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Novērtējuma 
sfēra 
 

ERAF 

ESF+ 

 KF 

EJZF 

ELFLA 

   

Izmantotās datu iegūšanas 
metodes 
 

Dokumentu analīze (sekundārie dati) 

Padziļinātas daļēji strukturētas intervijas 

Kvantitatīvo datu analīze (statistikas dati) 

Anketēšana 

 

IZVĒRTĒJUMA METODOLOĢIJA 

Finanšu instrumentu izveides principi 

Finanšu instrumentus var kombinēt ar papildu atbalstu no programmas  
grantu veidā kā vienotu finanšu instrumenta darbību vienā finansēšanas 
nolīgumā 

Granti nav izmantojami no finanšu instrumentiem saņemtā atbalsta 
atlīdzināšanai 
 
Finanšu instrumenti nav izmantojami grantu priekšfinansēšanai 

Finanšu instrumentu veidi 
Aizdevumi       

Kombinētie finanšu instrumenti    

Riska kapitāls 

Garantijas  

NAP 2027 plānoto pasākumu balstīti 



 

Esošās mekroekonomiskās situācijas analīze – ekonomiskā situācija, 
finansējuma pieejamība, nākotnes attīstības prognozes

Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) pasākumi – plānotie 
pasākumi un finansējums, saņēmēju grupas, iespēja finansēt ar finanšu 

instrumentu palīdzību (izdevumus samazinošas vai ieņēmumus palielinošas 
aktivitātes)

Saņēmēju grupa – raksturojums, pieejamais finansējums (ALTUM, 
komercbankas, ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums, citi 

finansējuma avoti)

ALTUM administrētais finansējums – lietderības un efektivitātes izvērtējums

Saņēmēju grupas vajadzības – anketēšanas rezultāti par finansējuma 
pieejamību (finansējamās jomas, finansētāji, summas), anketēšanas rezultāti par 
finansējuma nepieciešamību (finansējamās jomas, finansējuma apjoms), nozares 

pētījumi, tirgus nepilnības noteikšana

Normatīvā bāze finanšu instrumentu izveidei un citu valstu pieredze – ES 
fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda regulu projekti, ES fondu 2014.-

2020.gada EK vadlīnijas, FI Compass ziņojumi, citi materiāli

Finanšu instrumenti un iesaistītās institūcijas – kombinētie finanšu instrumenti 
(granta un aizdevuma komponente), aizdevumi (tai skaitā subsidētie procentu 

maksājumi), individuālās garantijas, portfeļgarantijas, riska kapitāla instrumenti. 
Institūcijas - ALTUM, komercbankas

NAP2027 pasākumu finansēšana ar finanšu instrumentiem – nepieciešamā 
finansējuma aprēķins, saņēmēju grupa, finanšu instruments, sviras efekts

Finanšu instrumentu piedāvājuma izstrādes process 
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Politikas 
prioritātes 
 

Ekonomiskā attīstība 

& Covid19 krīzes 
seku  mazināšana 

NAP2027 īstenošana  

Nacionālā 

enerģētikas un 

klimata plāna 

2030.gadam 

īstenošana 

 

 

 

Pieejamais komercbanku 
nodrošinātais finansējums 
2019.gada beigās 
 50% uzņēmumu nevēlas pieteikties banku 

aizdevumam, jo nevēlas uzņemties papildu riskus 

 94% uzņēmumu izmanto iekšējos  

finansēšanas avotus 

72% uzņēmumu, kuri bija pieteikušies, 
saņēma nepieciešamo finansējumu 

ESOŠĀ EKONOMISKĀ SITUĀCIJA 

Pieejamais ES fondu finansējums 2014.-2020.gada 
plānošanas periodā 

ES fondu kopējais finansējums – 6,1 miljards EUR 

Kumulatīvās investīcijas finanšu instrumentos 330 938 085 EUR 

Uzkrātās atmaksas  134 288 569 EUR 

Riska kapitāls, aizdevumi, garantijas 

Tautsaimniecības nozares 

Būtiskākais ieguldījums: būvniecība, 
IKT, apstrādes un pārējā 
rūpniecība, lauksaimniecība un 
mežsaimniecība, transports un 
uzglabāšana, tirdzniecība. 

Visvairāk koronovīrusa pandēmijas 

izraisītās krīzes ietekmētās nozares: 
izmitināšana un ēdināšana, atpūtas un 
izklaides pakalpojumi, transports, 
apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, 
nekustamie īpašumi un būvniecība. 

Tirgus nepilnība: uzņēmēju vēlme un spēja aizņemties ir palielinājusies, 

komercbanku spēja un vēlme kreditēt uzņēmumus ir samazinājusies. 

Augstas kredītu procentu likmes (vidēji 3,6 %): uzņēmējiem bieži 

nepieciešamas salīdzinoši nelielas summas, kuras banku sektors 

nonodrošina. 

~6 miljardi EUR - komercbanku ieguldījums 

tautsaimniecības nozaru kreditēšanā 

~ 733 miljoni EUR - nebanku 

kredītdevēju kreditēšana  



 

 

 

 

v  Politikas 
prioritātes 
 

Atvērts 

regulējums 

biznesam 

Atvērto datu 

potenciāla 

izmantošana 

Ilgtspējīga 

uzņēmumu 

rentabilitāte 

 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

175 000 
Mazie un vidējie 

uzņēmumi 

250 
Lielie 

uzņēmumi 

Pieejamais komercbanku 
nodrošinātais finansējums 
tautsaimniecībai (2019.gada 
beigās) 
 

Komercbanku aizdevumi 
tautsaimniecībai 6,2 miljardi 
EUR 
Līzinga pakalpojumu sniedzēju 
portfelis – 1,7 miljardi EUR 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

NAP2027 pasākumi 

Analizēti 9 NAP2027 ERAF finansēti pasākumi uzņēmējdarbības 

veicināšanai, FI piedāvāti 1 pasākumam 

Finansējums kopā 250 000 000 EUR 

 

Pieejamais ALTUM administrētais finansējums 
(2019.gada beigās) 

Kopējais aizdevumu 
portfelis komersantiem – 
168 147 000 EUR 

Eksporta kredīta garantiju portfelis – 7 300 000 EUR  

 

Kopējais garantiju portfelis 
komersantiem –  

161 929 216 EUR 



 

 

 

  

Ieteiktie finanšu produkti 
 

NAP pasākums Nr. 81: Fondu fonds – 250 miljoni EUR  
 Aizdevumi –  200 miljoni EUR (80 miljoni NAP2027 pasākums 

Nr. 81 un ALTUM finansējums 120 miljoni EUR).  

o Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības 
veicēji  

o Plānotais sviras efekts 2.9 

 Kombinētais finanšu instruments ar granta un aizdevuma 
komponenti, kur granta komponente nepārsniedz 50% – 125 
miljoni EUR (45 miljoni NAP2027 pasākums Nr. 81 un ALTUM 
finansējums 80 miljoni EUR). 

o  Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības 
veicēji 

o Plānotais sviras efekts 3.27 

 Garantijas – 50 miljoni EUR (NAP2027 pasākums Nr. 81). 
Nodrošinātais finansējums, izmantojot garantijas, apmēram 250 
miljoni EUR.  

o Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības 
veicēji 

o Plānotais sviras efekts 5 

 Riska kapitāls – 120 miljoni EUR (75 miljoni EUR NAP2027 
Nr.81 un 45 miljoni EUR privātās investīcijas) 

o Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības 
veicēji 

o  Plānotais sviras efekts 1.88 

 

Tirgus nepilnība ~ 1 270 miljoni EUR 
(anketēšanas rezultāti) 

 23% repsondentu prasīja finansējumu no komercbankām  

 43% respodentu, kas prasīja finansējumu komercbankās, 
nesaņēma prasīto  finansējumu 

 20% respondentu, kas prasīja finansējumu komercbankās,  
nepieciešamo finansējumu komercbankas saņēma daļēji 



  

MVU attīstībai: 
 Starta un izaugsmes aizdevumi – 20 miljoni EUR (NAP2027) 

 Sēklas un izaugsmes stadijas riska kapitāls un mezanīna 
investīcijas – 15 miljoni EUR NAP2027 finansējums, privātais 
finansējums 60 miljoni EUR 

 Daudzpakāpju riska kapitāla fondi – 45 miljoni EUR NAP2027 
finansējums un 15 miljoni EUR privātais finansējums  

 Aizdevumi produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un 
apgrozāmie līdzekļi) – 15 miljoni EUR NAP2027 finansējums un 
60 miljoni EUR ALTUM finansējums 

 Individuālās garantijas – 25 miljoni EUR NAP2027 
finansējums, tādējādi piesaistot 125 miljoni EUR privāto 
finansējumu 

  Portfeļgarantijas – 15 miljoni EUR NAP2027 finansējums, 
piesaistot 75 miljonus EUR privāto finansējumu 

 

Ieteikto finanšu produktu izmantošana 

Digitalizācijai: kombinētie FI ar granta un aizdevuma 
komponenti – 60 miljoni EUR  

 (NAP2027 – 20 miljoni EUR un ALTUM – 40 miljoni EUR) un 
individuālās garantijas 50 miljoni EUR (t.sk. NAP2027 – 10 
miljoni EUR garantiju nodrošināšanai) 
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Politikas 
prioritātes 
 

Energoefektivitāte 

Dekarbonizācija  

 

 

 

 

AER īpatsvara 

pieaugums 

2014.-2020. gadā pieejamais ALTUM 
administrētais ES fondu finansējums daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes (DME) projektiem 
 

Granti par EUR 176 450 903 (no kuriem ERAF 85%) 

AER un ENERGOEFEKTIVITĀTE 

 

Komercbanku un līzinga kompāniju nodrošinātais 
finansējums DME projektiem 

Garantijas un aizdevumi par EUR 25 011 823  

(no kuriem ERAF 85 %) 

4 komercbankas sniedz atbalstu daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai 

ALTUM līdzfinansējums 

Bez nekustamā īpašuma ķīlas 

237 

Siltumapgādes 
komersanti 

2014.-2020. gadā pieejamais ES fondu finansējums 

Pašvaldībām pieejams granta finansējums 4.2.2. SAM – 40 miljoni 

EUR. 

Finansējums energoefektivitātes veicināšanai un pārejai uz AER 

izmantošanu – 4.1.1. SAM un 4.3.1. SAM ietvaros – 80 miljoni EUR. 

Saņēmēju 
grupa 

7 500 
Privātmājas 

2 000 
Daudzdzīvokļu 

ēkas 

175 000 
komersanti 

4 967 
Pašvaldību ēkas 

838 
Valsts institūciju 

ēkas 
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Ieteiktie finanšu produkti – kombinētie FI 
 
 

NAP2027 pasākumi – FI izmantošana 

NAP2027 plānoti 12 ERAF finansēti pasākumi AER un 

energoefektivitātes veicināšanai, FI ieteikti 5 pasākumiem 

FI finansējums kopā vairāk nekā 278 miljoni EUR 

Biometāna ražošanas un izmantošanas veicināšana – 25 miljoni 
EUR 

 Grants līdz 50%, aizdevums vismaz 50% 

 Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības veicēji, kas 
ražo biometānu 

 Sviras efekts 1,17 

AER izmantošana elektroenerģijas ražošanā veicināšana – 25,5 
miljoni EUR 

 Grants līdz 50%, aizdevums vismaz 50% 

 Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības veicēji, 
pašvaldību kapitālsabiedrības, AER kopienas un 
energokopienas 

 Sviras efekts 1,17 

 
Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās – 131,25 
miljoni EUR 

 Grants līdz 50%, aizdevums vismaz 50% 

 Finansējuma saņēmēji – dzīvokļu īpašnieki 

 Sviras efekts – 1,17 



  

Ieteiktie finanšu produkti – kombinētie FI 
 
 

AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā 
un komersantos – 50 miljoni EUR 

 Grants līdz 50%, aizdevums vismaz 50% 

 Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības veicēji 

 Sviras efekts 1,17 

AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un 
individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē – 55 miljoni EUR 

 Grants līdz 50%, aizdevums vismaz 50% 

 Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības veicēji un 
pašvaldību kapitālsabiedrības 

 Sviras efekts 1,17 

Valsts ēku energefektivitātes uzlabošana – 15 miljoni EUR 

 Grants līdz 50%, aizdevums vismaz 50% 

 Finansējuma saņēmēji – valsts tiešās pārvaldes iestāžu ēku 
īpašnieki 

 Sviras efekts 1,17 
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Politikas 
prioritātes 
 

Zināšanu un 

tehnoloģiju 

ietilpīgas 

ekonomikas 

veidošana 

Inovācijas 

ekosistēmas 

sekmēšana 

Viedās 

specializācijas 

stratēģijas jomu 

mērķu 

sasniegšana 

 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

68 
zinātniskās 
institūcijas 

1588 
inovatīvi 

uzņēmumi 

Pieejamais komercbanku 
nodrošinātais finansējums 
(2019.gada beigās) 
 

Zinātniskiem un profesionāliem 
pakalpojumu uzņēmumiem 
iekšzemes nefinanšu sabiedrību 
kredītportfelis ir  

 ~33,6 miljoni EUR 

ZINĀTNE, PĒTNIECĪBA UN 
INOVĀCIJAS 

Pieejamais ALTUM administrētais finansējums 
visiem komersantiem (2019.gada beigās) 

Aizdevumi komersantiem  

168 147 000 EUR 

Pieejami sēklas kapitāla, sākuma kapitāla, izaugsmes 
kapitāla fondi, kā arī akcelerācijas fonds 

Garantijas komersantiem 

 161 929 216 EUR 



 

 

 

  

 

 

  

Ieteiktie finanšu produkti – Fondu fonds 

NAP2027 pasākumi 
Kopumā NAP2027 plānoti 
16 pasākumi par 707 400 000 EUR 

FI plānoti pasākumam 
Nr. 81 – Fondu fonds 
 

Produktivitātes celšanai reģionos – 70 miljoni EUR (NAP2027 
pasākums Nr. 81) 

 Finansējuma saņēmēji – komersanti  

 Plānotais sviras efekts 1.18 

Nepieciešamais finansējums 

Mikrouzņēmumiem investīcijas kapitālā 83 miljoni EUR     
Maziem uzņēmumiem investīcijas kapitālā 34 miljoni EUR 

Investīcijām inovatīvos produktos  180 miljoni EUR 

Var tikt piemēroti dažādi finanšu instrumenti – aizdevumi, garantijas, 
kombinētie finanšu instrumenti un riska kapitāls, kas tiek 
administrēti uzņēmējdarbības kontekstā 



 

 

 

 

 

 

 

 

v Politikas 
prioritātes 
 

Ekonomikas 

stiprināšana 

Efektīva  publiskā 

pārvaldība 

Viedās 

specializācijas 

jomu mērķu 

sasniegšana 

 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

96 
Valsts tieša 

dalība kapitāl-
sabiedrībās 

kapitāldaļu 
turētāji -

galvenokārt 
nozaru 

ministrijas 

182 
Valsts 

kapitālsabiedrības 

Komercbanku  nodrošinātais 
finansējums, 2017.-2019.gads 
(anketēšanas rezultāti ) 
 

Komercbankas ir nodrošinājušas 
nepieciešamo finansējumu  

VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBAS, VESELĪBAS 
APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, KULTŪRAS 
IESTĀDES 
 

Pieejamais ALTUM administrētais 
finansējums, uz 2019.gada beigām 

Pieejams ALTUM finansējums, 

kapitālsabiedrības nav to izmantojušas   

Nepieciešamais finansējums 

Finanšu instrumentu izmantošana nav plānota 

NAP2027 pasākumi 

9 NAP2027 pasākumi, ko plānots finansēt ar ERAF finanšu līdzekļu 
palīdzību par kopējo summu 536 317 500 EUR  

 

7 NAP2027 pasākumi, ko plānots finansēt ar KF finanšu līdzekļu 
palīdzību par kopējo summu 1 022 736 000 EUR 
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Politikas 
prioritātes 
 

Oglekļa mazietilpīga, 

resursefektīva un 

klimatnoturīga attīstība 

Integrētas transporta 

sistēmas attīstība 

Aprites 

ekonomika 
 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

40 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

1% ekonomiski 

aktīvie  

uzņēmumi 

100 
ūdenssaimniecības 

uzņēmumu 

INFRASTRUKTŪRA 

NAP2027 pasākumi, kur plānoti FI  

Kopumā NAP2027 plānoti 
2 pasākumi par 40 000 000 EUR 

 

Nr. 296 – aprites ekonomikas principu 
ievērošana  
 
Nr.609 – Latvijas ostu darbības pārkārtošana 

3 lielās  
un 5 mazās 

ostas 



 

 

  

Ieteiktie finanšu produkti 

Nepieciešamais finansējums FI 

Aprites ekonomikas attīstībai   Ostu darbības pārkārtošanai 

FI finansējums 20 000 000 EUR 

 1 milj. EUR max projekta summa 7 milj. EUR max projekta summa 

FI finansējums 20 000 000 EUR 

Aprites ekonomikas attīstībai 

Ostu darbības pārkārtošanai 

 Kombinētais finanšu instruments: grants 20%, aizdevums 
80% 

 Finansējuma saņēmēji – saimnieciskās darbības veicēji 

 Sviras efekts – 1,17 

 Aizdevums vismaz 50%, grants līdz 50 % 

 Finansējuma saņēmēji – lielās un mazās ostu pārvaldes 

 Sviras efekts – 1,17 
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Politikas 
prioritātes 
 

Sociālie un 

ekonomiskie 

mērķi 

Sociālo 

pakalpojumu 

attīstība 

Sociāli atbildīga 

uzņēmējdarbība 
 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

119 
aktīvi sociālie 

uzņēmumi (SU) 

30 
darba 

integrācijas 
SU 

200 
plānoti jauni 

sociālie uzņēmumi 

Pieejamais komercbanku 
Finansējums, 2017.-2019.gads 
(anketēšanas rezultāti) 
 

20% sociālo uzņēmumu prasīja 

finansējumu komercbankās 

16% sociālo uzņēmumu 
neieguva finansējumu no 
komercbankām vai ieguva daļēji 

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Pieejamais ALTUM administrētais ES fondu finansējums 
(2019.gada beigās) 

8 aizdevumi 

par EUR 181 804  

48 SU ES fondu granta līgumi par 2 614 000 EUR 

 Kopējais plānotais finansējums 11 120 206 EUR 

Garantijas nav izmantotas  



 

 

  

Ieteiktie finanšu produkti 

SU uzņēmējdarbības 
uzsākšanai  

SU biznesa un sociālā plāna 
īstenošanai  

Grants līdz 70%,  
aizdevums vismaz 30%  

Finansējuma saņēmējs – 
sociālās uzņēmējdarbības 
uzsācējs – SIA 

Sviras efekts – 1,17 
 

Grants līdz 50%  aizdevums     
vismaz 50% 

Finansējuma saņēmējs – 
ekonomiski aktīvs SU 

Sviras efekts – 1,17 

Nepieciešamais finansējums 

SU uzņēmējdarbības uzsākšanai  SU biznesa un sociālā plāna 
īstenošanai 

100 atbalstāmie SU  

FI investēt  4 500 000 EUR 

45 atbalstāmie SU 

FI investēt 4 500 000 EUR 

NAP2027 pasākumi – plānoti FI 

Pasākums Nr. 502 Atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību 
Finansējums – 14 milj. EUR, tai skaitā 9 milj. EUR FI 
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Politikas 
prioritātes 
 

Uz cilvēku 

centrēta 

veselības 

aprūpe 

Nevienlīdzību 

mazināšana 

Sociālā 

iekļaušana 
 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

 
Nozares 

ministrijas 

 
Sociālie 

uzņēmumi 

 
Valsts 

institūcijas  

ES fondu 2014.-2020.gada 
plānošanas periods 

Finanšu instrumenti netika izmantoti 

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS PLUS 

Nepieciešamais finansējums SU 

SU uzņēmējdarbības uzsākšanai   SU biznesa un sociālā plāna 
īstenošanai 

100 sociālie uzņēmumi 

FI investēt 4 500 000 EUR 

45 sociālie  uzņēmumi 

FI investēt 4 500 000 EUR 

NAP2027 pasākumi – FI izmantošana 

Kopumā NAP2027 plānoti 
68 pasākumi par 915 440 085 EUR 

FI plānotais pasākums 

Nr. 502 – atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību –      

9 miljoni EUR 
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Politikas 
prioritātes 
 

Saimniecību 

konkurētspējas 

celšana 

Infrastruktūras 

izveide un 

uzlabošana 

Tehnikas 

nomaiņa 
 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

26 000 
reģistrēti kā SIA 

vai A/S 

65% 
ļoti mazas 

saimniecības 

68 000 
saimniecības 

Pieejamais ALTUM 
administrētais finansējums 
2019.gada beigās 
 

3 speciālas aizdevumu 

programmas lauku saimnieciskās 

darbības veicējiem  

Aizdevumi 125 000 000 EUR 

LAUKSAIMNIECĪBA, LAUKU 
ATTĪSTĪBA UN MEŽSAIMNIECĪBA 

Pieejamais komercbanku un līzinga kompāniju 
finansējums, 2017. - 2019.gads (anketēšanas rezultāti) 

31% respondentu meklēja finansējumu komercbankās 

Garantijas 15 000 000 EUR 

7% respondentu meklēja finansējumu līzinga kompānijās 

Finansējumu komercbankās nesaņēma vai daļēji saņēma 

15% respondentu 

Līzinga kompānijās nesaņēma vai daļēji saņēma 3% 
respondentu 



 

 

  

Plānotie finanšu produkti 

Kombinētais finanšu produkts – 60 miljoni EUR 

 Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā 

 Finansējuma saņēmēji – juridiska vai fiziska persona, kura 
nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību un kuras apgrozījums 
pēdējā noslēgtajā gadā vienota uzņēmuma līmenī ir robežās 
no 15 000 EUR līdz 70 000 EUR, neieskaitot saņemto valsts 
un ES atbalstu 

 Sviras efekts – 1 

 Grants (līdz 40%), aizdevums (vismaz 60%), maksimālā 
viena projekta summa 100 000 EUR 

Riska kapitāls – 5 miljoni EUR 
 Atbalsts uzņēmumu konkurētspējas un produktivitātes 

uzlabošanai 

 Finansējuma saņēmēji – juridiskas personas, kas 
nodarbojas ar lauksaimniecību 

 Sviras efekts – 1,88 (tāds pats kā riska kapitālam fondu fonda 
ietvaros) 

Nepieciešamais finansējums 

Kopējā tirgus nepilnība apmēram 200 miljoni EUR, dati uz 
2019.gada beigām 

NAP2027 pasākumi – FI instrumenti  

Pasākums Nr. 41 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecībā un 

pārstrādē, un ražotāju sadarbības veicināšana – FI novirzīt 60 
miljonus EUR 
 
Pasākums Nr. 47 Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā 
– FI novirzīt 5 miljonus EUR – riska kapitālam 



 

 

 

v  

Politikas 
prioritātes 
 

Resursu 

ilgtspējīga 

izmantošana 

Piekrastes 

teritorijas 

attīstība  

Nozares 

konkurētspējas 

palielināšana 

 

 

 

Saņēmēju 
grupa 

108 
apstrādes un 

konservēšanas 
uzņēmumi 

94 
akvakultūras 
uzņēmumi 

201 
zvejniecības 
uzņēmums 

Pieejamais komercbanku 
finansējums, 2017.-2019.gads 
(anketēšanas rezultāti) 
 12% no visiem respondentiem 

prasīja finansējumu komercbankās 

6.5% no visiem respondentiem 
neieguva finansējumu no 
komercbankām vai ieguva daļēji 

ZIVSAIMNIECĪBA 

Pieejamais ALTUM administrētais 
finansējums 2019.gada beigās 

6 aizdevumi par 

257 900 EUR 
zivju apstrādes uzņēmumiem 

7 garantijas par 

6 091 437 EUR 

zivju apstrādes uzņēmumiem 



 

 

  

Ieteiktie finanšu produkti 

Piekrastes teritorijas 
attīstība 

Zivsaimniecības  nozares 
konkurētspējas veicināšana 

Grants līdz 50%, aizdevums   
vismaz 50% 

Finansējuma saņēmēji – 
fiziskas personas,  
komersanti 

Sviras efekts – 1 

Grants līdz 50%, aizdevums     
vismaz 50% 

Finansējuma saņēmēji – aktīvi 
darbojošās 
komercsabiedrības,  
 jaunās komercsabiedrības 

Sviras efekts – 1 

Nepieciešamais finansējums 

Piekrastes teritorijas attīstība   Zivsaimniecības nozares 
konkurētspējas veicināšana 

75 uzņēmumi 

FI investēt 6 750 000 EUR 

50 uzņēmumi 

FI investēt 40 000 000 EUR 

NAP2027 pasākumi – izmantojami FI  

Kopumā NAP2027 plānoti FI 
2 pasākumi par 46 750 000 EUR 

FI plānoti pasākumiem: 

Nr. 42 – nozares konkurētspējas palielināšana 
un 

Nr. 61 – piekrastes teritorijas attīstība 


