
ALTUM         

valsts atbalsta programmas 

biznesam 



Vienotas institūcijas izveide  

2 

Attīstības finanšu institūcija 



Altum loma 

• Specializēta attīstības institūcija – valsts atbalsta 
sniegšanai uzņēmējdarbībai  

• Sniedzam atbalstu konkrēti definētās, valstij nozīmīgās 
jomās un nozarēs 

• Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – uzsācēji, 
mikrouzņēmumi, MVU, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, 
lauksaimnieki u.c. 

• Papildinām komercbanku piedāvājumu jomās, kuras 
neatbilst komercbanku kredītpolitikai – biznesa 
uzsākšana, strauja izaugsme, nepietiekošs 
nodrošinājums u.c. 

• Sadarbība ar komercbankām 

 



Atbalsta finanšu instrumenti Latvijā 
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Uzņēmuma attīstības stadija 

idejas  
attīstība 

darbības 
uzsākšana 

agrīnā  
izaugsme 

stabila 
izaugsme 

Starta un mikro kredīti 
(ALTUM) 

Garantijas 
(LGA, LAF) 

Ar komercbanku 
starpniecību 

Sēklas kapitāla fondi  
(Imprimatur, ZGI u.c.) 

Privātie investori  
(biznesa eņģeļi) 

Riska kapitāla fondi 
(BaltCap, Expansion, FlyCap, ZGI u.c.) 

Kapitāla aizdevumi (mezanīns) 
(LGA) 

MVU kredīti 
(ALTUM, LAF) 

paplašināšanās 

izaugsme 



Starta programma 

 Aizdevums 

 līdz EUR 76 835 

 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 



Topošajiem uzņēmējiem / Uzsācēja uzņēmuma pirmajā darbības gadā 

Starta programma – procentu subsīdija 

Aizdevums  

EUR 35 000 

Procentu likme 7% 

Termiņš 6 gadi 

Procentu 
maksājums 

EUR 8 000 

Procentu 
subsīdija  

80% apmērā 

EUR 6 400 

Faktiskais 
procentu 

maksājums 

EUR 1 600 

Aizdevums  

EUR 15 000 

Procentu likme 8% 

Termiņš 4 gadi 

Procentu 
maksājums 

EUR 2 500 

Procentu 
subsīdija  

70% apmērā 

EUR 1 750 

Faktiskais 

procentu 
maksājums 

EUR 750 

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



• Par nodrošinājumu var kalpot uzņēmuma manta kā lietu 
kopība, tai skaitā par aizdevumu iegādātie pamatlīdzekļi 
 

• Katrs programmas dalībnieks sniedz personisko galvojumu 
30% apmērā no piešķirtā aizdevuma summas, bet 
nepārsniedzot EUR 14 229  
 

• Aizdevumiem virs EUR 25 000 aizdevuma summa nevar 
pārsniegt 135% no piedāvātā nodrošinājuma vērtības 
 

Piemēri: 

• Aizdevums EUR 20 000 – ķīla nav obligāta, tiek ņemta manta 
un iegādātie pamatlīdzekļi 

• Aizdevums EUR 30 000 – prasītās ķīlas vērtība EUR 22 222 

Starta programma – aizdevuma nodrošinājums 



Biežāk pieļautās biznesa uzsācēju kļūdas 

1) Nepietiekami izvērtētas 

savas vai komandas 

kompetences  

2) Nepietiekami izpētīts 

tirgus 

3) Plānojot ieņēmumus, 

nav ņemts vērā 

sākšanas periods un 

sezonalitāte 

4) Netiek identificēti riski  

 

5) Vēlme startēt ar 

zemāko cenu 

6) Pārāk vispārīgas vai 

nepietiekamas 

mārketinga aktivitātes 

7) Pārāk lielas sākuma 

investīcijas 

8) Nepietiekami rūpīga 

finanšu plānošana un 

vadība 



MVU mikrokreditēšanas programma 

 Vienkāršota pieteikšanās 

 

 Atbalsts pieejams 
 mikro, maziem un vidējiem komersantiem 

 

 Aizdevums  
 līdz EUR 25 000 investīcijām un 

apgrozāmiem līdzekļiem 

 Investīcijām līdz 7 gadiem un 
apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5. gadiem, 
bet ne vēlāk kā 31.12.2025. 

 

 Līdzfinansējums 
 līdz EUR 7 114 – līdzdalība 0% 

 virs EUR 7 114 – līdzdalība 10% 

 

 Procentu likmes subsīdijas 
 50 % no maksājamās procentu summas 

projektiem līdz  EUR 30 000  
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv 

 

 

 

 

 

 

  



Mikrokreditēšanas programma 

 Vienkāršota pieteikšanās 

 

 Atbalsts pieejams 
 mikrouzņēmumiem; 

 biznesa uzsācējiem, arī pirms 
uzņēmuma dibināšanas 

 

 Aizdevuma summa  
 līdz EUR 14 228 investīcijām 

 līdz  EUR 7 114 apgrozāmiem līdzekļiem 

 

 Līdzfinansējums 
 līdz EUR 7 114 – līdzdalība 0% 

 virs EUR 7 114 – līdzdalība 10% 

 
 

 

Nozaru ierobežojumi www.altum.lv 

 

 

 

 

 

 

  



MVU izaugsmes aizdevumi 

  

 Atbalsts pieejams 
 mikro, maziem  un vidējiem uzņēmumiem 

 lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvām sabiedrībām 
 

 Aizdevuma summa  
 investīcijām līdz 430 tūkst. EUR 

(lauksaimniecībā līdz 2.85 milj. EUR ) 

 apgrozāmiem līdzekļiem līdz 285 tūkst. 

 pakalpojumu nozarē sīkajiem un mikro 
uzņēmumiem līdz 43 tūkst. EUR 

 

 Līdzfinansējums 
 10% investīcijām 

 

 Garantija 
 LAF garantija lauksaimniekiem 

 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 no 14.2* tūkst. EUR  līdz 1.4 milj. 

EUR 

 apgrozāmiem līdzekļiem no 7.1* tūkst. EUR 
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 

* minimālās summas ierobežojumi  attiecas uz mikrouzņēmumiem 

Nozaru ierobežojumi www.altum.lv 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu programma 

 Atbalsts pieejams lauksaimniecības 

 produktu primārajiem ražotājiem 

 pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 
 

Aizdevuma summa 
 no EUR 7 000 līdz EUR 1.0 milj. EUR  

 kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2.85 milj. EUR 
 

 Garantijas 
  LAF garantijas 

 

 Procentu likme 
  EUR fiksētā no 4% 

  
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv 

 

 



Zemes iegādes kreditēšanas programma 

 Sadarbībā ar LAF 
 ALTUM veic aizdevumu pieteikumu  

pieņemšanu, izvērtēšanu, aizdevumu 
izsniegšanu un administrēšanu, bet 
lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, 
pamatojoties uz ALTUM ieteikumu, 
pieņem LAF 

 

 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 

 

 

 



Atrodi sev piemērotāko programmu – www.altum.lv 



Atbalstām labas idejas un 

perspektīvus projektus 


