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Nacionālie tiesību akti 

•  Komercdarbības atbalsta kontroles likums 
•  6.02.2007. MK noteikumi nr. 100 Kārtība, kādā Eiropas Komisijā 

elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu 
paziņojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās 
sistēmas lietošanas tiesības  

•  5.02.2008. MK noteikumi nr. 58 Noteikumi par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem 

•  6.02.2007. MK noteikumi nr. 101 Kārtība, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz 
Finanšu ministrijai pārskatu par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par 
sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem  

•  25.11.2008. MK noteikumi nr. 964 Noteikumi par komercsabiedrību 
deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai  
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ES tiesību akti 

Procesuālie 

Specifiskiem 
instrumentiem 

Izņēmumi 

Horizontālie 

Sabiedriskas 
nozīmes 

pakalpojumi 

Sektorālie 
Līgums par ES 

darbību 

•  ES tiesību akti komercdarbības atbalsta jomā pieejami:  
     http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html  
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Atbalstu raksturojošās 
pazīmes: kā konstatēt atbalsta 
esamību vai neesamību? 



  

Veicamie izvērtējuma soļi 

1. Atbalsts ir/ nav? 
•  Komercsabiedrības: ir/ nav? 
•  4 atbalstu raksturojošie kritēriji: ir/ nav? 
2. Atbalsta nav: 
•  vispārēja rakstura pasākums 
•  nav ierobežojumu finansējuma piešķiršanai 
•  nav jāievēro valsts atbalsta procedūras 
3. Atbalsts ir: 
•  specifisks pasākums 
•  pieļaujamā mērķa izvēle, izmaksu un intensitāšu noteikšana 
•  procesuālo nosacījumu ievērošana 
4.  Nav iespējams precīzi noteikt atbalsta esamību/neesmību: 
•  parasti ieteicams notificēt pasākumu EK 
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Komercsabiedrības jēdziens (1) 

•  svarīgi noteikt, vai subjekta darbība, kurai plānots sniegt atbalstu, 
ir kvalificējama kā ‘publiskās varas īstenošana’ vai kā 
‘saimnieciskās darbības/ekonomiskās aktivitātes veikšana’ 

•  par komercsabiedrību ir atzīstama ikviena persona neatkarīgi no 
tās juridiskā statusa un veida, kādā tā tiek finansēta, kura ir 
iesaistīta saimnieciskās darbības/ekonomiskās aktivitātes 
veikšanā, piedāvājot preces vai pakalpojumus konkrētajā tirgū 

 
 Primāri skatās uz atbalstāmo aktivitāti 
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Komercsabiedrības jēdziens (2) 

•  Neekonomiska aktivitāte – aktivitāte, kas ekskluzīvi ir valsts 
kompetencē un kur nepastāv salīdzināmu preču un pakalpojumu 
“tirgus” (piem., pasu izdošana), jo vai nu 
–  nepastāv brīvprātīga dalība konkrēto preču un pakalpojumu tirgū, vai 
–  valsts attiecīgo pakalpojumu ir rezervējusi sev 

 
 Ekonomiskas un ne-ekonomiskas aktivitātes vienlaikus var būt pat 
vienā un tanī pašā sektorā un dažreiz pat veiktas vienas un tās 
pašas organizācijas ietvaros 
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Komercsabiedrības jēdziens (3) 

•  Lieta 32/65 – “neatkarīgi no juridiskās formas un peļņas 
gūšanas rakstura, uzņēmums ir fiziskas un juridiskas personas, 
kuras ņem dalību uzņēmējdarbībā” 

•  Lieta 209-215/78 – Eiropas Tiesa noteikusi, ka “jebkura 
saimnieciska vienība, kura veic ekonomisku aktivitāti, var tikt 
kvalificēta kā uzņēmums, pat ja tai nav peļņas gūšanas 
rakstura” 

•  Lieta 118/85 – “Valsts var veikt gan publiskas, gan ekonomiskas 
aktivitātes, piedāvājot preces un pakalpojumus tirgū” 

8 



  

Atbalstu raksturojošās pazīmes 

•  finansiālu palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, 
pašvaldības vai Eiropas Kopienas finanšu līdzekļiem 

•  finansiālu palīdzību saņēmušā komercsabiedrība iegūst 
ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt normālos 
komercdarbības veikšanas apstākļos 

•  finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām 
vienādi. Atbalsts ir paredzēts komercsabiedrībām atkarībā no to 
lieluma, darbības nozares vai atrašanās vietas, kā arī citiem 
diferencējošiem kritērijiem, vai arī atbalsts ir paredzēts tikai 
konkrētai komercsabiedrībai 

•  finansiālā palīdzība ietekmē konkurenci un tirdzniecību Kopienas 
iekšējā tirgū 
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Ietekme uz tirdzniecību 

•  salīdzinoši mazs valsts atbalsta apjoms un relatīvi mazs 
uzņēmuma lielums neizslēdz iespēju ietekmēt tirdzniecību ES 

•  kad valsts atbalsts stiprina viena uzņēmuma pozīciju 
salīdzinājumā ar citu uzņēmumu, kas konkurē ES tirgū, pēdējais ir 
uzskatāms par valsts atbalsta ietekmētu, pat ja atbalsta saņēmējs 
nav iesaistīts ES tirgū (neveic eksportu) 

•  nav max/min griestu vai % apmēra, zem kura varētu uzskatīt, ka 
tirdzniecība starp dalībvalstīm nav ietekmēta 

10 



  

Atbalsta sniegšanas veidi: 

•  Dotācijas/subsīdijas 
•  Galvojums 
•  Kredītu procentu likmju subsidēšana 
•  Nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā 

veiktie pasākumi 
•  Pilnīga vai daļēja atteikšanās no dividendēm 
•  Ieguldījums komercsabiedrībā 
•  Parādu norakstīšana 
•  Preferenciālo tarifu noteikšana (valsts komercsabiedrību sniegto 

pakalpojumu izmantošanā) 
•  Īpašuma pārdošana zem tirgus vērtības 
•  U.c. 
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Gadījumi, kad publiskais 
finansējums nav kvalificējams 
kā atbalsts 



  

Ieguldījumi vispārējas nozīmes infrastruktūrā 

•  Valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldījums infrastruktūrā 
nav uzskatāms par atbalstu, ja infrastruktūras objekti ir publiski 
izmantojami un ieguldījumi infrastruktūrā nav veikti konkrētas 
komercsabiedrības interesēs 

 
     Piemēram, satiksmes pārvadi, ielas, tilti, gājēju pārejas, celiņi 
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Ieguldījumi publiskā īpašumā esošā 
infrastruktūrā, kura tālāk tiek nodota 
apsaimniekošanai citiem 

•  Svarīgi zināt mērķi, kādam publiskā īpašumā esoša infrastruktūra 
tiek nodota apsaimniekošanai: 
–  Nesaimnieciskam mērķim: piemēro vispārējo regulējumu par valsts un 

pašvaldības mantas neizšķērdēšanu 
–  Saimnieciskam mērķim: papildus piemēro komercdarbības atbalsta 

regulējumu, lai identificētu, vai izslēgts komercdarbības atbalsts 
apsaimniekotāja līmenī 
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Publiskās infrastruktūras nodošana 
nesaimnieciskam mērķim 

•  Skolas un bērnudārzi 
•  Mākslas skolas, mūzikas skolas 
•  Sociālie dienesti 
•  Vietēja līmeņa kultūras nami vietējiem deju kolektīviem, koriem 
•  u.tml.  
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Piemērojamie principi, valsts/ pašvaldības 
institūcijām, pārdodot/ iznomājot publiskā 
īpašumā esošu zemi/ ēkas 

•  Lai izslēgtu komercdarbības atbalstu, jāpiemēro viena no tālāk 
minētajām procedūrām: 
–  plaši publiskota, atklāta un beznosacījumu izsoles procedūra, kuras 

rezultātā tiek izvēlēts labākais vai vienīgais piedāvājums 

–  viena vai vairāku neatkarīgu ekspertu vērtējums, kurš balstīts uz 
vispārēji pieņemtiem tirgus rādītājiem un vērtēšanas standartiem; 
parasti vērtēšanā tiek izmantotas vismaz 2 metodes, lai nonāktu pie 
gala piedāvājuma cenai 

•  Standarta vērtēšanas metodes ir: 

–  tirgus datu salīdzinošā metode/ līdzīgu darījumu salīdzinošā metode  

–  ienākumu prognozēšanas metode 
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Publiskās infrastruktūras nodošana 
saimnieciskam mērķim 

•  Muzeji, tūrisma objekti ar starptautisku atpazīstamību 
•  Kafejnīcas, restorāni 
•  Kultūras nami, multifunkcionālie kultūras centri komerciāliem 

koncertiem 
•  Biznesa parki, biznesa inkubatori 
•  u.c. 

Šādos gadījumos svarīgi identificēt, vai nodošana (t. sk. iznomāšana) 
apsaimniekošanā ietver/ neietver komercdarbības atbalstu. 
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Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās 
– valsts atbalsts? 

Projekta iesniedzējs:  Valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši 
   aizsargājamās dabas teritorijas   
   aizsardzība/apsaimniekošana 

Mērķis: saglabāt Latvijas dabu 
Atbalstāmie pasākumi:  
•  augsnes erozijas samazināšana, 
•  eitrofā piesārņojuma samazināšana 
•  apmeklētāju plūsmas optimizēšana 
•  informatīvo stendu izgatavošana 
 
! Neatbalsta komercdarbību tiešā veidā. 
! Viens no kritērijiem: jābūt tūrisma attīstības potenciālam. 
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Privātā investora principa piemērošana (1) 

•  Publiskām institūcijām:  
-  iegūstot īpašumu 
-  izveidojot jaunu uzņēmumu 
-  mainoties īpašumtiesībām (no privātā uz publisko) 
-  ieguldot kapitālu uzņēmumā 
-  piedaloties pamatkapitāla palielināšanā 
-  sniedzot galvojumus un kredītus 
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Privātā investora principa piemērošana (2) 

Runājot par PIP, ir jāatbild uz 2 galvenajiem jautājumiem: 
1)  Vai jebkurš cits “saprātīgs” privātais ekonomiskais subjekts 

veiktu ieguldījumus attiecīgajā projektā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, ar kādiem to dara valsts. 

2)  Vai no komerciālā viedokļa valsts ieguldījums ir attaisnojams, 
salīdzinot ar valsts atbalsta saņēmēja ieguldījumu un citu privāto 
partneru ieguldījumu? 
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Atbalsta sniegšanas mērķi 

•  reģionālais/ ieguldījumu atbalsts 
•  atbalsts vides aizsardzībai 
•  atbalsts sabiedriskas nozīmes pakalpojumiem un nosacījumu 

piemērošana attiecībā uz finansiālo pārskatāmību  
•  De minimis 
•  pētniecība un attīstība 
•  citi 
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Piemēri 

•  dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – 
reģionālais atbalsts  

•  ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība –  
sabiedriskas nozīmes pakalpojumi  

•  satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus 
Rīgas – vispārējā infrastruktūra 

•  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi –  
De minimis atbalsts 

•  pētniecība un attīstība 
•  citi 
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De minimis atbalsts (1) –  
regula 1407/2013 (līdz 31.12.2013. regula 1998/2006) 

•  EUR 200 000 (trīs fiskālo gadu laikā) 
! Kravu autotransporta sektorā EUR 100 000 
 
•  Nepiemēro: 

–  zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs 
–  l/s produktu primārai ražošanai 
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De minimis atbalsts (2) 

•  Regulu piemēro atbalstam, kuram ir iespējams ex ante aprēķināt 
atbalsta ekvivalentu (granti, aizdevumi, kur atbalsta ekvivalents 
aprēķināts, pamatojoties uz tirgus procentu likmēm, kapitāla 
ieguldījumi, ja kopējā vērtība nepārsniedz de minimis robežu) 

•  De minimis atbalsta uzskaiti veic, ievērojot 05.02.2008. MK 
noteikumus nr. 58 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem” 
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De minimis atbalsts (3) 

Piemērs: 
Komercsabiedrības iepriekš saņemtais atbalsts 
 
Reģionālais atbalsts: 300 000 EUR 
P&A atbalsts: 150 000 EUR 

+ 
De minimis atbalsts 
2011:  50 000 EUR 
2012: 15 000 EUR 
2013:  50 000 EUR 
2014:   150 000 EUR? 
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Atbalsta summēšana 
(kumulācija) 



  

 
Atbalsta summēšana 

•  Galvenais nosacījums – atbalsta intensitāšu ievērošana, sniedzot 
atbalstu dažādu atbalsta programmu/projektu ietvaros. 

•  Iespējamās kumulācijas: 
–  De minimis ar de minimis 
–  De minimis ar horizontālo/ sektorālo atbalstu 
–  horizontālais/ sektorālais atbalsts ar horizontālo/ sektorālo atbalstu 
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Atbalsts kā kompensācija par 
sniegtajiem sabiedriskas 
nozīmes pakalpojumiem  



  

Atbalsts sabiedriskas nozīmes pakalpojumiem  

•  Kas ir sabiedriskas nozīmes pakalpojumi? 
–  pakalpojumi iedzīvotājiem, ko tirgus nav ieinteresēts nodrošināt  
–  valsts vai pašvaldība ar līgumu uzliek pienākumu sniegt pakalpojumu 

uzņēmumam/struktūrai un attiecīgi kompensē tos neto izdevumus, ko 
rada pakalpojuma sniegšana 

–  piemēri: siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, obligātā 
veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi 

•  Kāpēc kontrole valsts atbalsta kontekstā? 
–  uzņēmums veic ekonomisku aktivitāti, un līdz ar kompensācijas 

piešķiršanu par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanu tam var 
tikt radītas ekonomiskas priekšrocības, tāpēc kompensācijai jābūt 
samērīgai, iepriekš noteiktai un uzņēmumam/ struktūrai jāveic dalītā 
uzskaite 
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Atbalsts sabiedriskas nozīmes pakalpojumiem 
- normatīvais regulējums 

•  - komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums (2012/21/ES) par LESD 
106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, 
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi  

•  ES nostādnes par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (2011) 

•  komisijas direktīva nr. 2006/111/EK, 17.11.2006., par dalībvalstu un publisku 
uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī par dažu uzņēmumu 
finanšu pārskatāmību 

•  Eiropas Kopienu tiesas lēmums, 24.07.2003., lietā nr. C-280/00, Altmark 
Trans 

Atbalsts, kas sniegts saskaņā ar šo 
dokumentu, atbrīvots no iepriekšējas 
paziņošanas EK 

Atbalsts, kas sniegts saskaņā ar šo 
dokumentu, ir paziņojams EK 
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Pamatnosacījumi kompensācijai –  
pienākuma uzlikšana 

•  Normatīvajā aktā, administratīvajā aktā vai līgumā, kas nosaka 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumu, ir noteikts:  
–  sabiedriskā pakalpojuma pienākumu saturs un ilgums 

–  sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma sniegšanas 
teritorija 

–  komercsabiedrībai piešķirto ekskluzīvo vai īpašo tiesību būtība 

–  kompensācijas mehānisma apraksts un atlīdzības maksājuma 
aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas kārtība 

–  atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas 
kārtība 

–  atsauce uz 2012/21/ES 
2014. gada 31. janvārī beidzas pārejas periods spēkā esošo 
pilnvarojumu pārskatīšanai, un no 2014. gada 1. februāra visos 
sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas pilnvarojuma 
gadījumos jāievēro nosacījumi, kas izvirzīti komisijas 2011. gada 
lēmumā un komisijas 2011. gada nostādnēs 
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Pamatnosacījumi kompensācijai – 
kompensācijas apmērs un noteikšana 

•  nepārsniedz neto izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu 

•  aprēķinot kompensāciju, ņem vērā saprātīgu peļņu 
•  izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem, jo īpaši ieguldījumiem 

infrastruktūrā, var ņemt vērā tad, ja tās nepieciešamas sabiedriskas 
nozīmes pakalpojumu sniegšanai 

•  ja komercsabiedrība bez sabiedriskas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanas veic arī citas darbības, vērā ņem tikai izmaksas, kas 
attiecas uz minēto pakalpojumu sniegšanu 

Iekšējā grāmatvedības uzskaitē atsevišķi 
jāuzrāda izmaksas un ieņēmumi, kas saistīti 
ar sabiedrisko pakalpojumu, un izmaksas un 
ieņēmumi par citiem pakalpojumiem, kā arī 
to iedalīšanas parametri 
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Kad atbalsts kā kompensācijas maksājumi 
atbrīvots no paziņošanas EK? 

•  Kompensācija nepārsniedz vidēji gadā 15 miljonus euro 
deleģējuma periodā par sabiedriska pakalpojuma sniegšanu 
(izņemot transporta un transporta infrastruktūras jomā). 

•  Summas ierobežojuma nav, sniedzot sabiedriskos pakalpojumus 
slimnīcās, sociālajās daudzdzīvokļu mājās vai mājās, kuras tiek 
izmantotas sociālās palīdzības sniegšanai. 

•  Ja periods, kurā uzņēmumam uzticēts sniegt pakalpojumu, 
nepārsniedz 10 gadus. 

•  Lidostas vai ostas, kurām piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskos 
pakalpojumus un kuru gada apgrozījums 2 gadus pirms piešķirtas 
tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus nepārsniedz 200 000 
pasažierus lidostās un 300 000 pasažierus ostās. 
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Atbalsts ir/ nav 

Izpildās komisijas lēmuma nosacījumi 
// izpildās Altmark kritēriji  

Jā – nav jāpaziņo EK Nē – ir jāpaziņo EK 

Izpildās kopienas nostādņu nosacījumi 

Jā – pozitīvs EK lēmums  Nē – jāmeklē cits mērķis, lai 
piešķirtu plānoto atbalstu 
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  Piemērs –  
31.08.2010. MK noteikumi nr. 824 par  
3.5.2.1.1. apakšaktivitāti “Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 
 
Projekta iesniedzējs: sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – 
komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģija ražošanai vai 
pārvadei, vai sadalei. 
Mērķis: būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, 
samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās 
un sekmēt fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamu kurināmo. 
Atbalstāmie pasākumi: siltumavota ar uzstādīto jaudu, lielāku par 3 
MW, un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijai un 
būvniecībai 
! Aktivitātes ietvaros atbalstu var sniegt kā  

(a) reģionālo atbalstu vai  
(b) kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem  
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Pārskatu sniegšana Finanšu ministrijai 
(KAKL III1 nodaļas 21.1 panta (2) daļa//  
MK 06.02.2007. noteikumi nr. 101) 

•  Visi atbalsta sniedzēji, kas veic atlīdzības maksājumus par 
sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, iesniedz Finanšu 
ministrijā: 
–  apstiprinājumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā ievērotas 

visas pamatprasības kompensācijas piešķiršanai 
–  informāciju par pakalpojuma sniedzēja gada neto apgrozījumu un 

atlīdzības maksājumu apmēru 
–  informāciju par izmaiņām sabiedrisko pakalpojumu organizēšanā  
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Pārskatu sniegšana 2014. gadā 

•  2014. gadā nav jāsniedz informācija atbilstoši MK 06.02.2007. 
noteikumiem nr. 101// KAKL III’ nodaļas 21.’panta (2) daļai. 

•  Ziņojums saskaņā ar jauno regulējumu Latvijai Eiropas Komisijā 
iesniedzams līdz 30.06.2014. 

•  Ziņojums aptvers pārskatu par 2012. un 2013. gadu. 
•  Visi atbalsta sniedzēji, kas veic atlīdzības maksājumus par 

sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, līdz 31.03.2014. 
iesniedz Finanšu ministrijā nepieciešamo informāciju. 

•  Ziņojums sniedzams atbilstoši EK prasībām. 
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Pārskatu sniegšana 2014. gadā –  
forma un saturs 

•  Informācija jāpilda tabulas formā 
•  Tabulā jāietver: 

–  apraksts par 2012/21/ES 
piemērošanu (t.sk. pakalpojuma 
saturs, veidi, ilgums, kompensācijas 
mehānisms, pārmērīgas 
kompensācijas nepieļaušanas 
pasākumi) 

–  piešķirtā atbalsta kopsumma pa 
saņēmēja tautsaimniecības nozarēm 
(2012 un 2013) 

–  norāde, vai ir bijušas grūtības 
2012/21/ES piemērošanā vai 
sūdzības 

–  cita informācija par 2012/21/ES 
piemērošanu 

•  Informāciju sniedz, ziņojumu 
sadalot šādās sadaļās: 

–  slimnīcas 
–  sociālie pakalpojumi 

•  veselības un ilgtermiņa aprūpe 
•  bērnu aprūpe 
•  piekļuve un reintegrācija darba tirgū 
•  sociālie mājokļi 
•  neaizsargātu grupu aprūpe un 

sociālā integrācija 
–  lidostas un ostas 
–  cita kompensācija, kas nepārsniedz 

15 miljonus eiro (pa nozarēm) 
–  kompensācija, kas sniegta saskaņā 
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Procesuālie noteikumi 



  

Procesuālie noteikumi –  
normatīvais regulējums 

•  LESD 108. panta 3. punkts 

•  Padomes 22.03.1999. regula (EK) nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (ar 
grozījumiem) 

•  Komisijas 21.04.2004. regula (EK) nr. 794/2004, ar ko īsteno 
Padomes regulu (EK) nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (ar grozījumiem) 
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Plānotā atbalsta iepriekšēja paziņošana  
un atbrīvojumi no paziņošanas 

 
Iepriekšēja paziņošana 

 

Atbrīvojumi no iepriekšējas 
paziņošanas 

 
LESD 108. panta 3. punkts jeb 
visi gadījumi, kad atbalsta  
pasākumu izstrādā saskaņā ar 
vadlīnijām, pamatnostādnēm u.tml. 

•  regula 800/2008 (virkne 
horizontālo atbalsta pasākumu) 

•  regula 1370/2007 (sabiedriskā 
transporta pārvadājumi – 
dzelzceļš, autobusi) 

•  regula 1998/2006 un regula 
1407/2013 (De minimis atbalsts) 

Jebkurā gadījumā atbilstoši KAKL Finanšu ministrija veic plānoto atbalsta 
programmu vai individuālo atbalsta projektu paziņojumu sākotnējo izvērtēšanu   
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Paziņojuma/ kopsavilkuma informācijas 
nosūtīšana Eiropas Komisijai 

•  Notiek, izmantojot EK izveidoto SANI sistēmu (state aid notification 
interactive):  
https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani/login/index.cfm 

•  Pirms SANI lietošanas saņem lietotāja tiesības. 
•  Sagatavoto paziņojumu/ kopsavilkuma informāciju nosūta FM 

sākotnējai izvērtēšanai pirms parakstīšanas sistēmā. 
•  Elektroniski paraksta sistēmā, kad paziņojums/ kopsavilkuma 

informācija saskaņota ar FM. 
•  Paziņojumu/ kopsavilkuma informāciju iesniegšanai EK apstiprina  

FM atašejs (ja saskaņots ar FM). 

42 



  

Paziņojuma/ kopsavilkuma informācijas 
nosūtīšana Eiropas Komisijai shematiski  

Eiropas Komisija 

Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES 

Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta  
kontroles departaments ]sākotnējā izvērtēšana 

Ministrijas Pašvaldības 
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Atbalsta programma vai  individuālais 
atbalsta projekts  

•  Atbalsta programma 
–  normatīvais akts, kas paredz atbalsta sniegšanu  

komercsabiedrībai saskaņā ar konkrēti definētiem nosacījumiem 
–  atbalsts paredzēts vairākām komercsabiedrībām 
–  individuālais atbalsts programmas ietvaros sniedzams 

bez papildu paziņošanas Eiropas Komisijā 
 

•  Individuālais atbalsta projekts 
–  konkrētai komercsabiedrībai paredzēts atbalsts 
–  atbalstu nesniedz apstiprinātas programmas ietvaros vai 
–  atbalstu sniedz apstiprinātas atbalsta programmas ietvaros, bet ir 

piemērojama prasība par plānotā atbalsta iepriekšēju paziņošanu 
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Atbalsta programmā/ projektā obligāti 
iekļaujamās prasības 

•  mērķis 
•  pieļaujamās darbības/ aktivitātes 
•  atbalsta forma/ sniegšanas veids 
•  pieļaujamās izmaksas 
•  maksimālā atbalsta summa individuālam projektam, piemērojamās 

procedūras lieliem projektiem (atsevišķiem mērķiem, piem., 
reģionālais atbalsts, pētījumu atbalsts, atbalsts vides aizsardzībai) 

•  piemērojamā atbalsta intensitāte 
•  izslēgtās nozares un specifiskie nosacījumi konkrētā mērķa 

ietvaros noteiktām nozarēm 
•  atbalsta summēšana (kumulācija) 
•  atbalsta darbības termiņš (no–līdz) 

45 



  

Atbalsta īstenošanas kontrole 

Atbalsta piešķiršana Piešķirtā atbalsta kontrole 

Atbalsta programma/ projekts  
-  iekļautas visas obligātās minimālās prasības 

-  ievērotas procesuālās prasības Komisijas  
informēšanai par plānoto atbalsta pasākumu 

Līgums par atbalsta piešķiršanu 
-  ietver visas obligātās minimālās prasības, kas  

noteiktas atbalsta programmā/ projektā 

Projekta faktiskā izpilde 
-  ievērojot līguma un atbalsta programmas/ 

projekta obligātās minimālās prasības 
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Nepieteikts/ neapstiprināts atbalsts = 
nelikumīgs atbalsts 

•  Ja atbalsta pasākuma 
īstenošana uzsākta  
bez iepriekšējas paziņošanas/ 
kopsavilkuma informācijas 
nosūtīšanas EK  

•  Ja atbalsta pasākums paziņots, 
bet atbalsts sniegts vēl pirms 
EK lēmuma saņemšanas 

 
  

 
 
 
 

Atbalsts tā saņēmējam 
jāatmaksā kopā ar soda 
procentiem un procenti 
maksājami no dienas, kad 
nelikumīgais atbalsts 
nodots saņēmēja rīcībā, 
līdz tās atgūšanas dienai 
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Atbalsta izlietošana pretēji noteiktajiem 
nosacījumiem 

•  Atbalsts izmantots, neievērojot komisijas apstiprinātajā atbalsta 
projektā/ programmā noteiktos nosacījumus par pieļaujamo 
atbalsta mērķi un atbalstāmajām izmaksām u.tml. 

•  Līdzvērtīgs nelikumīgam atbalstam 
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Papildu informācija FM mājaslapā: 
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/  
 
 
 
Kontaktinformācija: 
FM Komercdarbības atbalsta kontroles departaments 
 
 
Dace Berkolde 
direktore 

Dace.Berkolde@fm.gov.lv 
6709 5621  

Edīte Bērziņa 
direktores vietniece 

Edite.Berzina@fm.gov.lv 
6708 3891 



  

JAUTĀJUMI? 

Paldies par uzmanību! 
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