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Alternatīvais finansējums
Riska kapitāla fondi
Kas tas ir?
•	 Riska	kapitāla	fondi	ir	komercsabiedrības,	kas	iegulda	pieejamos	naudas	līdzekļus	jaunu	uzņēmumu	vai	projektu	

finansēšanā.	 Lielākoties	par	 riska	 investīciju	objektiem	 tiek	 izraudzīti	uzņēmumi	ar	augstu	 straujas	 izaugsmes	
potenciālu	vai	projekti,	kas	to	īstenošanas	gadījumā	var	nest	ievērojamu	peļņu	attiecībā	uz	projektā	investēto	kapitālu.	

Mērķi:
•	 Riska	kapitāla	fondu	galvenais	uzdevums	ir	veicināt	straujāku	jauno	uzņēmumu	izaugsmi	un	attīstību,	kā	arī	radīt	

peļņas	gūšanas	mehānismu.
Tipi:
Sēklas	kapitāls	-	jauniem	uzņēmumiem,	kuriem	vēl	nav	savu	produktu	vai	organizētas	uzņēmējdarbības.	Investīciju	
kapitāls	var	 tikt	 izmantots,	 lai	 izveidotu	produkta	paraugu,	veiktu	tirgus	 izpēti,	vai	segtu	administratīvās	 izmaksas.
Starta	 kapitāls	 -	 uzņēmumiem,	 kuriem	 ir	 jau	 izstrādāts	 savas	 produkcijas	 paraugs.	 Finansējums	 šajā	 posmā	 tiek	
piešķirts,	lai	nokomplektētu	pārvaldību,	paplašinātu	tirgus	izpēti	un	palaistu	produktu	vai	pakalpojumu	apgrozībā.	
Agrīnā	 posma	 kapitāls	 -	 uzņēmumiem,	 kuri	 divu	 līdz	 trīs	 pastāvēšanas	 gadu	 laikā	 ir	 nostabilizējušies,	
ir	 attīstījusies	 pārvaldība,	 kā	 arī	 pārdošanas	 apjomi	 ir	 augoši.	 Šis	 finansējums	 palīdzēs	
palielināt	 pārdošanas	 apjomu,	 uzlabot	 produktivitāti,	 kā	 arī	 palielināt	 uzņēmuma	 efektivitāti.
Izplešanās	 kapitāls	 -	 stabiliem	 uzņēmumiem,	 kuriem	 nepieciešams	 finansējums,	 lai	 paplašinātos.	
Finansējums	 šajā	 posmā	 palīdzēs	 apgūt	 jaunus	 tirgus	 vai	 palielināt	 mārketinga	 pasākumus.
Vēlā	posma	kapitāls	-	uzņēmumiem,	kuri	ir	sasnieguši	iespaidīgus	pārdošanas	un	ieņēmumu	rādītājus.	Šajā	posmā	
piešķirtais	 finansējums	 palīdzēs	 palielināt	 veiktspēju,	 attīstīt	 mārketingu,	 kā	 arī	 palielināt	 apgrozāmos	 līdzekļus.

Riska kapitāla fondu pārvaldītāji, kuri ir aktīvi Latvijā: 
Imprimatur	Capital	-	http://www.impcap.com/
Expansion	Capital	-	http://www.excap.lv/
Baltcap	Management	-	http://www.baltcap.com/
Flycap	-	http://www.flycap.lv/
Imprimatur	Capital	Fund	Management	-	http://www.icfm.lv/lv/sakums
ZGI	Capital	-	http://www.zgi.lv
Capitalia	-	http://www.capitalia.lv/
BPM	Capital	-	http://www.bpmcapital.eu/
3TS	Capital	Partners	-	http://3tscapital.com/
Livonia	Partners	-	http://inventure.fi/
Eko	Investors	-	http://www.ekoinvestors.lv/



Pūļa finansējums
Kas tas ir?
•	 Pūļa	 finansējums	 ir	 kolektīvas	 sadarbības	 veids,	 kad	 indivīdi	 brīvprātīgi,	 vairumā	

gadījumu	 izmantojot	 interneta	 vidi,	 apvieno	 savus	 finanšu	 vai	 citus	 resursus,	 lai	
atbalstītu	 citus	 cilvēkus	 vai	 organizācijas,	 par	 to	 visbiežāk	 saņemot	 materiālu	 atlīdzību.

Mērķi:
•	 Attīstīt	jaunos	uzņēmumus,	izmantojot	brīvprātīgu	sabiedrības	finansiālo	atbalstu;
•	 Dibināt	kontaktus	starp	potenciāliem	investoriem	un	maziem	un	vidējiem	uzņēmumiem;
•	 Uzņēmuma	produkta	vai	idejas	atpazīstamības	veicināšana	sabiedrībā.

Populārākie Tipi:
“Equity	crowdfunding“	-	kolektīvais	aizdevums
“Donation-based	crowdfunding“	-	uz	ziedojumiem	balstīts	pūļa	finansējums
“Rewards-based	crowdfunding“	-	uz	pakalpojumiem	un	produktiem	balstīts	finansējums

Kolektīvā finansējuma platformas:
“Fundwise“	-	https://fundwise.me/
“Kickstarter”	-	https://www.kickstarter.com/
“Indiegogo”	-	https://www.indiegogo.com/

Zviedrijas kolektīvā finansējuma platforma “Fundedbyme”	-	https://www.fundedbyme.com/en/
Somijas kolektīvā finansējuma platforma “Invesdor”	-	https://www.invesdor.com/en

Informācijai:
•	 Infografika:	Kas	ir	pūļa	finansējums?	-	http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10250/

attachments/1/translations
•	 Pūļa	finansējuma	vēstnesis	-	https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide_en
•	 Kā	piekļūt	pūļa	finansējumam?	-	http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10229/attachments/1/

translations

Savstarpējie aizdevumi
Kas tas ir? 
•	 Savstarpējie	 aizdevumi,	 kas	 tiek	 saukti	 arī	 par	 P2P	 (peer	 to	 peer),	 ir	 salīdzinoši	 jauns	

pakalpojums.	 Tā	 ir	 trīs	 pušu	 savstarpēja	 sadarbība	 –	 aizņēmējs,	 aizdevējs	 un	 platforma,	
kas	 kalpo	 kā	 vidutājs.	 Savstarpējie	 aizdevumi	 ir	 iespēja	 saņemt	 naudas	 aizdevumus	
no	 privātpersonām	 vai	 institucionāliem	 investoriem,	 kuriem	 ir	 brīvie	 līdzekļi.

Mērķis:
•	 Sniegt	iespējami	ātrāku	un	ērtāku	veidu,	kā	noformēt	aizņēmumu.

Tipi:
“Peer-to-peer”	-	patēriņa	aizdevumi;
“Peer-to-peer	Business	lending“	-	biznesa	aizdevumi;

Informācijai:
•	 Eiropas	privātā	un	riska	kapitāla	fondu	asociācija	-	http://www.investeurope.eu/
•	 Par	riska	kapitālu	fondiem	-	http://ec.europa.eu/finance/investment/venture_capital/index_en.htm	



Savstarpējo aizdevumu platformas:

“Mintos”	-	https://www.mintos.com/lv/	
“Viventor”	-	https://www.viventor.com/	
“Twino”	-		https://www.twino.eu/	

Savstarpējo aizdevumu platformas Lietuvā un Igaunijā:
“FinBee”	-	https://www.finbee.lt/	
“Pitchswag”	-	https://www.pitchswag.com/
“Savy”	-	https://gosavy.com/	
“Investly”	-	https://investly.co/main/	
“Fundwise”	-	https://fundwise.me/	
“Inwise”	-	https://inwise.co/	
“Bondora”	-	https://www.bondora.com/

Informācijai:
•	 Par	un	ap	savstarpējo	aizdevumu	mājaslapām	-	http://www.telegraph.co.uk/personal-banking/

savings/peer-to-peer-lending-everything-you-need-to-know-about-the-leadi/
•	 Kā	savstarpējo	aizdevumu	platformas	mainīs	šo	industriju?	-	https://www.pwc.com/us/en/

consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf
•	 Kāpēc	investoriem	vajadzētu	koncentrēties	uz	savstarpējiem	aizdevumiem?	-	http://www.

marketwatch.com/story/why-income-investors-should-consider-peer-to-peer-lending-2015-12-29

Biznesa eņģeļi
Kas tas ir?
•	 Biznesa	 eņģeļi	 parasti	 ir	 turīgi	 un	 pieredzes	 bagāti	 biznesmeņi,	 kuri	 tiešā	 veidā	 investē	

daļu	 no	 sava	 kapitāla	 jaunos,	 augošos	 uzņēmumos.	 Biznesa	 eņģeļi	 var	 investēt	 gan	
individuāli,	 gan	 konsorcijā,	 kur	 viens	 eņģelis	 uzņemas	 vadošo	 lomu.	 Bez	 kapitāla,	
investori	 jeb	 eņģeļi	 dalās	 ar	 biznesa	 vadības	 pieredzi,	 prasmēm	 un	 uzņēmēju	 kontaktiem.

Mērķi:

•	 Mudināt	 Eiropas	 Savienības	 valstis	 mācīties	 no	 labas	 prakses,	 piemēram,	 atbalstot	

biznesa	eņģeļu	investīcijas,	 jo	 īpaši	pāri	robežām,	sadarbojoties	ar	riska	kapitāla	fondiem.

Kur atrast Biznesa Eņģeļus Latvijā:

“Latvijas	Privāto	Investoru	asociācija”	-	www.biznesaengeli.lv	

“Seed	Forum	Latvia”	-	www.seedforum.org

“CONNECT	Latvija”	-	www.connectlatvia.lv

“Latban”	-	http://latban.lv/	

Informācijai

•	 Biznesa	eņģeļu	atbalsts	MVU	izaugsmei	(rokasgrāmata)	-	http://bookshop.europa.eu/en/

fostering-business-angel-activities-in-support-of-sme-growth-pbETBN15002/

•	 Biznesa	eņģeļu	tīkls	-	http://www.eban.org/	(pārstāv	sākumposma	investoru	kopienu	

Eiropā)

•	 Biznesa	eņģeļu	tīkls	-	http://www.businessangelseurope.com/SitePages/default.aspx	

(pārstāv	Eiropas	eņģeļu	federācijas	un	tirdzniecības	asociācijas)



Šī	faktu	lapa	tiek	finansēta	no	Eiropas	Savienības	COSME	programmas	(2014	-	2020)	finansēju-
ma	līguma	Nr.	649336	ietvaros

Kontaktinformācija:		
Eiropas	Biznesa	atbalsta	tīkls	Latvijā
E	-pasts:	info@een.lv
www.een.lv

Granti
Kas tas ir?

•	 Granti	ir	finansiālās	palīdzības	veids,	kas	nav	jāatmaksā.	Grantus	piešķir	valdības,	fondi	vai	korporācijas.	Tos	piešķir	

bezpeļņas	organizācijām,	 izglītības	 iestādēm,	 jauniem	uzņēmumiem,	 izpētes	 centriem	un	privātpersonām.

Mērķi:

•	 Sniegt	 finansiālu	 atbalstu	 pētniecībai	 un	 attīstībai,	 jaunu	 produktu	 izstrādei,	 konkurētspējas	 palielināšanai,	

jaunu	iekārtu	iegādei,	darba	spēka	kvalifikācijas	celšanai.

Pieejamie granti Eiropā:

“HORIZON	2020”	(Pētniecība	un	inovācijas)	-	http://h2020.lv/lv	

“ERASMUS	+	“(	Izglītība,	mācības,	jaunatne	un	sports)	-	http://www.erasmus-plus.lv/lat/par_erasmus_plus/

“CREATIVE	EUROPE”	(kultūra	un	radošās	nozares)	-	http://www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/	

“Justice	programme”	(tiesiskums)	-	http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/index_lv.htm	

“EASI”	programma	(nodarbinātība	un	sociālā	inovācija)	-	http://www.lm.gov.lv/text/2629		

Informācijai: 

Nozares,	kurās	pieejami	EK	granti	-	http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

www.Twitter.com/EEN_Latvia

www.Facebook.com/EEN.Latvia

www.linkedin.com


