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Atbalsts uzņēmējiem

Covid19

Apstiprinot grozījumus apgrozāmo līdzekļu granta un algu subsīdiju atbalsta programmās, Ministru kabinets š.g. 11.janvārī
atbalstīja Ekonomikas ministrijas ierosinājumu pagarināt atbalsta saņemšanas periodu Covid-19 ierobežojumu dēļ pilnībā
ierobežoto nozaru komersantiem. Papildu atbalsta sniegšana komersantiem tiks nodrošināta abu atbalsta programmu esošā
finansējuma ietvaros.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus uzņēmējdarbībai ārkārtējās situācijas laikā, kas pagājušajā nedēļā tika pagarināta līdz
š.g. februāra beigām, vairāku nozaru komersantiem darbība joprojām ir liegta nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos vietās, kur ir
paaugstināts risks Covid-19 vīrusa izplatībai. Tāpēc Ekonomikas ministrija rosināja pilnībā ierobežoto nozaru komersantiem
pagarināt atbalsta sniegšanas periodu līdz 2022. gada 28. februārim.

 Atbalsts būtiski ierobežotajiem un slēgtajiem uzņēmējiem turpināsies tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Valdība lēma par
ārkārtas situācijas pagarināšanu un tika pieņemts lēmums par termiņa pagarinājumu Covid krīzes atbalsta programmām,
kompensējot uzņēmējiem gan apgrozījuma kritumu, gan darbinieku algas. Taču vienlīdz aktuāli ir beidzot pieņemt lēmumu,
kas šī brīža apstākļos ļautu strādāt visām mūsu tautsaimniecības nozarēm, drošā vidē ļaujot sniegt un saņemt pakalpojumus,”
norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Attiecīgi gan apgrozāmo līdzekļu grantu, gan algu subsīdiju arī par š.g. februāri varēs saņemt komersanti, kas darbojas šādās

nozarēs:
NACE 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība,
NACE 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība,
NACE 92.00 Azartspēles un derības,
NACE 56.30 Bāru darbība;
NACE 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
NACE 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
NACE 90.01 Mākslinieku darbība;
NACE 90.02 Mākslas palīgdarbības;
NACE 90.03 Mākslinieciskā jaunrade;
NACE 90.04 Kultūras iestāžu darbība.
Citi atbalsta saņemšanas kvalificēšanās kritēriji un atbalsta apmēra nosacījumi abās programmās paliek nemainīgi.
Uzņēmumiem iesniegums atbalsta saņemšanai elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā – atbalsta saņemšanai par šā gada janvāri iesniegums jāiesniedz līdz š.g. 15. februārim; par februāri – līdz š.g.
15. martam.
Detalizēti ar grozījumiem MK 2020.gada 10.novembra Nr.676 “Noteikumos par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (4.4. punkts) un grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra
noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
(4.5. punkts) var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.
Saskaņā Valsts ieņēmuma dienesta sniegto informāciju, laika posmā līdz 9.janvāra vakaram izmaksāts:
algu subsīdijas 14 943 278 eiro apmērā par 15 136 iesniegumiem (saņemti kopumā 23 957 iesniegumi);
apgrozāmo līdzekļu granti 21 336 939 eiro apmērā par 2946 iesniegumiem (pieprasīti 84,83 milj. EUR, 9911 iesniegumi,
noraidīti 1140 iesniegumi).

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv

https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/pilniba-ierobezoto-nozaru-komersantiem-apgrozamo-lidzeklu-grants-un-algusubsidija-bus-pieejama-lidz-arkartejas-situacijas-beigam

