Atbalsts komersantiem par dīkstāvē esošiem darbiniekiem būs pieejams tik ilgi,
cik ilgi tiks ierobežota saimnieciskā darbība
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Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē 12. janvārī apstiprināti grozījumi dīkstāves atbalsta un daļēji nodarbināto
algas subsīdijas atbalsta programmu noteikumos, pagarinot to darbības termiņu līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie
ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas
izplatību. Tāpat MK lēma paaugstināt minimālo dīkstāves atbalsta apmēru līdz 500 eiro.
Attiecīgi komersantiem līdz š.g. 15. janvārim jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumi atbalsta saņemšanai par dīkstāvē
esošiem un daļēji nodarbinātiem darbiniekiem decembrī; līdz 15. februārim – par janvāri utt. Tādos pašos termiņos pieteikums
dīkstāves atbalsta saņemšanai jāiesniedz arī pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem.
Tāpat abu atbalsta programmu MK noteikumi papildināti ar normām, ka iesniegumos par martu un tālākajiem mēnešiem darba
devējiem, pašnodarbinātām personām vai patentmaksātājiem būs jānorāda arī pamatojums par ieņēmumu samazinājuma saistību
ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas
ierobežošanai. Atgādinām, ka atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un
patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem
ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20
%.
Vienlaikus MK atbalstīja, ka no šā gada 1.janvāra tiek palielināts minimālais dīkstāves atbalsta apmērs līdz 500 EUR visām mērķa
grupām – gan uzņēmumu darbiniekiem, gan pašnodarbinātām personām, gan patentmaksātājiem.
Vienlaikus ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs aicina pārskatīt arī šo atbalsta programmu kritērijus, lai atvieglotu un paplašinātu
atbalsta saņēmēju loku. Tas padarītu atbalstu pieejamāku arī tiem uzņēmumiem, kas līdz šim atbalstam nekvalificējās
nepietiekama ieņēmumu krituma dēļ. Jāņem vērā, ka daļai uzņēmumu kopš pavasara joprojām nav iespējams darboties ar pilnu
jaudu, ir jāpielāgojas vai uz ārkārtējās situācijas laiku pat bija jāaptur saimnieciskā darbība.

 “Atbalsta pasākumiem šajā Covid-19 krīzes periodā ir jābūt vēl efektīvākiem un pieejamākiem, tāpēc esam gandarīti, ka
Ministru kabinets atbalstīja mūsu priekšlikumus gan pagarināt atbalsta programmu termiņu, gan paaugstināt minimālo
dīkstāves atbalsta apmēru līdz 500 EUR, kas ļaus krīzē cietušajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem saņemt lielāku atbalstu.
Tāpat esam sagatavojuši priekšlikumus atvieglot dīkstāves atbalsta un darba algas subsīdijas saņemšanas kritērijus, lai sniegtu
atbalstu visiem, kuri valdības noteikto pasākumu dēļ šobrīd nevar strādāt un saņemt atalgojumu,” norāda ekonomikas
ministrs.

Ekonomikas ministrs ir sagatavojis priekšlikumus programmu paplašināšanai, ar kuriem iepazīstinās finanšu ministra vadītās darba
grupas uzņēmējdarbības un nodarbinātības atbalstam dalībniekus.
Kopš pavasara Ekonomikas ministrija uzņēmēju atbalstam ir izstrādājusi vairāk kā 20 īpašas atbalsta programmas Covid-19 seku
mazināšanai, šobrīd aktuāli ir 15 atbalsta instrumenti. Papildu informācija par šobrīd aktuālajām atbalsta programmām
pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.
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