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Izmaiņas iesniegumu vērtēšanā

No 16.03.2021. atbilstoši grozījumiem

MK noteikumos Nr.709 un Nr.675

darba devējs, pašnodarbinātā persona, patentmaksātājs 

sniedz pamatojumu ieņēmumu samazinājuma saistībai ar 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Iesniegumā norāda:
✓ Pilnīgs liegums darboties

✓ Cits



Izņēmums atbalsta par dīkstāvi saņemšanas 
kārtībā

No 2021.gada 1.jūnija atbalstu par dīkstāvi turpina saņemt tie pakalpojumu
sniedzēji, kuri nevar veikt saimniecisko darbību, jo nav sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Lai saņemtu atbalstu par dīkstāvi, pakalpojumu sniedzējs iesniegumā (lauks
«Pamatojums») norāda, ka nav vakcinēts vai pārslimojis Covid-19 infekciju

Vakcinācijas sertifikātu atzīst par derīgu:
1) ja pēc Jannsen 1. potes vai Comirnaty, Moderna abu pošu saņemšanas ir pagājušas
vismaz 14 dienas
2) AstraZeneca/Vaxzevria gadījumā no 22. līdz 90. dienai pēc 1. potes saņemšanas vai
uzreiz pēc 2. potes saņemšanas

Tīmekļvietnē https://covid19sertifikats.lv/ var apskatīt savus digitālos Covid-19
sertifikātus: 1) sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19, 2) sertifikāts par Covid-19
laboratorisko analīžu rezultātiem, 3) sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu

https://covid19sertifikats.lv/


Aizliegums veikt saimniecisko darbību

Atbalstu piešķir, ja nodokļu maksātājam aizliegts veikt saimniecisko
darbību saistībā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

MK 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-
19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Piemēram:

✓ skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana klienta dzīves vietā

✓ sporta klubu darbība telpās (līdz 14.jūnijam)*

✓ kosmetologu pakalpojumi (līdz 31.maijam)*

✓ masieru pakalpojumi (līdz 31.maijam)*, izņemot ārstniecības iestādēs nodarbinātos

✓ azartspēles

✓ publiskie pasākumi (līdz 14.jūnijam)*

* Ja nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, atbalstu piešķir līdz
30.jūnijam



Ierobežojumi veikt saimniecisko darbību

Atbalstu piešķir, ja nodokļu maksātājam daļēji aizliegts veikt saimniecisko
darbību saistībā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības
pasākumiem un atbalsta mēnesī:

nav gūti ieņēmumi no saimnieciskās darbības un iesniegti pierādījumi
neiespējamībai veikt saimniecisko darbību

Piemēram:
✓ foto pakalpojumu sniegšana (līdz 31.maijam un 14.jūnijam)*
✓ ēdināšanas pakalpojumu sniegšana iekštelpās (līdz 14.jūnijam)*
✓ mazumtirdzniecība lielveikalos (līdz 1.jūnijam)
✓ tūrisms
✓ viesnīcu pakalpojumi (SPA, restorāni)

* Ja nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, atbalstu piešķir līdz
30.jūnijam



Ierobežojumi veikt saimniecisko darbību 

Atbalstu piešķir, ja nodokļu maksātājam ir daļēji ierobežojumi
veikt saimniecisko darbību saistībā ar valstī noteiktajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem un atbalsta mēnesī:

ir gūti ieņēmumi no saimnieciskās darbības un norādīts pamatots
iemesls ieņēmumu samazinājumam

Piemēram:

✓ friziera, manikīra, pedikīra un podologu pakalpojumu sniegšana, ja vienā
pakalpojumu sniegšanas vietā pakalpojumus sniedz vairāki meistari

✓ kursi un izglītība (piemēram, praktiskās nodarbības)



Ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem (1)

Atbalstu nepiešķir, ja nodokļu maksātājs veic saimniecisko 
darbību, kuru neskar valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības 
pasākumi

Piemēram:
✓ būvniecība
✓ telekomunikācijas pakalpojumi
✓ informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi

✓ pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts
✓ pārtikas tirdzniecība
✓ reklāma
✓ grāmatvedības pakalpojumi

✓ juridiskie pakalpojumi
✓ ražošana



Ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem (2)

Ja nodokļu maksātājs sniedz pakalpojumus tādiem nodokļu
maksātājiem, kuriem ir pilnīgi vai daļēji aizliegts veikt
saimniecisko darbību, padziļināti vērtē katru konkrēto
situāciju

Piemēram:

✓ Nodokļu maksātājs, kurš iznomā nekustamo īpašumu, sniedz uzkopšanas 
pakalpojumus vai  apsardzes pakalpojumus, ir noslēgts līgums ar 
nodokļu maksātāju, kura darbības veids ir «Azartspēles un derības» 
(aizliegums sniegt pakalpojumu)

Atbalstu nepiešķir gadījumos, ja minētie nodokļu maksātāji 
savu pakalpojumu var sniegt ikvienam nodokļu maksātājam



Atcelti saimnieciskās darbības ierobežojumi 

Jūnijs

Darbu atsāk lielie tirdzniecības centri.

Nav jāievēro iepriekš noteiktais 20 tirdzniecības 
vietu ierobežojums gadatirgos

Var sniegt visus skaistumkopšanas pakalpojumus

Var saņemt pirts un saunas pakalpojumu, 
sporta inventāra nomas pakalpojumu un 
fotopakalpojumu iekštelpās 

Atļauts rīkot bērnu nometnes klātienē

Darbu atsāk sporta zāles un klubi

Var notikt publiski un izklaides pasākumi, un 
atsāk ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 
iekštelpās

Darbu atsāk kultūrvietas, bibliotēkas un 
arhīvi

No 01.06..

No 15.06..

No 02.06..

No 14.06..



Piemērs “pamatojumam daļējiem 
saimnieciskiem ierobežojumiem” (1)
.

SIA 
«EZIS»

Siera ražotne 
strādā pilnā apjomā un 

produkciju izplata dažādos 
lielveikalos

Kafejnīcā 
pārdod konditorejas 

izstrādājumus un silto 
ēdienu līdzņemšanai, 

bet neapkalpo pie 
galdiņiem

Restorāns 
slēgts

Atbalstu 
nepiešķir

Atbalstu piešķir 
darbiniekiem, kuri nav 

nodarbināti līdz 
14.06.2021. 

Atbalstu 
piešķir līdz 
14.06.2021.



Piemērs “pamatojumam daļējiem 
saimnieciskiem ierobežojumiem” (2)

Veikalā
pārdod pārtikas 

preces

SIA 
«MĀKONIS»

Kafejnīca 
slēgta

Atbalstu 
nepiešķir

Atbalstu 
piešķir līdz 
14.06.2021.



Piemērs “pamatojumam daļējiem 
saimnieciskiem ierobežojumiem” (3)

SIA 
«OZOLS»

Veikali
atrodas lielajos tirdzniecības 

centros 
(apģērbu 

mazumtirdzniecība)

Atbalstu 
piešķir līdz 
01.06.2021.

Atbalstu piešķir 
par laikposmu no 
01.04.2021. līdz 

06.04.2021. 

Veikali 
no 07.04.2021. ir uzsākuši

darbību 
(apģērbu 

mazumtirdzniecība)



Piemērs “pamatojumam daļējiem 
saimnieciskiem ierobežojumiem” (4)

SIA 
«SALONS»

Nav uzsākta 
friziera un manikīra 

pakalpojumu sniegšana

Sniedz
friziera un manikīra 

pakalpojumus atbilstoši 
grafikam 

Atbalstu 
nepiešķir

Atbalstu var 
piešķirt 



Piemērs “pamatojumam bez saimnieciskiem
ierobežojumiem” (1)

SIA 
«SARMA»

Salons, kurā 
viens darbinieks sniedz friziera, manikīra, 

pedikīra, kosmetoloģijas, skaistumkopšanas 
un masāžas pakalpojumus, nav uzsācis

darbību

Atbalstu nepiešķir, 
jo no 01.03.2021. nav aizliegums sniegt 

friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumus



Piemērs “pamatojumam bez saimnieciskiem
ierobežojumiem” (2)

SIA 
«Spārni»

Veikals 
lidostā, kur  pārdod suvenīrus, 

saldumus un alkoholiskos 
dzērienus,

nav uzsācis darbību

Atbalstu
nepiešķir




