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    Lietuvos Respublikos teisės aktai, nustatantys 
duomenų apie suteiktą valstybės pagalbą,  
įskaitant ir de minimis pagalbą, pateikimą 
Suteiktos valstybės pagalbos registrui: 

 
• 2005 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 

Nr. 35 “Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo 
nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo” (Žin., 2005, Nr. 
9-282; 2006, Nr. 92-3638; 2007, Nr. 50-1925; 2008, Nr. 66-2509); 

• 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
nutarimas Nr. 1S-111 “Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registravimo 
taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 118-4301; 2007, Nr. 77-3118; 
2008, Nr. 120-4588). 



  

     

Suteiktos valstybės pagalbos registro  

el. adresas 

  

https://kotis.konkuren.lt  



Duomenų registrui teikimas 

• kartą per metus, iki kitų metų birželio 1 dienos,    
teikiami duomenys apie praėjusiais ataskaitiniais metais 
suteiktą valstybės pagalbą, įskaitant valstybės pagalbą, 
kuriai taikoma bendroji išankstinio valstybės pagalbos 
pranešimo Europos Komisijai išimtis; 

• per 3 darbo dienas nuo pagalbos suteikimo datos, 
pateikiami duomenys apie suteiktą nereikšmingą 
pagalbą, nereikšmingą pagalbą žemės ūkio produktų 
gamybos sektoriuje ir nereikšmingą pagalbą 
žuvininkystės sektoriuje. 



Registrui pateikiami duomenys 
apie valstybės pagalbą 

 

• analogiški duomenys, nustatytiems 2004 m. balandžio   
21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 794/2004 
patvirtintose metinių valstybės pagalbos ataskaitų 
formose. 

 

 



  

Nereikšminga pagalba (de minimis pagalba)  

    

   Tai pagalba, ne didesnė kaip 200 000 EUR vienai 
įmonei (arba ne didesnė kaip 100 000 EUR vienai 
kelių transporto sektoriaus įmonei) per atitinkamus 
mokestinius metus ir per praėjusius dvejus mokestinius 
metus, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 
straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, 
p. 5) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1998/2006). 



  

Nereikšminga pagalba žuvininkystės 
sektoriuje  

  
 Tai pagalba, ne didesnė kaip 30 000 EUR vienai 

žuvininkystės sektoriaus įmonei per atitinkamus 
mokestinius metus ir per praėjusius dvejus mokestinius 
metus, kuri neviršija Lietuvos Respublikai nustatytos 
vertės (5 233 000 EUR), kaip apibrėžta 2007 m. liepos 
24 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 875/2007 dėl EB 
sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės 
pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiame 
Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193, p. 6) 
(toliau – reglamentas (EB) Nr. 875/2007). 



  

Nereikšminga pagalba žemės ūkio produktų 
gamybos sektoriuje  

  

 Tai pagalba, ne didesnė kaip 7 500 EUR vienai 
žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus įmonei 
per atitinkamus mokestinius metus ir per praėjusius 
dvejus mokestinius metus, kuri neviršija Lietuvos 
Respublikai nustatytos vertės (11 572 500 EUR), kaip 
apibrėžta 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamente 
(EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių 
taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų 
gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35) (toliau – 
reglamentas (EB) Nr. 1535/2007). 

 

      



Reglamento (EB) Nr. 1998/2006 
nuostatos netaikomos 

• pagalbai sunkumus patiriančioms įmonėms [1]; 

• pagalbai su eksportu susijusiai veiklai; 

• pagalbai, kuri priklauso nuo to, ar vartojamos vietinės ar importuotos prekės; 

• pagalbai anglies sektoriuje veikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1407/2002; 

• pagalbai krovininio kelių transporto priemonių įsigijimui, kai įmonė užsiima krovinių 
transportavimu keliais samdos pagrindais arba už atlygį; 

• pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose veikiančioms įmonėms, kurioms 
taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000; 

• pagalbai įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Sutarties I priede, 
pagrindine gamyba; 

• pagalbai įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų, išvardytų Sutarties I priede, 
perdirbimu ir prekyba, šiais atvejais: 

 - kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba 
atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį; 

 - kai pagalba priklauso nuo to, ar bus laikinai arba visa skirta pagrindiniams 
gamintojams. 

 
[1] Žr. Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 C 

244, p. 2) 10 ir 11 punktus. 



Reglamento (EB) Nr. 875/2007 
taikymo išimtys 

• pagalba, skirta sunkumus patiriančioms įmonėms; 

• pagalba su eksportu susijusiai veiklai;  

• pagalba, kuria siekiama, kad būtų naudojamos vietinės, 
o neimportuotos prekės; 

• pagalba žvejybos laivams pirkti ar statyti; 

• pagalba žvejybos pajėgumams, išreikštiems talpa ar 
galia, didinti, kaip tai numatyta Reglamento (EB) Nr. 
2371/2002 3 straipsnio n punkte, išskyrus pagalbą 
modernizavimui virš pagrindinio denio, kaip tai numatyta 
to reglamento 11 straipsnio 5 dalyje; 

• pagalba, kurios suma nustatoma pagal rinkai pateiktų 
produktų kainą ar kiekį. 

 

 

 



Reglamento (EB) Nr. 1535/2007 
taikymo išimtys 

 

• pagalba, skirta sunkumų patiriančioms įmonėms; 

• pagalba su eksportu susijusiai veiklai; 

• pagalba, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
naudoti vietinius, o ne importuotus produktus; 

• pagalba, kurios dydis nustatomas pagal į rinką pateiktų 
produktų kainą arba kiekį. 

 

 



Registrui pateikiami duomenys 
apie de minimis pagalbą 

• duomenys apie pagalbos gavėją (juridinio asmens pavadinimas, 
teisinė forma, kodas; fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens 
kodas, ūkininko ūkio kodas (jeigu asmuo ūkininkas); 

• pagalbos gavėjo veiklos rūšies, kuri yra remiama, kodas pagal 
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių; 

• pagalbos forma; 

• pagalbos teikimo teisinis pagrindas; 

• pagalbos suma; 

• pagalbos suteikimo data; 

• garantuotos paskolos dalies suma (kai teikiama paskolos garantija); 

• pagalbos gavėjo mokestinių metų pradžia (kai pagalbos gavėjo 
mokestiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais). 

 



  

 

 

Pagalbos teikėjas atsako                              
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka už registrui pateiktų duomenų 
tikslumą bei teisingumą 

 



Pagalbos sumos rezervavimo 
funkcijos naudojimas registre 

 

• Pagalbos teikėjas, nepriėmęs galutinio sprendimo suteikti de minimis 
pagalbą, gali registre rezervuoti pagalbos gavėjui planuojamą 
suteikti de minimis pagalbos sumą; 

• Pagalbos rezervavimo funkcija užtikrina, kad rezervuota, o vėliau 
(30 kalendorinių dienų eigoje) suteikta de minimis pagalba neviršys 
leistinos ribos;  

• Pagalbos rezervacija galioja 30 kalendorinių dienų. Praėjus šiam 
laikotarpiui rezervacija automatiškai pašalinama; 

• Suteikęs de minimis pagalbą, pagalbos teikėjas papildo registre 
esančius rezervuotus duomenis, pagalbos suteikimo data, pagalbos 
teisiniu pagrindu, jei reikia, patikslina pagalbos sumą, ir pateikia 
duomenis registrui.  



Atmestos pagalbos klaidų ištaisymas 
ir duomenų pateikimas registrui 

 

 

• Pagalbos teikėjas apie jo pateiktos pagalbos atmetimą 
informuojamas el. paštu;  

• Pagalbos teikėjas atmestą pagalbą taipogi gali matyti 
prisijungęs prie registro, registrui pateiktos pagalbos 
suvestinėje; 

• Pagalbos teikėjas, privalo nedelsiant ištaisyti, jo 
pateiktos, bet registro atmestos kaip klaidingos, 
pagalbos duomenis bei pateikti registrui pakartotinai. 

 

 

 



  

 Dažniausiai pasitaikanti pagalbos 
atmetimo priežastis 

 

• Neišsamus, netikslus ar su gramatinėmis klaidomis 
pagalbos teisinis pagrindas. 



  

Reikalavimai pagalbos teisiniam pagrindui 

 

• Turi būti išsamus, tikslus, be gramatinių klaidų; 

• Turi būti nurodyta pagalbos teisinio pagrindo data, teisės 
akto pavadinimas, numeris, nuoroda į teisės akto 
paskelbimo šaltinį (jei yra). 

 



  

 

 

 

 

Ačiū už dėmesį. 


