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Rīgā 
 

2021. gada 2. februārī Nr. 3.7-6/2021/805N 

 

Latvijas Republikas Tiesībsargs 

 

Par COVID-19 atbalsta (granta) piešķiršanas 

nosacījumu pilnveidošanu 

 

Ekonomikas ministrija vēlas informēt, ka visas problēmsituācijas par Covid-19 

atbalsta programmu nosacījumiem ministru līmenī tiek apspriestas ar uzņēmējus 

pārstāvošajām organizācijām ar Ministru prezidenta 2020. gada 16.marta rīkojumu 

Nr.2020/1.2.1.-62 izveidotā Krīzes vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

veicināšanai ietvaros. 

Attiecībā uz Tiesībsarga uzrunāto situāciju, vēlamies informēt, ka  2021.gada 

28.janvārī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra 

noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem 

apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (turpmāk arī – Noteikumi Nr.676), kas ar 

2021.gadu paredz noteikt atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai četrām 

Covid-19 skarto uzņēmumu grupām: 

1) uzņēmumiem, kuriem atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 

20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un 

atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 

2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī; 

2) uzņēmumiem, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji pēc 

2020. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 

%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā; 

3) uzņēmumiem, kas uzsākuši saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra un 

atbalsta perioda mēnesī to apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo 

apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā; 

4) uzņēmumiem, kuriem atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 

30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un 

apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. 

gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma. 

Līdz ar to ar grozījumiem Noteikumos Nr.676 ir iekļauta jauna kategorija 



 

 

uzņēmumu, kas atbilst Tiesībsarga uzrunātajai situācijai. Vienlaikus informējam ka, 

ņemot vērā, ka apgrozāmo līdzekļu atbalsta programma ir izstrādāta kā valsts atbalsts, tā 

ir saskaņojama ar Eiropas Komisiju. Attiecīgi uzņēmumi, kas atbilst jaunajiem 

kritērijiem, varēs pieteikties atbalstam pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis" tiks publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par 

šo noteikumu ietvertā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo 

tirgu. 

 
 

Cieņā 

 

Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


