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Ekonomikas ministrija 

pasts@em.gov.lv 

 

 

Par COVID-19 atbalsta (granta) piešķiršanas 

nosacījumu pilnveidošanu 

 

Tiesībsargs ir saņēmis privātpersonas iesniegumu, kurā tiek vērsta uzmanība uz 

Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu 

Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" 

(turpmāk arī – Noteikumi Nr.676) nepilnībām. Proti, privātpersonai pieder uzņēmums 

ēdināšanas nozarē, kas dibināts un reģistrēts kā nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu 

dienestā 2019. gadā, bet apgrozījums ir veidojies pēc vairāku mēnešu renovācijas un 

sagatavošanas darbiem tikai 2020.gadā. Saskaņa ar spēkā esošajiem Noteikumiem Nr.676 

uzņēmums atbalstam nekvalificējas, jo, pirmkārt, atbilstoši minēto noteikumu 4.5. punkta 

prasībām uzņēmumam 2019.gada apgrozījums ir bijis 0, tātad 2020.gadā ir vērtējams 

apgrozījuma pieaugums, kas neatspoguļo patieso krīzes situāciju uzņēmumā. Otrkārt, 

uzņēmums neatbilst arī Noteikumu Nr. 676 4.6. punktam, jo Valsts ieņēmumu dienestā 

kā nodokļu maksātājs tas ir reģistrēts reizē ar dibināšanu 2019.gadā. Privātpersona vērš 

uzmanību, ka ēdināšanas un rūpniecības nozarēs, kur sagatavošanas darbi mēdz prasīt 

vairāku mēnešu vai pat gadu sagatavošanas darbus, ir normāla parādība, ka apgrozījums 

sāk veidoties tikai nākamajos periodos. 

Tiesībsargs konstatē, ka objektīvi šāda situācija var veidoties, un, ievērojot valsts 

uzstādījumu - maksimāli atbalstīt Covid - 19 krīzes dēļ grūtībās nonākušos uzņēmējus, 

uzskata, ka taisnīgi un sociāli atbildīgi ir paredzēt atbalstu visiem uzņēmējiem, kas 

godprātīgi pildījuši savas saistības pret valsti un šobrīd cieš no Covid-19 krīzes.  

Ņemot vērā, ka Noteikumu Nr.676 izstrādātājs ir Ekonomikas ministrija, lūdzam, 

pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 13. panta 11. punktu, līdz 2021. gada 3. februārim 

sniegt informāciju, vai Ekonomikas ministrija ir apzinājusi situācijas, kurās uzņēmējiem 

atbalsts netiek sniegts formālu kritēriju neizpildīšanās dēļ, kaut gan pēc būtības šāds 

atbalsts objektīvi būtu nepieciešams. Lūdzam īsumā raksturot šīs situācijas. Vai tiek 

plānots vizīt normatīvo aktu izmaiņas attiecīgo situāciju risināšanai? 
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Tiesībsargs aicina pilnveidot Noteikumus Nr.676, piemēram, Noteikumu Nr.676 

4.6. punktā, paredzot, ka atbalstu var saņemt tāds uzņēmums, kas uzsācis saimniecisko 

darbību pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī (2020. gada 

novembrī vai decembrī) apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo 

apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā. 

 

Ar cieņu 

 

tiesībsarga pilnvarojumā 

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību 

nodaļas vadītāja       I.Rezevska 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


