Starta un mikro aizdevumi
Finanšu instrumenta ieguldījuma stratēģija ir atbilstoša Ministru kabineta
noteikumiem Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta
aizdevumiem”.
Indikatīvā ieguldījumu stratēģija
1. Finanšu
instrumenta
mērķis

1.1. Finanšu instrumenta mērķis ir veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos komercdarbībā un palielināt komersantu
iespēju saņemt finansiālo atbalstu komercdarbības
uzsākšanai un attīstībai, tādējādi veicinot Latvijas
tautsaimniecības attīstību.

2. Ieviešanas
modelis

2.1. Finanšu instrumenta ietvaros Finansējuma
saņēmējs sniegs aizdevumus mikro, mazajiem un
vidējiem komersantiem dzīvotspējīgu biznesa projektu
īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem
līdzekļiem, kā arī nodrošinās Starta aizdevumus
jaundibinātiem komersantiem, veicinot finansējuma
pieejamību jaunajiem komersantiem. Finansējuma
saņēmējs sniegs konsultācijas biznesa plāna
sagatavošanas fāzē.
2.2. Finansējuma saņēmējs izveido atsevišķu finanšu
bloku – Mikro aizdevumu un Starta aizdevumu fondu,
kura apjomu veido ERAF finansējums, Finansējuma
saņēmēja piesaistītais finansējums un fonda
ieņēmumi. Fonda ieņēmumus veido procentu
ieņēmumi no izsniegtajiem aizdevumiem, līgumsodi
un komisiju ieņēmumi. Finansējuma saņēmēja vadības
izmaksas, riska segums sagaidāmajiem zaudējumiem
tiek finansēts no ERAF finansējuma un ieņēmumi no
brīvo līdzekļu noguldīšanas tiek gūti Fondu fonda
līmenī.
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3. Finanšu
instrumenta
finansējums

Saskaņā ar spēkā esošo MK noteikumu redakciju,
Mikro aizdevumu un Starta aizdevumu pieejams
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējums 9 000 000 EUR apmērā, tomēr atbilstoši
Ekonomikas ministrijas plānotajai ERAF aizstāšanai
ar atmaksu finansējumu, Finanšu instrumenta
finansējuma avoti plānoti šādi:
3.1. Kopējais Mikroaizdevumu un Starta aizdevumu
finanšu instrumenta finansējums ir 30 miljoni EUR,
ko veido:
3.1.1. Finanšu instrumenta publiskais (ERAF)
finansējums 4 miljoni EUR;
3.1.2. iepriekšējo ES fondu plānošanas periodu
atmaksu finansējums 2.5 miljoni EUR.
3.1.2. Finansējuma saņēmēja paša vai aizņemto
līdzekļu finansējums 23.5 miljoni EUR.

4. Fonda darbības
periods

4.1. Finansējuma saņēmējs indikatīvi plāno slēgt
Mikro un Starta aizdevumu līgumus līdz 2020.gada
31.decembrim (valsts atbalsta noteikumos noteiktais
aizdevumu līgumu noslēgšanas termiņš), ar iespēju
pagarināt līdz 2023.gadam, ja būs pieejams
finansējums.
4.2. Aizdevumu fonda paredzamais darbības
(izsniegto aizdevumu gala atmaksas, piedziņas
pabeigšanas) termiņš ir 15 gadi, kas var tikt
pagarināts par 2 gadiem.

5. Finanšu
produkta
nosacījumi

5.1. Starta aizdevumi:
5.1.1. Starta aizdevumu piešķir jaundibinātiem
komersantiem dzīvotspējīgu biznesa projektu
īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem
līdzekļiem.
5.1.2. Par jaundibinātu komersantu uzskata viena vai
vairāku komercdarbības uzsācēju dibinātu
komersantu, kas komercreģistrā reģistrēts ne agrāk kā
trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Finansējuma
saņēmējam.
5.1.3. Par komercdarbības uzsācēju uzskata fizisku
personu, ja tā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas
brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu un atbilst vismaz
vienam no šādiem nosacījumiem:
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5.1.3.1. tai nav un pēdējā gada laikā nav bijusi
būtiska līdzdalība komersantā un atbalsta
saņemšanai plāno reģistrēt jaunu komersantu;
5.1.3.2. tā ir reģistrējusi komersantu, kura
darbībai vēlas saņemt atbalstu, laikposmā līdz
trim gadiem pirms aizdevuma pieteikuma
iesniegšanas Finansējuma saņēmējam, un pēdējā
gada laikā šai personai nav bijusi būtiska
līdzdalība citā komersantā;
5.1.3.3. tai ir vai pēdējā gada laikā ir bijusi
būtiska līdzdalība komersantā, bet atbalstu vēlas
saņemt komercdarbības uzsākšanai citā darbības
jomā, tai skaitā jauna produkta ražošanai, ar
nosacījumu, ka biznesa plāna īstenošanai pēdējā
gada laikā ir reģistrēts vai tiks reģistrēts jauns
komersants. Jauns produkts valsts atbalsta
noteikumu izpratnē ietver preces un
pakalpojumus, kuri komersantam vai, ja
komersantam ir saistītās personas, – saistīto
personu grupai ir pilnīgi jauni vai kuriem ir
būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un
paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski
mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un
materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam
draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās
īpašības).
5.1.4. Par būtisku līdzdalību citā komersantā uzskata,
ja personai pieder 25% vai vairāk no komersanta
pamatkapitāla vai daļu vērtības.
5.1.5. Starta aizdevuma maksimālā summa vienam
Gala saņēmējam ir 150 000 EUR., minimālā summa –
2 000 EUR
5.1.6. Starta aizdevuma atmaksas termiņš nevar
pārsniegt 8 gadus.
5.1.7. Komersants nodrošina savu līdzfinansējumu
vismaz 10% apmērā no biznesa plānā paredzētās
projekta summas, ja Starta aizdevumu kopsumma ir
lielāka par 7 000 EUR.
5.2. Mikro aizdevumi:
5.2.1. Mikro aizdevumus piešķir dzīvotspējīgu biznesa
projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem
līdzekļiem.
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5.2.2. Mikro aizdevumu var saņemt komersants, kas
aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst
mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam – Gala
saņēmēji.
5.2.3. Finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par
mikro aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz
komersanta iesniegto pieteikumu, kurā ietverts
biznesa projekta apraksts, kā arī cita Finansējuma
saņēmēja norādītā informācija.
5.2.4. Gala saņēmējs var saņemt atkārtotu mikro
aizdevumu ar nosacījumu, ka kārtējā mikro aizdevuma
piešķiršanas brīdī aktīvo mikro aizdevumu kopsumma
nepārsniedz maksimāli noteikto mikro aizdevuma
summu 25 000 EUR un Gala saņēmējs atbilst mikro,
mazā vai vidējā komersanta statusam.
5.2.5. Mikro aizdevuma maksimālā summa vienam
Gala saņēmējam ir 25 000 EUR.
5.2.6. Mikro aizdevuma atmaksas termiņš nevar
pārsniegt 8 gadus.
5.2.7. Gala saņēmējs nodrošina savu līdzfinansējumu
vismaz 10% apmērā no biznesa plānā paredzētās
projekta summas, ja mikro aizdevumu kopsumma ir
lielāka par 7 000 EUR.
6. Neatbalstāmās
nozares un
darbības

6.1. Atbalstu nesniedz šādām komersantu darbībām un
nozarēm:
6.1.1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta
"a" un "c" apakšpunktā minētajām nozarēm un
1. panta "b", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām
darbībām;
6.1.2. alkoholisko dzērienu tirdzniecībai;
6.1.3. tabakas un tabakas izstrādājumu
ražošanai, tirdzniecībai;
6.1.4. ieroču un munīcijas tirdzniecībai;
6.1.5. azartspēlēm un derībām;
6.1.6. kravas autotransporta līdzekļu iegāde
komersantiem, kuri darbojas sauszemes kravu
transporta nozarē;
6.1.7. apdrošināšanai, finanšu starpniecībai un
banku pakalpojumiem;
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6.1.8. operācijām ar nekustamo īpašumu, tostarp
apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei;
6.1.9. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei.
7. Valsts atbalsts

7.1. Atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar
Komisijas regulu Nr.1407/2013. par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
7.2. Subsīdijas ekvivalentu Gala saņēmējam aprēķina
kā starpību starp procentu maksājuma summu, kura
būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas
aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai
apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši
Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un
diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada
19.janvāris, Nr. C 014), un Gala saņēmējam faktiski
samaksāto procentu maksājumu summu.
7.3. Ja Gala saņēmējs vienlaikus darbojas vienā vai
vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst
Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu
saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta
2. punktu.
7.4. Piešķirot aizdevumu, vienam vienotam
uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā
summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.
1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus.
Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr.
1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai “viena vienota
uzņēmuma” definīcijai.
7.5. Finansējuma saņēmējs un Gala saņēmējs, kas ir
saņēmis aizdevumu, nodrošina dokumentācijas
uzglabāšanu, ievērojot Komisijas Regulas Nr.
1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus,
nodrošinot informācijas pieejamību vismaz desmit
gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.
7.6. Aktivitātes ietvaros ERAF finansējumu var
apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām
pašām attiecināmajām izmaksām, ja atbalsta
apvienošanas rezultātā atbalsta vienībai vai izmaksu
pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte
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nepārsniedz 100 % no atbalsta vienības vai izmaksu
pozīcijas vērtības.
7.7. Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5.
panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, aktivitātes
ietvaros ERAF finansējumu drīkst apvienot ar citu de
minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013
3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī
drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz
vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai
citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma
pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek
pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai
atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta
programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas
lēmumā.
8. Ieguldījumu
reģions

8.1. Finansējuma saņēmējs sniedz Mikro un Starta
aizdevumus jaundibinātiem komersantiem, kuri ir
reģistrēti un to saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas
Republikā.

9. Finansējuma
saņēmēja vadības
izmaksas

9.1. Finansējuma saņēmēja vadības izmaksas tiek
segtas:
9.1.1. ERAF finansējuma ievērojot Komisijas
regulas Nr.480/2014 noteiktos limitus;
9.1.2. no Mikro aizdevumu fondā un Starta
aizdevumu fondā pieejamā publiskā finansējuma
atmaksām;
9.1.3. no aizdevumu procentu ieņēmumiem
(Gala saņēmēju maksājumiem);
9.1.4. Finansējuma saņēmēja vadības izmaksu
apjoma pamatotība tiks aprēķināta atbilstoši
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta
trešās daļas prasībām.

10. Fonda darbības 10.1. Finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par
raksturojums
Mikro un Starta aizdevuma piešķiršanu, vai
noraidīšanu, pamatojoties uz aizdevuma projekta
atbilstību valsts atbalsta noteikumiem, projekta
kredītrisku, projekta dzīvotspējas novērtējumu un
citiem ietekmējošiem faktoriem.
11. Risku vadība

11.1. Ikdienas risku vadībai un kontrolei izmanto
šādas metodes un pasākumus:
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11.1.1. nosaka riska limitus konkrētiem riskiem;
11.1.2. nosaka pilnvarojumus lēmumu pieņemšanai un
darījumu veikšanai;
11.1.3. izstrādā un uztur atbilstošas kontroles
procedūras.
11.2. Lai nodrošinātu līgumu nosacījumu izpildi,
savlaicīgi atklātu iespējamās problēmas un to cēloņus,
kā arī efektīvi atgūtu aizdevumu, Finansējuma
saņēmējs regulāri veic aizdevumu uzraudzību.
Regularitāte un konkrētie pasākumi ir atkarīgi no
aizdevuma apjoma, kvalitātes un citiem faktoriem.
Aizdevumu izmaksa pamatā tiek veikta pamatojoties
uz iesniegtajiem maksājumu dokumentiem
(pavadzīme, rēķins utt.), nevis aizdevums tiek
ieskaitīts saimnieciskās darbības veicēja kontā.
11.3. Tiek izmantota risku kontroles pārskatu sistēma,
kas nodrošina Finansējuma saņēmēja vadībai
operatīvu informāciju par darbības riskiem, to
novērtējumu, kontroles procedūrām, risku limitiem un
to ievērošanu.
11.4. Finansējuma saņēmējs kredītriska segšanai tiks
izmantotas Finanšu instrumentu publiskā finansējuma
atmaksas pirmo zaudējumu segšanai līdz apjomam,
kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto
aizdevumu summas, balstoties uz sagaidāmo
zaudējumu riska novērtējumu atbilstoši Attīstības
finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajai daļai.
11.5. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo
zaudējumu noteikto robežu, sedz no Finansējuma
saņēmēja pašu kapitāla.
12. Atskaites

12.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu
iesniegšanu saskaņā ar noslēgto līgumu par finanšu
instrumentu īstenošanu.

13. Uzraudzība un
audits

13.1. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt
struktūrfondu vadībā iesaistītajām Latvijas un Eiropas
Savienības institūcijām, iespējas veikt uzraudzību un
kontroli, nodrošināt šo institūciju pilnvarotajiem
pārstāvjiem pieeju visiem ar Projekta īstenošanu
saistītajiem dokumentiem un informācijai, kas attiecas
uz veicamo finanšu kontroli un auditu.
13.2. Līgumos ar Gala saņēmējiem noteikt, ka
struktūrfondu vadībā iesaistītajām Latvijas un Eiropas
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Savienības institūcijām, ir tiesības veikt uzraudzību un
kontroli aizdevuma līguma darbības laikā un
nodrošināt šo institūciju pieeju visiem ar aizdevumu
saistītajiem dokumentiem un materiālajām vērtībām,
kas iegādātas par attiecīgo aizdevumu.
14. Izejas politika

14.1. Mikro aizdevumu fonda un Starta aizdevumu
fonda plānotais beigu (aizdevumu atmaksas,
piedziņas pabeigšanas) termiņš ir 2035.gads.
14.2. Saņemtās atmaksas (procentu ieņēmumi,
komisijas, līgumsodi, aizdevumu pamatsummas) tiek
uzskaitītas Fondu fondā proporcionāli publiskā
finansējuma daļas apmēram. Saņemtās atmaksas
proporcionāli Finansējuma saņēmēja finansējuma
daļas apmēram tiek atmaksātas Finansējuma
saņēmējam.
14.3. Attiecībā uz aizdevumiem, kas klasificēti kā
zaudēti, publiskā finansējuma daļa aizdevumu fondā
tiek samazināta par aizdevuma saistību pamatsummas
daļu. Ja zaudējumos norakstīto aizdevumu apmērs
pārsniedz publiskās finansējuma daļas lielumu, par
attiecīgo zaudējumu apmēru tiek samazināta
Finansējuma saņēmēja finansējuma daļa.

15. Publicitāte

15.1. Finansējuma saņēmējs ievēro ar struktūrfondu
regulējumu noteiktās publicitātes prasības, nodrošinot
pietiekamus publicitātes pasākumus, lai informētu
sabiedrību un komersantus par finanšu instrumentu un
tā sniegtajām iespējām.

16. Ieviešanas laika 16.1. Finanšu instrumenta ietvaros Finansējuma
saņēmējs plāno uzsākt Mikro aizdevumu un Starta
grafiks
aizdevumu sniegšanu 2016.gada 3.ceturksnī un
turpināt to līdz 2020.gada 31.decembrim.
17. Sviras efekts

17.1. Finansējuma saņēmēja plānotais finanšu
instrumenta sviras efekta multiplikators ir indikatīvi
7.5, kas ir aprēķināts kopējo piesaistīto finansējuma
apjomu dalot ar izmantoto ERAF līdzekļu apjomu.
Šis sviras efekta multiplikators neatspoguļo
finansējumu, kas tiks piesaistīts atbalstītā projekta
līmenī (Gala saņēmēja paša līdzdalība).

8

