
ŠIS MATERIĀLS SATUR INFORMATĪVU UN REKOMENDĒJOŠU INFORMĀCIJU 

 

VALSTS ATBALSTA nosacījumi  

 

1) Atbalsta mērķi:  

 

a) Sabiedriskie pakalpojumi  

 

b) Pārējie  
 

atbilstoši Komisijas 2011. gada 20. decembra 

Lēmumam 2012/21/ES par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 106. panta 2. punkta 

piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 

kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem 

dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 

pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 

(turpmāk – VTNP) 

atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija 

Regulai (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta 

kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 

piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – 

GBER)  

un  

Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai 

(ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam 

Jānodala finanšu plūsmas VTNP no pārējām 

darbībām 

Jānodala GBER no de minimis izmaksām 

Sabiedrisko pakalpojumu līgums ar VTNP uzlicēju 

(pašvaldību) 

Sabiedrisko pakalpojumu līgums ar pašvaldību  

Pieļaujama atbalsta kumulācija līdz 100% Stingrākas kumulācijas normas (privātā finansējuma 

piesaiste, bankas kredīts) 

Elastīgāki nosacījumi par darbu sākšanu –  

projektu var uzsākt arī pirms tā iesniegšanas CFLA, 

darbības ir atbalstāmas, ja projekti tiek iesniegti no 

2022. gada 1. maija. 

Stimulējošās ietekmes nosacījums – darbus var sākt 

pēc projekta iesniegšanas CFLA, papildus jāievēro 

de minimis atbalsta nosacījumi, kādas izmaksas un 

no kura brīža ir attiecināmas ar de minimis 

regulējumu. Piemēram, izmaksas par tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanu pirms projekta 

iesniegšanas CFLA, ar nosacījumu, ka izmaksas 

radušās pēc 2017.gada 30.jūnija. 

 

 

 

2) ja projekta iesniegumā iekļautas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu 24.2. punktu (t.i. būvprojekta 

izstrādes izmaksas), kas atbilstoši MK noteikumu 46.punktam tiek sniegtas saskaņā ar Komisijas regulas 

Nr.1407/20131 nosacījumiem: 

a) projekta iesnieguma 7.sadaļas “Valsts atbalsta jautājumi” 7.3.apakšpunktu “Atbalsta mērķi” 

papildina ar atbalsta mērķi “Komisijas regula (ES) Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam”, 

b) pievieno De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas “Veidlapa par sniedzamo 

informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai” izdruku vai projekta iesnieguma 

2.1.punkta “Projekta īstenošanas kapacitāte” rindā “Finansiālā kapacitāte” norāda veidlapas 

identifikācijas numuru. 

 

3) De minimis  atbalsta uzskaites sistēmā sagatavo precizētu veidlapu “Veidlapa par sniedzamo informāciju 

de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai”, kurai sadaļā “Atbalsta pretendenta atbilstība viena vienota 

uzņēmuma definīcijai” norāda uzņēmumus, kas ietilpst vienā vienotā uzņēmumā. Sagatavotās veidlapas 

 
1 Komisijas regula (ES) Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam. 

https://likumi.lv/ta/id/293209#p106
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV
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izdruku pievieno projekta iesniegumam vai projekta iesnieguma 2.1. punkta “Projekta īstenošanas 

kapacitāte” rindā “Finansiālā kapacitāte” norāda precizētās veidlapas numuru. 

 

4) Ja projekts iesniegts par Regulas Nr.651/2014 atbalstu, projekta iesniegumam pievieno precizētu projekta 

iesniedzēja parakstītu pielikumu “Deklarācija par  komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai 

vidējai komercsabiedrībai” (turpmāk – MVK deklarācija), kurā: 

a) tiek precizēta uzņēmuma kategorija atbilstoši faktiskajiem datiem par projekta iesniedzēja saistīto 

uzņēmumu grupu (norāda gan saistīts, gan partneruzņēmums), 

b) iesniedz aktuālos akcionāru sarakstus, lai gūtu pārliecību par projekta iesniedzēja saistītajiem un 

partneruzņēmumiem, 

c) iekļauj informāciju par visiem saistītajiem un partneruzņēmumiem, t.sk., ārvalstu uzņēmumiem un 

to partneruzņēmumus, kur veidojas Regulas Nr.651/20149 I pielikumā minētās attiecības,  

d) ja kāds no iepriekš norādītajiem komersantiem nekvalificējas kā projekta iesniedzēja saistītais vai 

partneruzņēmums, iesniedz atbilstošu skaidrojumu un dokumentālu pamatojumu, 

e) lai pamatotu MVK deklarācijā iekļautos datus un sniegtu nepieciešamo informāciju grūtībās 

nonākuša komersanta statusa izvērtēšanai saskaņā ar Regulas Nr.651/20142 2.panta 18.punkta 

definīciju, pievieno visu ārvalstu uzņēmumu gada pārskatus par 2020. un 2021.gadu (ja jau ir 

pieejams) vai norāda tīmekļa vietnes adresi, kur pārskati ir pieejami.  

Vēršam uzmanību, ka nosakot MVK kategoriju, jāņem vērā metodiskie norādījumi par MVK 

deklarācijas aizpildīšanu, kas pieejami CFLA izstrādātajā Informatīvajā materiālā par mikro, mazā 

un vidējā uzņēmuma, viena vienota uzņēmuma un grūtībās nonākuša uzņēmuma statusa noteikšanu 

(turpmāk – CFLA informatīvais materiāls) (pieejams 

https://www.cfla.gov.lv/lv/media/2946/download). 

  

Papildus norādām, ka: 

i. saistību līmeņi nav ierobežoti, t.i., MVK deklarācijā jāiekļauj visi saistītie vai partneruzņēmumi 

Regulas Nr.651/20149 I pielikuma izpratnē, t.sk., tā kā kapitāldaļu turētāji fiziskas personas 

valsts atbalsta regulējuma izpratnē kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji, jāiekļauj 

informācija arī par visiem uzņēmumiem, kur saistība veidojas caur minētajām fiziskām 

personām u.c., ja veidojas citas saistības, 

ii. ja 2 fiziskām personām pieder uzņēmuma kapitāldaļas 50% apmērā, tad šīs fiziskās personas 

valsts atbalsta kontekstā kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicējas un vērtējamas kā 

uzņēmumi, jo tām pieder kapitāldaļas un caur tām tiek nodrošināta kontrole uzņēmumā (skat. 

CFLA informatīvā materiāla 8.8.apakšpunktu). Līdz ar to visi uzņēmumi, kuros kādai no  

fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem pieder kapitāldaļas sākot no 50% 

kvalificējas kā saistītie uzņēmumi Komisijas regulas Nr.651/2104 I pielikuma 3.panta 3.punkta 

izpratnē (papildus vērst uzmanību uz CFLA informatīvā materiāla 8.2.apakšpunktā norādīto 

piemēru par noteicošo ietekmi), 

iii. ģimenes saites ir uzskatāmas par pietiekamām, lai secinātu, ka fiziskas personas darbojas kopā3; 

 

 

 

 
2  Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo 

tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu. 
3 Komisijas lēmums par valsts atbalstu Nr.C 8/2005 Nordbrandenburger Umesterungs Werke NUW 

https://www.cfla.gov.lv/lv/media/2946/download

