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Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto  
projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas  
samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu  
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nosacījumiem 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), ņemot 
vērā publiskajā telpā un masu medijos izskanējušo informāciju par pašvaldību pieņemtajiem 
lēmumiem par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) līdzfinansētajā 
projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – 
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”, kā arī ņemot vērā publicēto 
informāciju par plānoto projektu atbalsta intensitāti un paredzēto projekta rezultātu nodošanu 
lietošanā citām projekta iesniedzēja struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, VARAM sniedz 
papildu skaidrojumu un informāciju par konkursa nosacījumiem. 

Veicot projekta iesnieguma izstrādi, lūdzam ņemt vērā, ka Ministru kabineta 
2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 78 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – 
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums” (turpmāk – MK 
noteikumi Nr.78) 23.7.apakšpunkts paredz, ka izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja 

Rīgā 02.04.2014 Nr. 4.1.-45/2934 

Uz  Nr.  



„finansējuma saņēmējs ir konkursa ietvaros iegādātā elektromobiļa vai publiski pieejamās 
uzlādes stacijas un tās elektropieslēguma īpašnieks projekta īstenošanas laikā, kā arī vēl 
vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām”, līdz ar to konkursa ietvaros 
iegādātais elektromobilis vai uzlādes stacija var tikt nodotas lietošanā projekta iesniedzēja 
struktūrvienībām, bet nevar tikt nodoti kapitālsabiedrībai, piemēram, pašvaldības SIA, kas ir 
atsevišķa juridiska persona. 

Ja pašvaldība nodotu projekta ietvaros iegādāto elektromobili vai publiski pieejamo 
uzlādes staciju bezatlīdzības lietošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai, tiktu pārkāpts valsts 
atbalsta tiesiskais regulējums, kas  nosaka, ka šādā situācijā ir iespējams tikai iznomāt šādu 
pamatlīdzekli par tirgus vērtību, kas savukārt ir definējama kā saimnieciskā darbība ar visām 
no tā izrietošajām sekām. 

Tāpat, veicot projekta iesnieguma izstrādi un plānojot KPFI līdzfinansējuma apjomu 
MK noteikumu Nr.78 7.3.apakšpunkta aktivitātei, jāņem vērā, ka konkursa ietvaros publiski 
pieejamu uzlādes staciju iegādei, uzstādīšanai un pieslēgšanai pie elektrotīkla maksimāli 
pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmām 
izmaksām ir noteikta MK noteikumi Nr.78 17.2.1.apakšpunktā, proti,  „tiešās vai 
pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja 
aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība.”  Savukārt noteikumu 10.punkts 
nosaka, ka gadījumos, ja tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes un atvasinātās publiskās 
personas iesniegtais projekta iesniegums kvalificējams kā komercdarbības atbalsta projekts, 
t.i., saimniecisko darbību veikšana, tad atbildīgā iestāde piemēro šo noteikumu nosacījumus, 
kas attiecas uz komersantiem. Šādos gadījumos jāņem vērā Komisijas 2008.gada 6.augusta 
Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo 
tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikuma 
3.panta 4.punkta nosacījums, kas paredz, ka uzņēmums nav uzskatāms par MVU (mazo un 
vidējo uzņēmumu), ja 25% un vairāk tā kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi, tieši vai 
netieši kontrolē viena vai vairākas valsts struktūras. Izņēmums ir šā panta 2.punkta otrajā 
daļā minētie gadījumi, kas lielākajā daļā gadījumu neizpildās. Tādējādi secināms, ka 
gadījumos, kad tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, kā arī atvasinātās publiskās 
personas (arī pašvaldības) vēlas saņemt atbalstu MK noteikumu Nr.78 10.punkta situācijā, 
piemērojama būs lielā komersanta atbalsta likme.  Savukārt, izvērtējot kapitālsabiedrības 
atbilstību MVU statusam, vispirms ir jāizvērtē atbilstība Regulas (EK) Nr. 800/2008 
1.pielikuma 3.panta 4.punkta nosacījumiem, ja šie nosacījumi neizpildās, t.i., ja 25% un 
vairāk uzņēmuma kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi, tieši vai netieši nekontrolē 
viena vai vairākas valsts struktūras, tikai tad sāk Regulas (EK) Nr.800/2008 1.pielikuma 
2.panta nosacījumu pārbaudi (palīgs pārbaudīšanai ir Ministru kabineta 2008.gada 
25.novembra noteikumi Nr.964 „Noteikumi par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību 
atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai”. Šī deklarācija ir jāaizpilda un 
jāpievieno projekta iesniegumam.). Taču tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī 
atvasinātām publiskām personām jāņem vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 
nosacījumi par gadījumiem, kad publiskās personas var veikt komercdarbību un par rīcību 
šādos gadījumos (88.panta 2.daļa). 

Savukārt gadījumos, kad projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, vai atvasināta publiska persona un tā pretendē uz finansējumu MK noteikumu Nr.78 
7.3.apakšpunkta aktivitātei saskaņā ar 17.2.1.apakšpunkta nosacījumiem un uzskata, ka netiks 
veikta saimnieciskā darbība, vienlaikus nodrošinot uzlādes stacijas publisku pieejamību, 
jāņem vērā, ka šādos gadījumos projekta iesniedzējam projekta iesniegumā nepieciešams 
iekļaut izvērstu juridisko skaidrojumu un pamatojumu, kā projekta iesniedzējs segs 



izdevumus par patērēto elektroenerģiju un stacijas apkalpošanu, ņemot vērā Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma un citu normatīvo aktu 
prasības, tajā skaitā valsts atbalstu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, jo īpaši atbilstību 
prasībai, ka netiek veikta saimnieciskā darbība. 
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