AIZDEVUMA PIETEIKUMS

1. Informācija par aizņēmēju
Cik lielu aizdevumu vēlaties saņemt?
Līdz EUR 25 000

Virs EUR 25 000

Vai uzņēmums, kurš saņems aizdevumu jau ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā?
(vai VID, ja aizdevumu saņems fiziska persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs)

Jā, ir reģistrēts un darbojas
ne vairāk kā 18 mēnešus (ieskaitot)

Nē, vēl tikai reģistrēs

Jā, ir reģistrēts un
darbojas ilgāk kā 18 mēnešus

Vai aizņēmējs plāno galvenokārt nodarboties ar lauksaimniecības produktu ražošanu?
Nē

Jā

Vispārīga informācija

SIA "Starts"
Plānotais nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
Plānotā uzņēmējdarbības forma

Faktiskā adrese

Lielā iela 50-11

(kontaktadrese)

Aizņēmēja pārstāvja
kontaktinformācija

Auce

Iela, mājas Nr. vai nosauk., dzīvokļa Nr.

Pilsēta/Pagasts

Jānis Starts
Vārds, uzvārds

2*******

3******

Mobilais tālr.

Tālrunis

Dobeles novads

LV-3708

Novads/Republikas nozīmes pilsēta

Pasta indekss

jānis.starts@*****
E-pasts

2. Aizņēmēja īpašnieki
Vārds, uzvārds / Nosaukums

Vai ir juridiska
persona?

Personas kods / Reģistrācijas Nr.

Piederošās
daļas, %

Jānis Starts

Nav

Ir

50

Ance Garā

Nav

Ir

50
100,00

Papildus informācija par īpašnieku Jānis Starts
Kādu lomu īpašnieks
ieņem/s uzņēmuma
vadībā?

Ir amatpersona

Vai ir kredītsaistības ārpus Altum?

Ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā

Nē, nav

Jā, ir

Vai pieder kapitāla daļas virs 25% citos uzņēmumos, kuri nodarbojas tajā pašā nozarē, kurā plānots realizēt projektu?
Nepieder neviens tāds uzņēmums
Pieder, bet tiks ražots pilnīgi jauns produkts
Pieder, bet produktam, ko ražos jaunajā projektā, būs būtiski uzlabotas funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids
Pieder un projekts būs tajā pašā nozarē
Papildus informācija par īpašnieku Ance Garā
Kādu lomu īpašnieks
ieņem/s uzņēmuma
vadībā?
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Nē, nav

Vai ir kredītsaistības ārpus Altum?

Jā, ir

Vai pieder kapitāla daļas virs 25% citos uzņēmumos, kuri nodarbojas tajā pašā nozarē, kurā plānots realizēt projektu?
Nepieder neviens tāds uzņēmums
Pieder, bet tiks ražots pilnīgi jauns produkts
Pieder, bet produktam, ko ražos jaunajā projektā, būs būtiski uzlabotas funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids
Pieder un projekts būs tajā pašā nozarē

3. Projekta apraksts
Projekta mērķis un
sagaidāmais rezultāts

Tiks izveidots autoserviss, kas piedāvās kvalitatīvus autoservisa pakalpojumus , t.sk, ritošās daļas remontu, auto
kondicionieru uzpildi, riepu montāžu un balansēšanu, auto diagnostiku u.c. Apkalpos gan juridiskas, gan fiziskas
personas.
Apraksts

Kādā nozarē projekts tiks īstenots?
45.2 Automobiļu apkope un remonts
Nozares saskaņā ar NACE2 klasifikatoru

Kāda ir projekta
īstenošanas adrese?

Mazā iela 15

Auce

Iela, mājas Nr. vai nosauk., dzīvokļa Nr.

Pilsēta/Pagasts

Dobeles novads

LV-3708

Novads/Republikas nozīmes pilsēta

Pasta indekss

Projekta izmaksas:
Izmaksu veids un papildus informācija

Kopējās
izmaksas, EUR

(Viena veida izmaksas, kuru kopējā vērtība ir zem EUR 1 000, var apvienot vienā rindā)

Aizņēmēja
līdzdalība, EUR

Altum
aizdevums, EUR

%

Iekārtu iegāde
Būs nodrošinājums aizdevuma līgumam
Ko iegādāsies?

Riepu montāzas un balansēšanas stends, 2018, HD 400
Apraksts (nosaukums, izlaiduma gads un cita identificējoša informācija)

Kas būs pārdevējs?

UAB "Aprīkojums11", Lietuva

Jauns
Jauns?

3***********

Pārdevēja nosaukums

4 000

1 000

3 000

13%

2 000

500

1 500

7%

8 335

2 000

6 335

27%

Reģistrācijas Nr.

Kādi būs piegādes un
uzstādīšanas nosacījumi?

Piegāde 3 dienu laikā pēc pilnas apmaksas, montāzu veikšu pats.

Kādi būs apmaksas
nosacījumi?

1000 EUR pirmā iemaksā un atlikumu, kad pasūtījums gatavs nosūtīšanai

Norāda, ja tādi būs

Norāda, ja tādi būs

Iekārtu iegāde
Būs nodrošinājums aizdevuma līgumam
Ko iegādāsies?

Kondicionieru uzpildes iekārta, 2017, SUN standart

Lietots

Apraksts (nosaukums, izlaiduma gads un cita identificējoša informācija)
Kas būs pārdevējs?

SIA "Aprīkojums22"

Jauns?

4***********

Pārdevēja nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Kādi būs piegādes un
uzstādīšanas nosacījumi?

Pats braukšu pēc iekārtas

Kādi būs apmaksas
nosacījumi?

100% apmaksa pie iekārtas saņemšanas

Norāda, ja tādi būs

Norāda, ja tādi būs

Iekārtu iegāde
Būs nodrošinājums aizdevuma līgumam
Ko iegādāsies?

Riteņu savirzes regulēšanas stends, 2018,

Jauns

Apraksts (nosaukums, izlaiduma gads un cita identificējoša informācija)
Kas būs pārdevējs?

SIA "Stends33"

Jauns?

4*************
Pārdevēja nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Kādi būs piegādes un
uzstādīšanas nosacījumi?

10 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, piegādes un uzstādīšanans izmaksas ir
iekļautas cenā

Kādi būs apmaksas
nosacījumi?

80% pie līguma slēgšanas, 20% pēc uzstādīšanas

Norāda, ja tādi būs
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Ēku un telpu remonts
Kur atrodas objekts?

Servisa telpas 100m2, Mazā iela 15, Auce, kadastra Nr. *************
Ojekta apraksts (adrese, kadastra Nr.)

Kas veiks remontu?

SIA "Brigāde111"

4***********
Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Kādi būs būvniecības/
remonta nosacījumi?

Remontu veiks 2 mēnešu laikā

Kādi būs apmaksas
nosacījumi?

20% avanss, pārējais pēc padarītā darba ik nedēļu

Papildus informācija par
būvniecību / remontu:

Veiks kosmētisko remontu, uzstādīs paceļamos vārtus, logus, apkures remonts,
pacēlāju montāža, apgaismojums, tualetes izbūve.

9 000

1 110

7 890

29%

5 000

500

4 500

16%

2 175

500

1 675

7%

30 510

5 610

Norāda, ja tādi būs

Norāda, ja tādi būs

Ko būvēs / remontēs

Transportlīdzekļa iegāde
Būs nodrošinājums aizdevuma līgumam
Ko iegādāsies?

WV Caddy ar kravas nodalījumu, 2009-2010, 1.9 TDI

Lietots

Apraksts (nosaukums, izlaiduma gads un cita identificējoša informācija)
Kas būs pārdevējs?

Jauns?

privātpersona vai uzņēmums, ss.com
Pārdevēja nosaukums

Kādi būs piegādes
nosacījumi?

meklēju labāko piedāvājumu

Kādi būs apmaksas
nosacījumi?

pārskaitījums

Reģistrācijas Nr.

Norāda, ja tādi būs

Norāda, ja tādi būs

Iekārtu iegāde
Būs nodrošinājums aizdevuma līgumam
Ko iegādāsies?

Atslēgu komplekts ~ 600 EUR, palīgierīces ~ 325 EUR, dators - 750 EUR,
kases aparāts - 500 EUR

Jauns
Jauns?

Apraksts (nosaukums, izlaiduma gads un cita identificējoša informācija)
Kas būs pārdevējs?

Dažādi pārdevēji
Pārdevēja nosaukums

Kādi būs piegādes un
uzstādīšanas nosacījumi?

Reģistrācijas Nr.

Norāda, ja tādi būs

Kādi būs apmaksas
nosacījumi?

Norāda, ja tādi būs

Kopā

Vai pamatlīdzekļus vai pakalpojumus iegādāsies no:
a) Aizņēmēja īpašnieka vai uzņēmuma, kurā īpašniekam/aizņēmējam
pieder vairāk kā 25% pamatkapitāla vai daļu vērtības,
b) aizņēmēja īpašnieka laulātā, radinieka vai svaiņa līdz otrajai pakāpei vai
c) uzņēmuma, kurā īpašnieka radiniekiem vai radiniekiem kopā ar īpašnieku pieder vairāk
kā 50% pamatkapitāla vai daļu vērtības?

Nē

24 900 100%

Jā

Kāds ir aizņēmēja līdzdalības izcelsmes avots un to apliecinošs dokuments?
5610 EUR uzkrājumi no algas, bankas konta izraksts

Kādā veidā līdzdalība tiks ieguldīta?
Ieguldījums pamatkapitālā

Aizdevums uzņēmumam

Cits
Norādiet kā

Vai projektu līdzfinansēs:
- cita komercbanka,
- riska kapitāla fonds,
- biznesa eņģelis u.t.m.l.

Nē

Jā

(izņemot LIAA, LAD)?
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Vai plānojiet saņemt citu
valsts Atbalstu projekta
īstenošanai?

Nē

Jā

(LIAA, LAD u.c.)

Kurš sniegs atbalstu?

Lauku atbalsta dienests

Ieguldījumi materiālajos aktīvos, Projekta Nr. 123

Nosaukums

Vai atbalstu, kuru
saņems no citas valsts
institūcijas, izsniegs
paralēli Altum
aizdevumam?

Jā, paralēli

Norādiet cita valsts
atbalsta apmēru

Aktivitātes nosaukums, kuras ietvaros tiks piešķirts atbalsts

Nē, atbalstu saņems pēc projekta
īstenošanas

9 000
Summa, kuru saņems
pēc īstenošanas, EUR

Saņems gan paralēli Altum aizdevumam, gan pēc
projekta īstenošanas

31.01.2019.
Plānotais
saņemšanas datums

4. Informācija par aizdevumu
Aizdevuma kopsumma
investīcijām

24 900,00
Summa, EUR

60

ik mēnesi

10

Termiņš (mēneši)

Maksājumu biežums

Maksājuma
Diena

(aprēķina automātiski)

Cik mēnešos no aizdevuma piešķiršanas brīža
plānojiet apgūt aizdevumu/ īstenot projektu?

03

Februārī, 2019

Mēneši

Kad plānots sākt aizdevuma
pamatsummas atmaksu?

5. Piedāvātais aizdevuma nodrošinājums
Galvojumi
Galvinieka vārds, uzvārds /
Nosaukums

Galvinieka personas
kods / reģ. Nr.

Kādā apmērā sniegs
galvojumu?

Vai ir juridiska
persona?

Skaidrojumi / piezīmes

Jānis Starts
(īpašnieks 50%)

100%

Negalvos

Nav

Ir

Ance Garā
(īpašnieks 50%)

100%

Negalvos

Nav

Ir

Hipotēkas, komercķīlas vai cits nodrošinājuma veids
Veids
Iekārtas
(Iegādāsies ar aizdevuma līdizekļiem)

Iekārtas
(Iegādāsies ar aizdevuma līdizekļiem)

Iekārtas
(Iegādāsies ar aizdevuma līdizekļiem)

Transportlīdzeklis
(Iegādāsies ar aizdevuma līdizekļiem)

Iekārtas
(Iegādāsies ar aizdevuma līdizekļiem)

Nodrošinājuma īpašnieki

Identifikācijas informācija

SIA "Starts"
Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

SIA "Starts"
Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

SIA "Starts"
Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

SIA "Starts"
Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

SIA "Starts"
Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

Tirgus
vērtība, EUR

Riepu montāzas un balansēšanas stends, 2018, HD 400

4 000

Kondicionieru uzpildes iekārta, 2017, SUN standart

2 000

Riteņu savirzes regulēšanas stends, 2018,

8 335

WV Caddy ar kravas nodalījumu, 2009-2010, 1.9 TDI

5 000

Atslēgu komplekts ~ 600 EUR, palīgierīces ~ 325 EUR,
dators - 750 EUR, kases aparāts - 500 EUR

2 175
21 510,00

6. Saimnieciskās darbības apraksts
Uzņēmuma vadības un galveno speciālistu izglītība un pieredze
Vārds, uzvārds
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Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Jānis Starts
(īpašnieks 50%)

Izglītība

Darba pieredze pēdējās 3 darba vietās

(Iestāde, iegūtais diploms un laika posms)

(Uzņēmuma nosaukums, amats, pienākumi un laika posms)

valdes loceklis, automehāniķis

SIA "Auto11" , meistars pieņēmējs, auto
diagnostika un remonts, patstvīgi veicu visa
veida auto remontus t,sk, metināšna, ritošās
daļas, motora remonts. 2011 - šobrīd

Tehnikums, auto mehāniķis, 1996-2000
Auces vidusskola

Ance Garā
(īpašnieks 50%)

valdes locekle, grāmatvede,
kasiere

Profesionālās Kompetences sertifikāts
starptautisko pasažieru
un kravu pārvadājumu veikšanai, 2005

SIA "Tālais11", tālbraucējs, 2005-2011

augstskola, grāmatvedis, 1997-2001

SIA "Grāmatvedis11" grāmatvedis, veicu arī
gada pārskatu sagatavošanu, 2010- šobrīd

SIA "Students11", auto rezervesdaļu
pārdevējs, 2000-2005

Limbažu vidusskola

SIA "Komersants22" grāmatveža palīgs,
2003-2011

Piezīmes

Šeit Jums ir iespēja norādiet citu būtisku informāciju par uzņēmuma vadību, galvenajiem speciālistiem.

Darba spēka izmaksas
Administratīvie darbinieki
Pēc projekta
īstenošanas

2
Skaits

16 800 Abi īpašnieki strādā un saņems atalgojumu uzņēmumā
Piezīmes/komentāri

Izmaksas
gadā, EUR

Pārējie iesaistītie darbinieki
Pēc projekta
īstenošanas
Kopā

8 000 Tiks pieņemts darbinieks, kas veiks automehāniķa darbu

1
Skaits

3

Piezīmes/komentāri

Izmaksas
gadā, EUR

24 800,00

Piezīmes

Šeit Jums ir iespēja norādiet citu būtisku informāciju par darba spēka izmaksām.

Galvenie produkti (produktu grupas) / sniegtie pakalpojumi
(Jānorāda galvenie produkti no kuriem tiek/tiks gūti ienākumi, informācija par to realizāciju un galvenajiem produkta pircējiem)

Produktu / pakalpojumu pārdošanu ietekmē sezonalitāte
Sezonalitāte būs izteikta ,riepu maiņai, pavasaris un rudens, kā arī kondicionieru uzpildei vasaras sezonā. Plānoju uz šo periodu pieņemt darbā
palīgstrādniekus, atbilstoši darba apjomam.
Raksturojiet sezonalitātes īpatnības

Produkti:
Produkts / pakalpojums

Mērvienība
(tonnas, skaits, u.c.)

Apjoms gadā

Vienības
cena bez PVN,
EUR

Summa, EUR

Kondicionieru uzpilde un diagnostika, remonts

auto skaits

70,00

40,00

2 800,00

Riepu remonts, maiņa, balansēšana

auto skaits

150,00

28,00

1 400,00

ritošās daļas remonts

auto skaits

440,00

100,00

44 000,00

auto diagnostika

auto skaits

300,00

20,00

6 000,00
54 200,00

Produkts / pakalpojums
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Produkts / pakalpojums

Raksturojiet kādi apstākļi
ietekmē cenas un apjoma izmaiņas

Produkta apraksts un īpašības, mērķauditorija

Kondicionieru uzpilde un diagnostika,
remonts

Gaisa kondicionētājs prasa regulāru apkopi. Ja neveic
savlaicīgu apkopi ierīce nedarbosies pilnībā. Viens no darba
veidiem ir gaisa kondicionētāja tīrīšana un gāzes uzpildīšana.
Kondicioniera pildījuma biežums ir atkarīga no auto vecuma,
piemēram, ja auto ir vecāki par 5-7 gadiem , tad auto
kondicionierim jābūt uzpildītam vismaz vienu reizi gadā.
Mērķauditorija - visi lietoto auto īpašnieki, pēc statisitikas
datiem Dobeles novadā ~ 5000 automasīnu, kas vecākas par
5 gadi.
Pakalpojuma laiks aizņem vienai mašīnai no 2 h -2,5 h,

Klientam cenas veidojas 15 EUR diagnostika, 15EUR par
katriem 100g dzesātājvielas izlietojuma, atkarīgs no
mašīnas markas. Papildus samaksa par filtru maiņu,
antibakteriālo apstrādi 10-20 EUR.

Riepu remonts, maiņa, balansēšana

Aizpildīt līdzīgi kā ''Kondicionieru uzpilde un diagnostika'' aili.

Aizpildīt līdzīgi kā ''Kondicionieru uzpilde un diagnostika''
aili.

ritošās daļas remonts

Aizpildīt līdzīgi kā ''Kondicionieru uzpilde un diagnostika'' aili.

Aizpildīt līdzīgi kā ''Kondicionieru uzpilde un diagnostika''
aili.

auto diagnostika

Aizpildīt līdzīgi kā ''Kondicionieru uzpilde un diagnostika'' aili.

Aizpildīt līdzīgi kā ''Kondicionieru uzpilde un diagnostika''
aili.

Galvenie produkta / pakalpojuma pircēji
Pircēja nosaukums
(ja pircēji ir fiziskas personas, tad sadala tās pa
grupām atbilstoši saimn. darbības specifikai)

fiziskas personas

Pircēja
atrašanās vieta

Latvija

juridiskas personas

Latvija

Produkts, norēķinu nosacījumi, informācija par pircēju
apmaksa pēc padarītā darba apjoma
ir noslēgti nodomu protokoli ar SIA"CC11" par 5 auto remontu un apkopi, SIA "NN22" - 3 auto, SIA
"KK33" par auto sagatavošanu pārdošanai ~ 20 gadā.

Piezīmes

Šeit Jums ir iespēja norādiet citu būtisku informāciju par produktiem un pakalpojumiem.

Galvenās izejvielas, resursi vai izmaksas, kas nepieciešami ražošanai / pakalpojuma sniegšanai
Izejvielu iepirkšanu ietekmē sezonalitāte
Galvenās izejvielas, izmaksas un resursi
Mērvienība

Izejviela / izmaksa / resurss

(tonnas, skaits, u.c.)

Apjoms gadā

Vienības
cena bez PVN,
EUR

Summa, EUR

dzesāšanas viela
kg

28,00

30,00

auto detaļas, atkarīgs no veicamā remonta veida, apjoma, auto
markas
riepas un palīgmateriāli

13 200,00
skaits

Izejviela / resurss

840,00

200,00

35,00

7 000,00

Kopā

21 040,00

Raksturojiet kādi apstākļi ietekmē izejvielas / resursa cenas un apjoma izmaiņas

dzesāšanas viela

Pērkot lielāku apjomu tiek piedāvāta zemāka piegādes cena, 5kg ~ 30 EUR/kg, 15kg ~ 25 EUR/kg

auto detaļas, atkarīgs no veicamā
remonta veida, apjoma, auto
markas

Detaļas tiks iepirktas atbilstoši auto modelim, konkrētu remontu veikšanai. Klientiem būs iespēja pirkt detaļas pašiem.

riepas un palīgmateriāli

Riepas tiks piedāvātas jaunas atbilstoši sezonai un lietotas.

Galvenie izejvielu / resursu piegādātāji
Piegādātāja nosaukums
SIA "Z11"

Piegādātāja
atrašanās vieta

Latvija

Freons, priekšapmaksa, piegdātājs jau ilgus gadus ir Latvijas tirgū, laba kvalitāte

Latvija

Tiks pirktas detaļas auto remontam, ir vienošanās par atlaidi iegādē 20%, iespēja norēķināties ar
pēcapmaksu 5 dienas. Uzņēmums darbojas 2 gadus, problēmu gadījumā ir iespējams cits
piegādātājs, kas atrodas Dobelē.

SIA "Autodet22"
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Piezīmes

Šeit Jums ir iespēja norādiet citu būtisku informāciju par izejvielām,resusrsiem un izmaksām.

Ražošanā / pakalpojuma sniegšanā izmantoto tehnoloģiju, iekārtu un telpu apraksts
Ražošanas procesa vai pakalpojuma sniegšanas procesa apraksts
Darbu servisā veiks divi speciālisti un klientu apkalpotāja/kasiere. Sezonas laikā tiks pieņemti papildus palīgstrādnieki uz riepu montāžu, ir ievadītas
sarunas ar mācību iestādi "nosaukums'' par prakses vietu nodrošināšanu autoservisā.
Klientas pakalpojumu varēs pieteikt pa tālruni vai uzvietas autoservisā, vēlams norādot problēmu.
Automašīna tiks pieņemta un veikta diagnosticēsāna, sazinoties ar klientu vienosimies par darbam nepieciešamo laiku, veicamo darbu apjomu
un apmaksas nosacījumiem.
Kondicionieru uzpilde un apkope:
Diagnostikas brīdī tiek veiktas sekojošas darbības: - no sistēmas tiek izsūknētas vecās eļļas, kondensāta un gāzes atlikumi - lai pārbaudītu sistēmas
hermētiskumu un vieglāk atrastu noplūdi, ja tāda ir, sistēma tiek uzpildīta ar slāpekli - kondicionēšanas sistēmā tiek izveidots vakuums, lai sistēmu
attīrītu no mitruma un dažādiem piemaisījumiem - sistēma tiek uzpildīta ar auto ražotāja noteikto gāzes daudzumu, speciālo eļļu sistēmas darbībai
un Ultravioletā UV piedevu. (UV) piedeva pilda ilgtermiņa noplūdes detektora funkciju. - tiek pārbaudīta kondicionēšanas sistēmas darbība un
temperatūra. Papildus tiks veikta - antibakteriālā apstrāde, gāzu līmeņa pārbaude, salona filtra maiņa.
Pēc šāda parauga aprakstie būtiskākos procesus.
Telpu apraksts un izmantošanas nosacījumi
(Norādiet kur atrodas telpas, vai tās tiek nomātas, kādi ir nomas nosacījumi (termiņš, nomas maksa mēnesī))

Telpas 100 m2, labā stāvoklī un piemērotas autoservisa izveidei. Autoservisa telpas atrodas pilsētas centrālajā daļā, blakus pilsētas galvenajai ielai.
Ar telpu īpašnieku SIA "Telpas11" direktoru Jāni Zaķi ir noslēgts telpu nomas līgums uz 10. gadiem, nomas maksa pirmajā gadā 200 EUR mēnesī,
nākamos gados 300 EUR mēnesī. Komunālie maksājumi nav iekļauti telpu nomas maksā. Telpu nomas līgums tiks reģistrēts zemesgrāmatā.
Galveno produktu ražošanas / pakalpojumu sniegšanas procesā iesaistīto iekārtu apraksts
(Norādiet galvenās iekārtas, kuras ir iesaistītas produktu ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas procesā. Līdzīga veida iekārtas var apvienot vienā grupā un aprakstīt
kopējo stāvokli)
Apraksts
Iekārta

(Tehniskais stāvoklis, iekārtas vecums utml. Ja iekārta tiek nomāta, tad jānorāda iznomātājs un
nomas nosacījumi)

pērkamās iekārtas, mašīna

ieriekš sniegta infromācija

divi auto pacēlāji

2009. un 2011. gada, labā stāvoklī, sertificēti, modelis GT2.5, GP3.5, tiks nodotas
uzņēmumam uz patapinājuma līguma pamata, īpaņieks Jānis Starts

Iekārtas
noslodze, %

Maksimālā jauda

70
100

Nozīmīgākie tiešie un netiešie konkurenti
(Aprakstiet galvenos konkurentus, t.sk. finanšu informācija, tirgus daļa, klientu skaits, priekšrocības, problēmas, kā projekta īstenošana ietekmēs konkurenci u.c.)
Konkurenta apraksts
Konkurenta nosaukums
SIA "Meistari11"

Konkurenta stiprās un vājās puses

(Kādu tirgus daļu ieņem, tā klientu raksturojums, finanšu informācija, ja tāda
ir pieejama)

Vairāk orientējas uz juridisko personu apkalpošanu, šajā
segmentā aizņem ~ 30-50% tirgus daļu. Pēc pieejamās
infromācija "nosaukums" datubāzē 2017. gada apgrozījums bija
360000 EUR, paļņa 34000 EUR, darbojas kopš 2005 gada. Strādā
12 cilvēki.

Stiprās puses:

Tiek piedāvāts pilns pakalpojumu spektrs, t.sk. kondicionieru uzpilde ,
cenas nedaudz augstākas par manām plānotajām. Stabils klientu
loks, pieredzējuši meistari.
Vājās puses:

Klientiem nākas gaidīt rindā uz pakalpojumu, cenas dārgākas par
kādiem 10%, nav individuālas pieejas klientam.
SIA "Auto22"

Apkalpo visa veida klientus, 20-30% tirgus daļa. 2017. gada
apgrozījums 120000 EUR, peļņa 1500 EUR, strādā 4 cilvēki.

Stiprās puses:

Zināms serviss par demokrātiskām cenām. Lielāka aktivitāte
mērķauditoriju piesaistīšanā ziņu portālos un sociālo tīklu kontos
(reklāmas baneri, pakalpojuma popularizēšana)
klientu apkalpošana ārpus darba laika (brīvdienās, svētku dienās un
pēc oficiālā darba laika);
Vājās puses:

Novecojušas tehnoloģijas, nav pieejams savirzes regulēšanas stenda.
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Konkrētu preču / pakalpojumu pārdošanas veicināšanas pasākumu apraksts, izmaksas un sagaidāmais rezultāts
Plānots izvietot vietēju reklāmas stendu pie galvenās ielas, izmaksas ~ 300 EUR, kas norādīs servisa atrašsanaš vietu un piesaistīs jaunus klientus.
Plānojam reklāmu vietējā avīzē 6 mēnešus ~ 150 EUR, lapas izveide sociālajos tīklos un regulāra reklāma - 70 EUR. Turpināsim sarunas ar
uzņēmumiem par viņu autoparka apkalpošanu, tuvākā apkārtnē ir 322 uzņēmumi.
Atļaujas, licences, sertifikāti u.c.
Vai saimnieciskās darbības veikšanai un projekta
realizācijai ir nepieciešamas kādas speciālas
atļaujas, licences, sertifikāti, patenti, pētījumi par
ietekmi uz vidi u.c.?

Nē, nav nepieciešami

Jā, ir nepieciešami

Lūdzu zemāk norādiet informāciju par nepieciešamajām atļaujām, sertifikātiem, patentiem u.c.
Dokumenta nosaukums

Kādam mērķim šāda veida dokuments
ir nepieciešams un kāds ir dokumenta derīguma termiņš

Kura iestāde izsniedz dokumentu?

Saimnieciskās darbības riski
Zemāk sniedziet informāciju ar kādiem riskiem ir jārēķinās saimnieciskās darbības gaitā un kā plānojiet šos riskus samazināt/novērst.
Riska veids

Kā šāds riska veids ietekmē saimniecisko darbību?

Kādus pasākumus plānojiet riska samazināšanai / novēršanai?

Piegādātāju risks

Pacels pakalpojuma cenas

Ir apzināti vismaz divi piegādātāji, preču cenas ir līdzīgas

Klientu risks

samazinās darba apjoms

sekosim līdz konkurentu darbībām un atbilstoši pielāgosimiem

netiek izpildīti laikā darbi

Strādāju pats un meistars ir labi zināms, paplīgstrādnieki tiks meklēti
tuvākajā arodskolā

Darba spēka risks

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās samazināsies darba apjoms

būs jāsamazina atalgojums, vai jāatlaiž darbinieks

Nozares risks

nav

nav

Laika apstākļu risks

nav

nav

Cita būtiska informācija par projektu un/vai aizņēmēju
(Norāda informāciju, kura nevar norādīt pārējās pieteikuma sadaļās)

Uzņēmuma nākotnes plānos paredzēts veikt auto individualizēšanas pakalpojumus.

7. Pieteikuma izskatīšanai nepieciešamie dokumenti
(Dokuments nav jāiesniedz atkārtoti, ja Altum jau ir iesniegta dokumenta aktuālā redakcija)
Vispārīga informācija
Veidlapa Klienta anketa
Finanšu informācija
Veidlapa Naudas plūsmas grafiks
Aizņēmēja īpašnieku konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem
Līdzdalības līdzekļu izcelsmes apliecinājums
(kredītiestādes konta izraksts, kurā atspoguļoti līdzdalībai paredzētie līdzekļi vai citi dokumenti, piemēram, pirkuma līgums, mantojuma līgums, deklarācijas par skaidrā
naudā veiktajiem darījumiem)

Ar projektu saistītā dokumentācija
Komercdarbības veikšanai nepieciešamās licences, atļaujas, patenti, ko izsniegušas attiecīgās iestādes (kopijas)
Citi dokumenti
Lēmums vai līdzvērtīgs dokuments par projekta īstenošanu ar atbalstu
(jāiesniedz, ja projektam piesaistīs citu valsts atbalstu, piemēram no LAD, LIAA vai CFLA)
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Aizdevējs AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģistrācijas Nr. 50103744891
persona jebkura fiziska persona, kura ir norādīta aizdevuma pieteikumā, tam pievienotajos un papildus iesniegtajos dokumentos

Aizdevējs:
• var pieprasīt papildu dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par aizdevuma piešķiršanu un līgumu slēgšanai;
• var pieprasīt dokumentus, kas apliecina, ka Aizņēmējs ir ieguvis visas nepieciešamās atļaujas un tas ir tiesīgs nodot Aizdevējam šajā dokumentā un tam pievienotajos
dokumentos norādītos citu personu datus;
• informē, ka personu dati tiks apstrādāti atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kuri ir pieejami Altum privātuma politikā Aizdevēja tīmekļa vietnē;
• garantē ziņu par Aizņēmēju konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Parakstot un iesniedzot šo pieteikumu, apliecinu, ka:
• ar mērķi saņemt aizdevumu un nodibināt līgumattiecības, kā arī, lai Aizdevējs varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, nepārprotami piekrītu pieteikumā un citos
iesniegtajos dokumentos norādīto savu un citu personu datu apstrādei, kā arī ir esmu ieguvis/-usi visas nepieciešamās piekrišanas un esmu tiesīgs/-a nodot Aizdevējam
šajā dokumentā un tam pievienotajos dokumentos norādītos personu datus;
• piekrītu, ka Aizdevējs ir tiesīgs iegūt ziņas par Aizņēmēju/Galvinieku, kā arī Aizņēmēja/Galvinieka - juridiskas personas dalībniekiem (kapitāldaļu turētājiem), kuriem šajā
komercsabiedrībā ir būtiska līdzdalība, un amatpersonām: valdes, padomes, revīzijas komisijas locekļiem un iekšējā revīzijas dienesta vadītāju, bez Aizņēmēja/
Galvinieku papildus piekrišanas, no trešajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai:
- no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un personas datu apstrādes sistēmām (piemēram, Lursoft, firmas.lv, Creditreform Latvija, BaltRisk);
- valsts institūcijām (piemēram, Lauku atbalsta dienestam, Zemkopības ministrijai, Valsts aģentūrai Lauksaimniecības datu centrs, Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrai);
• piekrītu, ka Aizdevējs ir tiesīgs sniegt ziņas par Aizņēmēju/Galvinieku un šo darījumu ar Aizdevēju vienā koncernā ietilpstošām personām un/vai trešajām personām, ar
mērķi piešķirt aizdevumu un nodibinot līgumattiecības, kuru līgumsaistību izpildei nepieciešama šādas informācijas apmaiņa;
• Aizdevējs ir tiesīgs saskaņā ar normatīvo aktu un darījumu partneru prasībām sniegt informāciju par Aizņēmēju/Galvinieku, Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu
kompetentām valsts institūcijām to funkciju veikšanai;
• esmu informēts, ka Aizdevējs ir tiesīgs sniegt informāciju Latvijas Bankas Kredītu reģistram un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra Kredītu reģistra
likumā un Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• pret mani nav uzsākts kriminālprocess;
• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu aizdevuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanai;
• esmu iepazinies ar Maksātnespējas likumā noteikto un apliecinu, ka Aizņēmējam nav Maksātnespējas likuma 57. pantā noteiktās juridiskās personas maksātnespējas
procesa pazīmes;
• Aizņēmējam nav neizpildīta Eiropas Komisijas lēmuma par līdzekļu atgūšanu, aktuāla glābšanas atbalsta vai pārstrukturēšanas plāna;
• esmu iepazinies ar Aizdevēja cenrāžiem, atzīstu tos sev par saistošiem un necelšu iebildumus, ka aizdevuma nepiešķiršanas gadījumā samaksātās komisijas maksas
netiks atmaksātas;
• esmu informēts, ka pakalpojumi, kas saistīti ar aizdevuma piešķiršanu, tajā skaitā nekustamā īpašuma novērtējumu (ja tāds būs nepieciešams), tiks sniegti pēc rēķinu
apmaksas, kā arī esmu informēts, ka rēķini norādītajā veidā tiks nosūtīti uz šajā pieteikumā norādīto Aizņēmēja kontaktadresi/e-pastu. Ja pēc šī pieteikuma
parakstīšanas Aizņēmējs kādā Aizdevēja pakalpojuma pieteikumā, līgumā vai izmantojot mans.altum.lv, norādīs atšķirīgu kontaktadresi vai e-pasta adresi vai atšķirīgu
rēķinu saņemšanas veidu, tas aizstās šajā pieteikumā norādīto un rēķini tiks nosūtīti uz pēdējo norādīto Aizņēmēja kontaktadresi un/vai pēdējā norādītajā rēķinu
saņemšanas veidā;
• Aizdevējs ir tiesīgs izmantot norādītās pasta vai elektroniskās adreses, kā arī norādīto tālruņa numuru informatīvo materiālu, paziņojumu, kas saistīti ar aizdevuma
pieteikuma izskatīšanu, kā arī ar līguma saistību izpildei nepieciešamās saziņas un paziņojumu nosūtīšanas nodrošināšanu;
• Galvinieki/ķīlas devēji un citi Aizņēmēja pārstāvji, kuri šo pieteikumu neparakstīja Aizdevēja pārstāvja klātbūtnē, to ir parakstījuši pašrocīgi;
• visa šajā pieteikumā norādītā informācija un informācija, kas tiks iesniegta Aizdevējam, izmantojot mans.altum.lv vai Aizņēmēja šajā vai citos līdzvērtīgos pieteikumos
norādīto e-pasta adresi vai adreses, ir patiesa, tiesiska un pauž tikai un vienīgi Aizņēmēja gribu, kā arī to ir sniedzis Aizņēmējs.

Kur ieguvāt informāciju par Altum aizdevumiem?

Altum tīmekļa vietnē

TV / presē

Altum klienta
ieteikums

sociālajos tīklos

komercbankā

seminārā vai
konferencē

draugu, paziņu, citu
uzņēmēju ieteikums

citur
Norādiet kurā

Norādiet kur

Aizdevuma līguma noslēgšanas gadījumā:
Rēķinus par veicamajiem aizdevuma maksājumiem vēlos
saņemt:

elektroniski uz norādīto e-pasta adresi

pa pastu uz norādīto kontaktadresi

Ja aizdevuma nodrošinājumā būs komercķīla, tad
komercķīlas reģistrācijas pieteikumu aizņēmēja pārstāvis
parakstīs:

elektroniski ar e-parakstu

ar roku papīra formā

Kurš no aizņēmēja pārstāvjiem parakstīs aizdevuma
līgumu?

Jānis Starts
Vārds, uzvārds

Aizņēmēja vārdā:

Jānis Starts
(Vārds, uzvārds)
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(Vārds, uzvārds)

(Datums)

(Paraksts*)

* Dokuments var būt bez pašrocīga paraksta, ja tas ir jāparaksta tikai Aizņēmēja pārstāvim un šis pārstāvis iesniedzis dokumentu Aizdevējam izmantojot attālināto
darījumu sistēmu internetā mans.altum.lv vai visas personas ir parakstījušās ar e-parakstiem.
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