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 Starta aizdevumu cenrādis 

(stājas spēkā 06.02.2017.)  

1. PROCENTU LIKMES UN NOSACĪJUMI 

Kritēriji Nosacījumi 

 ERAF Starta programma Starta programma 2 Starta programma 1 

Aizdevumu līgumu noslēgšanas 

datumi 
01.01.2015 līdz 30.06.2016 01.09.2009 līdz 30.06.2015 01.01.2006 līdz 31.10.2008 

1.1. Procentu likme   

 

mainīga
1)

  
- 

no 0 līdz 4 % plus 6 mēn. 

EURIBOR
2)

 

no 1 līdz 4 % plus 6 mēn. 

EURIBOR 

fiksēta 
3)

 no 14% no 5 līdz 9 %
7)

 no 8 līdz 11 % 

1.2. Aizdevuma termiņš 

līdz 8 gadiem 

(bet ne vēlāk kā 

31.12.2025.)
 6)

 

līdz 8 gadiem 

(bet ne vēlāk kā 

31.12.2020.)
4)

 

līdz 8 gadiem 

(bet ne vēlāk kā 

16.09.2016.) 

1.3. Maksimālā summa EUR 77 000 
6)

 EUR 76 835,08 
4)

 EUR 71 143,59 

1.4. Nokavējuma procenti gadā 

par aizdevuma summas 

samaksas kavējumu  

48 %  48 % 30 % 

 

2. PAKALPOJUMI 

Pakalpojums Komisijas maksa 

2.1. Aizdevuma noformēšanas un izsniegšana bez maksas 

2.2. Naudas līdzekļu rezervēšana bez maksas 

2.3. Aizdevuma apkalpošana (mēnesī) EUR 3 

2.4. Līgumsods gadā par termiņā neveiktu procentu maksājumu 48% 

2.5. Iesnieguma 

izskatīšana par 

izmaiņām līgumā 
ja dokumenti iesniegti: 

elektroniski 

izmantojot sistēmu 

mans.altum.lv 

papīra formātā 

reģionālajā centrā 

aizdevuma ikmēneša atmaksas datuma maiņa EUR 50 EUR 75 

par procentu likmes vai likmes veida maiņu
5)

 
0,5%  

min. EUR 70 

0,75%  

min. EUR 100 

aizdevuma atmaksas grafika maiņa
5)

  

(aizdevuma termiņa pagarināšana) 

0,25%  

min.  EUR 50 

0,35%  

min.  EUR 75 

par citu līguma nosacījumu maiņu EUR 50 EUR 75 

2.6. Komisijas maksa par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu 
2% no pirms termiņa 

atmaksājamās aizdevuma summas 

2.7. Citi papildu pakalpojumi un līgumsodi 
saskaņā ar Cenrādi papildpakalpojumiem 

aizdevumiem komercdarbībai  

 

1) Ja procentu likmes mainīgās daļas noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad 

procentu likmes mainīgajai daļai tiek piemērota 0 vērtība. 

2) Līdz 14.02.2013. piešķirtajiem aizdevumiem var piemērot mainīgo procentu likmi, bet no 14.02.2013. līdz 

10.07.2013. piešķirtajiem aizdevumiem mainīgo likmi var piemērot tikai tiem aizdevumiem, kam finansiālā 

https://www.altum.lv/files/cenradis_papildpakalpojumiem_komercdarbibai.pdf
https://www.altum.lv/files/cenradis_papildpakalpojumiem_komercdarbibai.pdf


STARTA AIZDEVUMU CENRĀDIS 

16.versija 2.lp no 2 15.03.2017. 

atbalsta saņēmējs ir atteicies no procentu likmes subsīdijas saņemšanas. Mainīgās aizdevumu procentu likmes 

fiksētā daļa tiek fiksēta uz 3 gadu periodu un tiek pārskatīta ik pēc 3 gadiem. 

3) Aizdevuma procentu likme fiksēta uz 3 gadu periodu un tiek pārskatīta ik pēc 3 gadiem. 

4) Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumiem Nr.293 „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2. aktivitāti „Atbalsts pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanai””. 

5) No aizdevuma pamatsummas atlikuma. 

6) Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumiem Nr.164 „Noteikumi par 

aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai” 

7) Aizdevuma procentu likme spēkā aizdevuma pieteikumiem iesniegtiem AS ”Attīstības finanšu institūcija Altum” 

līdz 13.11.2014. 


