
Valsts atbalsta darbības

Rīga, 2018.gada 25.janvāris



Kas ir valsts atbalsts?

• Komercdarbības atbalsts jeb valsts atbalsts ir jebkura
komercsabiedrībai no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas
līdzekļiem sniegta, vai pastarpināta finansiāla palīdzība, kas rada vai
var radīt konkurences ierobežojumus.

• Noderīgi avoti valsts atbalsta skaidrojumam:

«Valsts atbalsta VADLĪNIJAS», Finanšu ministrija, 2016.gada septembris: 
http://www.fm.gov.lv/files/files/06.10.2016%20preciz%20FINAL%20Valsts%20atbalsta%2
0VADLINIJAS.pdf;

Finanšu ministrijas mājas lapa: 
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/vispariga_informacij
a/

http://www.fm.gov.lv/files/files/06.10.2016 preciz FINAL Valsts atbalsta VADLINIJAS.pdf
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/vispariga_informacija/


Valsts atbalstu raksturojošās pazīmes:

finansiālās palīdzības saņēmējs ir saimnieciskās darbības (aktivitātes) veicējs;

finansiālu palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai ES
finanšu līdzekļiem un/vai valsts institūcijām ir kontrolējoša ietekme pār finanšu
līdzekļiem;

finansiālu palīdzību saņēmušais saimnieciskās darbības veicējs iegūst
ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu iegūt normālos komercdarbības
veikšanas apstākļos, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts;

finansiālā palīdzība neattiecas uz visiem saimnieciskās darbības veicējiem vienādi,
bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai
atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai
konkrētai komercsabiedrībai;

finansiālā palīdzība ietekmē konkurenci un tirdzniecību ES (turpmāk – ES) iekšējā
tirgū.



Valsts atbalsta darbības SAM 5.6.2. un 3.3.1.
7.1. Projekta īstenošanas veids: Šajā SAM projekta iesniedzējs izvēlas vienu no turpmāk

minētajām vērtībām:

- „Finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu

un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”,

norāda, ja projekta ietvaros tiek īstenotas darbības,

kurām piemērojami tikai MK noteikumu

19.1.1.apakšpunkta nosacījumi;

- „Finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu,

bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”,

norāda, ja projekta ietvaros tiek īstenotas darbības,

kurām piemērojami MK noteikumu 19.1.2., 19.2.-

19.5. apakšpunktu nosacījumi;

Ja projekta ietvaros ir paredzētas darbības ar valsts

atbalstu, gan bez valsts atbalsta, tad projekta

iesniedzējs izvēlas “Finansējuma saņēmējs saņem

valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de

minimis sniedzējs”.



Atbalsta instruments

7.2. Atbalsta instruments: Šajā SAM projekta iesniedzējs no

klasifikatora norāda “tiešais maksājums no

valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai

dotācija)”, jo valsts atbalsts SAM ietvaros

tiek sniegts subsīdijas (granta) veidā.



Atbalsta mērķis I

Darbība: jaunu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu, un/vai siltumapgādes tīklu izbūve 
ar jaudas palielināšanu.

NB!

 Lietus ūdens novadīšana nav attiecināma uz šo darbību, bet gan ir ceļa infrastruktūras 
sastāvdaļa (19.1.1.apakšpunkts).

 Īstenojot šo darbību, OBLIGĀTI jāpiesaista partneris - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. 

 Partnerim nav obligāti jāfinansē sabiedrisko pakalpojumu tīklu izmaksas.

 Ja ir plānota tīklu pārbūve (bojāšanās risks) bez jaudas palielināšanas, tad tā nav valsts atbalsta 
darbība un tā atbilst MK 19.1.1.apakšpunkta nosacījumiem!

7.3.1. Atbalsts vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem

(Projekta iesniedzējs norāda, ja projektā plānota darbība, kurai piemērojami 

MK noteikumu 19.1.2.apakšpunkta nosacījumi.)



Atbalsta mērķis II

Darbība: ārējo elektroenerģijas/vai piegādes tīklu izbūve iznomājamai 
infrastruktūrai (laukumam, ēkai).

NB!

Projekta iesniegumā jānorāda, ka tīkli pēc projekta īstenošanas, tiks nodoti sadales 
sistēmu operatoru (piemēram, VAS «Latvijas gāze») īpašumā.

Īstenojot darbību, NEVAJAG piesaistīt sadales sistēmu operatorus kā partnerus projektā.

7.3.2. Atbalsts vides aizsardzībai - Ieguldījumu atbalsts 

energoinfrastruktūrai (Regulas Nr.651/2014 48.pants) 

(Projekta iesniedzējs norāda, ja projektā plānota darbība, kurai 

piemērojami MK noteikumu 19.2.1.apakšpunkta nosacījumi.) 

 



Atbalsta mērķis III

Darbība: ēkas un/vai laukuma izbūve, rekonstrukcija, renovācija, sanācija utt., ar 
mērķi infrastruktūru iznomāt atklātā izsolē izvēlētam (-iem) komersantam (-iem).

NB!

Elektrības, gāzes, ūdens un kanalizācijas pieslēgumi piegulošajā teritorijā līdz 
maģistrālajam sadales punktam arī ir klasificējami kā 56.panta atbalsts, nevis 
48.panta atbalsts.

Infrastruktūra NEDRĪKST būt mērķorientēta – pielāgota konkrētam komersantam.

7.3.3. Ieguldījumu atbalsts vietējai infrastruktūrai 

(Regulas Nr.651/2014 56.pants) 

(Projekta iesniedzējs norāda, ja projektā 

plānota darbība, kurai piemērojami MK 

noteikumu 19.2.2.apakšpunkta nosacījumi.) 
 



Atbalsta mērķis IV

Darbība 1: ēkas un/vai laukuma izbūve, rekonstrukcija, renovācija, sanācija utt., ar mērķi 
infrastruktūru iznomāt IEPRIEKŠ izvēlētam (-iem) komersantam (-iem) – projekta sadarbības 
partneri (-iem).

Darbība 2: gāzes un/vai elektroenerģijas izbūve ar jaudas palielināšanu konkrētam komersantam 
viņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai un/vai paplašināšanai.

NB!
Kā sadarbības partneris drīkst būt piesaistīts TIKAI MVK statusam atbilstošs komersants.

7.3.4. Reģionālais atbalsts - ieguldījumu atbalsts 

(Regulas Nr.651/2014 14.pants) 

Projekta iesniedzējs norāda, ja projektā plānota 

darbība, kurai piemērojami MK noteikumu 

19.3.1. un 19.5.apakšpunkta nosacījumi. 
 



Atbalsta mērķis V

Darbība: projekta iesnieguma būvniecības dokumentu –
būvprojekta, būvekspertīzes, energosertifikāta utml. sagatavošana, 
darbībām, kam piemērojams regulas 651/2014 56., 14. vai 48.pants.

NB!

De minimis regulējums neattiecas uz projekta iesnieguma veidlapas 
sagatavošanu (t.sk., IIA).

7.3.5. Komisijas regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. 

decembris) par Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 

atbalstam. 

 

 



Atbalsta mērķis VI

• Darbība: projekta iesnieguma būvniecības dokumentu – būvprojekta, 
būvekspertīzes, energosertifikāta utml. sagatavošana, darbībām, ko veic 
sadarbības partneris – lauksaimniecības nozarē strādājošs MVK.

NB!

??????????????????

7.3.6. Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 148/2013 par Līguma 

par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 

lauksaimniecības nozarē. 
 



Atbalsta mērķis VII

• Darbība: projekta iesnieguma būvniecības dokumentu – būvprojekta, 
būvekspertīzes, energosertifikāta utml. sagatavošana, darbībām, ko 
veic sadarbības partneris – zvejsaimniecības un akvakultūras nozarē 
strādājošs MVK.

NB!

???????????????????

7.3.7. Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr. 

717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 

108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 

zvejniecības un akvakultūras nozarē. 
 



Grūtībās nonācis uzņēmums

• Tiks atbalstīti tikai tādi uzņēmumi, par kuriem norādīts «Uzņēmums
neatbilst», un uz saimnieciskās darbības veicēju nav piemērojama
neviena no grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja
pazīmēm.

NB!

Jānorāda arī, ja projektā paredzēta tautsaimniecības pakalpojumu 
sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūve, jo GNU pazīmes tiek 
vērtētas arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.



Projekta īstenošanas uzsākšana

Saskaņā ar MK noteikumu 68.punktu projekts, kurā tajā skaitā 
plānotas projekta darbības, kas tiks īstenotas kā valsts atbalsta 
darbības NEDRĪKST būt uzsākts pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas brīža!

NB!

Šis nosacījums neattiecas uz tehniskās dokumentācijas 
(būvniecības dokumentācijas) sagatavošanu.

Drīkst būt veikts iepirkums; nedrīkst būt parakstīts pakalpojumu 
līgums ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.



Paldies par uzmanību!

Rīgā, 25.01.2018.

Agnese Rūsiņa, CFLA JNPAD Vecākā eksperte


