
Ekonomikas atbalsta pasākumi Baltijas valstīs
Atbalsta pasākumi

Latvija 1. Kopējā atbalsta programma līdz 1 miljardam eiro

2. Altum kredīta garantijas un aizdevumi, ja uzņēmumam nav bijušas finanšu grūtību pirms COVID-19. Garantijas līdz 50%, maksimums 5 MEUR vienam uzņēmumus, ilgums līdz 10 

gadiem. Jauni aizdevumi apgrozāmajam kapitālam - līdz 1 MEUR vienam uzņēmumam, līdz 3 gadu termiņš, atliktā maksājuma periods līdz 1 gadam. 

3. Nodokļu maksājumu atlikšana līdz 3 gadiem atsevišķās nozarēs, ja nokavēto maksājumu iemesls ir COVID-19 ietekme

4. Valsts apmaksāts slimības lapas pirmajās 10 dienās, ja darbinieks ir saslimis ar COVID-19 vai atrodas pašizolācijā

5. Algu maksājumi uzņēmumu dīkstāves laikā noteiktās nozarēs. 75% no iepriekšējās algas un nepārsniedzot 700 EUR pēc nodokļu nomaksas mēnesī. 

Lietuva 1. Kopējā atbalsta programma līdz 5 miljardam eiro

2. Darba vietu un ienākumu aizsardzība 500 milj. eiro. Darba samaksas dīkstāves gadījumā, 257 eiro uz 3 mēnešiem pašnodarbinātām personām, kuras COVID-19 dēļ nespēj veikt 

savu darbību. Iespēju atlikt komunālos maksājumus.

3. Finanšu atbalsts uzņēmējiem 500 milj. eiro. Nodokļu maksājumu atlikšana, palielināt lauksaimniecības aizdevumu garantiju fonda garantiju limitu par USD 500 miljoniem, iespēja 

uzņēmumiņiem atlikt maksājumus par elektrību un dabasgāzi, ieteikt pašvaldībām atbrīvot uzņēmumus no komerciālā nekustamā īpašuma, zemes nodokļiem un ieteica 

pašvaldībām. 

4. Ekonomiskie un finanšu instrumenti 1 miljards eiro. Paātrināt ES investīciju programmas, pasteidzinot maksājumus un palielinot finansējuma intensitāti. Pārdalīt ES fondus 

veselībai, nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai, izmantot visus līdzekļus no klimata pārmaiņu, ceļu uzturēšanas un attīstības programmām, kā arī paātriniet daudzdzīvokļu māju 

siltināšanu.

5. Valsts kredīta garantijas, kapitāla un likviditātes prasību atvieglojums bankām ar mērķi paplašināt banku iespējas izsniegt līdz 2 miljardiem eiro izdevumos, atlikti hipotekāro 

kredītu maksājumus līdz 6 mēnešiem klientiem, kuri zaudējuši darbu COVID-19 dēļ. 

6. Veselības nozarei 500 milj. eiro, individuālos aizsardzības līdzekļus, reaģentus, medicīnisko un citu aprīkojuma iegādei. Papildu veselības aprūpes resursi, ieskaitot darbinieku algu.
Igaunija 1. Kopējā atbalsta programma 1,5 līdz 2,0 miljardi eiro

2. Procentu atcelšana par atliktiem nodokļu maksājumiem martā un aprīlī

3. Pagaidu nodokļu samazināšana. Patēriņu nodokļu samazināšana (degviela, elektrība, gāze), ar kopējo ietekmi 140–150 milj. eiro gadā.

4. Palieliniet Kredex kapitalizāciju. Kredītu garantijas līdz 1 miljardam eiro un tiešie aizdevumi līdz 500 milj. eiro.

5. Atbalsts lauksaimniekiem ar Lauku attīstības fonda starpniecību - 100 milj. eiro aizdevumos un 50 milj. eiro garantijās.

6. Samazinātas prasības bezdarbnieka pabalstiem. Pašnodarbinātām personām atcelt sociāla nodokļa avansa maksājumus. Algu subsīdijas no bezdarba apdrošināšanas fonda.


