
Neatbalstāmās nozares un darbības ierobežojumi 

 

 

 

Regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā minētie nozaru un darbības ierobežojumi. Pretendents 

nevar saņemt atbalstu: 

 ja darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 

104/2000; 

 ja nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu; 

 ja nodarbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē, šādos 
gadījumos: 

o ja atbalsta summa ir noteikta, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais 

uzņēmums iepircis no primārajiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu vai daudzumu; 

o ja atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nodod primārajiem 

ražotājiem; 

 darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, tas ir, atbalstu, kas 

tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem 

kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām; 

 ja atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās; 

 kravas transportlīdzekļa iegādei. 
 

Pasākuma projektā noteiktie nozaru un darbības ierobežojumi. Pasākuma ietvaros netiek sniegts 

atbalsts, ja pretendents darbojas kādā no šīm nozarēm: 

 Tirdzniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu “Vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts”, izņemot grupu 45.2 “Automobiļu 
apkope un remonts”; 

 Finanšu starpniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļas “Finanšu un 

apdrošināšanas darbības” grupu 64.2 “Holdingkompāniju darbība”, grupu 64.3 “Līdzekļu 

apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās”, klasi 64.11 “Centrālo banku 

darbība”, kā arī jebkura cita K sadaļai “Finanšu un apdrošināšanas darbības” atbilstoša 

nozare, izņemot, ja pretendenta pakalpojumi tiek sniegti tikai virtuālā vidē un ja tiem ir 

eksporta potenciāls; 

 Komercpakalpojumu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu “Operācijas ar nekustamo 
īpašumu” un 77. nodaļu “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings”; 

 Azartspēļu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu “Māksla, izklaide un atpūta” 92. 
nodaļu “Azartspēles un derības”, izņemot, ja 92. nodaļai “Azartspēles un derības” atbilstošie 

pakalpojumi tiek sniegti tikai virtuālā vidē un ja tiem ir eksporta potenciāls. 


