
Valsts atbalsta nosacījumi(papildinoša saimnieciskā darbība un 
papildpakalpojumi)

2021. gada 3. novembris

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Investīciju politikas departaments



Specifiskā atbalsta mērķis
Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot 

energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību 
izdevumu samazināšanos pašvaldību infrastruktūrā
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Projektu īsteno pašvaldību, pašvaldību kapitālsabiedrību vai 

publiski privāto kapitālsabiedrību infrastruktūrā vai 

infrastruktūras daļā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība

Izņēmumi

Atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas 

Komisijas 2011. gada 20. decembra 

lēmumu Nr. 2012/21/ES

Atbalstu sniedz kultūras un sporta 

mērķiem, kuriem nav ietekmes uz 

tirdzniecību un netiek kropļota 

konkurence Eiropas Savienības 

iekšējā tirgū

http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2012/21/oj/?locale=LV


Izņēmumi
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Atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas 
Komisijas 2011. gada 20. decembra 

lēmumu Nr. 2012/21/ES

Atbalstu sniedz kultūras un sporta 
mērķiem, kuriem nav ietekmes uz 

tirdzniecību un netiek kropļota 
konkurence Eiropas Savienības iekšējā 

tirgū

Sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības vai 

siltumapgādes pakalpojumiem

valsts vai pašvaldības 
apmaksātiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem

Kultūras un sporta mērķiem 
paredzētā infrastruktūra

Kultūras 
infrastruktūra, 

kurai nav 
ietekmes uz 
konkurenci

Kultūras 
infrastruktūra, 

kurā netiek 
veikta 

saimnieciskā 
darbība

http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2012/21/oj/?locale=LV


Kultūras un sporta mērķiem paredzētā 
infrastruktūra
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Sporta mērķiem 
paredzētā 

infrastruktūra (ēkas)

Kultūras mērķiem 
paredzētā infrastruktūra 

(ēkas)

- Pakalpojumi –
vietējiem lietotājiem

- Tikai amatieru 
sportam

Ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības 
ir mazāki par 50% no 

pakalpojumu 
sniedzēja gada 

budžeta konkrētajā 
infrastruktūrā

- Pakalpojumu lietotāji 

ne mazāk kā 85% LV 

iedzīvotāji

- Valodas, ģeogrāfisku 

iemeslu dēļ pasākumi 

vietēja rakstura

Risinājums 1. risinājums 2.risinājums



Infrastruktūras daļa, kurā netiek veikta 
saimnieciskā darbība
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Infrastruktūra Infrastruktūras daļa

Projekta piemērs Ārpus projektaProjekta piemērs

20% PSD un PP*

80% Valsts pārvaldes 
funkcijas un uzdevumi 

(nesaimnieciskā darbība)

80% Valsts pārvaldes 
funkcijas un uzdevumi 

(nesaimnieciskā darbība)

15%       PSD  un PP
5% cita saimn. 

darbība

*Papildpakalpojumi = ēdināšanas pakalpojumi (ēdnīcas, kafejnīcas, u.c.)

Infrastruktūras jauda platības izteiksmē + laika izteiksmē un finanšu izteiksmē



Infratruktūras gada jauda

Platības izteiksmē

𝑃𝑠𝑎𝑖𝑚 =
σ(𝑃1𝑝𝑠𝑑 + 𝑃2𝑝𝑝 + 𝑃3𝑐𝑠𝑎𝑖𝑚)

𝑃𝑘𝑜𝑝
× 100%

Laika izteiksmē

𝑃𝑠𝑎𝑖𝑚 =
(𝑃𝑘𝑠𝑎𝑖𝑚 × 𝐿𝑘𝑠𝑎𝑖𝑚 × 𝐷)

𝑃𝑘𝑜𝑝 × 𝐿𝑘𝑜𝑝 × 𝐷
× 100%

Finanšu izteiksmē

𝑃𝑠𝑎𝑖𝑚 = 𝐹𝐾𝑠𝑎𝑖𝑚 ÷ 𝐹𝑘 × 100%

PSD un PP metodika VARAM mājaslapā:

https://www.varam.gov.lv/lv/13131-pasakums-energoefektivitates-paaugstinasana-
pasvaldibu-infrastruktura-ekonomiskas-situacijas-uzlabosanai

6

https://www.varam.gov.lv/lv/13131-pasakums-energoefektivitates-paaugstinasana-pasvaldibu-infrastruktura-ekonomiskas-situacijas-uzlabosanai


Izvēles iespējas, piemērojot MKN Nr.152 
regulējumu

Paredzot īstenot projektu kultūras infrastruktūrā:

• kā kultūras infrastruktūrā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība

• kā kultūras infrastruktūrā, kurai nav ietekmes uz konkurenci

Izvēloties infrastruktūras gada jaudu

Projekta dzīves cikla laikā nedrīkst mainīt PSD, PP un citas saimnieciskās darbības 
īpatsvara aprēķinam izvēlēto infrastruktūras gada jaudas aprēķina metodi!!!

• platības izteiksmē

• laika izteiksmē

• finanšu izteiksmē

Paredzot īstenot projektu sporta infrastruktūrā

• pašvaldības sporta infrastruktūra

• skolu un sporta skolu sporta infrastruktūra
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Piemēri infrastruktūrā veikto darbību 
atbilstības izvērtēšanai

Bērnudārzs, kurā tiek izīrēts peldbaseins 

Pašvaldības administratīvā ēka, kurā telpas iznomātas 
zobārstniecības pakalpojumiem, veikalam un frizētavai 

Skola, kurā vakaros iznomā telpas apmācībām un ir ēdnīca
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Atjaunojamos energoresursus izmantojošu 
enerģiju ražojošu iekārtu iegāde
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Infrastruktūrā vai infrastruktūras daļā, 
kurā netiek veikta saimnieciskā 

darbība

Vismaz 80 procenti no gadā saražotās 
enerģijas tiek izmantoti pašpatēriņam

Ūdenssaimniecības vai siltumapgādes 
sabiedriskajiem pakalpojumiem

Valsts vai pašvaldības apmaksātiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem

Visa saražotā enerģija jāizmanto tikai 
minēto pakalpojumu sniegšanai

Kultūras un sporta jomas 
infrastruktūrai Nepiemēro

Izņēmums, kad piemēro, 
ja kultūras jomas 

infrastruktūrā netiek 
veikta saimnieciskā 

darbība



Paldies par uzmanību!


