
Pieejamais atbalsts 
COVID-19 seku 
pārvarēšanai 



Kopā izstrādāti 23 atbalsta pasākumi 3 jomās:

Atbalsts 
uzņēmumiem

Nodokļu jomas 
atbalsts

Atbalsts ienākumu 
kompensēšanai



Grants 
apgrozāmo 
līdzekļu plūsmas 
nodrošināšanai
VID

Ikmēneša grants 60% 
apmērā no bruto darba 
algas kopsummas 
(augustā, septembrī, 
oktobrī), ne vairāk kā:

• 100 000 EUR

• 800 000 EUR saistītai 
personu grupai

21,5 no 70,8

Aizdevumi 
lieliem un 
vidējiem 
komersantiem
ALTUM

Aizdevums līdz 15 MEUR 
un nepārsniedz cita 
finansētāja aizdevumu

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM

Izmaksātais finansējums Atlikušais finansējums

Starptautiskās 
konkurētspējas
veicināšana

LIAA

Līdzfinansējums dažādām 
eksporta un 
konkurētspējas 
veicināšanas aktivitātēm: 

• Produktu / pakalpojumu 
pielāgošana ārvalstu 
tirgiem

• Dalība konferencēs u.c.

37,3 no 69,3

Apgrozāmo 
līdzekļu 
aizdevumi

ALTUM

Likviditātes atbalsts līdz 
1MEUR, nepārsniedzot:

• 25% no apgrozījuma 2019.gadā

• divkāršu izdevumus par 
atalgojumu 2019.gadā

• nepieciešamo likviditātes 
apjomu 12 vai 18 mēnešiem
(lielajiem komersantiem vai 
sīkajam un MVK)

Finansējums, MEUR:

94,7 no 210
Finansējums, MEUR:Finansējums, MEUR: Finansējums: 50 MEUR

Vēl nav noslēgtu 
darījumu
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Garantijas 
banku kredītu 
brīvdienām

ALTUM

Garantija kredītiestādes 
finanšu pakalpojumam 
līdz 5 MEUR, 
nepārsniedzot 25% no 
2019.gada kopējā 
apgrozījuma

Finansējums, MEUR:

Eksporta kredītu 
garantijas

ALTUM

Garantijas pircēja, pircēja 
saistību garantētāja un 
politisko risku segšanai 
līdz 2 MEUR par vienu 
ārvalstu pircēju

Finansējums, MEUR:

Kapitāla fonds 
lielajiem 
komersantiem

ALTUM

Finansējums līdz 10 MEUR:

• biznesa modeļa 
pielāgošanai

• eksporta spējas uzlabošanai

• jaunu tirgu apgūšanai

• jaunām tehnoloģijām

Finansējums: 50 MEUR

Vēl nav noslēgtu darījumu

Aktīvs darbs ar 20 
projektiem

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM

2,5

9,6

30,3

Valsts budžeta finansējums Izmaksātais finansējums Garantēto kredītu kopapjoms

47,5

38,1

101,7

Lielo 
komersantu 
garantija

ALTUM

Garantija kredītiestādes 
finanšu pakalpojumam 
līdz 15 MEUR, 
nepārsniedzot 25% no 
2019.gada apgrozījuma

Finansējums: 20 MEUR

Vēl nav noslēgtu darījumu
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Kultūras 
pasākumu 
rīkotāju biļešu 
kompensācija

KKF

Publisko pasākumu 
organizatoriem par 
COVID-19 dēļ atceltajiem 
pasākumiem:

• tiks kompensēti 80% no 
skatītājiem atmaksātās 
biļešu summas

Atbalsts 
individuālo 
aizsardzības 
līdzekļu 
sertifikācijai 

LIAA

Atvieglota kārtība 
medicīnisko masku un 
respiratoru ražošanai 
valsts pasūtījumiem 
COVID-19 seku 
likvidēšanai

Atbalsts tūrisma 
operatoriem 
repatriācijas 
izmaksu 
segšanai 

PTAC

Grants tūrisma 
operatoram ne vairāk kā:

• 220 000 EUR

Energoefektivitā
tes likumā 
noteikto 
pienākumu 
izpildes termiņa 
pagarinājums
BVKB

Elektroenerģijas 
patērētāji, kuriem ir 
ieņēmumu kritums 
saistībā ar COVID-19, var 
lūgt energoefektivitātes 
nodevas samaksas 
termiņa pagarinājumu līdz 
2021.g. 31.decembrim 

402 375 no 640 000

Finansējums, EUR:

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM

Izmaksātais finansējums Atlikušais finansējums
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Iespēja nemaksāt 
IIN avansa 
maksājumus

VID

2021. gadā saimnieciskās 
darbības veicēji var:

• neveikt IIN avansa 
maksājumus

• avansa maksājumus veiks 
labprātīgi

Nodokļu 
samaksas termiņa 
pagarināšana

VID

Ja nodokļu samaksas 
termiņš kavēts dēļ Covid-
19, nodokļu maksātājs 
var sadalīt, vai atlikt 
nodokļu maksājumus uz 
laiku līdz 3 gadiem.

Kopsumma: 

369,8 MEUR

Atbalsts nomas 
maksas segšanai

Valsts, pašvaldību iestādes 
un kapitālsabiedrības uz 
noteiktu laiku atbrīvo 
Covid-19 krīzes skarto 
nozaru komersantus no 
nomas maksas vai lemj 
par nomas maksas 
samazinājumu.

NĪN nomaksas 
termiņa 
pagarinājums

Pašvaldībām ir tiesības 
noteikti citus NĪN 
samaksas termiņus, tos 
pārceļot uz vēlāku laiku 
attiecīgā taksācijas gada 
ietvaros.

NODOKĻU JOMAS ATBALSTS
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NODOKĻU JOMAS ATBALSTS



Dīkstāves
atbalsts

VID

Uzņēmuma darbiniekiem 
pašnodarbinātiem un 
patentmaksātājiem:

• no 500 EUR līdz 1 000 EUR

• darbiniekam 70% no mēneša 
vidējās bruto

• mikrouzņ. darbiniekam 50% 
no mēneša vidējās bruto

• patentmaksātājam 500 EUR

26,8 no 104,5

Atbalsts 
algu subsīdijai

VID

Atbalsts nepilnu laiku 
strādājošam uzņēmuma 
darbiniekam:

• ne vairāk kā 500 EUR par 
pilnu mēnesi

• 50% apmērā no mēneša 
vidējās bruto

6,3 no 75,6

Finansējums, MEUR: Finansējums, MEUR:

ATBALSTS IENĀKUMU KOMPENSĒŠANAI

Slimības palīdzības 
pabalsts

VSAA

Pabalsts par bērna 
pieskatīšanu, ja nevar apmeklēt 
izglītības iestādi COVID-19 dēļ:

• 60% no pieprasītāja vidējās 
apdrošināšanas iemaksu algas 
par 12 mēnešiem

• 2021. gadā kalendāro dienu 
skaits netiek ierobežots

148 903 no 11,2 MEUR

Finansējums:

Izmaksātais finansējums Atlikušais finansējums

Piemaksa dīkstāves 
atbalstam par 
apgādībā esošu bērnu 
VSAA

Ikmēneša piemaksa 
dīkstāvē esošām personām par 
apgādībā esošo bērnu:

• 50 EUR par katru bērnu

529 773 no 104,5 MEUR

Finansējums:
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