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COVID-19 KRĪZES ATBALSTA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM 

 

 

Programma 

 

Mērķa grupa Ieviešanas laiks Kur vērsties ? 

 Dīkstāves atbalsts Covid-19 krīzes skarto 

uzņēmumu dīkstāvē esoši 

darbinieki, pašnodarbinātas 

personas un patentmaksātāji 

 

09.11.2020 – 31.12.2020 

Pieteikšanās atbalstam: 

līdz š.g. 15.decembrim par 

novembri; līdz 2021.g. 

15.janvārim par decembri; 

un līdz 15.februārim par 

janvāri! 

 

VID 

 Atbalsts algu subsīdijai Covid-19 krīzes skarto 

uzņēmumu nepilnu darba laiku 

strādājoši darbinieki  

 

09.11.2020 – 31.12.2020 

Pieteikšanās atbalstam: 

līdz š.g. 15.decembrim par 

novembri; līdz 2021.g. 

15.janvārim par decembri; 

un līdz 15.februārim par 

janvāri! 

 

VID 

Apgrozāmo līdzekļu subsīdija Covid-19 krīzes skartie 

uzņēmumi 

01.11.2020 – 31.12.2020 

Pieteikties atbalstam varēs 

līdz 2021.g. janvārim! 

 

VID 

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi 

 

Covid-19 krīzes ietekmētie 

uzņēmumi neatkarīgi no nozares 

 

25.03.2020 – 31.12.2020  

ALTUM
 

Garantijas banku kredītu 

brīvdienām 

Covid-19 krīzes ietekmētie 

uzņēmumi neatkarīgi no nozares 

25.03.2020 – 31.12.2020 

 

 

ALTUM 

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/apgrozamo-lidzeklu-aizdevums-covid-19/par-aizdevumu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/garantija-kredita-brivdienam-covid-19/par-garantiju/
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Eksporta kredītu garantijas 

 

Eksportējošie uzņēmumi 

neatkarīgi no uzņēmuma lieluma 

un eksporta valsts 

 

15.04.2020 – 31.12.2020 

 

 

ALTUM 

Garantijas lielajiem komersantiem Covid-19 krīzes ietekmētie lielie 

komersanti eksportētāji 

 

24.08.2020 - 31.12.2020 

 

ALTUM 

Kapitāla fonds Covid-19 krīzes ietekmētie lielie 

komersanti, kā arī lielie 

komersanti, kuri ir gatavi 

pielāgot vai pārveidot līdzšinējo 

komercdarbības modeli 

 

31.07.2020 - 30.06.2021 

 

ALTUM 

Aizdevumi vidējiem un lielajiem 

uzņēmumiem 
Aizdevums kopā ar 

kredītiestādes, līzinga 

sabiedrības vai citas finanšu 

institūcijas aizdevumu Latvijas 

Republikā reģistrētiem 

komersantiem 

 

Līdz 31.12.2021. ALTUM 

Atbalsts operacionālo izmaksu 

segšanai 

 

Tūrisma nozares uzņēmumi Plānots atvērt 2020.gada 

novembra beigās 

 

LIAA 

Ārvalstnieku ierašanās Latvijā, 

kas nepieciešama Latvijas 

komersantu saistību izpildei 

un 

Izņēmumi 14 dienu pašizolācijas 

neievērošanai ārvalstu 

Visi uzņēmumi Saskaņā ar 2020.gada 

9.jūnija MK noteikumiem 

Nr.360 

 

 

LIAA 

 

 

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/eksporta-kredita-garantijas/par-programmu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/lielo-komersantu-garantija-covid-19/lielo-komersantu-garantija-covid-19/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/kapitala-fonds-covid-19/kapitala-fonds-covid-19/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem-covid-19/aizdevumi-lieliem-un-videjiem-komersantiem-covid-19/aizdevumi-lieliem-un-videjiem-komersantiem-covid-19/
http://www.liaa.gov.lv/lv/covid-19/aktuali-uznemumiem/pasizolacijas-iznemumi
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speciālistiem 

 

Konsultācijas par eksporta 

veicināšanas aktivitātēm 

 

Visi uzņēmumi 

 

Pastāvīgi 

 

 

LIAA 

LIAA iknedēļas jaunumi e-pastā 

par aktivitātēm un pasākumiem 

eksporta veicināšanai un 

uzņēmuma izaugsmei (iepriekš 

piesakoties 

http://www.ej.uz/LIAA_jaunumi ) 

 

Visi uzņēmumi Pastāvīgi 

 

 

LIAA 

Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana uzņēmējdarbībā un 

tūrisma 

  

Visi uzņēmumi Ne vēlāk kā līdz 2023.gada 

31.jūlijam 

 

LIAA 

 

Papildu informācija 

 

Nodokļu samaksas termiņa 

pagarināšana vai sadalīšana 

nomaksas termiņos uz laiku līdz 3 

gadiem 

Covid-19 krīzes ietekmētie 

uzņēmumi 

Plānots līdz 30.06.2021.  

Gala lēmums vēl jāpieņem 

Saeimai. 

VID 

Citi atbalsta pasākumi nodokļu 

jomā 

Visi uzņēmumi Plānots līdz 30.06.2021.  

Gala lēmums vēl jāpieņem 

Saeimai. 

 

VID 

 

Atbalsts uzņēmumu nomas maksai Covid-19 krīzes ietekmētie 

uzņēmumi 

 

Plānots līdz 30.06.2021.  

Gala lēmums vēl jāpieņem 

Saeimai. 

Pašvaldības 

 

Papildu informācija 

sekos 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksas termiņa pagarinājums 

Visi nekustamā īpašuma 

īpašnieki 

2020. un 2021. gadā 

Gala lēmums vēl jāpieņem 
Pašvaldības 

 

http://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-eksportam
http://www.ej.uz/LIAA_jaunumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-eksportam
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u
http://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/medicinisko-masku-un-respiratoru-razosana
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
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 Saeimai. Papildu informācija 

sekos 

Energoefektivitātes likumā 

noteikto pienākumu izpildes 

termiņa pagarinājums 

Lielie uzņēmumi un lielie 

elektroenerģijas patērētāji 

Gala lēmums vēl jāpieņem 

Saeimai 
BVKB 

Papildu informācija 

sekos 

 

LIAA klientu apkalpošanas nodaļa palīdzēs atrast piemērotāko valsts atbalstu! 

Kontakti: 68803505, jautajumi@liaa.gov.lv 

ALTUM Covid-19 atbalsts uzņēmējiem 

Kontakti: 26655309 info@altum.lv 

https://www.bvkb.gov.lv/lv
mailto:jautajumi@liaa.gov.lv
mailto:info@altum.lv

