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Rīgā 

 

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.3-4/2021/3819N 

Uz 21.04.2021. Nr.  

 

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"  

  

Informācijai:  

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija ALTA  

Latvijas Restorānu biedrība  

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija  

Latvijas Neregulāro pasažieru pārvadātāju biedrība   

Latvijas Tirgotāju Asociācija  

  

Par jauna atbalsta priekšlikumu viesmīlības nozares uzņēmējiem  

  

Ekonomikas ministrija ir iepazinusies ar Latvijas Lauku tūrisma asociācijas 

"Lauku ceļotājs", Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas ALTA, Latvijas 

Restorānu biedrības, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, Latvijas 

Neregulāro pasažieru pārvadātāju biedrības un Latvijas Tirgotāju Asociācijas 

2021.gada 21.aprīļa vēstuli par atbalsta priekšlikumu mazajiem uzņēmējiem un 

savas kompetences ietvaros sniedz sekojošu atbildi.  

Kā esam informējuši, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām 

un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām ir izstrādājusi plašu atbalsta 

instrumentu klāstu, lai sniegtu mērķētu un skaidru atbalstu Covid-19 krīzes 

skartajiem uzņēmumiem. Pirmkārt, Covid-19 izplatības seku mazināšanai sākotnēji 

ir sniegts atbalsts grantu veidā tieši tūrisma jomas pārstāvošajiem uzņēmumiem. 

Vienlaikus, lai nodrošinātu atbalstu visiem Covid-19 krīzes skartajiem 

uzņēmumiem, ņemot vērā valstī noteiktos saimnieciskās darbības ierobežojumus, 

tika strādāts pie papildus valsts atbalsta programmu ieviešanas. Lai nodrošinātu 

fizisko personu – darba ņēmēju ienākumu plūsmu ir ieviests  atbalsts par dīkstāvi 

un  algu subsīdijas nepilna laika darbam, savukārt, lai nodrošinātu saimnieciskās 

darbības turpināšanu Covid-19 izplatības apstākļos, uzņēmumiem pieejams atbalsts 

apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Papildus, rasts risinājums 

tirdzniecības un sporta centru atbalstam, ņemot vērā ilgstošo dīkstāvi sektorā. 

Tāpat būtisks tūrisma sektora atbalsts sniegts līdz ar Starptautiskās konkurētspējas 



programmā noteiktajiem grozījumiem, kas 2021.gada 13.maijā apstiprināti 

Ministru kabinetā.  

Ekonomikas ministrija pateicas par Jūsu sniegto priekšlikumu, un apliecinām, 

ka ministrijā tiek turpināts darbs pie valsts atbalsta programmu izstrādes un 

uzlabošanas, ņemot vērā Covid-19 krīzes izplatības dinamiku un valstī noteiktos 

ierobežojumus, un iespēju robežās sniegs priekšlikumus papildus instrumentu 

izstrādei, lai maksimāli nodrošinātu stimulējošu ietekmi un atbalstu vispārējām 

interesēm, kā arī mērķētu turpmākās investīcijas uzņēmumu attīstībai, kas ļauj 

pielāgot to saimniecisko darbību jaunajiem tirgus apstākļiem.  

 

 

Cieņā 

 

Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko 
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