

apgrozījuma, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējiem trim kalendārajiem 

gadiem, vai no trīs gadu vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts, pamatojoties uz 

piecu gadu periodu pirms nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un izslēdzot 

augstāko un zemāko rādītāju; b) ir jāpastāv tiešai cēloņsakarībai starp 

nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un attiecīgajam uzņēmumam nodarīto 

kaitējumu; c) attiecībā uz zaudējumiem, kurus radījuši Regulas (ES) Nr. 508/2014 

35. panta 1. punktā minētie nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, dalībvalstij ir 

jāpamato, kāpēc tā plāno piešķirt atbalstu, nevis finansiālu kompensāciju, kuru 

saskaņā ar minētās regulas 35. pantu izmaksā no kopfondiem, kas paredzēti 

nelabvēlīgu klimatisko apstākļu gadījumiem”.  

(50) Juridiskajā pamatā ir nepārprotami paredzēts, ka uzņēmumiem, lai tie varētu 

saņemt atbalstu no shēmas, ir jāievēro 93. punkta a) un b) apakšpunkts (skatīt 

11. apsvērumu). Tāpēc Komisija uzskata, ka pamatnostādņu 93. punkta a) un 

b) apakšpunkta prasības ir izpildītas.  

(51) Attiecībā uz 93. punkta c) apakšpunktu Latvijas iestādes paskaidroja, ka nav ticis 

izmantots akvakultūras uzņēmumiem paredzēts finansiālo kompensāciju 

mehānisms, kas izpaustos kā Regulas (ES) 508/2014 35. panta 1. punktā minētie 

kopfondi nelabvēlīgu klimatisko apstākļu gadījumiem (29. apsvērums). Tāpēc 

Komisija uzskata, ka pamatnostādņu 93. punkta c) apakšpunkta noteikumi ir 

ievēroti.  

(52) Pamatnostādņu 95. punktā ir noteikts, ka atbalsts jāizmaksā tieši attiecīgajam 

uzņēmumam. Šī prasība ir nepārprotami paredzēta juridiskajā pamatā (skatīt 

16. apsvērumu). Tāpēc Komisija uzskata, ka šī prasība ir izpildīta.  

(53) Pamatnostādņu 96. punktā ir noteikts, ka atbalsta shēmas sakarā ar nelabvēlīgiem 

klimatiskajiem apstākļiem ir jāizveido trīs gadu laikā no attiecīgā notikuma dienas 

un ka atbalsts ir jāizmaksā četru gadu laikā no zaudējumus radījušā notikuma 

dienas. Shēma attiecas uz nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, kas bija 

vērojami 2021. gada jūnijā un jūlijā. Juridiskais pamats skaidri paredz, ka 

kompensācija tiks izmaksāta līdz 2022. gada 31. decembrim, t. i., pirms apritējuši 

četri gadi no nelabvēlīgo klimatisko apstākļu iestāšanās (skatīt 17. apsvērumu). 

Tāpēc Komisija uzskata, ka šī prasība ir izpildīta.  

(54) Pamatnostādņu 97. punktā ir paredzēts, ka attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas 

tiešā veidā izriet no nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītajiem zaudējumiem, 

kurus novērtējusi publiska iestāde, atbalsta piešķīrējas iestādes atzīts neatkarīgs 
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eksperts vai apdrošināšanas sabiedrība. Zaudējumi var ietvert: “a) materiālo 

kaitējumu aktīviem (tādiem kā ēkas, kuģi, aprīkojums, tehnika, krājumi un 

ražošanas līdzekļi); un b) ienākumu zaudējumu, ko izraisījusi pilnīga vai daļēja 

zvejniecības vai akvakultūras produkcijas vai ražošanas līdzekļu iznīcināšana”. 

(55) Juridiskajā pamatā ir noteikts, ka kompensēt var tikai praktizējoša veterinārārsta 

novērtētos zaudējumus, kas tiešā veidā izriet no konkrētajiem nelabvēlīgajiem 

klimatiskajiem apstākļiem. Tajā arī paredzēts, ka attiecināmās izmaksas ir 

izmaksas, kas sedz ienākumu zudumu, ko izraisījusi pilnīga vai daļēja zvejas vai 

akvakultūras produkcijas vai ražošanas līdzekļu iznīcināšana (skatīt 

12. apsvērumu). Tāpēc Komisija uzskata, ka pamatnostādņu 97. punkta noteikumi 

ir ievēroti.  

(56) Saskaņā ar pamatnostādņu 100. punktu ienākumu zudums ir jāaprēķina šādi: 

a) rezultātu, kas iegūts, zvejas un akvakultūras produktu daudzumu, kurš saražots 

nelabvēlīgo klimatisko apstākļu gadā vai katrā nākamajā gadā, kuru ietekmē 

ražošanas līdzekļu pilnīgā vai daļējā iznīcināšana, reizinot ar attiecīgā gada vidējo 

pārdošanas cenu, atņemot no b) rezultāta, kas iegūts, gada vidējo zvejas un 

akvakultūras produktu daudzumu, kurš saražots triju gadu periodā pirms 

nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, vai trijos gados saražoto vidējo 

daudzumu, kas noteikts, pamatojoties uz piecu gadu periodu pirms 

nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un izslēdzot augstāko un zemāko 

rādītāju, reizinot ar vidējo pārdošanas cenu. 

(57) Saskaņā ar juridisko pamatu ienākumu zudums tiks aprēķināts, ņemot vērā 

akvakultūras dzīvnieku apjomu, kas zaudēts ilgstošā karstuma dēļ 2021. gada 

jūnijā un jūlijā, ko pierāda apliecinošie dokumenti, un šo apjomu reizinot ar 

akvakultūras dzīvnieku audzēšanas vidējām izmaksām, kas ir 4 EUR/kg (skatīt 

13. apsvērumu). 

(58) Latvijas iestādes paskaidroja, ka šajā konkrētajā gadījumā to ierosinātā metodika 

ir piemērotāka nekā pamatnostādnēs noteiktā metodika, ņemot vērā shēmas 

ierobežoto budžetu un tvērumu. Tās apliecināja, ka tad, ja tiktu piemērota 

pamatnostādnēs noteiktā metodika, saskaņā ar shēmu piešķirtā atbalsta 

kopsumma būtu lielāka. Tas tāpēc, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 

datiem tirgū pārdoto akvakultūras dzīvnieku vidējā vērtība, t. i., 2016. līdz 

2020. gada vidējā pārdošanas cena nozares līmenī, izslēdzot augstāko un zemāko 

rādītāju, varavīksnes forelēm bija 4,67 EUR/kg un arktiskajām palijām – 

7,69 EUR/kg. 

(59) Būtībā Latvijas iestādes apstiprināja, ka, izmantojot to ierosināto metodiku, netiks 

pārsniegta atbalsta maksimālā summa, kura tiktu iegūta, izmantojot 

pamatnostādņu 100. punktā noteikto metodi.  

(60) Komisija uzskata, ka, ņemot vērā šīs lietas konkrētos apstākļus, ir pieņemami 

atkāpties no pamatnostādņu 100. punktā noteiktās metodikas.  

(61) Pirmkārt, kā Latvijas iestādes norādīja, shēmai ir ierobežots budžets un tvērums. 

Paziņojumā tās paskaidroja, ka sākotnēji bija paredzēts piemērot zivsaimniecības 
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de minimis atbalsta regulu, t. i., Regulu (ES) Nr. 717/20147. Tomēr izrādījās, ka 

dažu uzņēmumu zaudējumi pārsniedz minētajā regulā noteiktos individuālā 

atbalsta griestus, kas ir 30 000 EUR, savukārt citiem uzņēmumiem šie griesti, 

iespējams, bija pārsniegti jau iepriekš. Komisija turklāt piezīmē, ka pašreizējā 

zivsaimniecības grupu atbrīvojuma regula, t. i., Regula (ES) Nr. 1388/20148, 

dalībvalstīm neļauj piemērot grupu atbrīvojumu tādām kompensāciju shēmām, 

kuras attiecas uz nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem. 

(62) Otrkārt, citādu metožu izmantošana zaudējumu aprēķināšanai jau bija paredzēta 

kā iespēja 2014. gada Eiropas Savienības Pamatnostādnēs par valsts atbalstu 

lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos9 ar nosacījumu, ka 

šīs metodes “ir reprezentatīvas, nav balstītas uz pārmērīgi augstām ražām un 

nevienam saņēmējam neparedz pārmērīgu kompensāciju”. Tāpat arī 

zivsaimniecības pamatnostādņu projekta publiskā versija, ar kuru plānots no 

2023. gada janvāra aizstāt pašreizējās pamatnostādnes, apstiprina vispārējo 

virzību uz lielāku elastību attiecībā uz citādām zaudējumu aprēķina metodēm10. 

(63) Treškārt, Komisija ņem vērā Latvijas iestāžu apstiprināto, ka saskaņā ar shēmu 

piešķirtā atbalsta kopsumma atbilstoši ierosinātajai metodikai nepārsniegs 

kopsummu, kādu atbalsta saņēmēji būtu saņēmuši, ja Latvijas iestādes izmantotu 

pamatnostādņu 100. punktā noteikto metodiku. 

(64) Tāpēc Komisija uzskata, ka var akceptēt ierosināto metodiku, atbilstoši kurai tiks 

piešķirta mazāka atbalsta summa nekā atbilstoši pamatnostādņu 100. punktā 

noteiktajai metodikai. 

(65) Saskaņā ar pamatnostādņu 101. punktu zaudējumi ir jāaprēķina par katru 

saņēmēju atsevišķi. Šī prasība ir nepārprotami paredzēta juridiskajā pamatā (skatīt 

14. apsvērumu). Tāpēc Komisija uzskata, ka šī prasība ir izpildīta.  

(66) Saskaņā ar pamatnostādņu 102. punktu “atbalsts un visi citi maksājumi, kas 

saņemti kaitējuma kompensēšanai, tostarp maksājumi saskaņā ar apdrošināšanas 

polisēm, nedrīkst pārsniegt 100 % no attiecināmajām izmaksām”. Juridiskais 

pamats paredz, ka kompensācija, kuru piešķir, pamatojoties uz shēmu, un citas 

kompensācijas, kuras piešķir par tiem pašiem zaudējumiem, nedrīkst pārsniegt 

100 % no attiecināmajām izmaksām (skatīt 18. un 19. apsvērumu). Tāpēc 

Komisija secina, ka pamatnostādņu 102. punkta noteikumi ir ievēroti. 

(67) Līdz ar to Komisija uzskata, ka shēma atbilst visām pamatnostādņu 5.3. iedaļā 

noteiktajām prasībām. 

                                                 
7 Komisijas Regula (ES) Nr. 717/2014 (2014. gada 27. jūnijs) par Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 

(OV L 190, 28.6.2014., 45. lpp.). 

8  Komisijas Regula (ES) Nr. 1388/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko konkrētas atbalsta 

kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un 

tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 

107. un 108. pantu (OV L 369, 24.12.2014., 37. lpp.). 

9 Eiropas Savienības Pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē 

un lauku apvidos 2014.–2020. gadam (OV C 204, 1.7.2014., 1. lpp.), 361. punkts. 

10 Skatīt 167. punktu zivsaimniecības pamatnostādņu projekta publiskajā versijā, kas pieejama šeit: 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en. 
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3.3.4. Novērtējums saskaņā ar pamatnostādņu 3. iedaļu 

(68) Kā paredzēts pamatnostādņu 90. punktā, Komisija konkrēto atbalstu novērtē arī, 

pamatojoties uz pamatnostādņu 3. iedaļu.  

3.3.4.1. Atbalstam ir jābūt tādam, kas veicina konkrētas 

saimnieciskās darbības vai konkrētu tautsaimniecības jomu 

attīstību 

(69) Lai atbalstu varētu uzskatīt par saderīgu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta 

c) apakšpunktu, tam ir jāveicina konkrētas saimnieciskās darbības vai konkrētu 

tautsaimniecības jomu attīstība.  

(70) Komisija atzīmē, ka atbalsts, kas paredzēts nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radīto 

zaudējumu atlīdzināšanai, ir uzskatāms par piemērotu veidu, kā uzņēmumiem 

palīdzēt atkopties no šādiem zaudējumiem un veicināt saimnieciskās darbības 

attīstību, ar nosacījumu, ka šis atbalsts atbilst pamatnostādņu nosacījumiem. 

(71) Kā skaidrots 45. līdz 67. apsvērumā, uz shēmu attiecas pamatnostādņu 5.3. iedaļa 

un shēma atbilst minētās iedaļas konkrētajām prasībām.  

(72) Tāpēc Komisija uzskata, ka šī shēma atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta 

c) apakšpunktam veicina konkrētas saimnieciskās darbības attīstību. 

3.3.4.2. Atbalsts nedrīkst radīt nelabvēlīgu ietekmi uz tirdzniecības 

apstākļiem tādā mērā, kas būtu pretrunā kopējām 

interesēm 

Valsts iejaukšanās nepieciešamība 

(73) Saskaņā ar pamatnostādņu 39. punktu valsts atbalstam vajadzētu būt vērstam uz 

tādu situāciju risināšanu, kurās ar atbalstu var panākt būtisku uzlabojumu, ko 

tirgus pats nespētu nodrošināt. Ierobežotu publisko resursu apstākļos tas ir jo īpaši 

svarīgi. 

(74) Saskaņā ar pamatnostādņu 42. punktu Komisija var atzīt, ka bez valsts 

iejaukšanās tirgus nenodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu un tāpēc valsts 

iejaukšanās ir vajadzīga, ja atbalsts atbilst pamatnostādņu 5.3. iedaļas 

konkrētajiem nosacījumiem.  

(75) Kā skaidrots 45. līdz 67. apsvērumā, uz shēmu attiecas pamatnostādņu 5.3. iedaļa 

un shēma atbilst minētās iedaļas konkrētajām prasībām.  

(76) Tāpēc Komisija uzskata, ka shēma atbilst valsts iejaukšanās nepieciešamības 

kritērijam. 

Atbalsta pasākuma piemērotība  

(77) Pamatnostādņu 43. punktā ir noteikts, ka ierosinātajam atbalsta pasākumam jābūt 

piemērotam politikas instrumentam, kas palīdz sasniegt attiecīgos mērķus. 

(78) Kā paredzēts pamatnostādņu 44. punktā, Komisija uzskata, ka atbalsts, kurš 

atbilst pamatnostādņu 5.3. iedaļas konkrētajiem nosacījumiem, ir piemērots 

politikas instruments.  
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(79) Kā skaidrots 45. līdz 67. apsvērumā, uz shēmu attiecas pamatnostādņu 5.3. iedaļa 

un shēma atbilst minētās iedaļas konkrētajām prasībām.  

(80) Tāpēc Komisija uzskata, ka atbalsta pasākuma piemērotības kritērijs ir izpildīts. 

Stimulējošā ietekme 

(81) Pamatnostādņu 49. punktā ir noteikts, ka atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar 

iekšējo tirgu tikai tad, ja tam ir stimulējoša ietekme. Atbalstam ir stimulējoša 

ietekme, ja tas maina uzņēmuma rīcību tā, ka tas iesaistās papildu darbībā, kuru 

tas bez atbalsta neveiktu vai arī veiktu ierobežotā vai atšķirīgā veidā. 

(82) Kā paredzēts pamatnostādņu 52. punktā, attiecībā uz kompensējoša rakstura 

atbalstu, kāds, piemēram, ir atbalsts, kurš atbilst pamatnostādņu 5.3. iedaļas 

konkrētajiem nosacījumiem, netiek prasīts, lai tam būtu stimulējoša ietekme.  

(83) Šajā konkrētajā gadījumā atbalstam ir kompensējošs raksturs un 5.3. iedaļas 

konkrētās prasības ir izpildītas.  

(84) Tāpēc Komisija uzskata, ka nav nepieciešams, lai šai shēmai būtu stimulējoša 

ietekme. 

Atbalsta samērīgums  

(85) Saskaņā ar pamatnostādņu 54. punktu atbalstam jābūt ierobežotam līdz 

minimumam, kas vajadzīgs, lai rosinātu saņēmēju veikt darbību. 

(86) Kā paredzēts pamatnostādņu 58. punktā, attiecībā uz kompensējoša rakstura 

atbalstu, kāds, piemēram, ir atbalsts, kurš atbilst pamatnostādņu 5.3. iedaļas 

konkrētajiem nosacījumiem, tiek uzskatīts, ka tas ir samērīgs.  

(87) Šajā konkrētajā gadījumā atbalstam ir kompensējošs raksturs un 5.3. iedaļas 

konkrētās prasības ir izpildītas.  

(88) Tāpēc Komisija uzskata, ka samērīguma kritērijs ir izpildīts. 

Shēmas darbības ilgums 

(89) Saskaņā ar pamatnostādņu 117. punktu Komisija apstiprina tikai atbalsta shēmas, 

kuru ilgums ir ierobežots. Atbalsta shēmu piemērošanas ilgums principā nedrīkst 

pārsniegt septiņus gadus.  

(90) Kā norādīts 9. apsvērumā, shēmu paredzēts piemērot līdz 2022. gada 

31. decembrim. Tāpēc Komisija uzskata, ka šī prasība ir izpildīta. 

Konkrētie kritēriji zvejniecības un akvakultūras nozarē 

(91) Pamatnostādņu 30. punktā ir noteikts, ka papildus kopīgajiem novērtēšanas 

kritērijiem Komisija piemēro arī pamatnostādņu 3.2. iedaļas konkrētos kritērijus, 

kas attiecas uz zvejniecības un akvakultūras nozari. 

(92) Pamatnostādņu 32. punkts paredz, ka atbalsta pieteikums vai – ja pieteikums nav 

paredzēts – līdzvērtīgs akts ir jāuzskata par nepieņemamu, ja Regulas (ES) 

Nr. 508/2014 10. panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka 
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attiecīgais operators ir izdarījis vienu vai vairākus pārkāpumus vai noziedzīgus 

nodarījumus, kas nosaukti minētās regulas 10. panta 1. punktā, vai veicis 

krāpniecisku darbību, uz ko norādīts minētās regulas 10. panta 3. punktā. Tajā 

turklāt noteikts, ka šo kritēriju nepiemēro atbalstam, kas atbilst pamatnostādņu 

5.3. iedaļas konkrētajiem nosacījumiem.  

(93) Kā skaidrots 45. līdz 67. apsvērumā, uz shēmu attiecas pamatnostādņu 5.3. iedaļa 

un shēma atbilst minētās iedaļas konkrētajām prasībām.  

(94) Komisija attiecīgi konstatē, ka šajā gadījumā pamatnostādņu 32. punktā noteiktais 

kritērijs nav piemērojams. 

(95) Saskaņā ar pamatnostādņu 33. punktu ikvienam uzņēmumam pēc atbalsta 

pieteikuma iesniegšanas jāturpina ievērot KZP noteikumus visā projekta 

īstenošanas periodā un piecus gadus no galīgā maksājuma saņēmējam. Atbalsta 

pasākumos ir skaidri jānosaka, ka minētajos periodos saņēmējam vai saņēmējiem 

ir jāievēro KZP noteikumi. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka saņēmējs minētajos 

periodos ir izdarījis vienu vai vairākus pārkāpumus, kas minēti Regulas (ES) 

Nr. 508/2014 10. panta 1. punktā, un tā rezultātā ir zaudējis tiesības pieteikties uz 

atbalstu, saņēmējam atbalsts ir jāatmaksā.  

(96) Juridiskajā pamatā ir noteikts, ka uzņēmumiem visā projekta īstenošanas periodā 

un piecus gadus no saņēmējam veiktā galīgā maksājuma ir jāievēro KZP 

noteikumi. Saņēmējam, kas projekta īstenošanas periodā vai piecus gadus no 

saņēmējam veiktā galīgā maksājuma ir izdarījis vienu vai vairākus pārkāpumus, 

kas minēti Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punktā, atbalsts ir jāatmaksā 

(skatīt 25. apsvērumu).  

(97) Tāpēc Komisija uzskata, ka pamatnostādņu 33. punkta prasības ir izpildītas. 

(98) Saskaņā ar pamatnostādņu 35. punktu atbalstu nedrīkst piešķirt par pasākumiem, 

kas ir neatbilstīgas darbības Regulas (ES) Nr. 508/2014 11. panta nozīmē. 

Juridiskajā pamatā šādu darbību izslēgšana ir nepārprotami paredzēta (skatīt 

25. apsvērumu). 

(99) Tāpēc Komisija uzskata, ka pamatnostādņu 35. punkta prasība ir izpildīta. 

(100) Turklāt Latvijas iestādes apliecināja, ka, administrējot shēmu, tiks ņemti vērā arī 

attiecīgie noteikumi Regulā (ES) 2021/1139, īpaši 11. un 13. pants (skatīt 

26. apsvērumu). 

(101) Līdz ar to Komisija uzskata, ka atbalsta shēma atbilst visiem pamatnostādņu 

3.2. iedaļas konkrētajiem kritērijiem, kas attiecas uz zvejniecības un akvakultūras 

nozari. 

Izvairīšanās no pārmērīgas negatīvas ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību un 

samēra pārbaude 

(102) Pamatnostādņu 60. punktā paredzēts, ka, lai atbalsts būtu saderīgs ar iekšējo tirgu, 

atbalsta pasākuma negatīvajai ietekmei, kas izpaužas kā konkurences 

izkropļojumi un ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm, jābūt ierobežotai un 

kompensētai ar pozitīvo ietekmi, kas izpaužas kā to darbību attīstība, kuru 

atbalstam paredzēts valsts atbalsts. Turklāt saskaņā ar pamatnostādņu 64. un 
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65. punktu atbalsta shēmas nedrīkst radīt būtiskus konkurences un tirdzniecības 

izkropļojumus un dalībvalstīm ir jāpierāda, ka atbalsta negatīvā ietekme tiks 

ierobežota līdz minimumam. 

(103) Kā paredzēts 37. punktā, katrā atbalsta pasākumā ir jānorāda, kurus KZP mērķus 

tas palīdz sasniegt, un skaidri jāparāda, kā tas palīdzēs sasniegt minētos mērķus, 

neradot negatīvu ietekmi uz citiem KZP mērķiem.  

(104) Kā paredzēts pamatnostādņu 38. punktā, Komisija uzskata, ka atbalsta pasākumi, 

kas atbilst pamatnostādņu 5.3. iedaļas konkrētajiem nosacījumiem, palīdz sasniegt 

KZP mērķus.  

(105) Kā skaidrots 45. līdz 67. apsvērumā, uz shēmu attiecas pamatnostādņu 5.3. iedaļa 

un shēma atbilst minētās iedaļas konkrētajām prasībām.  

(106) Tāpēc Komisija uzskata, ka šīs shēmas pozitīvā ietekme papildus tam, ka shēma 

atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktam veicina konkrētu 

saimniecisko darbību attīstību, kā secināts 72. apsvērumā, ir arī tāda, ka shēma 

palīdz sasniegt KZP mērķus. 

(107) Pamatnostādņu 62. punktā ir noteikts, ka tad, ja atbalsts atbilst pamatnostādņu 

5.3. iedaļas konkrētajiem nosacījumiem un tādējādi pozitīvi ietekmē nozares 

attīstību, Komisija uzskata, ka negatīvā ietekme uz konkurenci un tirdzniecību ir 

ierobežota līdz minimumam.  

(108) Kā skaidrots 45. līdz 67. apsvērumā, uz shēmu attiecas pamatnostādņu 5.3. iedaļa 

un shēma atbilst minētās iedaļas konkrētajām prasībām.  

(109) Tāpēc Komisija uzskata, ka negatīvā ietekme uz konkurenci un tirdzniecību ir 

ierobežota līdz minimumam un ka ir ievērots princips, ka jāizvairās no pārmērīgas 

negatīvās ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību. 

(110) Turklāt Komisija atzīmē, ka juridiskais pamats paredz no shēmas izslēgt grūtībās 

nonākušus uzņēmumus un uzņēmumus, kas guvuši labumu no iepriekšēja 

nelikumīga atbalsta, kurš ar Komisijas lēmumu atzīts par nesaderīgu (skatīt 

27. apsvērumu).  

(111) Līdz ar to Komisija uzskata, ka novērtējamā shēma atbilst visiem pamatnostādņu 

3.1. iedaļā noteiktajiem kopīgajiem novērtēšanas kritērijiem. 

Pārredzamība 

(112) Attiecībā uz pārredzamības principu, kas minēts pamatnostādņu 24. punkta 

g) apakšpunktā un sīkāk precizēts pamatnostādņu 3.9. iedaļā, Latvija informēja 

Komisiju, ka nolūkā izpildīt pārredzamības prasību tā publicēs pamatnostādņu 

69. punktā noteikto informāciju šajā vietnē:  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/. 

(113) Tāpēc Komisija uzskata, ka pārredzamības princips ir ievērots. 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
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3.3.5. Secinājums par shēmas saderību 

(114) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka konkrētais atbalsts veicina 

saimnieciskās darbības attīstību un nerada nelabvēlīgu ietekmi uz tirdzniecības 

apstākļiem tādā mērā, kas būtu pretrunā kopējām interesēm. Tāpēc Komisija 

uzskata, ka šis atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu saskaņā ar LESD 107. panta 

3. punkta c) apakšpunktu atbilstoši tā interpretācijai attiecīgajos pamatnostādņu 

noteikumos. 

4. SECINĀJUMS 

Komisija ir attiecīgi nolēmusi necelt iebildumus pret konkrēto atbalstu, pamatojoties uz 

to, ka tas ir saderīgs ar iekšējo tirgu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

107. panta 3. punkta c) apakšpunktu.  

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

informēt Komisiju piecpadsmit darbdienu laikā no šīs vēstules saņemšanas dienas. Ja 

Komisija minētajā termiņā nesaņems argumentētu pieprasījumu, tiks uzskatīts, ka 

piekrītat šīs vēstules pilna teksta izpaušanai trešām personām un publicēšanai 

autentiskajā valodā šajā vietnē: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Pieprasījums jānosūta elektroniski uz šādu adresi: 

European Commission    

Directorate-General Competition    

State Aid Greffe    

B-1049 Brussels    

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Ar cieņu  

Komisijas vārdā – 

Margrethe VESTAGER 

priekšsēdētājas izpildvietniece 
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