
Mārīte Lazdiņa

Zemgales reģiona vadītāja

BIZNESA IDEJA
Kā pārdomāti plānot un finansēt?



BIZNESA IDEJA – IR



PLĀNS NAUDA

u.c. u.c.



Topošiem uzņēmējiem 

Uzņēmumiem darbības sākumā

Uzņēmumu paplašināšanai

ATBALSTS KAM?



ARĪ TAD, JA NAV:

 biznesa pieredzes

 finanšu rezultātu, naudas 

plūsmas

 pietiekoša pašu finansējuma

 pietiekoša nodrošinājuma



DZĪVOTSPĒJĪGS PROJEKTS  
Pārdomāts un uz nākotni vērsts
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Darbības joma nav galvenais

KO VĒRTĒJAM?

#1

DZĪVOTSPĒJA

#3

PERSONĪGĀS 
ĪPAŠĪBAS

#4

STARPTAUTISKS 
SKATĪJUMS

#2

KOMANDA



KĀ SAGATAVOTIES SARUNAI?

Definēts tirgus, 

uz kā bāzes 

ienākumu aprēķini

Biznesa ideja/plāns 

ar iezīmētām 

projekta izmaksām

Informācija par 

komandu

1 2 3



Kāpēc tas vajadzīgs?

BIZNESA PLĀNS



Spēles laukums uzņēmējam



Finansētājam 



Būs korekcijas



IZMAKSAS

Ražošanas izmaksas:  

- Materiālu izlietojums un iegādes 

apjomi pa mēnešiem

- Elektrība, nomas maksa  utml.

Piegādātāju atliktā maksājuma ilgums –

kad man būs jāmaksā?

Pamata lietas



IZMAKSAS

Algas – alga, nodokļi, apmācības

EUR 700 uz rokas ► EUR 1218 uzņēmumam

Telpas – noma, komunālie, remonti

Iekārtas – darbināšana, uzturēšana

Transports – degviela, apdrošināšana, remonti

Administratīvās – papīrs, biroja tehnika, 

telefons, mārketings, kredīti, paša laiks

Ārpakalpojumi

Ieraudzīt visu



PATS? ĀRPAKALPOJUMS?

Izmaksu 

samazināšana 



SĀKUMĀ

Zināšanas + 

izmaksu ietaupījums



VĒLĀK



IEŅĒMUMI

Tirgus izpēte – nevis pieņēmumi

Klientu vajadzības – vai risini kādu klienta 

problēmu?

Konkurence – kas un kā vēl konkurē par 
klienta maciņu?

Situācija nozarē – piesātinājums, cenu 

līmenis

Pašizmaksa – vai viss ir iekšā cenā? 

Novērtēt reāli

ZINI 

SAVU 

KLIENTU!



ZELTA LIKUMS

MAX izdevumi & MIN ienākumi



Summa 2-150 TEUR

10% paša investīcija

Likme 3-6%

Bezmaksas konsultācijas

STARTA AIZDEVUMS



MAZIE AIZDEVUMI 

LAUKU TERITORIJĀS

Aizdevuma summa <100 t. EUR                                  
t.sk. apgrozāmiem līdzekļiem < EUR 35 t. EUR

Termiņš  < 10 gadi, NĪ 15 gadi;  AL < 3 gadi

Procentu likme 6%-8%

Atvieglotas nodrošinājuma prasības: aizdevumam 

līdz 25 t. EUR

Nav nepieciešama līdzdalība līdz 7 000 EUR, lielākiem 

→ 10% 

Lauku teritorijām, izņemot lielās pilsētas un Cēsis, 

Salaspils, Tukums (iedzīvotāju skaits 15000 un 

vairāk)

Vidējais aizdevums – EUR ???



Aizdevumi 

< 25 000 

EUR
Nav nepieciešams 

papildus nodrošinājums
Ir personīgais 

galvojums

Izņēmumi:

✓ nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība

vai rekonstrukcija

✓ zemes iegāde

✓ reģistrācijai pakļautās kustamas lietas

iegāde



BIEŽĀKIE IEMESLI, KAD SADARBĪBA 

NEVEIDOJAS

Tehniski iemesli 

(nekvalitatīvi 

aizpildīts pieteikums, 

trūkst dokumenti)

23%

Neatbilstība 

nosacījumiem (t.sk. 

kredītvēsture, 

reputācija)

30%

Finanšu rādītāji 

(nepietiekama 

maksātspēja, nav 

pamatota projekta 

dzīvotspēja)

36%

Cits (t.sk. klients

pārdomā)

11%



KOREKCIJAS

Komunikācija un 

risinājumu meklēšana! 

Ja nu būs citādāk?



ATBALSTS BIZNESA 

UZSĀCĒJIEM

• Uzņēmējdarbības ideju konkursi – «ESI 

UZŅĒMĒJS….. novadā», Altum iesaiste vērtēšanas 

komisijās, diskusijas darba grupās par 

uzņēmējdarbības vides attīstību

• Uzņēmēju sadarbības projektu līdzfinansēšanas 

konkursi, piem. «Līdzfinansējums 

uzņēmējdarbības uzsākšanai ……novadā» 

• Info dienas jaunajiem uzņēmējiem, jauno 

uzņēmēju klubi, sadarbojoties dažādām 

organizācijām (Altum, LIAA BI, pašvaldība, 

LEADER, LLKC  u.c.)

• Pašvaldības telpu pieejamība uzņēmēju 

konsultācijām, koprades telpas    

(Uzņēmējdarbības centri)

“Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils 
novadā 2019”



PAŠVALDĪBU, 

PARTNERU SADARBĪBA
uzņēmējdarbības videi atbalstošo 

pasākumu virzītājs Zemgalē

Sadarbības partneri Zemgales reģiona dominējošas 

organizācijas, pašvaldības, uzņēmēji, biedrības, kuras ir 

apliecinājušas savu iesaistīšanos kopīgā sadarbībā:



KĀ SAŅEMT?

www.altum.lv

 Detalizēta informācija 
par atbalsta veidiem

 Elektroniska pieteikšanās



www.altum.lv


