
Skaidrojums par de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem  

De minimis atbalsta regulējums ir viens no biežāk izmantotajiem 

komercdarbības atbalsta kontroles regulējumiem. De minimis regulējums paredz, ka 

maksimālais piešķirtais atbalsts saimnieciskās darbības veicējam tekošajā un divos 

iepriekšējos fiskālajos gados nedrīkst pārsniegt noteiktus robežlielumus.  

Joma Limits  

Vispārējā tautsaimniecība 200 000 

   Kravu  pārvadājumu nozare 100 000 

   Lauksaimniecības nozare 25 000 

   Zvejniecības nozare 30 000 

 

Sākot  ar 2019.gada 1.jūliju Latvijā de minimis atbalsta uzskaite notiks 

elektroniski de minimis atbalsta uzskaites sistēmā. 

Ar sistēmas palīdzību atbalsta pretendents varēs saņemt informāciju par tam 

piešķirto de minimis atbalstu un sagatavot veidlapu, kas nepieciešama, lai varētu 

pieteikties de minimis atbalstam. Atbalsta sniedzējs pēc lēmuma pieņemšanas par de 

minimis atbalsta piešķiršanu ievadīs informāciju sistēmā.  

Atbalsta pretendents, piesakoties de minimis atbalstam līdz 2021.gada 

31.decembrim, sistēmā pārbauda, vai tajā ir iekļauti dati par tam līdz 2019.gada 

1.jūlijam piešķirto de minimis atbalstu. Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst 

atbalsta pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta 

piešķiršanu ietvertajiem datiem, atbalsta pretendents, sagatavojot veidlapu sistēmā, tai 

pievieno (augšupielādē) atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de 

minimisatbalsta piešķiršanu. 

Atbalsta pretendents pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam de 

minimis atbalsta saņemšanai sistēmā sagatavo un apstiprina veidlapu. Iesniedzot 

atbalsta sniedzējam pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai, pieteikumam pievieno 

sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās 

pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. Atbalsta pretendents ir atbildīgs par 

veidlapā sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu. 
Atbalsta pretendents sistēmai pieslēdzas, izmantojot VID EDS. 

 

Noteikumi un rokasgrāmatas 

Ministru kabineta  2018.gada 21.novembra  noteikumi  Nr.715 “Noteikumi par de 

minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 

veidlapu paraugiem”  

 

Rokasgrāmata de minimis atbalsta piešķiršanai 

https://www.fm.gov.lv/files/komerdarbbasatbalsta/ROKASGRAMATA%20de%20mi

nmis%20atbalsta%20pieskirsanai%202018.g%20decembris.pdf 

 

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas Atbalsta pretendenta Lietotāja rokasgrāmata  

https://www.fm.gov.lv/files/komerdarbbasatbalsta/Sistemas%20rokasgramata%20atb

alsta%20pretendentiem.pdf 
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De minimis 

regulējums 
Vispārējā tautsaimniecība 
Komisijas Regula (ES) Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta 

piemērošanu de minimis atbalstam 
 

Lauksaimniecība 
Komisijas Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 

atbalstam lauksaimniecības nozarē Komisijas Regula (ES) 2019/316 

(2019.gada21.februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr.1408/2013 par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta 

piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē. Noteica 

iespēju dalībvalstī noteikt augstākus sliekšņus,  ievērojot vienas 

produktu nozares kontroli. Pagarināja  regulas piemērošanas periodu 

līdz 2027.gada  31.decembrim. 
 

Zvejniecība  
Komisijas Regula (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 

atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 
 

Sabiedriskas nozīmes pakalpojumi 
Komisijas Regula (ES) Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 

atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar 

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 
Komisijas Regula (ES) 2018/1923 (2018.gada 7.decembris), ar ko 

Regulu (ES)  Nr.360/2012 groza  attiecībā uz piemērošanas 

periodu. Stājas spēkā 2018.gada 31.decembrī. Pagarināja regulas 

piemērošanas periodu par 2 gadiem. 
 

 

De minimis atbalsta rezervāciju vai reģistrēšanu sistēmā nevar uzskatīt par lēmumu par 

de minimis atbalsta piešķiršanu, tā nedod tiesības atbalsta pretendentam pieprasīt de 

minimis atbalstu no atbalsta sniedzēja un nerada pienākumu atbalsta sniedzējam 

piešķirt. 

Atbalsta pretendentam pie Projekta pieteikumu,  kurš ir iesniegti Dienestā (VRG) līdz 

2019.gada 30. jūnijam,  de minimis sistēmā veidlapa nav jāaizpilda, veidlapa pie 

pieteikuma ir jābūt pievienotai atbilstoši  Noteikumu N.740 1.pielikumam. 

 


