
EIROPAS KOMISIJA
Konkurences Ģenerāldirektorāts

KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS

�is ir valsts apraksta tulkojums priek� Latvijas, kas ir daļa no Valsts atbalsta rezultātu
apkopojuma 2004. gada rudens pārskatītās versijas (COM(2004) 750 pēdējais variants,
16.11.2004.)

Rezultātu apkopojuma pilna versija ir pieejama angļu, franču un vācu valodā Konkurences
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē, adrese:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/



Latvija
2004. gads Vidējie raksturlielumi 2000. -2003. gadā

Iedzīvotāju skaits: 2.3 miljoni Valsts atbalsta kopapjoms, izņemot lauksaimniecību,
zivsaimniecību un transportu (valsts valūtā): 13 miljoni
LVL

IKP: 10.3 miljardi EUR Valsts atbalsta kopapjoms: 23 miljoni EUR
IKP uz vienu iedzīvotāju: 4479 EUR
vai 9790 PSL

Valsts atbalsts procentos no IKP: 0.26%

Valūtas maiņas kurss: 1 EUR =
0,6597LVL

Valsts atbalsts uz vienu iedzīvotāju: 10 EUR vai 21 PSL

Valsts atbalsta
tiesiskā,
administratīvā un
izpildes sistēma

Pirms pievieno�anās ES valsts atbalstu Latvijā kontrolēja 1997. gadā dibinātā
Valsts atbalsta uzraudzības komisija. 1998.gada februārī tika pieņemts likums
�Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pa�valdību atbalsta kontroli�. Pēc
2004. g. 1. maija Valsts atbalsta uzraudzības komisija zaudēja lēmumu
pieņem�anas tiesības attiecībā uz valsts atbalsta pie�ķir�anu, jo �īs tiesības
tika nodotas Eiropas Komisijai.  Tomēr Finan�u ministrijas Komercdarbības
atbalsta kontroles departaments (www.fm.gov.lv) turpina strādāt kā kontakta
institūcija starp iestādēm, kas pie�ķir valsts atbalstu, un Komisiju.
Departaments konsultē valsts iestādes un funkcionē kā filtrs pirms
paziņojumu par plānotajiem valsts atbalsta pasākumiem nosūtī�anas
Komisijai. Departaments nodarbojas ar valsts atbalstu, ko pie�ķir apstrādes
rūpniecības nozarei (ieskaitot atbalstu lauksaimniecības produktiem, kas nav
uzskaitīti 1. pielikumā) un transporta nozarei. Pēc pievieno�anās ES Latvijas
likums par valsts atbalstu tika grozīts tā, lai tas  atbilstu Kopienas normām,
kas regulē valsts atbalstu. Grozītais likums nosaka pieļaujamās palīdzības
mērķus, atbalstāmos izdevumus un maksimālo atbalsta intensitāti, kā arī
iek�ējās kontroles procedūras valsts atbalstam.

Valsts atbalsts
2000.-2003. gadā.

2000. -2003. gadā Latvija ir pie�ķīrusi valsts atbalstu aptuveni 23 miljonu
EUR apmērā. Tas ir 0,26% no IKP jeb 10 EUR uz vienu iedzīvotāju. Atbalsts
pie�ķirts ar 32 valsts atbalsta pasākumu starpniecību, no kuriem 17 ir shēmas
un 15 � ad hoc pasākumi.

Atbalsts
horizontālajiem
mērķiem

Laikposmā no 2000. līdz 2003. gadam horizontālajiem mērķiem pie�ķirti 13
miljoni EUR gadā jeb 55% no atbalsta kopapjoma. Aptuveni 2% no atbalsta
kopapjoma tika pie�ķirti maziem un vidējiem uzņēmumiem galvenokārt ar 9
valsts atbalsta shēmu starpniecību, kurām bija da�ādi mērķi, tādi kā
nelauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstība, atbalsts Latvijas uzņēmumu
dalībai starptautiskos gadatirgos un izstādēs, konsultācijas par
uzņēmējdarbības uzsāk�anu u.tml.

Reģionālais atbalsts
Latvijā

Horizontālā atbalsta lielākā daļa (50% no atbalsta kopapjoma) pie�ķirta
reģionāliem mērķiem, kas vidēji ir 12 miljoni EUR gadā. Reģionālā atbalsta
lielākā daļa tika pie�ķirta saskaņā ar likumu par ārvalstu ieguldījumiem un ar
speciālo ekonomisko zonu un brīvostu shēmu starpniecību, saskaņā ar ko
ra�o�anas uzņēmumiem, kas darbojās brīvajās zonās, tika pie�ķirti  nekustamā
īpa�uma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi.

Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju nepārsniedz 60% no Kopienas vidējā
rādītāja (35% 2002. gadā) tādējādi Latvija uzskatāma par teritoriju, kas ir
identiska Līguma 87. panta 3. punkta a) apak�punktā aprakstītajām
teritorijām. NUTS III līmenī ir pieci reģioni, kuriem maksimālā atbalsta
intensitāte ir 50% no TDE. �o maksimāli pieļaujamo limitu var palielināt  par
15%, ja atbalstu pie�ķir maziem un vidējiem uzņēmumiem.
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Nozaru atbalsts un
glāb�anas un
pārstrukturē�anas
atbalsts

Latvijā atbalsts atsevi�ķām nozarēm ir 45% no atbalsta kopapjoma.
Galvenokārt tas tika pie�ķirts kā glāb�anas un pārstrukturē�anas atbalsts
grūtībās nonāku�iem uzņēmumiem. Lielākā daļa no 7 miljoniem EUR tika
pie�ķirti pirms privatizācijas uzkrāto nodokļu parādu kapitalizācijai, kā arī
atliktajiem nodokļu maksājumiem par nodokļu parādiem, kas uzkrāti pirms
privatizācijas un kurus nav iespējams kapitalizēt.

Atbalsta instrumenti Laikposmā no 2000. līdz 2003. gadam subsīdijas bija visbie�āk lietotais
atbalsta instruments, sastādot līdz pat 35% no atbalsta kopapjoma. Tām seko
līdzdalība kapitālā (25%) un nodokļu atvieglojumi (20%).

Pastāvo�ais atbalsts
Latvijā

Latvijā ir spēkā 25 valsts atbalsta pasākumi, ar kuriem tā varēs pie�ķirt
atbalstu bez iepriek�ējas paziņo�anas Komisijai. Komisija ir apstiprinājusi 6
pasākumus kā pastāvo�o atbalstu saskaņā ar Pievieno�anās līgumu un 19
pasākumus kā pagaidu instrumentus.  �ie pasākumi ir paredzēti
horizontālajiem mērķiem.

Skats nākotnē� Sakarā ar 1.3.1. sadaļā aprakstītajām uzskaites grūtībām nav iespējams
izstrādāt precīzu prognozi par atbalsta izdevumu apmēru nākotnē. Tomēr,
aplūkojot situāciju pēdējā gada laikā pirms iestā�anās (2003. gadā), redzams,
ka 4 miljoni EUR jeb 43% no atbalsta kopapjoma pie�ķirti pasākumiem, kuru
darbība pēc pievieno�anās ES netiek turpināta. Atbalsts, kas ir pie�ķirts
saskaņā ar pastāvo�ajām shēmām, t.i., tām, kuras paredzēts turpināt pēc
2004. gada 1. maija, 2003. gadā bija 5 miljoni EUR jeb 57% no atbalsta
kopsummas. Dati par 2003. gadu ir aptuveni.



Piezīme: Visi skaitļi izteikti eirās 2000. gada nemainīgās cenās, tādējādi novēr�ot inflācijas ietekmi. (1)
Atbalsts vispārējai reģionālajai attīstībai, kas nav klasificēts citviet. (2) Atbalsts atsevi�ķām nozarēm, kas
pie�ķirts saskaņā ar pasākumiem, kuriem nav horizontālo mērķu, kā arī atbalsts glāb�anai un
pārstrukturē�anai. (3) Skaitļi par 2003. gadu ir aptuveni.

Valsts atbalsts horizontālajiem mērķiem un atsevi�ķām nozarēm Latvijā, 2000. -2003. gads

 
Vidējais, 2000.-2003. gadā

2000 2001 2002 2003(3)

 
milj.EUR

% no
kopsummas milj.EUR milj.EUR milj.EUR milj.EUR

Horizontālie mērķi 12,9 55% 14,6 18,1 10,7 8,3
  Vide 0,1 0% 0,4 0,0 0,0 0,0
  Mazie un vidējie uzņēmumi 0,5 2% 0,5 0,5 0,3 0,8
  Komercdarbība 0,5 2% 0,5 0,4 1,0 0,1
  Reģionālais atbalsts, citur
neminēts (1) 11,8 50% 13,3 17,2 9,4 7,3
       
Nozaru atbalsts (2) 10,5 45% 31,0 9,6 0,6 0,7
  Ra�o�ana 10,5 45% 31,0 9,6 0,6 0,7

Atbalsta kopapjoms,
atskaitot lauksaimniecību,

zivsaimniecību un
transportu, milj.EUR

23,4 100% 45,6 27,7 11,3 9,0


