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Finanšu ministrijai 

 
 

 
Par likumprojektu "Grozījumi 
Komercdarbības atbalsta kontroles 
likumā" (VSS-655) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo likumprojekta 
"Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā" tālāku virzību un izsaka 
sekojošus iebildumus:  
 

1. ņemot vērā ka komercdarbības atbalsta jautājumi ir liels administratīvais 
slogs pašvaldībām un izaicinājums juridiski saprast, kādi tieši grozījumi 
ir jāveic attiecīgajos deleģēšanas līgumos, kā aprēķināt cik liels var būt 
atbalsts kapitālsabiedrībai, lai VTNP kontekstā visas prasības būtu 
izpildītas. Tāpat visi deleģējuma līgumu grozījumi vēl ir jāskaņo ar 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vēl jāapstiprina 
Domē utt. Kas nozīmē papildu darbu  visiem darbiniekiem, lūgums rast 
iespēju šo procesu vienkāršot.  

2. kapitālsabiedrības, kur pašvaldībai pieder mazāk kā 50% kapitāla daļas, 
2019.gadu noslēgušas ar peļņu. Dalībnieku sapulce nolemj peļņu atstāt 
kapitālsabiedrības attīstībai, tas nozīmē pašvaldība, kā viens no 
dalībniekiem atsakās no dividenžu izmaksas. Finanšu ministrijā 
skaidrojot šo situāciju, vai šajā gadījumā atteikšanās no dividenžu 
izmaksas ir komercdarbības atbalsts, tiek saņēmta atbilde, ka 
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantā ietvertais atbalsta 
veidu saraksts nav izsmeļošs un attiecīgi jebkāda publisko līdzekļu 
piešķiršana vai atteikšanās no publiskai personai pienākošajiem 
līdzekļiem būtu vērtējama komercdarbības atbalsta kontekstā. 
Atteikšanās no dividendēm un peļņas novirzīšana kapitālsabiedrības 
attīstībai tikai tāda iemesla dēļ, ka pašvaldībai pieder mazāk kā 50% 
kapitāla daļas, neizslēdz komercdarbības atbalsta esamību. 
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Lūgums ar šiem grozījumiem precizēt atbalsta veidu sarakstu un 
lūgums precizēt ka 7.pantu komercdarbības atbalsts var tikt piešķirts arī 
kapitālsabiedrībām, kuras nav valsts vai pašvaldības kontrolē esošas. 

3. LPS ir idenitificējusi situāciju, kad komercdarbības atbalsta kontroles 
un uzskaites dēļ mazi atbalsta pasākumi uzņēmējiem vairs netiek 
īstenoti. LPS ir saņēmusi informāciju, ka pašvaldības atsakās no plānotā 
atbalsta, jo saņemot skaidrojumu par nepieciešamiem darbiem kas viss 
būs jāizdara, lai realizētu nelielu atbalstu (tajā skaitā komersantam 
jāsniedz veidlapas De minimis uzskaites sistēmā u.c.).  

 
LPS lūdz Finanšu ministriju atbildīgos ierēdņus piedalīties un skaidrot ar 
komercdarbības atbalstu saistītās izmaiņas tuvākā LPS Finanšu un ekonomikas 
komitejas sēdē.  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


