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 Attīstības banka – īpaša institūcija valsts 
atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai 

 Turpinām sniegt atbalstu valstij nozīmīgās 
jomās un nozarēs 

 Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – 
uzsācēji, mikrouzņēmumi, ražotāji, 
lauksaimnieki u.c. 

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

 Finansējam projektus arī sadarbībā ar 
komercbankām 

 

Hipotēku banka – kas mēs esam? 



Hipotēku bankas ieguldījums  

Latvijas attīstībā 

      Kopš 2009. gada:  

Atbalstīti vairāk kā 3700 projekti 

Ieguldīti 256 miljoni latu 

Vairāk kā 8200 darbavietas 

Vismaz 700 jauni uzņēmumi 

 

 

- Pieprasītākās  programmas – mikrokredītu, biznesa uzsācēju, lauksaimniecības 

- Reģionos noturēti iedzīvotāji 

- Nodrošināti nodokļu ieņēmumi  



Hipotēku bankas sniegtais valsts atbalsts  
Dati uz 31.10.2012. 



Valsts atbalsta programmas 

 

Pieejamas arī turpmāk dažādām auditorijām un mērķiem:  

 
1) Starta programma  

2) Mikrokredītu programma  

3) MVU izaugsmes programma  

4) Konkurētspējas uzlabošanas programma  

5) Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programma 

6) Zemes iegādes kreditēšanas programma 

 

140 miljoni latu 

vēl pieejamais finansējums līdz 2015. gadam  

 

 



Tūkstošiem realizētu projektu un 

veiksmes stāstu 



Bankas piedāvājums  

biznesa uzsācējiem 

• Biznesa uzsācējs – no idejas līdz 3 gadiem  

• Īpašs piedāvājums īpašai auditorijai: 

 Izglītība : mācības, mentori 

 Atbalsts: projekta izvērtējums, konsultācijas, palīdzība 
biznesa plāna rakstīšanā 

 Iedvesma: labie piemēri, iedrošinājums 

 Finansējums: aizdevumi, granti 

 
 
 



Starta programma 

 Aizdevums 

 līdz Ls 54 000  

 uz termiņu līdz 8 gadiem 
 

 Grants 

 līdz Ls 3600 darbības uzsākšanai   

 līdz Ls 2000 kredīta atmaksai 
 

 0% līdzfinansējums 

 projektiem līdz Ls 5 000, citiem tikai 10% 
 

 Bez papildu ķīlas 

 projektiem līdz Ls 17 500 
 

 Apmācības 

 un konsultantu tīkls visā Latvijā 

 

*nozaru ierobežojumi hipo.lv 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  



Biznesa uzsācēji var pieteikties mācībām sev interesējošā jomā – 

izvēlēties vispārīgo mācību moduli (Nr. 1) vai divus no 

specializētajiem moduļiem (Nr. 2-6): 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

Iespēja bez maksas papildināt zināšanas 

1) Komercdarbības pamati (mazā biznesa organizācija) –  80 

stundas 

2) Vadības pamati – 20 stundas 

3) Tiesiskais regulējums – 20 stundas 

4) Finanšu vadība – 20 stundas 

5) Uzskaite un nodokļi – 20 stundas  

6) Mārketinga pamati – 20 stundas 

 

 

 



 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 Ls 10 000 

 

 Aizdevumiem virs Ls 17 500 aizdevuma summa nevar pārsniegt 135% 
no piedāvātā nodrošinājuma vērtības 

 

Piemēri: 

 Aizdevums Ls 13 500 – ķīla nav obligāta, tiek ņemta manta un iegādātie 
pamatlīdzekļi 

 Aizdevums Ls 20 000 – prasītās ķīlas vērtība Ls 14 814 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

Starta programma – aizdevuma 
nodrošinājums 



Pieteikuma 

anketa dalībai 

programmā 

Biznesa idejas 

apraksts 

Dzīves 

apraksts 

CV 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

Biznesa uzsācējiem –  
vienkāršāka pieteikšanās 

Starta programmas konsultanti  

palīdz sagatavot nepieciešamos dokumentus 

+ + 



Mikrokredītu programma 
 Vienkāršota pieteikšanās 

 

 Atbalsts pieejams 
 mikrouzņēmumiem; 

 biznesa uzsācējiem, arī pirms uzņēmuma 

dibināšanas 
 

 Aizdevuma summa  

  līdz 10 000 LVL investīcijām 

  līdz 5 000 LVL apgrozāmiem līdzekļiem 
 

 Līdzfinansējums 

  līdz 5 000 LVL līdzdalība 0% 

  virs 5 000 LVL līdzdalība 10% 
 

 Grants 

  500 LVL – republikas pilsētās un Rīgas 

apkārtnes novados; 

  750 LVL – pārējā Latvijas teritorijā 

 

* nozaru ierobežojumi hipo.lv 

 

 

 

 

 

 

  



 Mērķis – aizdevuma dzēšana  

• Mikrouzņēmumiem, kuri veiksmīgi realizējuši biznesa projektu, izlietojuši aizdevumu 
atbilstoši mērķim, izpildījuši visus finansiālā atbalsta līguma nosacījumus – klientam 
jāiesniedz atskaite par projekta realizāciju 

 Izmaksā 12-24 mēnešu laikā pēc aizdevuma līguma noslēgšanas  

 Summa 50% no investīcijām piešķirtās aizdevuma summas, bet 
ne vairāk kā: 

• Ls 500 – Rīgā, Pierīgā (Ādažu, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, 
Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Stopiņu novadi), un republikas pilsētās 
(Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils)   

• Ls 750 – pārējā Latvijas teritorijā 

 Mikrouzņēmējiem pieejamie granti 



  Ļoti būtiski 

  Būtiski 

  Drīzāk 
būtiski, 
nekā 

nebūtiski 

  Nebūtiski 

Vai uzņēmējdarbības uzsākšana 
uzlabojusi Jūsu labklājību? 
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BIZNESA SĀKŠANA = 

LABKLĀJĪBAS PIEAUGUMS 

Kāpēc sākt savu biznesu? 



Kur uzzināt vairāk par to, kā sākt 

biznesu un smelties iedvesmu? 

• Palīgmateriāls biznesa uzsācējiem hipo.lv  

 Kā uzrakstīt biznesa plānu u.c. padomi 

• Dienas starts – laikrakstā Diena un diena.lv 

 5 jaunie uzņēmēji, 9 mēnešu pieredze on-line 

• Mobilā aplikācija sacsavubiznesu.lv 

 Uz mirkli iejusties uzņēmēja ādā  

 Pārsteigt savus draugus 

• Regulāri aicinām savu klientus uz semināriem un konferencēm 

• Seko mums hipo.lv, facebook.com/hipobanka vai draugiem.lv/hipo 



MVU izaugsmes aizdevumi   

 Atbalsts pieejams 
 Maziem un vidējiem uzņēmumiem; 

 Lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvām sabiedrībām 
 

 Aizdevuma summa  

 līdz 2 milj. LVL investīcijām   

lauksaimniecībā 

 līdz 300 tūkst. LVL pārējām investīcijām 

 līdz 200 tūkst. LVL apgrozāmiem 

līdzekļiem 

 līdz 30 tūkst. LVL pakalpojumu nozarē 

sīkajiem un mikro uzņēmumiem 
 

 Līdzfinansējums 

 25% investīcijām 

 lauksaimniekiem īpaši nosacījumi  

līdzdalībai 

 Garantijas 

 LAF garantijas lauksaimniekiem 

*nozaru ierobežojumi hipo.lv 

 

 

 

 

 

  



Konkurētspējas programma 
  

 Atbalsts pieejams 
 Maziem un vidējiem uzņēmumiem; 

 Lielajiem uzņēmumiem 
 

 Aizdevuma summa  

 no 200 tūkst. LVL līdz 5 milj. LVL 

investīcijām    

 no 100 tūkst. LVL līdz 2.5 milj. LVL 

apgrozāmiem līdzekļiem 

 Termiņš 
 Investīcijām līdz 10 gadiem; 

 apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5 gadiem 
 

 Līdzfinansējums 

 25% investīcijām 

 0% apgrozāmiem līdzekļiem 

 

 

 

*nozaru ierobežojumi hipo.lv 

 

 

 

 

 

  



Lauksaimnieku apgrozāmo 

līdzekļu aizdevumi 

 Atbalsts pieejams lauksaimniecības 

 produktu primārajiem ražotājiem; 

 pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 
 

Aizdevuma summa 
  no 5 000 līdz 700 000 LVL 

  kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2 milj. LVL 
 

 Garantijas 
  LAF garantijas 

 

 Aizdevuma valūtas 
  LVL un EUR 
 

 Procentu likme 
  EUR fiksētā no 6% 

  LVL fiksētā no 4% 

 

*nozaru ierobežojumi hipo.lv 

 

 

 



Zemes iegādes  

kreditēšanas programma 

 Sadarbībā ar LAF 
 Banka veic aizdevumu pieteikumu  

pieņemšanu, izvērtēšanu, aizdevumu 

izsniegšanu un administrēšanu, bet lēmumu 

par aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz 

bankas ieteikumu, pieņem LAF 
 

 Aizdevuma summa 
  līdz 100 000 tūkst. LVL 
  

 Procentu likme 
 Fiksētā daļa līdz 2.5% gadā 

 Mainīgā daļa - Valsts kases resursu cena 
 

 Zemes iegādes mērķis 
 lauksaimniecības produktu ražošanai 

 

* par ierobežojumiem hipo.lv 

 

 



Rekomendējošais 
lēmums  

Pieteikums 

Programmas darbības shēma 

Aizņēmējs Pārdevējs 

Finansējuma 
pieprasījums 

Finansējums 

Finansējums 

Finansējums 



Liepāja 

10 

Ventspils

5 
Rīga    

5 
Bauska

20 

Valmiera

6 
Gulbene

2 

Jēkabpils

4 Daugavpils

1 

Rēzekne

1 

Pirmajos piecos programmas darbības mēnešos piešķirti 

54 aizdevumi 2.1 miljonu latu apjomā  

Piešķirtie zemes iegādes aizdevumi 
2012. gada jūlijs-novembris 



Atrodi sev piemērotāko programmu –  

www.hipo.lv/konsultants 



Atbalstām labas idejas un perspektīvus 

projektus! 

www.hipo.lv, www.altum.lv  

Tālrunis 65233722,  

E-pasts marite.lazdina@hipo.lv 

http://www.hipo.lv/
http://www.altum.lv/

