
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Dīkstāves pabalsts  

Paplašināts dīkstāves pabalsta saņēmēju loks un noteikts 

dīkstāves pabalsta slieksnis.  

 
Ministru Kabinets šā gada 23.aprīlī pieņēma grozījumus saistībā ar 
dīkstāves pabalstu, kā arī lēma par dīkstāves palīdzības pabalsta 

izmaksas kārtību.  

 
Galvenie grozījumi paredz:
 

| Paplašināt dīkstāves pabalsta 
saņēmēju loku. Dīkstāves 
pabalstam var pieteikties 
pašnodarbinātas personas, kuras 
strādā nepilnu darba laiku, un to 
ienākumi no šī darba vidēji pēdējo 6 
mēnešu laikā nepārsniedz minimālo 
mēneša darba algu – 430 eiro 
mēnesī, tai skaitā valsts un 
pašvaldību iestādēs strādājošajiem, 

kuri veic pedagoģisko vai radošo 
darbu, un privātajā sektorā vai NVO 
strādājošajiem. Tāpat pabalstam var 
pieteikties arī vecuma un izdienas 
pensijas saņēmēji. 

 

| Noteikts papildu pabalsts 50 eiro 
apmērā pašnodarbinātajām 
personām par katru apgādībā 
esošu bērnu vecumā līdz 24 
gadiem, par kuru pašnodarbinātajai 
personai uz dīkstāves pabalsta 
piešķiršanas dienu tiek piemērots 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojums. 
 

| Dīkstāves pabalsta apmēra 
aprēķināšanai ņem vērā pēdējos 
divos 2019.gada ceturkšņos 
gūtos ieņēmumus. 
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COVID-19 
 

Normatīvo aktu jaunumi 
 

24.04.2020. 

Dīkstāves palīdzības pabalsts 

2020.gada 23. aprīlī Ministru Kabinets atbalstīja noteikumu projektu: “Noteikumi par 
dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kurus skārusi 
Covid- 19 izplatība”. Lai gan iepriekšminētie noteikumi vēl nav stājušies spēkā, sagaidāms, 
tuvākajā laikā tas notiks. 

Dīkstāves palīdzības pabalsta saņēmēju loks. Paredzams, ka dīkstāves palīdzības 

pabalstam varēs pieteikties: 

| Darba ņēmēji, kuriem dīkstāves pabalsts ticis atteikts, jo ir izpildījies kāds no kritērijiem, 
kas noteikts darba devējam saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumiem 
Nr.165; 

| Darba ņēmēji, kuriem ir piešķirts dīkstāves pabalsts, tomēr tā apmērs ir mazāks par 180 
euro mēnesī; 

| Pašnodarbinātas personas, kurām ir piešķirts dīkstāves pabalsts, tomēr tā apmērs ir mazāks 

par 180 eiro mēnesī. 

Darba ņēmējiem papildus tiks piešķirta piemaksa 50 eiro apmērā par katru apgādībā 
esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darba ņēmējam tiek piemērots iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atvieglojums. 

Dīkstāves palīdzības pabalsta izmaksas termiņš. Dīkstāves palīdzības pabalsts tiek 

izmaksāts par laikaposmu no 2020.gada 14.marta līdz 12.maijam (par periodu, kurā darba 
ņēmējs vai pašnodarbinātā persona atrodas dīkstāvē), bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru 
kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. 

Dīkstāves palīdzības pabalsts netiek izmaksāts personām, kuras saņem: 

| vecuma, izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai speciālo valsts pensiju; 

| valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu; 

| apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību; 

| vecāku pabalstu; 

| gūst algotā darbā aprēķinātos ienākumus vai ienākumus kā pašnodarbināta persona 
(saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”). 

 

 
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu sazinietiet ar: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Līva Lāce 
Zvērināta advokāte 
 

+371 67 280 102 
liva.lace@eversheds-sutherland.lv  
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