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ALTUM – blakus uzņēmējiem visā Latvijā 



Kādos gadījumos uzņēmējam jāmeklē valsts atbalsts? 

Komercbanka 

  Projekti 

Jā, saņem 
banku 

finansējumu 

~80%* 

 

Nē, saņem 
atteikumu, jo nav 

dzīvotspējīgi vai citu 
iemeslu dēļ 

~10-15% 
 

Nē, saņem 
atteikumu, jo 

neatbilst banku 
kredītpolitikai, lai 

gan ir dzīvotspējīgi 

~5-10% 

* Avots: TNS Omnibuss, 2013.g.sept.;  

% no tiem uzņēmumiem, kas pēdējā gada laikā meklējuši finansējumu bankās 



Sadarbība ar komercbankām 

  
ALTUM finansē komercbankas klientu, kuram pati komercbanka 

nevar sniegt aizdevumu 
• Klients paliek savā bankā 

• ALTUM finansē konkrētu klienta projektu 

• Bankai ir iespēja piedāvāt klientam risinājumu 

Komercbanka 

ALTUM klientiem informācija par sadarbības banku pakalpojumiem 
• ALTUM klientiem tiek piedāvāta informācija par banku pakalpojumiem, klientam 

iespēja izvēlēties partneri ikdienas sadarbībai un finansējumam 

 

Komercbanka 

ALTUM 

ALTUM  

Klients 

Klients 



ATBALSTS DAŽĀDIEM SEGMENTIEM 

Tiešā veidā un caur starpniekiem 

* 

* Plānots 2015. gadā 

Biznesa uzsācēji, 
mikrouzņēmumi 

Kredītu garantijas 

Mikrokredīti, netiešie 

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 

Konkurētspējas 
uzlabošanas 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 

 

* 
Daudzdzīvokļu māju 
siltināšana 

MVU izaugsmes 

aizdevumi 
lauksaimniekiem 

Kredītu garantijas 

daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai 

* 
Krīzes aizdevumi / 
garantijas 

 

Latvijas zemes fonds 
MVU mikrokredītu 
programma 



Valsts atbalsts – risinājums dažādās situācijās 



ALTUM  darbības jomas 



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) 

 

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww1.basket.lv%2Flsbl%2Flsbl%2Fnews%2F3377&ei=PcgjVa6NFMmsswHS_IDYBw&bvm=bv.89947451,d.bGg&psig=AFQjCNEwfTVpJbmHWhTqLq4-9EerOE5Z6Q&ust=1428494760371431


Starta programma 

 Aizdevums 

 līdz EUR 77 000 

 uz termiņu līdz 8 gadiem, bet ne vēlāk 

kā  līdz 31.12.2020 

 0% līdzfinansējums 

 projektiem līdz  EUR 7 114, 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 



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 14 200 

Līdz 5 gadiem  

5-8% 

plašs, t.sk. l/s 

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 l/s  

- 



MVU izaugsmes aizdevumi 

  

  Atbalsts pieejams 
 mikro, maziem  un vidējiem uzņēmumiem 

 lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvām sabiedrībām 
 

  Aizdevuma summa  
 investīcijām līdz  EUR 430 000 

(lauksaimniecībā 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 

 

 

 

 

 

 

  



Konkurētspējas programma 

  

 Atbalsts pieejams 
 mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem 

 jaundibinātiem un strauji augošiem 
uzņēmumiem 

 Aizdevuma summa  
 investīcijām līdz 1.4 milj. EUR 

 apgrozāmiem līdzekļiem līdz  720 tūkst. EUR 

 no 76.8 tūkst. EUR uzņēmumiem, kas atbilst 
Starta programmai 

 Termiņš 
 investīcijām līdz 10 gadiem 

 apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5 gadiem 

 Līdzfinansējums 
 25% investīcijām 

 0% apgrozāmiem līdzekļiem 

  Garantija 
 iekļauta programmas nosacījumos 

 

Nozaru ierobežojumi www.altum.lv 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zemes iegādes kreditēšanas programma 

 Aizdevumu piešķir  
 lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 

uz tās esošu būvju iegādei, ja būvju 
kadastrālā vērtība nepārsniedz 30% no 
zemes kadastrālās vērtības 

 Aizdevuma summa 
  līdz 430.0 tūkst. EUR 
  

 Procentu likme 
 fiksētā daļa 2.5% gadā 

 mainīgā daļa – Valsts kases resursu cena 
 

 Zemes iegādes mērķis 
 lauksaimniecības produktu ražošanai 

 

 

 

Par ierobežojumiem www.altum.lv 

 

 

 



Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu programma 

  Atbalsts pieejams lauksaimniecības 

 produktu primārajiem ražotājiem 

 pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 
 

 Aizdevuma summa 
 no EUR 7 000 līdz 1.0 milj. EUR  

 kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2.85 milj. EUR 
 

  Mazākas nodrošinājuma prasības 
 
 

  Procentu likme 
  EUR fiksētā no 4% 

  
 

 

 

 

 

 

Nozaru ierobežojumi www.altum.lv 

 

 



ALTUM kredītu garantijas 

 komersantu garantija (iepriekš LGA) 

 lauksaimnieku garantija (iepriekš LAF) 

 daudzdzīvokļu māju siltināšanas garantija (iepriekš LGA) 

 mājokļu garantija – MG (iepriekš ALTUM) 
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Atliktā maksājuma apdrošināšana  

■ Ārvalstu pircēja maksātspējas riska segšana 

■ Ārvalstu pircēja bankas riska segšana 

 

Eksporta kredīta garantija 

Akreditīvs 

            Dokumentu inkaso   

Pēcapmaksa 

Priekšapmaksa 

Pircēja (importētāja) risks Pārdevēja (eksportētāja) risks 

P
ie

a
u

g
o

šs
 r

is
k
s 

P
ie

a
u

g
o

šs risk
s 



Būtiskākie nosacījumi mezanīna aizdevumiem 
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Ilgtermiņa investīciju 

aizdevuma maksimālais 

termiņš ir 10 gadi un apjoms 

nepārsniedz 

€5 milj. 

 

 

 

Apgrozāmo līdzekļu 

aizdevuma maksimālais 

termiņš ir 3 gadi un apjoms 

nepārsniedz 

€200 tūkst. 

 

 

 

Aizdevuma nodrošinājums pastiprināts ar zemāku kārtu, nekā bankai 
 

No projekta kopējām 

izmaksām ALTUM sedz līdz 

40% 
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ALTUM  plānotās jaunās programmas 2015.gadam 

Daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas 

programma 

Krīzes 
aizdevumu/garantiju 

programma/ 

Latvijas Zemes 
fonds 

Vidēja un ilgtermiņa 
eksporta kredītu 

garantiju ieviešana 

Ieguldījumi riska kapitālā- 
akselerācijas, uzsākšanas 

un izaugsmes riska 
kapitāla fondi 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.whitehots.com%2F&ei=1U42VbaKOcWZsgHWkoCQDA&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D195.5.102.5%26ts%3D1429622267111554%26auth%3Dsuq3wy2xjmvenhwoct2pfelf5nbzylp2%26rndm%3D0.4554975699083112&v6s=2&v6t=226983&psig=AFQjCNFqHFYTSBZyA9cjmD0tZJtsxYDeCQ&ust=1429708870626455


Atrodi sev nepieciešamo informāciju – www.altum.lv 



Atrodi sev piemērotāko programmu – www.altum.lv 



Paldies! 

 

Gulbenes reģionālais 

centrs  

Rīgas iela 47 

Darba dienās 8:30 – 17:00 

Tālr. 64473806 

 

Konsultāciju birojs 
Madonā 

Saieta laukums 1 
Otrdiena  9:00 -14:00 

Ceturtdiena  9:00 -14:00  

Tālr. 64473806 

 

Konsultāciju  birojs 
Alūksnē  

Pils iela 21 
Trešdiena   9:00 -13:00 

Ceturtdiena  9:00 -14:00  

Tālr. 64473806 

 

Konsultāciju birojs 
Balvos  

Brīvības iela 46a 
Trešdiena 14:00 -16:00  
Ceturtdiena 9:00-12:00  

Tālr. 64473806 


