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Kredītu 

garantijas 

 

 

 

 

 

Ar garantijas palīdzību, banka var atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu uz laiku līdz 2 

gadiem. Tāpat ar garantijas palīdzību no bankas var saņemt jaunu aizdevumu (ne tikai 

grozīt noteikumus esošajam). Lai kvalificētos garantijai:  

• Ir kredītiestādes apliecinājums, ka likviditātes atbalsts ir nepieciešams Covid-19 

ietekmes rezultātā; 

• Līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikums garantijas piešķiršanas brīdī). 

• Maksimālā summa līdz 5 miljoniem eiro 

• Visām uzņēmējdarbības nozarēm 

 

Kādām nozarēm: visām 

Kad pieejams: Plānots saskaņot ar Eiropas Komisiju līdz marta beigām. 

Kas nodrošina: Bankas  

Lai pieteiktos: Zvanīt uz savu apkalpojošo banku, vai Altum 67774151, garantija@altum.lv 

Vairāk informācijas: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/garantija-kredita-

brivdienam-covid-19/nosacijumi/ 

Aizdevums ar 

atvieglotam 

prasībām 

Ar apgrozāmo līdzekļu aizdevumu uzņēmums var nodrošināt turpmāku saimniecisko 

darbību, turklāt šiem aizdevumiem būs samazināta procentu likme un nodrošinājuma 

prasības:  

• Apjoms nevar pārsniegt divkāršu uzņēmuma kopējo izmaksāto atalgojumu 2019. 

gadā 

• Maksimālais termiņš līdz 3 gadiem 

• Kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem 

• Maksimālā summa līdz 1 miljonam eiro 

• Visām uzņēmējdarbības nozarēm 

 

Kādām nozarēm: visām 

Kad pieejams:  Plānots saskaņot ar Eiropas Komisiju līdz marta beigām. 

Kas nodrošina: Altum 

Lai pieteiktos:  67774048, altum@altum.lv 

Vairāk informācijas:  https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/apgrozamo-

lidzeklu-aizdevums-covid-19/par-aizdevumu/ 
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Dīkstāves 

atbalsts 

Ja krīzes skartais uzņēmējs nenodarbinās darbinieku vai nevarēs veikt saimniecisko darbību, 

valsts kompensēs darbinieka atlīdzību līdz 75% no iepriekšējo sešu mēnešu vidējās 

atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.  

• Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli 

• Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta,  ja tā saņemšanas laikā darba devējs 

pieņem darbā jaunus darbiniekus. 

 

Kādām nozarēm: Ministru Kabineta apstiprinātajām nozarēm 

Kad pieejams: Plānots sākt izmaksāt pirmos pabalstus marta beigās 

Kas nodrošina: Valsts Ieņēmumu Dienests 

Lai pieteiktos: Jāvēršas VID rakstot EDS; 67120000, vid@vid.gov.lv 

Vairāk informācijas:  https://fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/ 

Nodokļu 

termiņa 

pagarinājums 

Iespēja nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs 

gadiem. Sākotnēji, pieejams tikai MK noteikumos noteiktajām nozarēm, kuras tiks 

pārskatītas divas reizes nedēļā. Nosacījumi: 

• Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar VID.  

• Nokavējuma nauda netiek aprēķināta par visu periodu 

• Pieejams arī uzņēmumiem kuriem šobrīd ir piešķirts kāds no nodokļu samaksas 

termiņa pagarinājumiem 

 

Papildus, VID atmaksās apstiprināto PVN summu visiem nodokļu maksātājiem īsākā termiņā 

pēc PPVN deklarācijas iesniegšanas termiņa. Ir pagarināts gada pārskatu sagatavošanas un 

iesniegšanas termiņš līdz 31. jūlijam 

 

Kādām nozarēm: Ministru Kabineta apstiprinātajām nozarēm 

Kad pieejams: no 12.03.2020 

Kas nodrošina: Valsts Ieņēmumu Dienests 

Lai pieteiktos: Jāiesniedz VID apkopota informācija par saviem dīkstāvē esošajiem 

darbiniekiem; 67120000, vid@vid.gov.lv 

Vairāk informācijas:  https://fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/ 

Nomas 

maksas 

atbrīvojums 

Valsts un pašvaldību iestādes, un kapitālsabiedrības uz noteiktu laiku atbrīvos krīzes skarto 

nozaru komersantus no nomas maksas vai lems par nomas maksas samazinājumu.  

 

Kādām nozarēm: Ministru Kabineta apstiprinātajām nozarēm 

Kad pieejams: no 12.03.2020 

Kas nodrošina: Valsts, pašvaldības vai kapitālsabiedrības īpašuma apsaimniekotājs 

Lai pieteiktos: Vērsties pie sava iznomātāja 

Vairāk informācijas:  https://fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/ 

https://fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/
https://fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/
https://fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/

