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2 

Attīstības finanšu institūcija «Altum» 

Reorganizācija pabeigta 2015.gada 15.aprīlī 



ALTUM darbības jomas 
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ALTUM uzdevums 

  
 Specializēta attīstības institūcija valsts atbalsta sniegšanai  

 Atbalsts konkrēti definētās, valstij nozīmīgās jomās un 
nozarēs 

 Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā un 
reģionālais pārklājums 

 Finanšu tirgus papildināšana – biznesa uzsācēji, 
mikrouzņēmumi, strauji augoši MVU, inovāciju ieviesēji, 
energoefektivitātes projektu ieviesēji 

 Sadarbība ar komercbankām un citiem finanšu 
starpniekiem 
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ALTUM šobrīd piedāvātās atbalsta  programmas 

15 Valsts atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām un darbības jomām   
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Kādos gadījumos jāmeklē valsts atbalsts? 

Finanšu tirgus 

  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 
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ALTUM atbalsta aizdevumu priekšrocības 

• Mazākas nodrošinājuma prasības 

• Uzņēmējiem ar mazāku pieredzi uzņēmējdarbībā 

• Garāki atmaksas termiņi 

• Atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta ieviešanai 

• Atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai 

• Zemākas pašu kapitāla prasības 

• Citi atviegloti nosacījumi 
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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 7 114, 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 

 jāsniedz personīgais galvojums 
(ierobežotā apmērā) 

 

 Konsultanti 
 konsultantu tīkls visā Latvijā 
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Starta programma – atbalsta sniegšanas process 

 
 
 
 

Sadarbība 
ar konsultantu 

 biznesa 
plānošanā, 
dokumentu 

sagatavošanā 

 
 
 
 

Klients 
sāk projekta  
īstenošanu 
un iesniedz 

dokumentus 

 
 
 
 

Biznesa 
ideja 

 
 
 

Izskatīšana  
un ALTUM 
lēmums 

par atbalsta 
sniegšanu 

No dažām dienām 
līdz vairākiem 

mēnešiem 

Līdz 30 dienām 

 
 

Atbalsta 
saņemšana 

Projekta 
īstenošana 

Aizdevuma 
atmaksa 

 
 

3 – 10 dienas 

 
 
 
 
 

Līguma 
sagatavošana 
un noslēgšana 

~90% 
iesniedz 

~60% tiek 
piešķirts 

 
 
 
 

ALTUM 
kredīt- 

darbinieks 
analizē  

iesniegtos  
dokumentus 
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Biežāk pieļautās biznesa uzsācēju kļūdas 

• Nepietiekami izvērtētas savas 
vai komandas kompetences  

• Nepietiekami izpētīts tirgus 

• Plāno ātrus ieņēmumus – nav 
ņemts vērā sākšanas periods 
un sezonalitāte 

• Netiek identificēti riski  

 

 

 

 

 

 

• Vēlme startēt ar zemāko 
cenu 

• Pārāk vispārīgas vai 
nepietiekamas mārketinga 
aktivitātes 

• Pārāk lielas sākuma 
investīcijas 

• Nepietiekami rūpīga finanšu 
plānošana un vadība 
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ALTUM – blakus uzņēmējiem visā Latvijā 

Reģionālie  
centri 

Konsultāciju 
biroji 
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Atbalstām labas idejas un 

perspektīvus projektus 
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Paldies! 

Altum Reģionālie centri un Konsultāciju biroji visā Latvijā 

Informācija: www.altum.lv 

13 


