Rīgā, 17.03.2020.,

LDDK priekšlikumi par COVID-19 radīto seku novēršanu sociālajā un uzņēmējdarbības
jomā
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas sagatavoto
Informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem COVID-19 seku pārvarēšanai sociālajā un
uzņēmējdarbības jomā”, kas iekļauts 2020. gada 17. marta Ministru Kabineta sēdes darba
kārtībā (punkts 5.4) un sniedz šādu viedokli un iebildumu.
LDDK, aicinot valdību uz strauju un izšķirīgu rīcību atbalsta sniegšanai uzņēmējiem un
darbiniekiem tajās nozarēs, kas izjūt vistiešāko COVID-19 ierobežošanas pasākumu radīto
ierobežojumu ietekmi, atkārtoti uzsver, ka primāri nepieciešams darīt visu iespējamo, lai
nodrošinātu, ka pēc iespējas vairāk uzņēmumu pārdzīvo šo krīzi, saglabājot darba vietas
un nodarbinot Latvijas iedzīvotājus, maksājot nodokļus un sociālās iemaksas, tādejādi
nodrošinot Latvijas valsts budžetu.
LDDK iebilst pret Informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem COVID-19 seku pārvarēšanai
sociālajā un uzņēmējdarbības jomā”, jo tas nerisina pirmo un būtiskāko jautājumu – nepalīdz
uzņēmumiem saglabāt darbiniekus un maksāt tiem algas.
LDDK iebilst pret Ziņojuma 1. punktu par sociālo atbalstu un ierosina
nekavējoties izstrādāt mehānismu, kā nodrošināt valsts subsīdijas1
uzņēmumiem nozares darbinieku atalgojuma izmaksāšanai 75% un attiecīgi
papildināt 1.punktu par sociālo atbalstu.
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Pamatojums.
Uzskatām, ka valstij noteikti būs izdevīgāk, ja darbinieki saglabās savas
darbavietas un varēs atgriezties darbā nekavējoties, kas uzņēmumu darbība
aktivizēsies. Subsidētās darba algas saņemšanas laikā nepieciešams nodrošināt
obligātās VSAOI iemaksas vismaz minimālā apmērā.
LDDK aicina Ministru kabinetu saskaņot ar LDDK un nozaru uzņēmēju asociācijām
nozaru sarakstu, kurām tiek sniegts finansiālais atbalsts. Jau šobrīd uzņēmēju
organizāciju apkopotie dati liecina, ka nozaru skaits pieaugs.
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Definīcija: Juridiskām personām piešķirts valsts pabalsts, lai īstenotu kādu noteiktu ekonomikas
politikas mērķi. Δ var piešķirt: 1) rūpniecības uzņēmumiem, lai veicinātu to attīstību (parasti tādiem
uzņēmumiem, kas ražo valsts ekonomikas attīstībai ļoti svarīgus ražojumus); 2) zemnieku
saimniecībām, lai ieinteresētu tās audzēt kādu noteiktu pārtikas produktu, tādējādi nepieļaujot
pārtikas preču cenu palielināšanos, u. c. gadījumos (saviem zemniekiem Δ piešķir lielākā daļa
Rietumeiropas valstu — Nīderlande, Dānija, Norvēģija u. c.); 3) ārējās tirdzniecības veicināšanai; 4)
dabas katastrofu u. c. nelaimju seku likvidēšanai; 5) dabas aizsardzības pasākumiem.
Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000
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LDDK iebilst pret Finanšu ministrijas uzsvērto, ka visiem pasākumiem
nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju
Pamatojums. Vai tiešam ir nepieciešams de facto saskaņojums ar EK, ja reiz ir
force majeur? Tie ir steidzami pasākumi, kuriem vienkārši jāpiekrīt, jo redzam, ka
citas valstis šādus/ līdzīgus pasākumus pieņem nekavējoties, lai novērstu
negatīvās sekas. Latvijai pašai ir jāpieņem lēmumu, kas nepieciešami šeit un
tagad. Līgums par ES darbību nosaka, ka Savienība veicina dalībvalstu
sadarbību šajā pantā minētajās jomās, vajadzības gadījumā atbalstot to
rīcību. Tā jo īpaši veicina dalībvalstu sadarbību, lai uzlabotu pārrobežu reģionu
veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu savstarpēju papildināšanos. Līdz ar to
būtu kā minimums jāsaka, ka EK ir šie priekšlikumi/ pasākumi jāatbalsta, balstoties
uz dalībvalstu rīcību, nevis, ka ir jāprasa EK atļauja! Tā ir vajadzība, kas ir
jāatbalsta, nevis jāsaskaņo! Nodokļu politika ir ES dalībvalstu kompetence un
pasākumi izriet no nepieciešamības risināt ar sabiedrības veselību apdraudošo
pasākumu ieviešanas ietekmi uz uzņēmējdarbību un nodokļu nomaksu, kas ir cieši
saistīts ar LESD 168.panta 1.daļas tvērumu.
Būtiski, lai birokrātiskās saskaņošanas termiņos, kas nebūtu pamatojami, netiktu
zaudēts laiks, ņemot vērā ārkārtas situāciju Latvijā un citur pasaulē.

