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Par valsts atbalstu dīkstāves laikā un sezonalitātes aspekta ievērošanu nosakot atbalsta politiku
sporta apmācības jomā
Ekonomikas ministrija ir saņēmusi un rūpīgi iepazinusies ar Latvijas Sporta deju
federācijas prezidenta Vito Feldmaņa kunga 2021. gada 28. janvāra iesniegumu (turpmāk –
Iesniegums), kas pārsūtīts ar Valsts kancelejas 2021. gada 28. janvāra vēstuli Nr. 7.8.5./2021DOC-230-287 Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai savstarpēji saskaņotas
atbildes sniegšanai.
Iesniegumā ir aprakstīta Latvijas Sporta deju federācijas situācija, norādot, ka esošie
Latvijas valsts atbalsta nosacījumi neļauj sporta deju apmācības nozares pārstāvjiem pretendēt uz
pietiekamiem pabalstiem, kā arī sniegti ieteikumi atbalsta mehānismu pilnveidei attiecībā uz sporta
deju apmācības nozari, ņemot vērā arī nozares sezonalitāti. Ekonomikas ministrija pateicas par
izrādīto iniciatīvu un sniegtajiem priekšlikumiem.
Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija izprot sarežģīto situāciju, ar
kuru saskaras sporta deju nozare, un kas saistīta ar noteiktajiem ierobežojumiem. Vienlaikus
vēlamies uzsvērt, ka valdības mērķis ir nodrošināt atbalstu pēc iespējas plašākam nozaru lokam.
Valdība nepārtraukta darba režīmā strādā pie atbalsta programmu uzlabošanas, un
neizslēdz iespēju pārskatīt kvalificēšanās kritērijus atbalsta programmām un piedāvātos pabalstu
apmērus. Tādēļ š.g. 12. janvārī Ministru kabinetā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020.
gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem
to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”, paaugstinot minimālo dīkstāves
atbalstu, nosakot to 500 eiro apmērā.
Tāpat apliecinām, ka Jūsu sniegtā informācija tiks ņemta vērā turpmākajā atbalsta
mehānismu pilnveides un plānošanas procesā.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra sēdē tika pieņemti
grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, neskatoties uz dažādu ierobežojumu pastiprināšanu, 5.17.3. apakšpunktā
precizējot to sportistu kategorijas, kuri organizētā uz uzraudzītā veidā var turpināt sporta treniņus

iekštelpās, iekļaujot izņēmumā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu
sagatavošanas centru audzēkņus, kuriem sporta treniņi ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa
un kurus objektīvu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams īstenot attālināti, kā arī tādu Latvijas jauniešu
un junioru izlašu sportistus, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules
čempionātos.
Izņēmums attiecas tikai uz attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās
sporta federācijas organizētiem un uzraudzītiem oficiāliem izlases treniņiem, kurus vada attiecīgās
izlases sporta treneri. Atsevišķi individuāli apmeklējumi sporta bāzēs, kas nenotiek federācijas
organizēta izlašu treniņprocesa ietvaros un kurus nevada izlases treneri, joprojām ir aizliegti.
Attiecībā uz pieejamiem atbalsta pasākumiem aicinām sekot līdzi aktualitātēm
Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta
tīmekļvietnēs:
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi;
https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19;
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19, kā arī Valsts kancelejas izveidotajā tīmekļvietnē:
https://covid19.gov.lv/, kur tiek apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām un atbildes
uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
Valsts sekretāra vietnieks

R. Aleksejenko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Angelīna Bekasova 67013217
Angelina.Bekasova@em.gov.lv

