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Nr.p.k.
1.

Sēdes datums
16.03.2020.

Darba kārtības jautājuma nosaukums

Lai risinātu COVID-19 ietekmētās uzņēmējdarbības
problēmas, nepieciešama rīcība trīs virzienos:
 sociālais atbalsts (slimības lapu apmaksa)
darbiniekiem, sedzot uzņēmējiem darba devēja
maksājamā darbinieka slimības pabalsta apmēru,
 nodokļu jautājumi,
 uzņēmējdarbības atbalsts finanšu instrumentu
veidā.

Pieņemtais lēmums

1. Sociālais atbalsts (slimības lapu apmaksa)
darbiniekiem, sedzot uzņēmējiem darba devēja
maksājamā darbinieka slimības pabalsta
apmēru - Labklājības ministrija sagatavo
priekšlikumus kā COVID-19 pandēmijas laikā
solidārā veidā sniegt terminētu valsts atbalstu
darba devējiem darba nespējas lapu apmaksai, to
veicot no speciālā budžeta līdzekļiem.
2. Nodokļu jautājumi:
-

sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs
gadiem nokavēto nodokļu maksājumu samaksu
nodokļu maksātājiem MK noteiktajās nozarēs
finansiālo grūtību pārvarēšanai, ja termiņa
nokavējums radies Covid-19 ietekmes rezultātā.

-

Veicināt
naudas
līdzekļu
atgriešanu
uzņēmējiem, nosakot, ka Valsts ieņēmumu
dienests,
veicot
nodokļu
administrēšanas
pasākumus, atmaksā apstiprināto pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) summu visiem nodokļu
maksātajiem 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas
iesniegšanas termiņa, tās neuzkrājot līdz taksācijas
gada beigām, nosakot, ka tas stājas spēkā
2020.gada 1.aprīlī.

-

paredzēt,

ka

IIN

maksātāji,

kas

veic
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saimniecisko darbību, 2020. gadā var neveikt
IIN avansa maksājumus (par to neveikšanu
netiks rēķināta nokavējuma nauda).

2.

19.03.2020.

3.

23.03.2020

4.

25.03.2020.

2. Atbalsts
uzņēmējdarbībai
atbalsts
finanšu
instrumentu veidā:
Paredzēt COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
atbalsta instrumentus- kredītu garantijas krīzes
risinājumam, kā arī aizdevumus krīzes risinājumam.
Speciālā regulējuma – Likumprojekta Par valsts
Virzīt izskatīšanai Saeimā speciālo regulējumu –
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
Likumprojektu Par valsts apdraudējuma un tā seku
pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību izskatīšana
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
COVID-19 izplatību.
1.Diskusija par dīkstāves pabalsta MK noteikumu 1. Ekonomikas ministrijai uz nākamo darba grupas sēdi
sagatavošanu.
sagatavot MK noteikumu projektu, kurā ir iekļauti kritēriji
to uzņēmumu atbalstam dīkstāves pabalstam, kurus ir
skārusi COVID 19 krīze, koncentrējoties uz
eksportspējīgiem uzņēmumiem.
2. Nākamajā sēdē izskatīt Kultūras ministrijas
piedāvājumu kultūras nozares pašnodarbināto personu
atbalstam.
1.Par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem krīzes seku
Organizēt atsevišķu grupu, kurā nepieciešams apspriest
mazināšanai
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
pārdales jautājumus.
2. Kultūras ministrijas MK noteikumu projekts COVID Kultūras ministrijai sadarbojoties ar Valsts ieņēmumu
- 19 krīzes seku mazināšanai
dienestu izstrādāt risinājumu par iespējamo atbalstu
Kultūras ministrijas piedāvātajām nozarēm un iesniegt to
atkārtoti izskatīšanai.
3. Citi
priekšlikumi
par
nepieciešamajiem 1. Primāri tiek ņemti vērā Valsts ieņēmumu dienesta
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pretimnākšanas pasākumiem nodokļu maksātājiem un definētie kritēriji dīkstāves atbalstam;
diskusija par atbalsta sniegšanas kritērijiem
2. Kritērijs, lai kvalificētos atbalstam, ir 30% apgrozījuma
kritums, salīdzinot ar 2019.gada marta vai aprīļa mēnesi;
3. Papildus mērķētais kritērijs ražojošajiem un
eksportējošiem uzņēmumiem - zemāks apgrozījuma
krituma slieksnis - 20% apgrozījuma kritums, salīdzinot ar
2019.gada marta vai aprīļa mēnesi, ņemot vērā papildu
kritērijus - apgrozījums ir vismaz 500 000 euro, bruto
vidējais atalgojums 800 euro, ilgtermiņa ieguldījumi
pamatlīdzekļos vismaz 500 000 euro.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot iesniegšanai Ministru
kabinetā 2020.gada 26.martā MK noteikumu projektu,
iestrādājot iepriekšminētos kvalifikācijas kritērijus
dīkstāves atbalstam.
5.

30.03.2020.

1. Priekšlikums par turpmāko darbu pie Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda pārdalēm

2. Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību

Nākamajā darba grupas sanāksmē sagatavot priekšlikumu
par darbu pie iespējamo Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda pārdalēm, lai nodrošinātu jautājuma
izvērtēšanu sadarbībā ar nozares ministrijām un
sociālajiem partneriem.
Atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu
“Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību”
un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā, precizējot 27.panta
regulējumu.

3. MK noteikumu projekts “Noteikumi par atbalstu
pašnodarbinātām personām, kuras skar Covid–19 izplatība”

1. Atbalstīt MK noteikumu projektu “Noteikumi par
atbalstu pašnodarbinātām personām, kuras skar
Covid–19 izplatība”, izslēdzot tās grupas no
dīkstāves pabalsta atbalsta saņēmēju loka, kurām ir
tiesības saņemt sociālo atbalstu.
2. Paaugstināt kvalifikācijas kritēriju “nodokļu
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parāds” no 150 euro līdz 1000 euro.
4.Priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi likumā “Par Atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas “Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku
pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību””
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19
izplatību”. Izdarīt papildu izmaiņas- atbalstīt FM priekšlikumu
veikt grozījumus 3.pantā, kas paredz atbalsta sniegšanu
uzņēmumiem, kurus skāra COVID 19 izplatība;
atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par likumprojekta
papildināšanu ar jaunu 36.pantu par reliģisko organizāciju
tiesībām ierīkot ziedojumu tālruni arī gadījumos, kas tām
nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
5. Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas
1. Precizēt MK noteikumus atbilstoši lemtajam par
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
kritērijiem dīkstāves pabalstu regulējumā, kā arī
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covidiekļaut normu, ka ir iespēja vienoties par nomas
19 izplatību
maksas samazinājuma apmēru proporcionāli

6.

01.04.2020

1.Priekšlikumi bezdarbnieka pabalsta izmaiņām

7.

06.04.2020.

1.Par atbalsta instrumentiem lielajiem uzņēmumiem

atbalstāmā
uzņēmuma
apgrozījuma
samazinājumam.
2. Iesniegt MK noteikumu projektu izskatīšanai
nākamajā vadības grupas sēdē.
1. Uzsākta diskusija iesaistīto pušu viedokļu
apzināšanai. Atzīmēt, ka 80 eiro vairākām sociālās
sistēmas grupām ir pamata pabalsts.
1. Atbalstīt priekšlikumu par atbalsta sniegšanu
lielajiem
uzņēmumiem,
veidojot
atbalsta
instrumentus lielo uzņēmumu ieguldījumiem
kapitālā, rezervējot līdzekļus no publiskiem
resursiem 75 miljonu euro apmērā.
2. Uz nākamo vadības grupas sēdi sagatavot konkrētu
priekšlikumu grozījumu veikšanai normatīvajos
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2.Par atbalstu mediju nozarei

aktos lielo uzņēmumu atbalsta instrumenta izveidei
un atkārtoti par to ziņot vadības grupā.
No valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt:
1. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomei 1 000 000 euro, lai nodrošinātu
sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu
informāciju un viedokļus Covid-19 krīzes
pārvarēšanā un valsts informatīvās telpas
drošības
nodrošināšanā
komerciālajos
elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos;
2.Kultūras ministrijai 1 040 928 euro Mediju
atbalsta fonda īstenošanai, lai nodrošinātu
sabiedrībai iespēju saņemt informāciju un
viedokļus Covid-19 krīzes pārvarēšanā un valsts
informatīvās telpas drošības nodrošināšanā
drukātajā presē un komerciālajos interneta ziņu
portālos, sniegtu atbalstu abonēto preses izdevumu
piegādes izmaksām, kuru veic valsts akciju
sabiedrība „Latvijas Pasts”, un elektronisko
plašsaziņas
līdzekļu
programmu
apraides
izmaksām, tai skaitā:
2.1.599 492 euro atbalstam drukātajiem medijiem
un komerciālajiem interneta ziņu portāliem;
2.2.223 737 euro atbalstam abonētās preses
izdevumu
mēneša
piegādes
izmaksām
ārkārtējās situācijas laikā;
2.3.217 699 euro atbalstam elektronisko plašsaziņas
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līdzekļu
programmu
mēneša
izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.

apraides

3.Par Kultūras ministrijas virzīto MK noteikumu projektu par Veikt grozījumus dīkstāves noteikumos pašnodarbinātām
dīkstāves atbalstu pašnodarbinātajiem grozījumiem
personām “MK noteikumu projekts “Noteikumi par

4.Par dīkstāves MK noteikumiem:

atbalstu pašnodarbinātām personām, kuras skar
Covid–19 izplatība”” (noteikumi Nr.179):
1.1.noteikt, ka dīkstāves pabalstu ir tiesīgas saņemt
pašnodarbinātās personas, kas saņem ienākumus
no autortiesību un blakustiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācijām, un autoratlīdzību.
Iesniedzot apliecinājumu VID, tiek norādīts šo
saņemto ienākumu apmērs;
1.2.precizēt
dīkstāves
aprēķināšanas
kārtību
pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu
režīmā;
1.3.noteikt kārtību, kādā aprēķināms dīkstāves pabalsts
personām, kas atgriežas no bērnu kopšanas
atvaļinājuma.
1. Atbalstīt priekšlikumu dīkstāves pabalsta saņemšanai
darbiniekiem, kuri vienlaikus ir nodarbināti valsts vai
pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā, saņem
vecuma, izdienas vai invaliditātes pensiju, kas pārsniedz
minimālās algas apmēru;
2. Ja dīkstāves pabalsta saņēmējs vienlaikus ar
dīkstāves pabalstu saņem arī vecuma, izdienas vai
invaliditātes pensiju, tad dīkstāves pabalstu
aprēķina tādā apjomā, lai saņēmēja kopējais
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8.

08.04.2020.

ienākums mēnesī nepārsniegtu 700 euro.
1. Noteikt kārtību, kā tiek aprēķināts dīkstāves pabalsts
mikrouzņēmuma darbiniekam (50 % no mēneša vidējās
bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2019.gada
trešo un ceturto ceturksni);
2. Noteikt kārtību, kā tiek aprēķināts dīkstāves pabalsts
mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, kuri darbību
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā ir uzsākuši
pēc 01.10.2019.
Valsts kapitālsabiedrībām, kuras nesaņem valsts
finansējumu, sniegt atbalstu, pretendējot uz nodokļu
nomaksas termiņu sadalīšanu vai atlikšanu, vienojoties ar
Valsts ieņēmumu dienestu.
Apvienot MK noteikumu Nr. 152 un MK noteikumu
Nr.165 normas.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju
izstrādāt priekšlikumus valdes locekļu atbalsta
kvalifikācijai dīkstāves pabalstam.
1. Par MK rīkojuma projektu “Par apropriācijas Apstiprināt dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un
palielināšanu Veselības ministrijai”.
apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijas budžeta
apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”
finansēšanas kategorijā “Akcijas un cita līdzdalība pašu
kapitālā”, nepārsniedzot 14 108 837 euro. Par minēto
summu ar finanšu ieguldījumu palielināt pamatkapitālu
valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu
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2. Par
atbalsta
uzņēmumiem.

instrumentiem

lielajiem

klīniskā universitātes slimnīca”, lai segtu izdevumus, kas
radušies
saistībā
ar
koronavīrusa
“Covid-19”
uzliesmojumu.
1. Apstiprināt atbalsta sniegšanas iespēju, izmantojot
piedāvāto lielo uzņēmumu atbalsta iespēju
(izveidojot fondu lielo uzņēmumu atbalstam).
2. Papildus izvērtēt iespēju sniegt atbalstu lielajiem
uzņēmumiem citu instrumentu veidā, veidojot
papildu atbalsta sistēmu, ar iespējamu starptautisko
finanšu institūciju atbalstu.
Apstiprināt plānotos grozījumus Grozījumi likumā „Par
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”,
kas saistīti ar grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā,
un nepieciešami lielo uzņēmumu atbalsta instrumenta
(fonda) izveidei.

3. Grozījumi likumā „Par valsts apdraudējuma un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas saistīti ar
grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, un
nepieciešami
lielo
uzņēmumu
atbalsta
instrumenta (fonda) izveidei.
4. Labklājības
ministrijas
priekšlikumi
grozījumiem normatīvajos aktos:
4.1.Grozījums Bezdarbnieku un darba meklētāju Atbalstīt priekšlikumu, ka bezdarbnieka statuss netiek
atbalsta likumā (iekļauts atkārtoti);
zaudēts 120 dienu periodā gadījumā, ja tiek
izmēģinātas vairākas nodarbinātības vietas pie
dažādiem darba devējiem.
4.2.Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās Atbalstīt piedāvājumu noteikt piemaksu pie krīzes
palīdzības likumā;
pabalsta par katru apgādājamo 50 euro apmērā uz
COVID 19 krīzes laiku un vienu mēnesi pēc tā beigām.
4.3.Piemaksa par apgādājamajiem pie dīkstāves Atbilstoši MK noteikumu Nr. 165 grozījumiem paredzēt,
pabalsta.
ka dīkstāves pabalsta saņēmējs paredz piemaksu pie
dīkstāves pabalsta par katru apgādājamo 50 euro apmērā.
Izmaksas administrē Valsts sociālās apdrošināšanas
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aģentūra.
6.Zemkopības ministrijas priekšlikumi lauksaimniecības
atbalsta pasākumiem:
6.1. Finanšu līdzekļu pieprasījums no programmas No valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;
neparedzētiem
gadījumiem"
piešķirt
Zemkopības
ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 45 500 000 euro
šādām budžeta apakšprogrammām:
1. Zemkopības ministrijas apakšprogrammai 21.01.00
„Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai” –
40 500 000 euro;
2. Zemkopības ministrijas apakšprogrammai 65.08.00
“Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu
īstenošanai (2014-2020)” – 5 000 000 euro.
6. Par likumprojekta „Par valsts apdraudējuma un tā
seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību” grozījumiem:
6.1.
OCTA
nomaksas attiecināmība
tiem Atbalstīt FM izstrādātos precizējumus, iekļaujot
transportlīdzekļiem, kuri uz krīzes laiku netiek izmantoti atvieglojumus transportlīdzekļu OCTA nomaksai,
ceļu satiksmē;
paredzot tā reģistrācijas apturēšanu uz laiku.
6.2.par
pašvaldību
aizņēmumiem
ieguldīšanai
kapitālsabiedrību pamatkapitālā, lai novērstu
COVID 19 ietekmi uz pašvaldību kapitālsabiedrību
darbību;
6.3.Labklājības ministrijas piedāvātie grozījumi par
sociālo uzņēmumu pārskatu iesniegšanas termiņu
maiņu.
6.4.FM grozījumi, atbalstot bezatlīdzības lietošanā vai

Atbalstīt FM piedāvājumu pašvaldību
saņemšanai, lai veiktu ieguldījumus
kapitālsabiedrību kapitālā.

aizņēmumu
pašvaldību

Atbalstīt sociālo uzņēmumu pārskatu sniegšanas termiņa
pagarināšanu līdz 2021.gada 1.jūlijam.
Atbalstīt FM sagatavoto priekšlikumu, par kustamās
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9.

15.04.2020.

īpašumā bez atlīdzības nododot tādu valsts vai
pašvaldību kustamo mantu privāto tiesību
subjektiem, kas kvalificējas kā COVID 19
aizsardzības līdzekļi
1. MK noteikumu projekts “Noteikumi par
atbalstu reliģisko organizāciju to iestāžu
garīgajam un kalpojošajam personālam, kuru
skārusi Covid-19 izplatība”
2.Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
priekšlikumi par izdevumu, kas darba devējam
tieši saistīti ar COVID 19 krīzes periodu
uzņēmuma ienākuma nodokļa un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa režīmu
3.EMplānotie MK noteikumu grozījumi, kuriem
paredzēta aizdevumu atmaksas termiņa
pagarināšanas iespēja:
1.1. "Grozījumi
MK
2009. gada
17. februāra
noteikumos
Nr. 164
"Noteikumi
par
aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem
un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai"";
1.2. "Grozījumi MK 2016. gada 31. maija noteikumos
Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un
starta aizdevumiem"";
1.3. "Grozījumi MK 2011. gada 6. septembra
noteikumos
Nr.
698
"Noteikumi
par
mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un
Šveices sadarbības programmas individuālā

mantas, kas kvalificējās kā aizsardzības līdzekļi, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā vai īpašuma nodošanu bez
atlīdzības privāto tiesību subjektiem.
Tieslietu ministrijai precizēt kritērijus, atbilstoši kuriem ir
iespējams sniegt krīzes pabalstu reliģisko organizāciju un
to iestāžu garīgajam un kalpojošajam personālam, un
atkārtoti iesniegt priekšlikumu izskatīšanai vadības grupas
sēdē.
1. Pieņemt zināšanai Latvijas Tirdzniecības un
Rūpniecības kameras piedāvāto risinājumu.
2. Organizēt atsevišķu sanāksmi, lai vienotos par
konkrētiem iespējamiem risinājumiem UIN un IIN
attiecināmajiem izdevumiem, kas saistīti ar COVID 19
krīzi.
1. Atbalstīt EMpiedāvāto risinājumu AS “Attīstības
finanšu
institūcijas
Altum”
izsniegtajiem
aizdevumiem paredzēt iespēju aizdevuma termiņa
pagarināšanu.
2. Virzīt MK noteikumu projektus izskatīšanai MK
sēdē.
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projekta
"Mikrokreditēšanas
programma"
ietvaros";
1.4. "Grozījumi
MK 2009. gada 15. septembra
noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem
sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās
darbības veicēju un lauksaimniecības un
mežsaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvo
sabiedrību attīstības veicināšanai"
2. Priekšlikumi bezdarbnieku un daļēji nodarbināto
atbalstam

3. Nodokļu politikas pamatnostādnes
4. Priekšlikumi grozījumiem likumā „Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” saistībā ar spirta atlikumu uzskaites
prasībām dezinfekcijas līdzekļu ražošanai pēc
ārkārtas situācijas termiņa beigām
5. Grozījumi MK 2020.gada 26.marta noteikumos
Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās
krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas
dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu
maksājumu samaksas sadalei termiņos vai
atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”:
5.1. Individuālais komersants;

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas piedāvāto
risinājumu piešķirt bezdarbnieka palīdzības
pabalstu papildu četru mēnešu periodam, izskatot
iespēju piešķirt bezdarbnieka palīdzības pabalstu
80 vai 130 euro apmērā.
2. Turpināt izskatīt jautājumu par atbalstu daļējai
nodarbinātībai nākamajās vadības grupas sēdēs.
Neskatīt jautājumu vadības grupas sēdē.
1. Atbalstīt FM piedāvāto risinājumu par spirta
atlikuma
inventarizācijas
nodrošināšanu
krājumiem, kas izveidojušies pēc ārkārtas
situācijas termiņa beigām, kā arī spirta krājumu
likvidācijai.
2. Virzīt jautājumu tālākai izskatīšanai Saeimā.
Neatbalstīt EMpiedāvātos grozījumus par dīkstāves
pabalsta sniegšanu individuālajiem komersantiem.
Ekonomikas ministrijai precizēt piedāvājumu, pie kāda
ienākumu apmēra ir iespējams atbalstīt individuālā
komersanta kvalifikāciju dīkstāves pabalstam. Atbalstīt
FM piedāvātos grozījumus MK 2020.gada 26.marta
noteikumos Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās
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5.2. Informācijas

Valsts krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves
pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas
sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”,
par papildu prasībām informācijas sniegšanai Valsts
ieņēmumu dienestam par izmaiņām dīkstāves atbalsta
kvalifikācijas nosacījumos.
8.„Grozījumi MK 2020.gada 31.marta noteikumos 1. Atbalstīt risinājumu, ka pašnodarbinātajai personai,
Nr.179
„Noteikumi
par
dīkstāves
pabalstu kura saņem dīkstāves pabalstu, piešķir piemaksu 50 euro
pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24
izplatība”” ar priekšlikumiem daļējas nodarbinātības gadiem, par kuru pašnodarbinātajai personai tiek
risinājumam
piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra par periodu, par kuru piešķirts
dīkstāves pabalsts un tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
atvieglojums.
Piemaksu
pārskaita
uz
pašnodarbinātās personas kontu, kurā tiek pārskaitīts
dīkstāves pabalsts.
2. Neatbalstīt risinājumu par Kultūras ministrijas
piedāvāto koncepciju daļējai nodarbinātībai pie cita darba
devēja un vienlaicīgai dīkstāves pabalsta saņemšanai.
3. Kultūras ministrijai precizēt MK noteikumu par daļējas
nodarbinātības risinājumu un atkārtoti iesniegt izskatīšanai
vadības grupas sēdē.
1.Valsts ieņēmumu dienesta un Nodarbinātības valsts 1.Pieņemt zināšanai Valsts ieņēmumu dienesta un
aģentūras aktuālā informācija
Labklājības ministrijas sniegto informāciju;
2. Lūgt Nodarbinātības valsts aģentūru sagatavot papildu
informāciju par jomām, kurās pieaug bezdarbnieku skaits,
kā arī informāciju par Lietuvas un Igaunijas bezdarba
rādītājiem šajā periodā. Tāpat izvērtēt, vai bezdarbnieku
sniegšanas
ieņēmumu dienestam.

10.

20.04.2020.

prasības
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rindas galvenokārt papildina tās personas, kuru pabalsts ir
virs noteiktā dīkstāves pabalsta maksimālā apmēra.
2.Tieslietu ministrijas ziņojums par zvērinātu tiesu Pieņemt zināšanai
izpildītāju vadlīnijām dīkstāves pabalsta piedziņas informāciju.
darbībām.

Tieslietu

ministrijas

sniegto

3. Priekšlikumi grozījumiem likumā “Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 2.lasījumam:
3.1. Attīstībai/PAR! priekšlikumi;

1. Atbalstīt priekšlikumu grozījumiem likumā
“Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību” 2.lasījumam par
pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību
iestādēm;
2. Atbalstīt
FM
sagatavoto
priekšlikumu
grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”
2.lasījumam par nomas maksām.
3. Pieņemt zināšanai diskusiju par priekšlikumu
grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”
2.lasījumam par atļauju veikt ziedojumus
naudā, vērtējot risku, ka ar UIN neaplikti
ieņēmumi neierobežoti varētu tikt novirzīti
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sabiedriskā labuma organizācijām.
3.2. par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās Atbalstīt piedāvātās regulējuma izmaiņas virzīšanai
atbildības obligātās apdrošināšanas līguma apturēšanu 2.lasījumā.
uz laiku;
3.4. Satiksmes ministrijas priekšlikumi.
Atbalstīt koncerna vadošās sabiedrības gada pārskata
sagatavošanas termiņa pagarināšanu.
4. MK 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180
“Noteikumi par publiskas personas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību” grozījumu priekšlikums.
5.Par atbalsta sniegšanu individuālās aizsardzības
līdzekļu iegādei Itālijai un Spānijai
11.

22.04.2020.
Sēde Nr.11

1. Ziņojums par moratorija par kredītmaksājumiem
noslēgšanas gaitu

2. „Grozījumi MK 2020.gada 31.marta noteikumos
Nr.179
„Noteikumi
par
dīkstāves
pabalstu
pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19
izplatība”” ar priekšlikumiem daļējas nodarbinātības
risinājums
4. Par Finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta

Konceptuāli atbalstīt FM izstrādātos MK 2020.gada
2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas
personas
un
publiskas
personas
kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai
samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
grozījumu priekšlikumus.
Atbalstīt atbalsta sniegšanu 100 000 euro apmērā Itālijai
un Spānijai kā visvairāk COVID 19 skartajām Eiropas
Savienības dalībvalstīm.
Pieņemt zināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un
Finanšu nozares asociācijas sniegto informāciju par
moratorija
par
automātisku
kredītsaistību
pamatsummas
atlikšanu
fiziskajām
personām
noslēgšanas gaitu uz darbu pie moratorija izstrādes
juridiskajām personām un plānoto noslēgšanas laiku.
Atbalstīt Kultūras ministrijas sagatavoto „Grozījumi MK
2020.gada 31.marta noteikumos Nr.179 „Noteikumi par
dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras
skarusi Covid-19 izplatība”” ar priekšlikumiem daļējas
nodarbinātības risinājumam” un virzīt izskatīšanai MK
sēdē.
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas
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12.

27.04.2020.
Sēde Nr. 12

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” novirzīšanu
autoceļiem
autoceļiem 75 miljonu eiro apmērā un virzīt to izskatīšanai
23.aprīļa MK sēdē.
5. Par atbalstu personām, kuriem noteikts zems Atbalstīt
Labklājības
ministrijas
sagatavotos
dīkstāves pabalsts vai tā izmaksa atteikta
priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos par atbalstu
personām, kuriem noteikts zems dīkstāves pabalsts vai tā
izmaksa atteikta un virzīt to izskatīšanai 23.aprīļa MK
sēdē.
6. Priekšlikums grozījumiem likumā „Par valsts Atbalstīt priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, lai pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, lai paredzētu
paredzētu iespēju darbiniekam samazināt Darba likuma iespēju darbiniekam samazināt Darba likuma 74.pantā
74.pantā noteikto atlīdzību par dīkstāvi un noteikt noteikto atlīdzību par dīkstāvi un noteikt nepilnu darba
nepilnu darba laiku
laiku.
1. Dīkstāves pabalsta izmaksas iespējas invalīdu asistentiem Atbalstīt interpretāciju, ka uz personām, kas sniedz
asistenta pakalpojumus, ir iespējams pieteikties un saņemt
dīkstāves pabalstu.
2. Investīciju plāns pašvaldībām
Atbalstīt pašvaldību aizņemšanās limita palielināšanu par
150 eiro un turpināt diskusijas par virssaistību jautājumu,
ņemot vērā dažādu nozaru gatavību projektu uzsākšanā un
to ietekmi uz ekonomikas atgūšanos.
3. MK 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 Virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā izstrādāto
“Noteikumi par publiskas personas un publiskas grozījumu projektu, vienlaikus papildinot noteikumu
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas projektu ar regulējumu, kas iznomāšanas atbrīvojums
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu attiecas arī uz valsts kapitālsabiedrībām, paralēli,
sakarā ar Covid-19 izplatību” grozījumu priekšlikums
gatavojot un virzot nepieciešamās izmaiņas likumā.
4. Atbalsta iespējas nevalstiskajām organizācijām.
1. konceptuāli atbalstīt nepieciešamību strādāt pie
atbalsta
risinājumiem
biedrībām
un
nodibinājumiem un iespējamos risinājumus
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6. Priekšlikumi izmainām dīkstāves regulējumā (MK
noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās
krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas
dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu
samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz
trim gadiem”)

7. Priekšlikumi grozījumiem „Noteikumi par dīkstāves
pabalstu pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid19 izplatība”

apspriest sanāksmē ar finanšu ministru;
2. konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par finanšu
līdzekļu
ziedojumiem
sabiedriskā
labuma
organizācijām, iestrādājot nepieciešamos kontroles
mehānismus uzņēmuma pusē un, nosakot augstāku
ziedojumu limitu COVID – 19 krīzes seku
mazināšanai.
Atbalstīt nepieciešamos grozījumus MK noteikumos Nr.
165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem
darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un
nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos
vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, paredzot iespēju
dīkstāves pabalstu saņemt personām, kas bez darba
ņēmēja statusa ir arī saimnieciskās darbības veicēji,
nosakot ierobežojumu saimnieciskās darbības veikšanas
ieņēmumiem minimālās algas apmērā.
Atbalstīt piedāvātos Kultūras ministrijas grozījumus un
pēc redakcijas saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu,
virzīt izskatīšanai MK sēdē.
Darba grupa vienojas, ka EMizstrādātie priekšlikumi par
atbalstus eksportējošiem uzņēmumiem, veicot daļējas
valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu segšanu pieteikt
uzreiz izskatīšanai sadarbības sanāksmē.
Attiecībā uz Eksporta kredītu aģentūras izveidi
nepieciešams saņemt viedokli no FKTK un Eiropas
Komisijas attiecībā uz valsts atbalsta nosacījumiem.
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13.

29.04.2020.
Sēde Nr. 13

1. Ziņojums par Eiropas Savienības fondu pārdalēm

2. Cilvēkkapitāls - atslēga ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai

3. Par papildus valsts budžeta finansējuma
piešķiršanu daudzdzīvokļu māju siltināšanai
4. Atbalsts Jaunuzņēmumu ekosistēmai, eksportējošiem
uzņēmumiem, IKT, veidojot vienu fizisku centru
Jaunuzņēmumu ekosistēmai
5. Dažādi – par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Atbalstīt darba grupas izstrādātos priekšlikumus Eiropas
struktūrfondu līdzekļu pārdalēm starp nozarēm un nozaru
iekšienē un virzīt tās lēmumu pieņemšanai Ministru
kabinetā.
1. Pieņemt zināšanai Nodarbinātības padomes
apstiprinātos
priekšlikumus
pieaugušo
izglītības veicināšanai un jaunu prasmju
iegūšanai nodarbinātības veicināšanai.
2. Papildināt izstrādātos priekšlikumus ar
īstermiņa (3 – 6 mēnešiem) apmācības
programmu piedāvājumu atbilstoši darba tirgū
nepieciešamajām prasmēm, ņemot vērā
mainīgos darba tirgus apstākļus.
Konceptuāli atbalstīt sagatavoto priekšlikumu par 75
miljonu eiro novirzīšanu daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes programmai virssaistību piešķiršanu.
Piesaistīt VNĪ un izvērtēt nekustamo īpašumu maiņas
iespējas un darījuma detaļas un pēc laika ziņot par
progresu.
1. Atbalstīt Veselības ministrijas izstrādāto MK rīkojuma
projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" - 1 323
563 euro, tai skaitā:
 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs”
ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai – 659 342
eiro;
 valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA
“Paula Stradiņa klīniskā universitātes
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slimnīca” 15.korpusa jumta seguma un
balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai – 664
221 eiro.

2.Atbalstīt Tieslietu ministrijas izstrādāto MK rīkojuma
projekts ”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" - 24 955
eiro Latvijas Zvērinātu notāru padomei servera iegādei, lai
nodrošinātu e-apostille reģistra turpmāko darbību, un pieņemt
zināšanai finanšu ministra sniegto informāciju par politisku
vienošanos attiecībā uz līdzekļi piešķiršanu un lūgt precizēt
FM sagatavoto viedokli.
3.Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto MK
rīkojuma projekts ”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 5 000 000 eiro pētniecības un zinātnes projektiem,
vienlaikus saskaņojot ar Veselības ministriju, lai novērstu
iespējamu pārklāšanos attiecībā uz pētniecību COVID-19
sakarā.
4.Atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto priekšlikumu
precizēt Patentu valdes cenrādi, ļaujot Patentu valdei
nepiemērot cenrādī noteikto maksu, ja termiņa kavējums ir
saistīts ar Covid – 19 uz ārkārtas situācijas laiku un četrus
mēnešus pēc ārkārtas situācijas beigām. Pieņemt zināšanai, ka
šim priekšlikumam nav ietekme uz valsts budžetu.

14.

05.05.2020.
Sēde Nr.14

1. Par aizliegumu “ofšoriem” pretendēt uz valsts
sniegto vai garantēto atbalstu ārkārtējās situācijas
2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes
un slimības apdrošināšanu””
3. MK noteikumu projekts “Noteikumi par kapitāla

Konceptuāli atbalstīt šāda regulējuma iekļaušanu krīzes
regulējumā un virzības laikā saskaņot ar Tieslietu
ministriju.
Atbalstīt izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu””
1. Atbalstīt sagatavoto MK noteikumu projektu MK
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ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi
Covid-19 izplatība”- Altum lielo uzņēmumu atbalsta
fonds

4.2. Par izdevumu attiecināmību ES fondu NVO
projektiem

5. Par pasākumiem tūrisma operatoru sektora

saglabāšanai

noteikumu projekts “Noteikumi par kapitāla
ieguldījumiem
komersantos,
kuru
darbību
ietekmējusi Covid-19 izplatība” un virzīt to
izskatīšanai Ministru kabinetā;
2. Altum nākamajā reizē ziņot par citiem
iespējamajiem atbalsta instrumentiem lielajiem
uzņēmumiem.
Konceptuāli
atbalstīt
sagatavoto
priekšlikumu
grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid 19 izplatību” un virzīt pēc Eiropas Komisijas viedokļa
saņemšanas.
1. Atbalstīt sagatavoto priekšlikumus repatriācijas
izdevumu kompensēšanai no valsts budžeta
programmas
“Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem”.
2. Atbalstīt priekšlikumu par obligātu vaučeru
mehānisma ieviešanu.

