
ALTUM 

valsts atbalsts 

uzņēmējdarbībai

Mārīte Lazdiņa
Zemgales reģiona vadītāja



Valsts attīstības finanšu institūcija, 

kas papildina 

finanšu tirgus piedāvājumu



ALTUM darbības prioritātes

Sadarbība ar bankām
(kredītu garantijas, paralēlie aizdevumi)

Atbalsts 

eksportam

Energoefektivitātes 

veicināšana
(daudzdzīvokļu mājas)

Iedzīvotāji
(ģimenes ar bērniem)

Biznesa 

uzsākšana

Uzņēmējdarbības 

veicināšana 
(MVU, lauksaimnieki)



2015.gadā

50,3 milj. eiro

2016.gadā

59.6 milj. eiro

Atbalsts biznesa 
uzsācējiem un MVU



Valsts atbalsts 

biznesa uzsācējiem



PIEREDZE

PADOMS

ZINĀŠANAS

NAUDA



Ideja

Naudas 

plūsma

Klients

Identificēti 

riski
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Summa 
EUR 2 000-150 000

Paša investīcija

10%

Konsultācijas visā 

Latvijā

3-6% 
likme

%

Biznesa uzsācējiem – Starta programma



Atbalsts uzņēmumiem to 

attīstības stadijā



Zemes iegādes 
aizdevumi

MVU Izaugsmes   

aizdevumi 

investīcijām un 

apgrozāmajiem 

līdzekļiem

Apgrozāmo līdzekļu 

aizdevumi 

lauksaimniekiem

Mikrokredīti



Mikrokreditēšanas programmas

Mikrokreditēšanas

programma 

MVU mikrokreditēšanas

programma

Uzņēmēja līdzdalība

Procentu likme

Galvojums

10% projektiem virs EUR 7 200 vai EUR 7 000 

Fiksēta Mainīga

Katra īpašnieka galvojums 100% apmērā no summas vai 30%.

Mērķauditorija

Summa 

Termiņš 

Procentu likme 

Nozaru loks

Ierobežojumi

Mikro, biznesa uzsācēji

Līdz EUR 14 300

Līdz 5 gadiem

5-8%

plašs, t.sk. lauksaimniecība

ja esošo saistību summa 

pārsniedz EUR 70 000

Mikro, biznesa uzsācēji, MVU

Līdz EUR 25 000

Līdz 8 gadiem (AL – 5 gadi)

5-8%(+ valsts kases resursu 

cena)

plašs, izņemot primāro 

lauksaimniecību



MVU izaugsmes aizdevumi

Summa 

− Investīcijām līdz 2.85 milj. EUR 

− Apgrozāmiem līdzekļiem līdz 1milj. EUR

Līdzdalība

− 10% investīcijām un 0% apgrozāmajiem līdzekļiem

Garantija

− garantija ražotājiem → samazinātas nodrošinājuma prasības                                      

Likme

− No 3% + 6 mēn. EURIBOR

Termiņš

− Investīcijām – 2 līdz 15 gadiem;

− Apgrozāmiem līdzekļiem – 2 līdz 5 gadiem



Zemes iegādes aizdevumi

Mērķis
– lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 

uz tās esošu būvju iegādei 

lauksaimniecības produkcijas ražošanai 

(būvju kadastrālā vērtība max 30% no 

zemes kadastrālās vērtības)

Summa

– līdz 430 tūkst. EUR

Termiņš 
– līdz 30 gadi

Kopējā procentu likme – 2,7%
− 2,2%+Valsts kases resursu cena

Nodrošinājums
− Iegādājamais īpašums

Pirmstermiņa atmaksa
− Bezmaksas



Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumi

Atbalsts lauksaimniecības

− produktu primārajiem ražotājiem

− pakalpojumu kooperatīvajām 

sabiedrībām

Summa

− no 7 tūkst. līdz 1.0 milj. EUR 

− kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2.85 

milj. EUR

Mazākas nodrošinājuma prasības

Likme

− EUR fiksētā no 4%



Kredītu garantijas

Kredītu garantijas –tā ir iespēja nodrošināt kredītresursus 

biznesa projekta īstenošanai, ja esošais nodrošinājums nav 

pietiekams bankas finansējuma saņemšanai. 

Mērķis – sniegt papildus nodrošinājumu finansējuma 

saņemšanai bankā sava biznesa projekta īstenošanai: 

 tiek sekmēta finansējuma pieejamība;

 tiek uzlaboti finansēšanas nosacījumi;

Par kredīta garantijas saņemšanu jautā bankās
Papildus 

nodrošinājums



Programmu kalkulators



Klientu servisa Izcilības balva

juridisko personu apkalpošanā 2016
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Mēs palīdzam Latvijai augt!

Dobele

Brīvības iela 7

Tālr. 63026729; 28334347

otrdienās

9:00-12:00 un 12:30-17:00

Bauska 

Pionieru iela 1/1

Tālr. 63026729; 29515605

pirmdienās un trešdienās 

9:00-12:00 un 12:30-17:00

Jelgava                                                              Jēkabpils

Lielā iela 12                                                                    Draudzības aleja 2

Tālr. 63026729; 29246276                                               Tālr. 65233722; 26414128

Darba dienās 8:30 – 17:00                                            Darba dienās 8:30 – 17:00


