
ALTUM piedāvātās valsts 

atbalsta iespējas 

lauksaimniecības 

uzņēmumu attīstībai 

Mārīte Lazdiņa
Zemgales reģiona vadītāja



Valstij piederoša                        

attīstības finanšu institūcija, kas 

papildina privātā finanšu tirgus 

piedāvājumu

Mēs palīdzam Latvijai augt!

Kas ir ALTUM?



Kredītu garantijas

Riska kapitāls 

Aizdevumi

Nefinanšu – konsultācijas, mentorings utml.

Valsts atbalsts – finanšu instrumentu veidā

MVU

Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

Biznesa 

uzsācējiem



ALTUM atbalsts – visās attīstības stadijās

idejas 

attīstība
darbības

uzsākšana
agrīnā 

izaugsme
stabila

izaugsme
paplašināšanās

izaugsme

Uzņēmuma attīstības stadija
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Uzņēmējs, ģimene, draugi

Riska kapitāla fondi:

akselerācijas, sēklas, sākuma, izaugsmes 

Starta un mikro kredīti

Privātie investori

(biznesa eņģeļi u.c.)

Banku finansējumu papildinošie:

kredīta garantijas, mezanīna aizdevums

Komercbankas 

(kredīti, līzings, faktorings)

Aizdevumi MVU, lauksaimniekiem 

Eksporta kredītu garantijas



Piemērotākā finanšu 

risinājuma izvēle



Priekšnosacījumi valsts atbalsta saņemšanai

DZĪVOTSPĒJĪGS PROJEKTS:

 skaidrs biznesa koncepts

 skaidrs mērķa tirgus

 pamatota un rūpīgi plānota naudas plūsma

 identificēti riski



Kādu finansējuma veidu izvēlēties?

AIZDEVUMS
Prognozējama,

stabila attīstība

(bankas, ALTUM u.c.)

KAPITĀLS
Agrīna izaugsme,

strauja attīstība

(riska kapitāls, 

biznesa enģeļi u.c.)

Projektam 

nepieciešams 

finansējums

?
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Finansējuma veidu salīdzinājums

KAPITĀLS

 Pieredze un zināšanas

 Nav atmaksas grafika

 Nav jāatdod neveiksmes 

gadījumā

 Jādalās uzņēmuma kontrolē

 Jādalās nākotnes peļņā

AIZDEVUMS

 Salīdzinoši lēta nauda

 Vienkāršāka piesaiste

 Nav jāskaņo vadības lēmumi 

 Konkrēts maksājumu grafiks



Atbalsts 

uzņēmumu attīstībai



ALTUM piedāvājums uzņēmumu attīstībai

Kredītu garantijas

Mezanīna aizdevums

PAPILDINĀJUMS 

BANKAS 

FINANSĒJUMAM

AIZDEVUMIKAPITĀLS
EKSPORTA RISKU 

SAMAZINĀŠANA

MVU izaugsmes aizdevumi

MVU mikrokredīti

Aizdevumi infrastruktūrai

Apgrozāmo līdzekļu 

aizdevumi lauksaimniekiem

Lauksaimniecības zemes 

iegādes aizdevumi

Izaugsmes riska 

kapitāls
Eksporta kredītu 
garantijas



Finansējuma 

iespēju paplašināšana 

sadarbībā ar bankām



Kredītu garantijas (1)

Finanšu pakalpojumi, kam var piešķirt garantiju:

 investīciju aizdevumiem

 apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem

 finanšu līzingam 

 faktoringam

 banku garantijām



Kredītu garantijas (2)

Atbalstāmās nozares

 Ražošana (pārtika, elektronika, metālrūpniecība, 

būvmateriāli, ķīmija, farmācija, kokapstrāde, lopbarība u.c.) 

 Pakalpojumi (IT, būvniecība, veselības aprūpe, sabiedriskā 

ēdināšana u.c.)

 Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība

 Nekustamā industriālā īpašuma attīstīšana



Kredītu garantijas (3)

Nozaru un darbību ierobežojumi

 Finanses, apdrošināšana, azartspēles un derības

 Ieroči, munīcija, tabaka, alkohols

 Transportlīdzekļu un sadzīves iekārtu iznomāšana

 Operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot:

- daudzdzīvokļu māju siltināšana

- nekustamā industriālā īpašuma attīstīšana

 Kravas auto transporta iegāde kravu pārvadātājiem

 Avansa maksājumam citu ES projektu īstenošanai

 Kapitāldaļu iegāde

 Elektroenerģijas ražošana un siltumapgāde



Komersantu garantijas

Risinājums nepietiekama 

nodrošinājuma gadījumā:

 Apmērs līdz 80% 

 Garantētā summa līdz 1.5 

milj.EUR

 Garantijas termiņš līdz 10 

gadiem

 Garantijas maksa gadā 

0.2-1.25%



Lauksaimnieku garantijas

 Atbalsta nozare: primārā lauksaimniecība

 Garantijas apmērs līdz 80%

 Garantijas summa

− līdz 1 milj. EUR vienam kredīta ņēmējam vai savstarpēji 

saistītu kredīta ņēmēju grupai, 

− līdz 1.5 milj. EUR LPKS,

− līdz 2 milj. EUR investīcijām un 1.5 milj. EUR

apgrozāmiem līdzekļiem LPKS, kuras neto apgrozījums 

iepriekšējā gadā pārsniedz 7 milj. EUR un  biedru skaits ir 

ne mazāks kā 70

 Garantijas termiņš līdz 10 gadiem

 Garantijas maksa 0.5 - 1.9% (vienreizēja)



Mezanīna aizdevums

Ieguvumi uzņēmējiem: 

 mazāka pašu līdzdalība,

 netiek prasīts papildu nodrošinājums

Uzņēmuma kopējais kapitāls

Bankas kredīts Mezanīna 

aizdevums

Pašu kapitāls

Papildu aizdevums, kas kalpo kā uzņēmēja līdzfinansējums 

bankas kredītam gadījumā, ja bankas nosacījumi paredz 

lielāku līdzdalību, nekā uzņēmējs spēj sniegt. 



Tiešie valsts atbalsta 

aizdevumi



Atbalsta aizdevumi uzņēmumiem

• Zemākas līdzdalības prasības

• Mazākas nodrošinājuma prasības

• Uzņēmējiem ar mazāku pieredzi 
uzņēmējdarbībā

• Atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta 
ieviešanai

• Aizdevumiem garāki atmaksas termiņi

• Atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai

• Citi atviegloti nosacījumi (konsultāciju iespējas, 
% subsīdijas, komisijas maksas utml.)
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MVU izaugsmes aizdevumi

 Aizdevuma summa 
− investīcijām līdz 2.85 milj. EUR 

− apgrozāmiem līdzekļiem līdz 1 milj. EUR 

 Līdzfinansējums
− 10% investīcijām

 Aizdevuma termiņš

− investīcijām līdz 15 gadiem

− apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5 gadiem

 Garantija
− ALTUM garantija ražotājiem

 Procentu likme
− No 3% plus 6 mēn. EURIBOR

− Procentu likmes subsīdijas 50% no 

maksājamās procentu summas 

Aizdevumiem virs EUR 100 000 nepieciešama 

bankas atļauja 



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 
− 30 gadi

 Procentu likme

− fiksētā daļa 2.5% gadā

− mainīgā daļa – Valsts kases resursu 

cena

 Zemes iegādes mērķis

− lauksaimniecības produktu ražošanai

Par ierobežojumiem www.altum.lv



Atbalsts eksporta 

darījumiem



Eksporta kredīta garantija

 Apmērs līdz 90% no 

eksporta darījuma summas

 Maksimālais pēcapmaksas 

termiņš – 2 gadi 

 Garantijas summa līdz         

1 milj. EUR

Latvijā ražotu preču 

eksportam vai tādu 

preču eksportam, 

kurām daļa pievienotās 

vērtības apstrādes 

notikusi Latvijā

Nodrošinājums eksportētājam pret ārvalstu pircēja 

maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, pārdodot 

preces vai sniedzot pakalpojumus ar atlikto maksājumu



Valstis, uz kurām eksportējot, var saņemt garantiju



 Jaunu (attīstības valstu) tirgu apgūšana 

 Sadarbība ar jauniem partneriem 

 Eksporta iespējas uz valstīm, kur uzņēmēji saskaras ar 
tradicionāli augstāku risku

 Iespēja izmantot pakalpojumu tirgos, kur privātie 
tirdzniecības kredītrisku apdrošinātāji to nesniedz

 Pakalpojuma pieejamība darījumiem, kuru periods ir 
ilgāks par privāto apdrošinātāju risku vadības politikā 
pieņemto

Ieguvumi eksportētājiem



Darīsim kopā!

www.altum.lv


