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Apvienotā institūcija – valsts atbalsts turpinās
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ALTUM izveidota 2015. gada 15. aprīlī, apvienojot trīs bijušās valsts 

finanšu institūcijas: Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum, 

Latvijas Garantiju aģentūru un Lauku attīstības fondu

 Valsts atbalsts finanšu instrumentu 

veidā

 Valsts definētās jomās un 

mērķauditorijās

 Papildinot privātā finanšu tirgus 

piedāvājumu



Atbalsta saņemšanas iespējas klientiem

Tiešā veidā 
ALTUM centros

Netiešā veidā                
caur finanšu starpniekiem 



ALTUM atbalsta aizdevumu priekšrocības

• Uzņēmējiem ar mazāku pieredzi 
uzņēmējdarbībā

• Aizdevumiem garāki atmaksas termiņi

• Atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta 
ieviešanai

• Atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai

• Mazākas nodrošinājuma prasības

• Zemākas līdzdalības prasības

• Citi atviegloti nosacījumi (konsultāciju iespējas, 
% subsīdijas, komisijas maksas utml.)
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Valsts atbalsts – risinājums dažādās situācijās



Atbalsta programmas dažādiem segmentiem

Biznesa uzsācēji, 

mikrouzņēmumi

Kredītu garantijas Kredītu garantijas 

lauksaimniekiem

Mezanīna aizdevums

Mikrokredīti, tiešie

Atbalsts start-up vides 

attīstībai, t.sk. 

LabsOfLatvia.com

Sākuma riska kapitāls

Eksporta kredītu 

garantijas

Starta programma

MVU izaugsmes 

aizdevumi Apgrozāmo līdzekļu 

aizdevumi 

lauksaimniekiem
Aizdevumi infrastruktūras 

uzlabošanai

Mājokļu galvojumu 

programma

Zemes iegādes aizdevumi

Mazie un vidējie 

uzņēmumi

Lauksaimnieki Citas klientu 

grupas

Izaugsmes riska kapitāls

MVU izaugsmes 

aizdevumi 

lauksaimniekiem

Kredītu garantijas 

daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai

MVU mikrokredītu 

programma

*Krīzes aizdevumi / 

garantijas

*
Daudzdzīvokļu māju 

siltināšana

Latvijas zemes fonds

* Plānots 2016. gadā



Starta programma

 Aizdevums

− līdz EUR 77 000

− uz termiņu līdz 8 gadiem, bet ne vēlāk 

kā  līdz 31.12.2025

 0% līdzfinansējums

− projektiem līdz  EUR 7 200, citiem –

tikai 10%

 Procentu likmes subsīdijas

− Uzņēmumiem līdz 1 gadam – 80 % no 

maksājamās procentu summas

− Uzņēmumiem no 1 līdz 3 gadiem – 70 

% no maksājamās procentu summas

 Bez papildu ķīlas

− aizdevumiem līdz EUR 25 000

 Konsultanti

− konsultantu tīkls visā Latvijā

Nozaru ierobežojumi www.altum.lv



Topošajiem uzņēmējiem / Uzņēmuma pirmajā darbības gadā

Starta programma – procentu subsīdija

Aizdevums

EUR 35 000

Termiņš 6 gadi

Procentu 

maksājums

EUR 19 700

Procentu 

subsīdija 

80% apmērā

EUR 15 760

Faktiskais 

procentu 

maksājums 

EUR 3 940

Aizdevums

EUR 15 000

Termiņš 4 gadi

Procentu 

maksājums

EUR 5 775

Procentu 

subsīdija 70% 

apmērā

EUR 4 403

Faktiskais 

procentu 

maksājums 

EUR 1 732

Uzņēmuma otrajā vai trešajā darbības gadā / Nākamā uzņēmuma 
pirmajā darbības gadā 



Mikrokreditēšanas programmas

Mikrokreditēšanas 
programma 

MVU mikrokreditēšanas 
programma

Uzņēmēja līdzdalība

Procentu likme

Galvojums

10% projektiem virs EUR 7 100 

Fiksēta

Katra īpašnieka galvojums 100% apmērā no summas

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 7 gadiem (AL – 5 gadi)

No 7%

plašs, izņemot primāro 
lauksaimniecību

-



MVU izaugsmes aizdevumi

 Atbalsts pieejams

− mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem

− lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvām sabiedrībām

 Aizdevuma summa 
− investīcijām līdz 2.85 milj. EUR 

− apgrozāmiem līdzekļiem līdz  EUR 285 000

− pakalpojumu nozarē sīkajiem un mikro

uzņēmumiem līdz EUR 43 000

 Līdzfinansējums
− 10% investīcijām

 Garantija
− ALTUM garantija ražotājiem

 Procentu likmes subsīdijas
− 50 % no maksājamās procentu summas 

Nozaru ierobežojumi www.altum.lv



Aizdevumi ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanā

 Atbalsts pieejams

− mikro, maziem  un vidējiem uzņēmumiem, 

kas darbojas apstrādes nozarē

 Aizdevuma summa 
− investīcijām līdz 2.85 milj. EUR 

 Garantija
− ALTUM garantija 80% apmērā no 

aizdevumu summas

 Ķīlas prasības
− samazinātas prasības pret ķīlas 

nepieciešamību (līdz pat 2 reizēm mazāk)

 Līdzfinansējums
− 10%

 Ieguldījumi infrastruktūras uzlabošanā
ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas,

notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras

ierīkošanas un pārbūves, pazemes komunikāciju

infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, gāzes,

elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras

pievadu ierīkošanas un pārbūves un pievadceļu

būvniecības vai rekonstrukcijas darbi



Zemes iegādes aizdevumi

 Aizdevumu piešķir 

− lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

un uz tās esošu būvju iegādei, ja būvju 

kadastrālā vērtība nepārsniedz 30% no 

zemes kadastrālās vērtības

 Aizdevuma summa

− līdz 430 tūkst. EUR

 Aizdevuma termiņš

− līdz 30 gadiem

 Procentu likme

− fiksētā daļa 2.5% gadā

− mainīgā daļa – Valsts kases resursu 

cena

 Zemes iegādes mērķis

− lauksaimniecības produktu ražošanai



229.2 miljoni EUR   4672 projekti|

Dati no 01.01.2014 līdz 31.12.2015 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _  

69,8

milj. EUR 

LAUKSAIMNIEKI

• Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi

• Zemes iegādes aizdevumi

• Kredītu garantijas

• MVU izaugsmes aizdevumi

1234

21.0
milj. EUR   

UZSĀCĒJI
• Atbalsts apmācību rīkošanā

• Starta programma

• Mikrokredīti - tiešie

• Mikrokredīti - netiešie

• Riska kapitāls

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _1117
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

107,8

milj. EUR 

MVU
• Mezanīna aizdevums

• MVU mikrokredīti – tiešie

• Konkurētspējas aizdevumi

• Eksporta kredīta garantija

• MVU izaugsmes aizdevumi

• Kredītu garantija

• Riska kapitāls

841

_ _ _ _ _

30,6
milj. EUR   

IEDZĪVOTĀJI

• Kredītu garantijas DM siltināšana

• Mājokļu galvojumi ģimenēm 

ar bērniem 

• Zemes fonds

1480



Atrodi sev nepieciešamo informāciju – www.altum.lv



ALTUM – blakus uzņēmējiem visā Latvijā



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Skarner»

3 jaunieši pēc tehnikuma beigšanas

Finansējums piešķirts papildus aprīkojuma iegādei, kravas 

busam. 

Sniedz jaunaudžu kopšanas, meža stādīšanas u.c. 

mežsaimniecības pakalpojumus.

.



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Krāsotava.lv»

Aizdevums Pulverkrāsošanas līnijas iegādei, kas tiek izmantota dažādu metāla konstrukciju (žogu, vārtu,

magu, durvju, darbagaldu u.c.) krāsošanai.

Šos pakalpojumus plaši izmanto metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumi.



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «ANROJA»

Zobārstniecības kabinets Ugālē

Starta programmas ietvaros tika iekārtotas 
zobārstniecības telpas, iegādātas iekārtas, 

aprīkojums un izejmateriāli



Katrs stāsts iedvesmo

ZS «Kaija»

Saņemti Valsts atbalsta programmu aizdevumi ražošanas iekārtu iegādei un ražošanas 

procesa modernizēšanai un efektivitātes paaugstināšanai.



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Kurzemnieku ražojumi»

Piešķirts aizdevuma Starta programmā ābolu čipsu un žāvētu ābolu ražotnes izveidei. 



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Libava food»

Jānis Prāmalts 

Finansējums tika piešķirts dārzeņu pārstrādes 

uzņēmuma izveidei. 



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Ventspils Kārumnieks»

Konditoreja piedāvā plaša sortimenta, uz vietas 

gatavotus, konditorejas izstrādājumus Ventspils 

iedzīvotājiem un viesiem.

Piedāvā dažādas uzkodas pasākumiem un banketiem.

Starta programmas ietvaros tika
dibināts uzņēmums, tika remontētas

un iekārtotas konditorejas telpas,

iegādāts nepieciešamais aprīkojums.



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Gusto Vanilla» konditoreja «Šarlote»

Mājīga un omulīga vieta Kuldīgas centrā, kur baudīt 

dažādus konditorejas labumus

Uzsākta uzņēmējdarbība Starta programmas
ietvaros. Par aizdevuma līdzekļiem tika veikts telpu

remonts, iegādāts nepieciešamais aprīkojums,

iekārtas un inventārs.



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Beķereja-SS»

Sandra Štāla beķereja Aizputē atvēta 2014.gada maijā. 

Beķereja saviem klientiem piedāvā daudzveidīga 

sortimenta konditorejas izstrādājumus no dabīgiem 

produktiem, kūkas pēc individuāla pasūtījuma, kafiju, tēju 

un lielisku atmosfēru.

Valsts atbalsts Starta programmas ietvaros  

nodrošināja   konditorejas telpu iekārtošanu un 

iekārtu iegādi.



Katrs stāsts iedvesmo

Kempings «Zaķi» 

Valsts atbalsta programma kempinga 

iekārtošanai, mājiņu būvniecībai, nojumes un 

servisa mājiņas izbūvei,  pirts iegādei.



Katrs stāsts iedvesmo

IK «Antolarama»

Uzņēmums sniedz mobilās pirts pakalpojumus Ventspils un 

Ventspils novada iedzīvotājiem.

Starta programmas ietvaros tika 
iegādāta mobilā pirts



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «Ālandes ūdenssports»

Aktīvās atpūtas uzņēmums, kas uz Ālandes upes 

Grobiņā ierīkojis kabeļa veikparku.

Valsts atbalsts Starta programmas ietvaros  

palīdzēja ūdenssporta parka izveidē.



Katrs stāsts iedvesmo

SIA «PROALIFING»
Brīvā laika pavadīšana

Uzņēmējdarbības attīstības programmas 

ietvaros saņemts finansējums katamarānu 

nomas izveidei. 
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Paldies!

Ventspils reģionālais centrs

Saules iela 19

Darba dienās 8:30 – 17:00

Tālr. 25482176

Kuldīgas konsultāciju birojs

Pilsētas laukums 4

(3.stāvs, 32.kab.)

Tālr. 25780355

Talsu konsultāciju birojs

Kr.Valdemāra iela 21a 

(2.stāvs) 

Tālr. 27899480

Liepājas reģionālais centrs

Lielā iela 12

Darba dienās 8:30 – 17:00

Tālr. 29437697

Saldus konsultāciju birojs

Avotu iela 12

(2.stāvs, 205.kab.)

Tālr. 26494676


