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AER progresa mērķi 2020 un pieaugums 2005-2016

Pieauguma mērķis 2020, % Progresa pieaugums 2016, %

2020  

20% 

+11%

2030

32%  

+12%



AER atbalsts** 2018.g. LV, EE, LT 

Igaunija.

Kopējais AER atbalsts – 90. mlj.* EUR, IKP 23,9 mljrd. EUR – 0,38%

Latvija

Kopējais AER atbalsts – 105. mlj.* EUR, IKP 28,2 mljrd. EUR – 0,37%

Lietuva.

Kopējais AER atbalsts – 118. mlj.* EUR, IKP 42,9 EUR – 0,27%

* Prognozes dati. 

** Atbalsts virs tirgus cenas.
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Juridiskie aspekti 1
Galvenie secinājumi:

1. Saskaņā ar EK lēmumu SA.43140 (2015/NN), atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu. Apstāklis, ka 
atbalsts ir ticis īstenots pirms EK lēmuma, nemaina būtību, proti – atbalsts arī pirms 
saskaņošanas ir bijis saderīgs ar iekšējo tirgu.    

2. Atbilstoši ES valsts atbalsta likumam, saderīga atbalsta gadījumā, Latvijas institūcijām (tajā 
skaitā tiesām) sniegto valsts atbalstu nav tiesību atgūt.

3. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, var atgūt tādu atbalstu par kuru saņemts EK atgūšanas 
lēmums, kas neeksistē šajā gadījumā. 

4. Arī Latvijas tiesības pirmšķietami neparedz pienākumu Latvijas tiesām pilnībā atgūt valsts 
atbalstu pēc tam, kad EK atzinusi to par saderīgu ar iekšējo tirgu, pat ja tas ticis izmaksāts pirms 
EK lēmuma, turklāt šāda atgūšana var nonākt pretrunā ar Latvijas tiesībās sen pastāvošu principu 
Nemo suo delicto meliorem suam conditionem facere potest, kas paredz, ka neviens nevar 
uzlabot savu stāvokli ar paša veiktu likuma pārkāpumu un nevar no savas pielaistas vainas 
atvasināt tiesības. 
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Juridiskie aspekti 2

5. Gadījumā, ja Latvijas Saeima un valdība pieņem lēmumu atcelt valsts atbalstu no 2019. 

gada 1. aprīļa,  šāda lēmuma tiesiskums būs jāvērtē Satversmes tiesā, Eiropas 

Cilvēktiesību tiesā, kā arī starptautisko enerģētikas sektora investīciju aizsardzības 

līgumu kontekstā. Tiesvedības nodrošinās investīciju aizsardzību ievērošanu, novērsīs 

īpašumu konfiscēšanu, kā arī nodrošinās zaudējumu kompensāciju izmaksas vietējiem 

un ārvalstu investoriem. 
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