Apstiprināts 2019.gada 29.novembrī

Atbalsta programma “Finansiāls atbalsts pasažieru gaisa pārvadājumu maršrutu
attīstībai no Liepājas lidlauka”
DEFINĪCIJAS
Atbalsta programma – atbalsta programma “Finansiāls atbalsts pasažieru gaisa pārvadājumu maršrutu
attīstībai no Liepājas lidlauka”.
Gaisa kuģis – civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, kuru neizmanto militārie,
muitas vai Valsts robežsardzes dienesti.
Komerciālie lidojumi Liepājas lidostas izvēlētajos lidojumu maršrutos – Eiropas Savienības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētas lidsabiedrības regulāri pasažieru gaisa pārvadājumi no
Liepājas lidlauka uz jebkuru citu Eiropas Savienības civilās aviācijas lidlauku, paredzot lidojumu
biežumu, lidojumu laiku, gaisa kuģa veidu un ietilpību, kā arī citus Nolikumā noteiktos raksturlielumus.
Liepājas lidlauks – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks saskaņā ar 2011.gada 5.jūlija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.537 “Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība
“Liepāja”” lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu”.
Liepājas lidosta – SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"", Liepājas lidlauka (valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka) ekspluatants saskaņā ar 2011.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.537 “Noteikumi
par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” lidlauka statusu, lidlauka teritorijas
robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu”.
Nolikums – atklāta konkursa nolikums par tiesībām saņemt finansiālo atbalstu konkrētam atbalsta
projektam pasažieru gaisa pārvadājumu maršruta attīstībai. Atklāto konkursu izsludina SIA
“Aviasabiedrība “Liepāja””.
Viens vienots komersants – atbilstoši 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula
Nr.1407/2013) 2.panta 2.punktam ir komersants, kas ietver visus komersantus, kuru starpā pastāv viena
no šādām attiecībām:
a) Vienam komersantam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā komersantā;
b) Vienam komersantam ir tiesības iecelt vai atlaist cita komersanta pārvaldes, vadības vai uzraudzības
struktūras locekļu vairākumu;
c) Vienam komersantam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu komersantu saskaņā ar līgumu,
kas noslēgts ar šo komersantu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
d) Viens komersants, kas ir cita komersanta akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru
vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā komersantā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar
pārējiem minētā komersanta akcionāriem vai dalībniekiem.
Komersanti, kuriem kāda no a) līdz d) apakšpunktos iepriekš minētajām attiecībām pastāv ar viena vai
vairāku citu komersantu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu vienotu komersantu.
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Atbalsta programma nosaka subjektu loku, kas var pretendēt uz finansiālo atbalstu, finansiālā
atbalsta piešķiršanas kārtību un nosacījumus, kā arī finansiālā atbalsta apmēru.
1.2. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas savienojamību, attīstot pasažieru gaisa
satiksmes pārvadājumus uz/no Liepājas lidlauka ar Eiropas Savienības dalībvalstu pilsētām, tādējādi
veicinot Liepājas pilsētas tūrisma nozares un citu tautsaimniecības nozaru attīstību.
1.3. Pieteikumus izskata Liepājas lidostas Atbalsta programmas komisija, kas ir izveidota ar Liepājas
lidostas valdes locekļa rīkojumu.
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1.4. Finansiālo atbalstu Atbalsta programmas ietvaros piešķir Liepājas lidostas budžeta ietvaros, ko
veido Liepājas lidostas pašu līdzekļi, Liepājas pašvaldības vai valsts budžeta līdzekļi.
1.5. Finansiālo atbalstu Atbalsta programmas ietvaros sniedz saskaņā ar Regulas Nr.1407/2013
nosacījumiem (turpmāk – de minimis atbalsts).
II. NOSACĪJUMI ATBALSTA PRETENDENTAM
2.1. Atbalsta programmas ietvaros finansiālais atbalsts ir pieejams pasažieru komerciālo gaisa
pārvadājumu nodrošināšanai uz lidojumu galamērķiem no Liepājas lidostas uz Eiropas Savienības
dalībvalstīm vai valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Finansiāls atbalsts šīs atbalsta
programmas ietvaros netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas Regulas Nr.1407/2013
1.panta 1.punktā. Ja atbalsta pretendents darbojas nozarēs, kas minētas Regulas Nr.1407/2013 1.panta
1.punkta a), b) vai c) apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām
darbībām, kurām piešķirts atbalsts Atbalsta programmas ietvaros, nodrošinot, ka Regulas Nr.1407/2013
1.panta 1.punktā minētās darbības un nozares negūst labumu no piešķirtā atbalsta. Nosacījumi finansiālā
atbalsta sniegšanai ir minēti 2.2. punktā.
2.2. Komersants var pretendēt uz finansiālo atbalstu Atbalsta programmas ietvaros pasažieru komerciālo
gaisa pārvadājumu nodrošināšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
2.2.1. Komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai tiek
reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā pēc lēmuma par de minimis atbalsta
piešķiršanu pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz de minimis atbalsta faktiskajai saņemšanai. Komersanta
darbības joma atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE
2.red.) atbilst kodam 51.1 “Pasažieru aviopārvadājumi”.
2.2.2. Komersants ir nodrošinājis regulārus vai neregulārus komerciālos pasažieru gaisa pārvadājumus
pēdējo 3 gadu laikā (2016-2018) uz vismaz vienu lidojumu galamērķi Eiropas Savienības dalībvalstīs
vai valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (reisu skaits ne mazāk kā 1 reize nedēļā visa
kalendārā gada laikā; vienā reisā ietilpst divi lidojumi). Papildu prasības komersantiem tiek noteiktas
Nolikumā atbilstoši Liepājas lidostas izvēlētajam gaisa pārvadājumu maršrutam.
2.2.3. Komersants apņemas nodrošināt regulārus vai neregulārus komerciālos pasažieru gaisa
pārvadājumus starp Liepājas lidlauku un Liepājas lidostas vai atbalsta saņēmēja piedāvāto lidojumu
galamērķi (lidostu) Eiropas Savienības dalībvalstīs. De minimis atbalsts Atbalsta programmas ietvaros
var tikt piešķirts gan jaunu lidojumu, gan arī esošo lidojumu galamērķu no Liepājas lidlauka attīstībai.
2.2.4. Komersants maksā Liepājas lidostas maksas (gaisa kuģa nosēšanās maksu, pasažieru drošības
maksu, termināļa infrastruktūras izmantošanas maksu, personu ar kustības traucējumiem apkalpošanas
maksu u.c.) un izmanto Liepājas lidostas maksas pakalpojumus (gaisa kuģu virszemes apkalpošanas
pakalpojumus u.c.) saskaņā ar Liepājas lidostas apstiprinātajiem izcenojumiem. Komersants izmanto
Liepājas lidostas infrastruktūru saskaņā ar attiecīgajā Nolikumā noteiktajām prasībām.
2.2.5. Atbalsta programmas 2.2.3.punktā minēto pakalpojumu sniegšanai Liepājas lidosta un komersants
noslēdz civiltiesisko līgumu, tā projektu iekļaujot attiecīgajā Nolikumā.
III. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Atbalsta programmu un Nolikumus apstiprina Liepājas lidostas valdes loceklis.
3.2. Komersanti var saņemt finansiālo atbalstu Atbalsta programmas ietvaros konkrētam atbalsta
projektam saskaņā ar attiecīgo Nolikumu.
3.3. Finansiālā atbalsta saņemšanai komersants iesniedz:
3.3.1. Kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka komersants ir
reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
3.3.2. Kompetentas attiecīgas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka komersants nav
pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskās darbība nav apturēta
vai pārtraukta.
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3.3.3. Kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka Komersantam
nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.
3.3.4. Dokumentu, kas apliecina, projekta pieteikumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt
Komersantu.
3.3.5. Komersanta pieredzes aprakstu saskaņā ar attiecīgajā Nolikumā dotajām prasībām.
3.3.6. Atbalsta projekta pieteikumu (1.pielikums);
3.3.7. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā aizpildītās un apstiprinātās de minimis atbalsta pretendenta
veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu
Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta
uzskaite veidlapu paraugiem” 21.punktu un 1.pielikumu.
3.3.8. Citus dokumentus saskaņā ar attiecīgo Nolikumu.
3.4. Atbalsta projektu pieteikumi iesniedzami Liepājas lidostā: Lidostas ielā 4, Grobiņas pagastā,
Grobiņas novadā LV-3430; Tālruņa numurs: (+371) 63407592. Dokumentus, kas parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu, iesniegt elektroniskā pasta adresē: info@liepaja-airport.lv.
3.5. Liepājas lidosta lēmumu par atbalsta projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu
laikā no atbalsta projekta pieteikuma saņemšanas dienas un reģistrācijas Liepājas lidostā.
IV. ATBALSTA SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Atbalstāmās darbības de minimis atbalsta saņemšanai ir regulāri vai neregulāri pasažieru gaisa
pārvadājumi no Liepājas lidlauka uz Eiropas Savienības dalībvalstu lidlaukiem atbilstoši Liepājas
lidostas vai komersanta piedāvātajam lidojumu maršrutam, ko ir apstiprinājusi Liepājas lidosta, saskaņā
ar Nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Konkrētas prasības attiecībā uz lidojumu maršrutiem, lidojumu
skaitu un lidojumu grafiku tiek noteiktas attiecīgajā Nolikumā.
4.2. Atbalsta programmas ietvaros attiecināmās izmaksas tiek noteiktas attiecīgajā Nolikumā.
4.3. Komersants ir tiesīgs saņemt de minimis atbalsta avansa maksājumu, ja to paredz attiecīgais
Nolikums.
4.4. Atbalsta programmas ietvaros neattiecināmās izmaksas tiek noteiktas attiecīgajā Nolikumā.
4.5. De minimis atbalsta izmaksas kārtība un citi jautājumi tiek noteikti līgumā par de minimis atbalsta
piešķiršanu, kas ir Nolikuma sastāvdaļa. De minimis atbalsta piešķiršanas datums ir Liepājas lidostas
valdes lēmums par de minimis atbalsta piešķiršanu.
4.6. Maksimālā de minimis atbalsta summa, kuru komersantam granta veidā var piešķirt Atbalsta
programmas ietvaros, ir 200 000 euro, vienlaikus ievērojot Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā
noteikto.
4.7. Atbalsta programmas ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis
atbalstu līdz Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, tai skaitā,
attiecībā uz vienu un to pašu atbalsta vienību (komerciālie lidojumi Liepājas lidostas izvēlētajos
lidojumu maršrutos). Atbalsta vienībai (vai izmaksu pozīcijai) attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte
nepārsniedz 100% no atbalsta vienības (vai izmaksu pozīcijas) vērtības.
4.8. Atbalsta programmā piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu
attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu komercdarbības atbalstu tam pašam
riska finansējuma pasākumam, tai skaitā, attiecībā uz vienu un to pašu atbalsta vienību (komerciālie
lidojumi Liepājas lidostas izvēlētajos lidojumu maršrutos), ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta
attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā komercdarbības atbalsta
programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta
2.punktam. Atbalsta vienībai (vai izmaksu pozīcijai) attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte
nepārsniedz 100% no atbalsta vienības (vai izmaksu pozīcijas) vērtības.
4.9. Piešķirot finansiālu atbalstu Atbalsta programmas ietvaros, Liepājas lidosta pārbauda, vai šīs
atbalsta programmas ietvaros pieprasītais de minimis atbalsts kopā ar citu attiecīgajā fiskālajā gadā un
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iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kurš piešķirts Latvijā, nepārsniedz
Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru viena vienota komersanta līmenī.
4.10. Komersants par katru ceturksni līdz nākošā mēneša 5.datumam iesniedz Liepājas lidostā pārskatus
par faktiskajām attiecināmajām izmaksām un sasniegtajiem saimnieciskās darbības rezultātiem saskaņā
ar attiecīgā Nolikuma prasībām.
4.11. Ja de minimis atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Regulas Nr.1407/2013 prasības, de minimis atbalsta
saņēmējam ir pienākums atmaksāt Liepājas lidostai visu saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts
saskaņā ar Atbalsta programmu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas
2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko
nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai,
10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts
finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK)
Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes
piemērošanas metodi.
V. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI
5.1. Liepājas lidosta un komersants, kas saņēmis de minimis atbalstu Atbalsta programmas ietvaros,
uzglabā visus ar de minimis atbalstu saistītos datus 10 gadus no pēdējā finansiālā atbalsta piešķiršanas
dienas atbilstoši Regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktam.
5.2. De minimis atbalstu saskaņā ar Regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem piešķir līdz Regulas
Nr.1407/2013 8.pantā minētajam termiņam, ievērojot Regulas Nr.1407/2013 7.panta 4.punktu.

VI. PIELIKUMI
Atbalsta projekta pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai (1.pielikums).
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1.pielikums
Atbalsta projekta pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai
1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju
Komersanta nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs
Kontaktinformācija
De minimis atbalsta uzskaites
sistēmā aizpildītās un
apstiprinātās de minimis
atbalsta pretendenta veidlapas
identifikācijas numurs

2. Informācija par plānotajām atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām
Plānotās atbalstāmās darbības
Attiecināmās izmaksas
Periods, kurā nepieciešams
kompensēt attiecināmās
izmaksas

3. Informācija par pasažieru gaisa satiksmes nodrošināšanas plāniem*
Plānotais pasažieru gaisa
pārvadājumu maršruts
Lidojumu biežums nedēļā
Lidojumu nedēļu skaits gadā
*Informācija var mainīties atkarībā no attiecīgajā Nolikumā minētajām prasībām.
4. Apliecinājums
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Atbildīgā persona

(vārds, uzvārds)

(paraksts1)

(amats)

(datums)
Z. v.1

Piezīmes.
Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
1

5

