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Ievads 
Šī rokasgrāmata apraksta Finanšu Ministrijas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas iespējas un 

īpašības. Rokasgrāmata paredzēta kā palīgs atbalsta pretendentiem darbā ar de minimis atbalsta 

uzskaites sistēmu. 

Rokasgrāmata lietotājiem ir pieejama elektroniskā versijā de minimis atbalsta uzskaites sistēmas 

sadāļā “Palīdzība”. Rokasgrāmata de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmaiņu gadījumos tiek 

aktualizēta. Ierosinājumus veikt izmaiņas rokasgrāmatā var iesniegt jebkurš tās lietotājs, rakstot uz e-

pastu deminimisIS@fm.gov.lv. Rokasgrāmatas aktualizāciju nodrošina de minimis atbalsta uzskaites 

sistēmas izstrādātājs – SIA “Euroscreen” un to apstiprina de minimis atbalsta uzskaites sistēmas 

turētājs – Finanšu ministrija. 

 

 

 

  

mailto:deminimisIS@fm.gov.lv
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Pamata jēdzieni un terminoloģija 
Sistēma 

De minimis atbalsta uzskaites sistēma. 

 

De minimis atbalsts 

Saimnieciskās darbības veicējam piešķirts komercdarbības atbalsts saskaņā ar kādu no de minimis 

atbalsta regulām viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskas vienības līmenī. 

 

De minimis atbalsta regula 

Visas zemāk minētās regulas: 

• Komisijas regula Nr.1407/2013 – Komisijas 2013.gada 18.decembra Regula (ES) 

Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 

352/1). 

• Komisijas regula Nr.1408/2013 – Komisijas 2013.gada 18.decembra Regula (ES) 

Nr.1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 

2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/9) un Eiropas Komisijas 2019. gada 21. februāra regula 

(ES) Nr. 2019/316 ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības 

nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2019. gada 22. februāris, Nr. LI 51/1). 

• Komisijas regula Nr.717/2014 – Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regula (EK) Nr.717/2014 par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 

zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 

28.jūnijs, Nr. L 190/45). 

• Komisijas regula Nr.360/2012 – Komisijas 2012.gada 25.aprīļa 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 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2012.gada 26.aprīlis, Nr. L 114/8) un 

Eiropas Komisijas 2018. gada 7. decembra Regula (ES) Nr. 2018/1923 ar ko Regulu (ES) Nr. 

360/2012 groza attiecībā uz piemērošanas periodu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 

2018. gada 10. decembris, Nr. L 313/2). 

 

Ekonomiska vienība  

Komisijas regulas Nr. 360/2012 piemērošanas kontekstā savstarpēji saistītas komercsabiedrības, 

starp kurām pastāv funkcionāla, ekonomiska, juridiska vai cita saikne, tai skaitā akcionāru vai 

dalībnieku balsstiesību vairākums. 

 

Viens vienots uzņēmums 

Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktam, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. 

panta 2. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktam. 

 

De minimis atbalsta programma  

Atbalsta programma, kuras ietvaros komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar kādu no de minimis 

regulām. 
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De minimis atbalsta lēmums 

Atbalsta sniedzēja pieņemtais lēmums, noslēgtais līgums vai cits dokuments, kurš nosaka pienākumu 

atbalsta sniedzējam piešķirt de minimis atbalstu attiecīgajam atbalsta pretendentam. 

 

De minimis atbalsta summa (nominālā) 

Ja atbalstu piešķir kā dotāciju (grantu), tiek izmantotas summas pirms nodokļu nomaksas vai citiem 

atskaitījumiem. 

 

Bruto subsīdijas ekvivalents 

De minimis atbalsta ekvivalents ir atbalsta summa, kāda tā būtu bijusi, ja atbalsts saņēmējam būtu 

sniegts dotācijas veidā, pirms nodokļu vai citu maksu atskaitīšanas. 

 

EDS 

Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma. 

 

FM 

Finanšu Ministrija. 

 

Lietotājs 

Sistēmas lietotājs ir persona, kurai ir piešķirtas tiesības lietot sistēmu, autorizējoties ar savu 

lietotājvārdu un paroli. 

 

Atbalsta pretendents 

Fiziskā persona, juridiskā persona vai šādu personu apvienība neatkarīgi no tās īpašuma formas un 

darbības veida, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību un, kura pretendē uz de minimis atbalstu 

saskaņā ar kādu no de minimis regulām. 

 

Atbalsta sniedzējs 

Valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par 

komercdarbības atbalsta (tai skaitā de minimis atbalsta) piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta 

programmas izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu. 

 

Komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija  

Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 

9. panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā noteiktajam kompetenču sadalījumam; 

 

 

Filtrs 

Informācijas ievades logs, kas satur kritēriju kopu, pēc kuras notiek ierakstu (datu) atlase sistēmā. 

 

Skati  

Sistēmas ierakstu saraksts tabulas veidā, kas sastādīts pēc sadaļā atlasītās informācijas. 

 

Autorizācija 

Tiesību piešķiršana lietot noteiktas informācijas sistēmas.  
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1. Lietotāja autorizācija 
Sistēma ir pieejama izmantojot interneta pārlūku. Var izmantot visu populārāko interneta pārlūku 

jaunākās versijas  - Mozilla Firefox,  Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari. 

Visieteicamāk izmantot Google Chrome. 

Lai autorizētos sistēmā nepieciešams atvērt interneta pārlūku un adrešu logā ievadīt adresi uz EDS 

(https://eds.vid.gov.lv/login/) nospiest klaviatūras taustiņu Enter. Atveras EDS autorizācijas logs.  

 

Att.  1 EDS autorizācijas logs 

1.1. Atbalsta pretendentu autentifikācija EDS 
1.1.1. Atbalsta pretendents EDS var autentificēties, izmantojot (2.attēls): 

1.1.1.1. vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv sniegtos 

autentificēšanās pakalpojumus; 

1.1.1.2. Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto elektroniskās identifikācijas karti 

(eID); 

1.1.1.3. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" izsniegto 

elektroniskā paraksta viedkarti vai eParaksts mobile pakalpojumu; 

1.1.1.4. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegto lietotājvārdu un paroli. 

https://eds.vid.gov.lv/login/
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Att. 2 EDS autentifikācijas lapa 

1.2. Atbalsta pretendenta autorizācija 
1.2.1. Atbalsta pretendenta autorizācijas procesā tiek pārbaudīts, vai persona: 

1.2.1.1. pārstāv sevi kā nodokļu maksātāju fizisku personu; 

1.2.1.2. ir cita nodokļu maksātāja amatpersona, kurai ir tiesības nodokļu maksātāju 

pārstāvēt vienpersonīgi; 

1.2.1.3. pārstāv citu nodokļu maksātāju uz pilnvaras pamata. 

1.2.2. Pēc autorizācijas procesa pabeigšanas lietotājiem tiek nodrošināta iespēja EDS un 

Sistēmā pārstāvēt komercsabiedrības atbilstoši lietotājam deleģētajām pārstāvniecības 

tiesībām un privilēģijām. 

1.3. Pārstāvētā nodokļu maksātāja izvēle 
1.3.1. Ja personai ir deleģētas pārstāvniecības tiesības pārstāvēt vairākus nodokļu 

maksātājus, pēc pieslēgšanās EDS tiek attēlots saraksts ar personas pārstāvēto 

nodokļu maksātāju nosaukumiem un reģistrācijas numuriem.  

1.3.2. Lai turpinātu darbu ar sistēmu, lietotājam jāizvēlas pārstāvētais nodokļu 

maksātājs un jānospiež uz izvēlnes ar tā nosaukumu un reģistrācijas numuru 

(3.attēls): 

 
Att.3 Pārstāvētā nodokļu maksātāja izvēle EDS 

1.3.3. EDS lietotājam, kas pārstāv tikai sevi, pēc autentifikācijas uzreiz atveras EDS 

sākumlapa, kurā ir pieejama izvēlnes “De minimis” spiedpoga, lai pārslēgtos uz 

sistēmu.  
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1.4. Tiesību pārvaldība EDS 
Ja lietotājs vēlas pilnvarot citu personu iesniegt de minimis atbalsta veidlapu, lietotājs to var izdarīt 

EDS.  

Sistēmas lietotāju pārvaldību veic nodokļu maksātāja tiesību pārvaldnieks, izmantojot EDS 

funkcionalitāti “Lietotāji un to tiesības” (4.attēls).  

 

Att. 4 EDS izvēlne “Lietotāji un to tiesības” 

Lai piešķirtu tiesības jaunam Sistēmas lietotājam, tiesību pārvaldnieks veic: 

• nospiež uz izvēlnes “Lietotāji un to tiesības”; 

• nospiež uz pogas “Pievienot jaunu lietotāju” (5.attēls); 

 

Att. 5 Lietotāju tiesību pārvaldības logs (1) 

▪ ievada lietotāja datus un saziņas informāciju; 

▪ informācijas sistēmu sarakstā atzīmē “De minimis atbalsta sistēma” un nospiež “Pievienot” 

(6.attēls): 
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Att. 6 Lietotāju tiesību pārvaldības logs (2) 

Lai piešķirtu Sistēmas lietotāja tiesības nodokļu maksātāja esošam EDS lietotājam, tiesību 

pārvaldnieks veic (7.attēls): 

▪ nospiež uz “Lietotāji un to tiesības”; 

▪ nospiež uz izvēlnes ar lietotāja vārdu un uzvārdu; 

▪ izvēlas “De minimis atbalsta sistēma”; 

▪ nospiež uz pogas “Pievienot”: 

 

Att.7 De minimis tiesību pievienošanas logs 

Lai bloķētu tiesības Sistēmas lietotājam, tiesību pārvaldnieks veic (8.attēls): 
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▪ nospiež uz “Lietotāji un to tiesības”; 

▪ nospiež uz izvēlnes ar lietotāja vārdu un uzvārdu; 

▪ izvēlas “De minimis atbalsta sistēma”; 

▪ nospiež uz pogas “Bloķēt piekļuvi sistēmai”: 

 

Att.8 De minimis tiesību bloķēšanas logs 

1.5. Pārslēgšanās no EDS uz Sistēmu 
Lai pārslēgtos no EDS uz Sistēmu, lietotājam jāizmanto izvēlnes “De minimis” spiedpoga, kas 

atrodas navigācijas  joslā EDS sākumlapā (9.attēls):  

 
Att. 9 EDS sākumlapas fragments ar De minimis izvēlni 

 

 



 

 

 De minimis atbalsta uzskaites sistēmas 
Atbalsta pretendenta 

Lietotāja rokasgrāmata 

Lpp. 

 
Finanšu ministrija

 
11 (40) 

Sagatavoja: 
  

Datums 
10.04.2019. 

Versija Nr. 

Artūrs Dambinieks, projekta vadītājs SIA „EuroScreen” 1.0 

 

11 

 

Uzmanību! 

Ja lietotājs ir mainījis personas kodu, tam nebūs iespēja pārslēgties uz Sistēmu, pirms informācija 

Sistēmā tiks atjaunota. Lai lietotājs varētu piekļūt Sistēmai, lietotajam vispirms jālūdz Sistēmā 

nomainīt personas kodu, informējot atbalsta sniedzēju, vai sūtot e-pastu uz itsupport@fm.gov.lv. 

Ja lietotājs pirmo reizi autorizējās sistēmā, atveras lapa, kurā jāizlasa un jāpiekrīt sistēmas lietošanas 

noteikumiem. Ja lietotājs piekrīt noteikumiem, jānospiež poga “Piekrītu”. Ja lietotājs nepiekrīt un 

nospiež “Nepiekrītu”, viņš nevarēs lietot sistēmu. 

 

Att. 10  Sistēmas lietošanas noteikumu lapa 

 

Nospiežot uz izvēlnes “De minimis”, lietotājam atvērsies Sistēmas lapa, kurā tiks attēloti visas 

lietotāja pārstāvētās komercsabiedrības (11.attēls): 
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Att. 11  Sistēmas sākumlapa 
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Darbs Sistēmā notiek atbilstoši lietotājam piešķirtajai lomai, tiesību apjomam un privilēģijām. 

Lietotāju lomas un privilēģijas tiek kontrolētas Sistēmā. 

Beidzot darbu ar Sistēmu, lietotājs iziet no Sistēmas, nospiežot uz pogas “Iziet” vai “Uz EDS”. 
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2. Sistēmas iespējas 
Sistēmas sākuma loga elementu un iespēju apraksts (no augšas uz leju, no kreisās puses uz labo): 

• Sistēmas logotips  - kalpo arī kā poga, kuru nospiežot atvērsies 

Sistēmas sākuma logs; 

• lietotāja vārds; 

• “Iziet” poga – izeja no sistēmas; 

• Izvēļņu josla – lietotājam pieejamās izvēlnes (plašāk aprakstīts 4. nodaļā “Lietotājiem 

pieejamās iespējas”); 

• Spraudnis “MANI PĀRSTĀVĒTIE UZŅĒMUMI/PERSONAS” – informācija par lietotāja 

pārstāvētiem uzņēmumiem vai personām, tiem piešķirto un rezervēto atbalstu, kā arī 

pieejamo atbalstu līdz limitam;  

• Logrīks “PIEEJAMAIS ATBALSTS” – informācija Atbalsta pretendentam par pieejamo 

atbalstu līdz limitam pa atbalsta jomām; 

• Spraudnis “MANAS VEIDLAPAS” – izveidoto veidlapu saraksts; 

• Logrīks “RAKSTI MUMS” – satur lauku ar iespēju uzdot jautājumu; 

• “Uz augšu” poga   – nospiežot lietotājs tiek novirzīts uz lapas augšu. 

2.1. Sistēmas sākuma lapa 
Atbalsta pretendentam pieejamās iespējas var apskatīt Sistēmas loga augšpusē izvēļņu joslā. 

Klikšķinot uz izvēlnes atvērsies attiecīgā sistēmas sadaļa. 

Ir iespējams izsaukt vairākas funkcijas/atvērt vairākus logus vienlaicīgi vairākos šķirkļos (tab). 

Novirzot peles kursoru uz attiecīgo sadaļu un noklikšķinot ar labo peles taustiņu jāizvēlas atvērt saiti 

jaunā cilnē . 

 

Att. 12 Izvēlnes 



 

 

 De minimis atbalsta uzskaites sistēmas 
Atbalsta pretendenta 

Lietotāja rokasgrāmata 

Lpp. 

 
Finanšu ministrija

 
15 (40) 

Sagatavoja: 
  

Datums 
10.04.2019. 

Versija Nr. 

Artūrs Dambinieks, projekta vadītājs SIA „EuroScreen” 1.0 

 

15 

 

Sistēmas galvenajā izvēlnē eksistē šādas lietotāju iespējas: 

•  - atgriezties uz Sistēmas galveno lapu; 

•  - novirzīt uz spraudni “UZŅĒMUMS/PERSONA”; 

•  - novirzīt uz spraudni “MANAS VEIDLAPAS”; 

•  - atvērt jaunu logu ar iespēju izveidot jaunu veidlapu; 

•  - atvērtās jaunu lapu ar Sistēmas lietošanas informāciju un iespēju izveidot IT 

atbalsta pieteikumu; 

•  - atvērt jaunu EDS lapu https://eds.vid.gov.lv/login/  

2.1.1. Uzņēmumi 

Nospiežot pogu “Uzņēmumi”, mājaslapas fokuss “uzlec” uz sadaļas “Uzņēmums/persona”. Šī sadaļa 

satur informāciju par uzņēmumiem/personām, kuras lietotājam ir tiesības pārstāvēt Sistēmā (ir 

piešķirtas pārstāvniecības tiesības EDS, skatīt sadaļu 1.4. Tiesību pārvaldība EDS). 

 

Att. 13 Sadaļa “Uzņēmumi/persona” 

Šī sadaļa satur tādu informāciju: 

https://eds.vid.gov.lv/login/
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• “Uzņēmums/persona” – uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs vai personas vārds, 

uzvārds un personas kods; 

• “Piešķirts” – piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa; 

• “Rezervēts” – rezervētā de minimis atbalsta kopējā summa; 

• “Pieejams” – de minimis atbalsta summas līdz limitam jeb limits (Sistēmā aprēķinot atlikumu 

līdz limitam netiek ņemta vērā  rezervētā de minimis atbalsta summa.).  

Atbalsta pretendentam, kuram ir Sistēmā apstiprināta saistība ar citiem uzņēmumiem, neatkarīgi no 

saistību veida, saistītie uzņēmumi viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskās vienības līmenī tiks 

attēloti kopā un pie tiem rādīsies ikona . 

 

Att.  14 Saistīto uzņēmumu grupa 

2.1.2. Informācija sistēmā par reģistrēto de minimis atbalstu 

Novirzot peli uz ikonu  blakus summai zem kolonnas “Piešķirts” var redzēt sekojošu informāciju: 

• “ID” – piešķirtā de minimis atbalsta identifikators Sistēmā; 

• “Piešķiršanas datums” – datums, kurā piešķirts de minimis atbalsts; 

• “Joma” – joma, kurā piešķirts de minimis atbalsts; 

• “Atbalsta sniedzējs” – institūcija, kas piešķīrusi de minimis atbalstu; 

• “Piešķirtais atbalsts” – piešķirtā de minimis atbalsta summa. 

 
Att. 15 Informācija par piešķirto de minimis atbalstu 
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Novirzot peli uz ikonu  blakus summai zem kolonnas “Rezervēts” var redzēt sekojošu informāciju: 

• “ID” - rezervēta  de minimis atbalsta identifikators Sistēmā; 

• “Rezervācijas datums”; 

• “Joma” – Joma, kurā veikta de minimis atbalsta rezervācija; 

• “Atbalsta sniedzējs”; 

• “Rezervētais atbalsts” – rezervētā de minimis atbalsta summa. 

 
Att. 16 Informācija par rezervēto de minimis atbalstu 

Novirzot peli uz ikonu  blakus summai zem kolonnas “Pieejams” var redzēt sekojošu informāciju: 

• “Joma” – de minimis atbalsta joma; 

• “Atlikums līdz limitam” – de minimis atbalsta atlikums līdz limitam. Starpība starp de 

minimis regulās noteikto maksimālo apmēru un piešķirto de minimis atbalsta summu. 

Sistēmā aprēķinot atlikumu līdz limitam netiek ņemta vērā  rezervētā de minimis atbalsta 

summa. 

 
Att. 17 Informācija par atlikumu līdz limitam 

Lai apskatītu detalizētu informāciju par uzņēmuma/personas de minimis atbalstu, jānospiež uz 

. Informāciju ir iespēja izdrukāt vai lejuplādēt PDF formātā. 
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Atvērtā dokumentā ir iespēja apskatīt detalizēto informāciju par piešķirto, rezervēto un atbalsta 

atlikumu līdz limitam pārskatāmā veidā. 

 
Att. 18 Informācija par uzņēmuma/personas de minimis atbalstu PDF formātā 

2.2. Logrīki sākuma lapā 
Logrīki (widgets) sistēmas sākuma logā ir atrodami zem izvēļu joslas (skat. Att. nr. 19 iezīmēts ar 

zaļu). Tie ir vairāki atsevišķi logi ar dažādu funkcionalitāti. 
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Att. 19 Logrīks sākuma lapā 

Uzspiežot pogu , ir iespējams “noslēpt” logrīku. 

 

Att. 20 “Noslēpts” logrīks 

2.2.1. Pieejamais atbalsts 

Logrīkā “Pieejamais atbalsts” iespējams apskatīt atsevišķi katra atbalsta pretendenta pārstāvēto 

uzņēmumu/personu un pārējo viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskās vienības dalībnieku 

pieejamo atbalsta summu.  
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Att. 21 Logrīks “Pieejamais atbalsts” 

Izvēlnē   iespējams izvēlēties konkrētu 

uzņēmumu/personu, kuram lietotājs vēlās apskatīt atbalsta atlikumus.  

Katram atbalsta pretendentam uzņēmumi/personas atšķirsies atkarīgi no tā kādus 

uzņēmumus/personas atbalsta pretendentam ir tiesības pārstāvēt. 

2.2.2. Raksti mums 

Ja sistēmas lietošanas laikā lietotājam ir jautājumi par sistēmas lietošanu, lietotājs to var uzdot, 

ierakstot to laukumā "Ierakstiet savu ziņojumu vai jautājumu šeit..." un uzdot tos, ar peles kursoru 

nospiežot uz "Nosūtīt" (vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi deminimisIS@fm.gov.lv). 

 

Att. 23 Logrīks “Raksti mums” 
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2.3. Palīdzība 
Nospiežot pogu “Palīdzība”, atveras jauna lapa ar palīdzības instrukcijām. Ir pieejama aktuālā 

rokasgrāmata un saite uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. 

 

Att. 24 Lapa “Palīdzība” 

2.4. Uz EDS 
Nospiežot pogu “Uz EDS”, atveras EDS autentifikācijas lapa (https://eds.vid.gov.lv/login/). 

https://eds.vid.gov.lv/login/
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Att. 25 EDS 
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3. Veidlapas 
Nospiežot pogu “Veidlapas”, mājaslapas fokuss “uzlec” uz sadaļas “Manas veidlapas”. Šī sadaļa 

satur informāciju par visām lietotāja izveidotām veidlapām.  

 

Att. 26 Sadaļa “Manas veidlapas” 

Sadaļas “Manas veidlapas” iespējas: 

• Izveidot jaunu veidlapu, nospiežot pogu  . Ja atbalsta pretendentam iepriekš 

ir izveidota un iesniegta veidlapa, jaunu veidlapu iespējams izveidot arī spiežot pogu 

“Kopēt”; 

• Izvēlnē “Rādīt ierakstus” iespējams izvēlēties, cik ierakstus rādīt vienā lapā (10, 25, 50, 100); 

• Veikt filtrēšanu pēc ievadītā teksta laukā (nav reģistrjutīgs). 

Filtrēšana notiek automātiski; 

• Veikt tabulas ierakstu kārtošanu augošā vai dilstošā secībā pēc kolonnām. Jānospiež poga 

 blakus kolonnas nosaukumam; 

• Veikt darbības ar izveidotajā veidlapām (skatīt, kopēt, PDF, precizēt, rediģēt, dzēst). 

Ja lietotājs vēlas izveidot veidlapas melnrakstu ir jāaizpilda obligātie laiki visās veidlapas sadaļās.  

Ar pogu “Skatīt” ir iespēja atvērt veidlapu skatīšanai. Atvērsies jaunais logs “DEMINIMIS veidlapa” 

ar visu veidlapas informāciju. 
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Att. 27 Veidlapa “skata” veidā 

Ar pogu “Kopēt” ir iespēja kopēt veidlapu. Atvērtā logā jānospiež pogu “Kopēt”, lai apstiprinātu 

veidlapas kopēšanu. 

Att. 28 Kopēšanas apstiprināšanas logs 

Pēc apstiprināšanas atvērsies logs “DEMINIMIS veidlapa”, kurā var veikt nepieciešamas izmaiņas 

un saglabāt to, vai nu kā melnrakstu ar pogu “Saglabāt melnrakstu” vai nu kā jauno veidlapas versiju 

ar pogu “Saglabāt un reģistrēt”. 

Ar pogu “PDF” ir iespēja atvērt veidlapu PDF formātā pārskatāma veidā. Atvērsies jauna pārlūka 

cilne, kur ir iespēja veidlapu lejupielādēt kā PDF failu vai to izdrukāt. 
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Att. 29 Veidlapa PDF formātā 
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Att. 30 Darbības ar veidlapām 

Ar pogu “Precizēt” ir iespēja papildināt/atjaunot veidlapu. Šī poga ir pieejama tikai ja veidlapas 

statuss ir “Aktuāla versija”. Atvērtā logā jānospiež pogu “Precizēt”, lai apstiprinātu veidlapas 

precizēšanu. 

Att. 31 Precizēšanas apstiprināšanas logs 

Pēc apstiprināšanas atvērsies logs “DEMINIMIS veidlapa”, kurā var veikt nepieciešamas izmaiņas 

un saglabāt tās, vai nu kā melnrakstu ar pogu “Saglabāt melnrakstu” vai nu kā aktuālo veidlapas 

versiju ar pogu “Saglabāt un reģistrēt”. Pēc saglabāšanas precizētās veidlapas numurs tiek 

papildināts ar atjaunotās versijas numuru. 

Ar pogu “Rediģēt” ir iespēja rediģēt veidlapu. Šī poga ir pieejama tikai, ja veidlapas statuss ir 

“Melnraksts”. Atvērtā logā “DEMINIMIS veidlapa” var veikt nepieciešamas izmaiņas un saglabāt 

tās, vai nu kā melnrakstu ar pogu “Saglabāt melnrakstu” vai nu kā aktuālo veidlapas versiju ar pogu 

“Saglabāt un reģistrēt”. Pēc saglabāšanas precizētās veidlapas numurs tiek papildināts ar atjaunotās 

versijas numuru. 
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Att. 32 Veidlapa “rediģēšanas” veidā 

Ar pogu “Dzēst” ir iespēja dzēst veidlapu. Šī poga ir pieejama tikai, ja veidlapas statuss ir 

“Melnraksts”. Atvērtā logā jānospiež pogu “Dzēst”, lai apstiprinātu veidlapas dzēšanu. 

Att. 33 Dzēšanas apstiprināšanas logs 

Sadaļas kreisajā apakšējā stūrī var redzams, cik ierakstus lietotājs var redzēt no visiem ierakstiem  

aktīvajā lapā: . Labajā apakšējā stūrī var redzēt, kura lapa ir aktīva: 

. 



 

 

 De minimis atbalsta uzskaites sistēmas 
Atbalsta pretendenta 

Lietotāja rokasgrāmata 

Lpp. 

 
Finanšu ministrija

 
28 (40) 

Sagatavoja: 
  

Datums 
10.04.2019. 

Versija Nr. 

Artūrs Dambinieks, projekta vadītājs SIA „EuroScreen” 1.0 

 

28 

 

3.1. Veidlapas sadaļas  
Nospiežot pogu “Jauna veidlapa”, atveras jauns logs “DEMINIS veidlapa”.  Atvērtā logā jāizvēlas 

vienu no atbalsta pretendentiem, kuru lietotājam ir tiesības pārstāvēt, no izkrītošās izvēlnes. 

 

Att. 34 Pretendentu izvēlne 

 

Pēc pretendenta izvēles, logs papildinās ar 6 sadaļām: 

• Atbalsta pretendenta atbilstība 360/2012 regulas atbalsta pieteikšanās nosacījumiem 

(obligāts); 

• Atbalsta pretendenta atbilstība viena vienota uzņēmuma definīcijai (obligāts); 

• Atbalsta pretendenta sadalīšanās gadījumi (obligāts); 

• Atbalsta pretendenta apvienošanas vai iegādes gadījumi (obligāts); 

• Atbalsta pretendenta saņemtais de minimis atbalsts (obligāts); 

• Informācija par plānoto vai saņemto citu valsts atbalstu tam pašam projektam tām pašām 

attiecināmajām izmaksām (obligāts). 
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Att. 35 Logs “DEMINIMIS veidlapa” ar sadaļām 

3.1.1. Atbalsta pretendenta atbilstība 360/2012 regulas atbalsta pieteikšanās 

nosacījumiem 

Sadaļā “Atbalsta pretendenta atbilstība 360/2012 regulas atbalsta pieteikšanās nosacījumiem” 

norāda, vai atbalsta pretendents plāno pieteikties de minimis atbalstam, ko sniedz ar 360/2012 

regulu. Izvēloties “Jā, atbalsta pretendents plāno pieteikties 360/2012 regulas atbalstam”, nākamā 

sadaļa mainās no “Atbalsta pretendenta atbilstība viena vienota uzņēmuma definīcijai” uz “Atbalsta 

pretendenta atbilstība ekonomiski vienotas uzņēmumu grupas definīcijai”. 

 

Att. 36 Sadaļa “Atbalsta pretendenta atbilstība 360/2012 regulas atbalsta pieteikšanās 

nosacījumiem” 
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3.1.2. Atbalsta pretendenta atbilstība viena vienota uzņēmuma definīcijai 

 

Att. 37 Sadaļa “Atbalsta pretendenta atbilstība ekonomiski vienotas uzņēmumu grupas definīcijai” 

Sadaļā “Atbalsta pretendenta atbilstība viena vienota uzņēmuma definīcijai”/ “Atbalsta pretendenta 

atbilstība ekonomiski vienotas uzņēmumu grupas definīcijai” norāda, vai atbalsta pretendents ir/nav 

autonoms uzņēmums. Izvēloties “Atbalsta pretendents nav autonoms uzņēmums”, paradās jauna 

sadaļa “Saistītais uzņēmums/persona”. 

 

Att. 38 Sadaļa “Saistītais uzņēmums/persona” 

Šajā sadaļā nepieciešams izvēlēties, vai persona ir juridiska/fiziska un laukā “Uzņēmuma 

reģistrācijas numurs/Personas kods” attiecīgi ievadīt reģistrācijas numuru vai personas kodu un 

nospiest pogu “Meklēt”. Ja ievadītais uzņēmums/persona ir iepriekš saglabāti Sistēmā, informācija 

tiks iegūta no Sistēmas. Ja ievadīto datu par juridisku personu Sistēmā vēl nav, dati tiks iegūti no 

Uzņēmumu reģistra. Pēc šīs darbības sadaļa papildināsies ar laukiem “Uzņēmuma nosaukums” un 

“Saistības veids”. “Uzņēmuma nosaukums” ir nerediģējams lauks. “Saistības veids” ir izkrītoša 

izvēlne, kuru obligāti jāaizpilda. 
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Att. 39 Papildināta sadaļa “Saistītais uzņēmums/persona” 

 

Att. 40 Papildināta sadaļa “Saistītais uzņēmums/persona” ekonomiskas vienības gadījumā 

 

Ja ievadīti dati par fizisku personu neeksistē par fizisku personu Sistēmā, atvērsies jaunais logs ar 

brīdinājumu “Persona nav atrasta”. Nospiežot “Jā”, sadaļa papildināsies ar laukiem “Uzņēmuma 

nosaukums” un “Saistības veids”, kurus obligāti jāaizpilda. 

Att. 41 Brīdinājums “Persona nav atrasta” 
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Att. 42 Jaunas fiziskas personas ievadīšana 

Ir iespējams pievienot vairākus uzņēmumus/personas ar pogu  vai dzēst ar pogu . 

Personas kodam jābūt 12 simboliem - vienmēr jānorāda personas kods ar svītriņu (arī VID 

reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem VID piešķīris reģistrācijas kodu bez svītriņas). 

Ja tas būs ievadīts nepareizi, tiks attēlots sekojošs paziņojums:  

3.1.3. Atbalsta pretendenta sadalīšanās gadījumi 

Sadaļā “Uzņēmuma sadalīšana” atzīmē, vai atbalsta pretendentam ir/nav bijuši uzņēmumu 

sadalīšanās gadījumi pēdējo trīs gadu laikā. Izvēloties “Ir notikusi uzņēmuma sadalīšana”, paradās 

jauna sadaļa ar šādiem laukiem un iespējām: 

• “Uzņēmums/persona pirms sadalīšanas” – izvēlēties, kāda veida persona bija pirms 

sadalīšanas - juridiska/fiziska; 

• "Uzņēmuma reģistrācijas numurs/Personas kods" - ievadīt uzņēmuma/personas kodu; 

• “Sadalīšanas datums” - norādīt datumu, kad uzņēmums tika sadalīts. To var ierakstīt manuāli 

formātā “dd.mm.yyyy” vai izvēlēties no kalendāra, nospiežot pogu ; 

• “Uzņēmumi pēc sadalīšanas” - jānorāda personas veidus pēc sadalīšanas, ka arī 

personas/uzņēmuma reģistrācijas numurus/personas kodus, kuri izveidojās pēc sadalīšanas. 

Līdzīgi, kā aprakstīts iepriekš var veikt uzņēmumu meklēšanu. 
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Att. 43 Sadaļa “Atbalsta pretendenta sadalīšanās gadījumi” 

 

Att. 44 Papildinājums sadaļai “Atbalsta pretendenta sadalīšanās gadījumi” 
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Ir iespēja pievienot vairāk nekā divus uzņēmumus pēc sadalīšanas ar pogu   vai 

dzēst uzņēmumu ar pogu . Ar pogu  ir iespējams pievienot arī 

citu uzņēmumu sadalīšanu, ja nepieciešams. 

3.1.4. Atbalsta pretendenta apvienošanas vai iegādes gadījumi 

Sadaļā “Uzņēmumu apvienošana vai iegāde” atzīmē, vai atbalsta pretendentam ir/nav bijuši 

uzņēmumu/personu apvienošanas vai iegādes gadījumi pēdējo trīs gadu laikā. Izvēloties “Ir notikusi 

uzņēmumu/personas apvienošana vai iegāde”, paradās jauna sadaļa ar šādiem laukiem un iespējām:  

• "Uzņēmumi/personas pirms apvienošanas vai iegādes” – izvēlēties, kāda veida persona bija 

pirms apvienošanas vai iegādes - juridiska/fiziska; 

• "Uzņēmuma reģistrācijas numurs/Personas kods" - ievadīt uzņēmuma/personas kodu; 

• "Uzņēmums/persona pēc apvienošanas vai iegādes" - no izvēlnes izvēlēties izveidoto 

uzņēmumu/personu; 

• “Apvienošanas vai iegādes datums” - datums, kad uzņēmumi tika apvienoti vai notika 

iegādes gadījums. To var ierakstīt ar manuāli formātā “dd.mm.yyyy” vai izvēlēties no 

kalendāra, nospiežot pogu . 

 

Att. 45 Sadaļa “Atbalsta pretendenta apvienošanas vai iegādes gadījumi” 
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Att. 46 Papildinājums sadaļa “Atbalsta pretendenta apvienošanas vai iegādes gadījumi” 

Ir iespēja pievienot vairāk, nekā divus uzņēmumus pirms apvienošanas vai iegādes ar pogu  

 vai dzēst uzņēmumu ar pogu . Ar pogu 

 ir iespējams pievienot arī citu uzņēmumu apvienošanas 

vai iegādes darījumu, ja nepieciešams. 

3.1.5. Atbalsta pretendenta saņemtais de minimis atbalsts 

Sadaļā “Atbalsta pretendenta saņemtais de minimis atbalsts” norāda, vai atbalsta pretendents iepriekš 

ir/nav saņēmis de minimis atbalstus. Atbalsta pretendents veidlapā iepriekš saņemto de minimis 

atbalstu norāda viena vienota uzņēmuma vai ekonomiski vienota uzņēmumu grupas līmenī atbilstoši 

de minimis atbalsta regulās noteiktajam. 

Izvēloties “Ir iepriekš saņemts de minimis atbalsts”, sistēma automātiski ielādē jau esošo de minimis 

atbalstu par pretendentu. Atbalsta pretendentam veidlapa papildinās ar šādiem laukiem, kur var 

norādīt informāciju par atbalsta pretendentam vai tā saistītajam uzņēmumam  piešķirto atbalstu, ja tas 

nav reģistrēts sistēmā: 

• “De minimis atbalsta saņēmējs” – no saraksta jāizvēlas atbalsta saņēmēju; 

• “De minimis atbalsta sniedzējs” – no saraksta jāizvēlas atbalsta sniedzēju; 
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• “De minimis regula” – no saraksta jāizvēlas regula; 

• “Atbalsta instruments” – no saraksta jāizvēlas atbalsta instruments; 

• “De minimis atbalsta piešķiršanas datums” – datums, kad atbalsts tika piešķirts. Var ievadīt 

manuāli formātā “mm.dd.yyyy” vai nospiežot kalendāra pogu; 

• “Piešķirtā de minimis atbalsta summa (nominālā)” – norāda iepriekš piešķirto de minimis 

atbalsta nominālo summu.; 

• “Bruto subsīdijas ekvivalents” – norāda piešķirto de minimis atbalsta ekvivalentu. De 

minimis atbalsta ekvivalents ir atbalsta summa ir norādīta atbalsta sniedzēja izsniegtajā 

uzskaites veidlapā par de minimis atbalsta piešķiršanu; 

• “Atbalsta piešķiršanas pamatojuma dokuments” – var pievienot dokumentu. Ja dati Sistēmā 

nav iekļauti vai tie neatbilst atbalsta pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de 

minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, atbalsta pretendents pievieno 

(augšupielādē) atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta 

piešķiršanu. 

 

Att. 47 Sadaļa “Atbalsta pretendenta saņemtais de minimis atbalsts” 

Ar pogu ir iespējams pievienot vairākus de minimis atbalstus. 

Nospiežot pogu , parādās failu pārlūks, kurā jāizvēlas atbalsta pamatojuma 

dokumentu un jānospiež Open (faila izmērs nedrīkst pārsniegt 20MB). 
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3.1.6. Informācija par plānoto vai saņemto citu valsts atbalstu tam pašam projektam 

tām pašām attiecināmajām izmaksām 

Sadaļā “Informācija par plānoto vai saņemto citu valsts atbalstu tam pašam projektam tām pašām 

attiecināmajām izmaksām” norāda, vai atbalsta pretendentam ir/nav plānota atbalsta kumulācija. 

Izvēloties “Ir plānota kumulācija”, paradās jauna sadaļa ar šādiem laukiem: 

• “Cita valsts atbalsta saņēmējs” (obligāts) – no saraksta izvēlas atbalsta saņēmēju; 

• “Cita valsts atbalsta sniedzējs” (obligāts) – no saraksta izvēlas atbalsta sniedzēju; 

• “Nacionālais tiesiskais pamatojums cita valsts atbalsta piešķiršanai” – norāda nacionālo 

tiesisko aktu (likums, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldības iekšējie noteikumi utml.); 

• “Tiesiskā pamatojuma pieņemšanas datums” – norāda nacionālo tiesiskā akta datumu; 

• “Cita valsts atbalsta piešķiršanas datums” – norāda datumu, kad tika piešķirts atbalsts, ja 

atbalstu vēl ir tikai plānots saņemt, tad lauku atstāj tukšu; 

• “Kopējā attiecināmo izmaksu summa” – norāda projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu; 

• “Saņemtā/plānotā summa (tām pašām attiecināmajām izmaksām)” – norāda attiecināmo 

izmaksu summu, par kuru pretendents saņēmis vai plāno saņemt citu valsts atbalstu; 

• “Bruto subsīdijas ekvivalents” – norāda piešķirto de minimis atbalsta ekvivalentu. De 

minimis atbalsta ekvivalents ir atbalsta summa ir norādīta atbalsta sniedzēja izsniegtajā 

uzskaites veidlapā par de minimis atbalsta piešķiršanu. Ja informācija tiek norādīta par 

plānoto atbalstu un informācija nav pieejama, lauku var atstāt tukšu; 

• “Atbalsta intensitāte (tām pašām attiecināmajām izmaksām), %” – norāda saņemtā vai 

plānotā cita valsts atbalsta intensitāti par tām pašām attiecināmajām izmaksām. Ja informācija 

tiek norādīta par plānoto atbalstu un informācija nav pieejama, lauku var atstāt tukšu; 

• “Piezīmes (piemēram, cita valsts atbalsta sniedzēja kontaktinformācija)” – norāda papildus 

informāciju atbalsta sniedzējam”. 
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Att. 48 Sadaļa “Atbalsta kumulācija” 

Ar pogu  ir iespējams pievienot informāciju par vairākiem 

de minimis atbalsta kumulācijas gadījumiem. 

3.2. Veidlapas saglabāšana 

Lai saglabātu aizpildīto veidlapu, jānospiež poga , lai saglabātu veidlapu kā 

aktuālo versiju vai jānospiež poga , lai saglabātu veidlapu kā melnrakstu. 

Ja netiek aizpildīti visi obligātie lauki, parādās kļūdas paziņojums: 

\ 
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Kreisajā apakšējā stūrī parādīsies poga . Poga rāda, cik daudz kļūdaino lauku ir 

dokumentā. Noklikšķinot uz pogas, ekrāns “uzlec” uz kļūdainā lauka. 

Pie kļūdainā lauka arī būs kļūdas skaidrojums. Kļūdas piemērs:  

 

Ja visi lauki ir pareizi aizpildīti, pēc pogas nospiešanas rādīsies paziņojums: 

.  

Jaunā veidlapa būs atrodama sadaļā “Manas veidlapas” pašā augšā. 
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4. Izeja no sistēmas 
Kad darbs sistēmā pabeigts, drošības nolūkos, no sistēmas jāiziet. Iziet no sistēmas iespējams: 

• Nospiežot pogu , kas atrodas sistēmas loga augšējā labajā stūrī; 

• Ja sistēmā netiek veiktas darbības 15 minūtes. Tiek parādīts sekojošs paziņojums ar pogām, 

kas dod iespēju pārtraukt, vai turpināt darbu sistēmā: 

 

Att. 49 Sesijas brīdinājums 

• Aizverot interneta pārlūkprogrammu ar pogu  pārlūkprogrammas augšējā labajā stūrī.  

• Aizverot interneta pārlūkprogrammas cilni (tab) (Šajā gadījumā lietotāja sesija netiek 

pārtraukta, tas ir  - autorizācija vēl ir spēkā. Sesija tiek pārtraukta tikai abos iepriekšējos 

gadījumos); 

 

 


