
Jēkabs Krieviņš

ALTUM valdes loceklis

FINANSĒJUMA PIEEJAMĪBA 

UZŅĒMĒJU ATTĪSTĪBAI



MĒS PALĪDZAM LATVIJAI AUGT!

BIZNESA 
UZSĀKŠANA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VEICINĀŠANA

ATBALSTS 
EKSPORTAM

IEDZĪVOTĀJI 
(ģimenes ar 

bērniem, jaunie 
speciālisti, studenti)

ENERGOEFEKTIVITĀTES 
VEICINĀŠANA 

(uzņēmumi, 
daudzdzīvokļu mājas, 

privātmājas)

RISKA 
KAPITĀLS



❑ MVU, t.sk. energoefektivitātei

❑ Lauksaimniekiem – apgrozāmie, 
investīcijas

❑ Uzsācējiem – starta aizdevumi, mazie 
aizdevumi lauku attīstībai

❑ Komersantu garantijas

❑ Eksporta garantijas

❑ Zemes fonds

❑ COVID19 krīzes atbalsts

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VEICINĀŠANAI



GARANTIJASAIZDEVUMI
RISKA 

KAPITĀLS

ALTUM ATBALSTS MEŽSAIMNIEKIEM



ZEMES FONDS

Ekonomiski pamatoti darījumi ar 

lauksaimniecības zemi, lai sekmētu 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes saglabāšanu un izmantošanu 

lauksaimnieciskajā apritē

Darbojas kā brīvā tirgus dalībnieks

Mežsaimnieki –

ZF sadarbības partneri



DARĪJUMA PROCESS

1. Īpašuma novērtēšana

➢ Sastāvs

➢ Piekļuves iespējas
➢ Reljefs

➢ Izmantošanas veids

➢ Nepieciešamie 
ieguldījumi

2. Cenas noteikšana

➢ Vidējās tirgus cenas 

attiecīgajā reģionā

3. Pirkšana

➢ Ātrs, klientiem ērts 

process - Zemes 
fondam likumdošanā 

noteiktā kārtībā



Noma

➢ Nomas cena tiek 

noteikta publiska 
sludinājuma – izsoles 

veidā zeme.altum.lv

➢ Nomas līgumi – vismaz 
5 gadi

Pārdošana

➢ Pārdošanas cena tiek 

noteikta publiska 
sludinājuma – izsoles 

veidā zeme.altum.lv

Maiņas darījumi

➢ Ir iespēja samainīt 

pret līdzvērtīgu 
īpašumu citā, 

lauksaimniekam 

izdevīgākā vietā



AIZDEVUMI AR KAPITĀLA ATLAIDI

UZŅĒMUMU ENERGOEFEKTIVITĀTEI

❑ Finansējums 80.6 M EUR no Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma + ALTUM piesaistītie resursi

❑ Atbalsta saņēmēji – komersanti (MVU un lielie)

❑ Atbalsta veids – kombinētais finanšu instruments, t.i., aizdevums ar kapitāla atlaidi līdz 30%. Kapitāla atlaide sedz

daļu no aizdevuma pamatsummas, ja tiek sasniegti plānotie projekta rezultāti

❑ Aizdevuma maksimālā summa – 10 M EUR

❑ Aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem

❑ Aizņēmēja līdzfinansējums – min. 5%

❑ Atbalstu izmanto:
• uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai (min. energoietaupījums – 30%);

• atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumu pašpatēriņam;

• bezizmešu transportlīdzekļu (nereģistrējamo) iegādei;

• energoefektīvu iekārtu eksperimentālās izstrādes pētniecības un attīstības projektiem;

• energoaudita veikšanai (kapitāla atlaid līdz 85%, max. 25 000 EUR)

❑ Piešķirot atbalstu, tiek ievēroti ‘nenodarīt būtisku kaitējumu’ principi

❑ Fokuss uz plānoto projekta rezultātu sasniegšanu, kas ir gan mērķis, gan priekšnosacījums kapitāla atlaides

saņemšanai



AIZDEVUMI AR KAPITĀLA ATLAIDI

UZŅĒMUMU DIGITALIZĀCIJAI

❑ Programma tiks īstenota Eiropas Atveseļošanās fonda (RRF) ietvaros, kur ir paredzēts RRF finansējums 45.1 M EUR apmērā

❑ Atbalsta saņēmēji: komersanti (neatkarīgi no lieluma), reģistrēti LR Komercreģistrā

❑ Max atbalsta intensitāte no projekta attiecināmām izmaksām:

• Rīgā un Pierīgas reģionā: 30 % (lielajiem komersantiem); 40 % (vidējiem komersantiem); 50 % (sīkajiem (mikro) vai

mazajiem komersantiem);

• Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā: 40 % (lielajiem komersantiem); 50 % (vidējiem komersantiem), 60

% (sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem)

❑ Piešķirot atbalstu, tiek ievēroti ‘nenodarīt būtisku kaitējumu’ principi

❑ Atbalstu izmanto (NB! nepieciešams EDIC* veikts digitālā brieduma tests un sagatavota digitālās attīstības ceļa karte)

• industrijas 4.0 risinājumu iegāde un ieviešana (paredzot gan nepieciešamo iekārtas, gan programmatūras

komponenti) atbilstoši uzņēmuma pamatdarbības specifikai;

• 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde;

• datu uzglabāšanas risinājumi;

• procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana, un jaunu iekārtu

iegāde

• u.c.

* Eiropas digitālo inovāciju centrs – Digitālās Eiropas programmas atbalstīta un Eiropas vienotajā EDIC tīklā strādājoša vienas pieturas aģentūra, kas ir ES 
dalībvalstu kontaktpunkts uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanas aktivitātēm




