AIZDEVUMA PIETEIKUMS
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS RAŽOTĀJIEM
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)

Nē, vēl tikai reģistrēs

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

Jā, ir reģistrēts un
darbojas ilgāk kā 18 mēnešus

Vai aizņēmējam ir kāds piešķirts un neatmaksāts Altum aizdevums?
Nē, nav

Vispārīga informācija

Jā, ir
Z/S Lauksaimnieks11

4**********

Nosaukums

1******

Reģistrācijas Nr.

LAD reģistrācijas Nr.

Zemnieku saimniecība (ZS)
Uzņēmējdarbības forma

Faktiskā adrese
(kontaktadrese)

Aizņēmēja pārstāvja
kontaktinformācija

Zaķīši 11

Bilskas pagasts

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

Uģis Lauksaimnieks
Vārds, uzvārds

2********

6*******

Mobilais tālr.

Tālrunis

Vai darbojas Eko inovāciju jomā?

Nedarbojas

Darbojas

Vai aizdevums tiks izmantots lauksaimniecības
zemes iegādei?

Jā

Nē

Vai aizņēmējam ir sertificēta bioloģiskā
saimniecība?

Jā, ir

Nē, nav

Vai aizņēmējs jau nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu ražošanu?

Nē, tikai plāno
uzsākt nodarboties

Vai aizņēmēja īpašumā vai nomā ir zemes
platības, kuras tiek izmantotas lauksaimniecības
produktu ražošanai?

Jā, ir

Nē, nav

Vai aizņēmējs pēdējo 3 gadu laikā no
aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīža ir
ierīkojis jaunas ilggadīgo stādījumu platības?

Jā, ir

Nē, nav

Vai pēdējo 3 gadu laikā no aizdevuma
pieteikuma iesniegšanas brīža,
Lauksaimniecības datu centrā savā
ganāmpulkā pirmo reizi esiet reģistrējis gaļas
šķirnes liellopus?

Jā, esiet

Nē, neesiet

1.versija

Smiltenes novads

Pilsēta/Pagasts

1. lp. no 8

LV-****

Novads/Valstspilsēta

Pasta indekss

UL@*********

Jā, jau nodarbojas, bet
ne vairāk kā 18 mēnešus (ieskaitot)

E-pasts

Jā, jau nodarbojas
un ilgāk kā 18 mēnešus

14.12.2021

Informācija par aizņēmēja apstrādājamajām platībām:
Pārskata gads_
Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas
realizācijas (neiekļaujot subsīdijas)

2020

150 011
Ieņēmumi, EUR

Kopējā apstrādātā platība 2020. gadā

277
Platība, ha

Ienākumi uz vienu hektāru

541,56
EUR

Vai ir kredītsaistības ārpus Altum?

Nē, nav

Jā, ir

Vai ir nepieciešama keditora/u piekrišana, lai
uzņemtos saistības Altum?

Nē, nav

Jā, ir

Kreditors nosaukums

Saistību veids

(Norādiet izvēlnē, vai ievadiet
paši)

(Līdzīgus aizdevumus var apvienot vienā rindā un
norādīt tikai kopsummas)

Saistību
atlikums, EUR

Maksājuma biežums

Pamatsummas
Procentu
Gala atmaksas
maksājums,
datums
maksājums, EUR
EUR

Sezonāli ik gadu
NORD Līzings, SIA

Finanšu līzings

48 000

8 000

Sezonālo maks. datumi:

300 10.11.2024.

10.09; 10.11
Kopā:

48 000,00

Kopā:

8 000,00

300,00

2. Aizņēmēja īpašnieki
Vārds, uzvārds / Nosaukums

Vai ir juridiska
persona?

Personas kods / Reģistrācijas Nr.
******-*****

Uģis Lauksaimnieks

Nav

Piederošās
daļas, %

100

Ir

100,00

Papildus informācija par īpašnieku Uģis Lauksaimnieks, ******-*****
Kādu lomu īpašnieks
ieņem/s uzņēmuma
vadībā?

Ir amatpersona

Ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā

Adrese ārpus Latvijas_

Deklarētā adrese

Zaķīši 11

Bilskas pagasts

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

Nē, nav

Vai ir kredītsaistības ārpus Altum?
Kreditors nosaukums
(Norādiet izvēlnē, vai ievadiet paši)

Smiltenes novads

Pilsēta/Pagasts

LV-****

Novads/Valstspilsēta

Pasta indekss

Jā, ir

Saistību veids
(Līdzīgus aizdevumus var apvienot vienā rindā un
norādīt tikai kopsummas)

Saistību
atlikums, EUR

Maksājuma biežums

Kopējais
Gala atmaksas
maksājums, EUR
datums
(% un pamats.)

24 500

291,17 20.10.2029.

Hipotekārais kredīts
Luminor Bank AS

ik mēnesi

Norādiet aizdevuma mērķi
Mājokļa iegādei
Kopā:

Cik lieli ir Jūsu regulārie ikmēneša
Darba alga Z/S Lauksaimnieks11
ienākumi?
Norādiet ienākumu avotus

1.versija

2. lp. no 8

24 500,00

Kopā:

291,17

800
Summa mēnesī, EUR

14.12.2021

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

Plānots saimniecībā izveidot graudu kaltēšanas sistēmu, kas ļaus veiksmīgāk organizēt darbus un ietaupīt naudas
līdzekļus, kas iepriekš patērēti par kaltēšanas pakalpojumiem.
Jaunās sezonas nodrošināšanai nepieciešami papildus arī apgrozāmie līdzekļi.
Apraksts

Kādā nozarē projekts tiks īstenots?
1.5 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
Nozares saskaņā ar NACE2 klasifikatoru

Kāda ir projekta
īstenošanas adrese?

Zaķīši5

Bilskas pagasts

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

Vai projekts ir saistīts ar energoefektivitātes*
pasākumu īstenošanu?

Smiltenes novads

Pilsēta/Pagasts

Nav

LV-****

Novads/Valstspilsēta

Pasta indekss

Ir

*Energoefektivitātes pasākumi ir pasākumi, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu veicināšanu, enerģijas izmaksu
galapatērētājiem samazināšanu - piemēram, iekārtu procesu automatizācija, atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu (katlu,
zemes siltumsūkņu, saules kolektoru u.c.)uzstādīšana, zema enerģijas patēriņa iekārtu vai efektīva apgaismojuma uzstādīšana.
** Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (saīsinājumā ESKO) ir juridiska persona, kas nodrošina energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, pamatojoties uz
noslēgto pakalpojuma līgumu ar klientu. Detalizētāka informācija ir pieejama Altum tīmekļa vietnē www.altum.lv/

Projekta izmaksas:
Kopējās
izmaksas
ar PVN, EUR

Izmaksu veids un papildus informācija
(Viena veida izmaksas, kuru kopējā vērtība ir zem EUR 1 000, var apvienot vienā rindā)

Aizņēmēja
līdzdalība, EUR

Altum
aizdevums, EUR

%

Apgrozāmie līdzekļi
Kam tiks izlietoti līdzekļi?

45 000

10000 EUR degvielas iegāde, 15000 EUR mēslojuma, ķimikāliju iegāde,
20000 EUR lopbarības iegādei

45 000

43%

57%

Apraksts kādiem mērķiem paredzēti apgrozāmie līdzekļi

Iekārtu iegāde
Būs nodrošinājums aizdevuma līgumam
Ko iegādāsies?

Žāvētavas (kaltes) iegāde un uzstādīšana

Jauns

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

SIA ABC 111

Jauns?

4*********
Pārdevēja nosaukums

Kādi būs piegādes un
uzstādīšanas nosacījumi?

Piegāde 6 mēnešu laikā, uzstādīšana 2 nedēļas

Kādi būs apmaksas
nosacījumi?

30% avanss, 60% pirms piegādes, 10% pēc uzstādīšanas

12 000

48 000

105 000

12 000

93 000 100%

Norāda, ja tādi būs

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?

1.versija

60 000

Reģistrācijas Nr.

3. lp. no 8

Nē

Jā

14.12.2021

Kāds ir aizņēmēja līdzdalības izcelsmes avots un to apliecinošs dokuments?
12'000 EUR ir uzņēmuma kontā, skatīt konta izrakstu.

Kādā veidā līdzdalība tiks ieguldīta?
Ieguldījums
pamatkapitālā

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

Aizdevums
uzņēmumam

Uzņēmuma
naudas līdzekļi

Nē

Jā

Nē

Jā

Cits

(izņemot LIAA, LAD)?

Vai plānojiet saņemt citu
valsts Atbalstu projekta
īstenošanai?
(LIAA, LAD u.c.)

Kurš sniegs atbalstu?

LAD

1234 Nr.
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

25 000
Summa, kuru saņems
pēc īstenošanas, EUR

Saņems gan paralēli Altum aizdevumam, gan pēc
projekta īstenošanas

15.09.2022.
Plānotais
saņemšanas datums

4. Informācija par aizdevumu
Aizdevuma kopsumma
investīcijām

48 000,00
Summa, EUR

72

ik pusgadu

10

Termiņš (mēneši)

Maksājumu biežums

Maksājuma
Diena

(aprēķina automātiski)

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

Aizdevuma apgrozāmiem
līdzekļiem kopsumma

45 000,00
Summa, EUR

07

Maijā, 2022

Mēneši

Kad plānots sākt aizdevuma
pamatsummas atmaksu?

12

ik gadu

10

Termiņš (mēneši)

Maksājumu biežums

Maksājuma
Diena

(aprēķina automātiski)

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

04

Oktobrī, 2022

Mēneši

Kad plānots sākt aizdevuma
pamatsummas atmaksu?

septembrī un martā
Norādiet vēlamos maksājumu mēnešus

oktobrī
Norādiet vēlamos maksājumu mēnešus

4. Piedāvātais aizdevuma nodrošinājums
Galvojumi
Galvinieka vārds, uzvārds /
Nosaukums
Uģis Lauksaimnieks
(īpašnieks 100%)

Galvinieka personas
kods / reģ. Nr.
******-*****

Kādā apmērā sniegs
galvojumu?
100%

Negalvos

Vai ir juridiska
persona?
Nav

Skaidrojumi / piezīmes
Ir

Hipotēkas, komercķīlas vai cits nodrošinājuma veids

1.versija

4. lp. no 8

14.12.2021

Veids

Nodrošinājuma īpašnieki
Z/S Lauksaimnieks11

4**********

Vārds, uzvārds / nosaukums

(Iegādāsies ar aizdevuma līdizekļiem)

Jānis Lauksaimnieks

Nekustamais īpašums

Identifikācijas informācija

1

Lauksaimniecības zeme 14ha
Daļas

Pers. kods / Reģ. Nr.

60 000

Žāvētavas (kaltes) iegāde un uzstādīšana

Pers. kods / Reģ. Nr.

******-*****

Vārds, uzvārds / nosaukums

Tirgus / iegādes
vērtība, EUR

Īpašuma veids un cita informācija

Bilskas pagasts, XXXXX
Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

Daļas

Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

Daļas

Vārds, uzvārds / nosaukums

Pers. kods / Reģ. Nr.

Daļas

Adrese

40 000

****-***-****
Kadastra Nr.

Ir kopīpašums ar laulāto_

100 000,00

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

Ieņemamais amats

a) Iestāde, iegūtais diploms un laika posms;
b) Kursi, semināri, kas attiecas uz projektu.

Īpašnieks, veicu visus
saimniecībā nepieciešamos
darbus

Uģis Lauksaimnieks
(īpašnieks 100%)

Darba pieredze pēdējās 3 darba vietās
(Uzņēmuma nosaukums, amats, pienākumi un laika posms)

Smiltenes Tehnikums, laukaimniecības tehnikas
mehāniķis, 1993 gads

Z/S Lauksaimnieks11 vadītājs kopš
1998.gada

Bilskas pamatskola

SIA Auto servis222, lauksaimniecības tehnikas
remontdarbu veikšana1993-1998 gads

Darba spēka izmaksas
Pirms projekta
īstenošanas

2
Skaits

Pēc projekta
īstenošanas

16 000
Izmaksas
gadā, EUR

21 000 Uz sezonas laiku pieņemšu darbinieku kaltē

3
Skaits

Izmaksas
gadā, EUR

Skaidrojums par izmaiņām

Galvenie uzņēmuma darbības virzieni
(pakalpojuma/produkcijas apraksts un tā īpašības)

Esošās situācijas apraksts
Jauktā lauksaimniecība – Piena lopkopība un graudkopība. Papildus ieņēmumi – siena, salmu realizācija, pakalpojumu sniegšana.
Apsaimniekojamās platības: 277ha, no tiem īpašumā ~ 200ha (aramzeme: 187 ha; ganības: 35 ha, pārējais: mežs).
Sējam dažādas kultūras – kviešus, miežus, griķus, auzas, pupas utt.
Kopumā 2020. gadā tika pārdotas 298 tonnas graudu, pārējie graudi izmantoti lopbarībai izēdināšanai piena lopu ganāmpulkam. Šobrīd vēl
daļa krājumos, realizēšanai.
Saimniecība sagatavo ganāmpulkam lopbarību - sienu, skābsienu, bet atlikums tiek realizēts.
Ganāmpulkā šobrīd: 64 slaucamas govis, kopā 115 lopi.
Plānotās izmaiņas pēc finansējuma saņemšanas un paplašināšanas pamatojums
(jauns produkts, zemes platību izmaiņas, lopu skaita izmaiņas, izslaukuma izmaiņas, sējumu struktūru izmaiņas, ražas izmaiņas, u.c.)

Uzņēmumam nebūs jāpērk kaltes pakalpojumi, jo piederēs pašam sava kalte.
Papildus jaunā graudu kalte nodrošinās iespēju sniegt pakalpojumus arī blakus esošajām saimniecībām.
Galvenie produkta / pakalpojuma pircēji
Pircēja nosaukums
(ja pircēji ir fiziskas personas, tad sadala tās pa
grupām atbilstoši saimn. darbības specifikai)

SIA 111Piens
AS 11Grauds
ZS 111

1.versija

Pircēja
atrašanās vieta

Produkts, norēķinu nosacījumi, informācija par pircēju
(T.sk. pēcapmaksas vai priekšapmaksas dienu skaits u.c. norēķinu nosacījumi)

Latvija

Piena realizācija, apmaksa 2 nedēļu laikā, ilglaicīga sadarbība, nav maksājumu kavējumu,
realizācijas cena 260EUR/t

Latvija

Graudu realizācija, kvieži, mieži, auzas, pupas, samaksa saskaņā ar līgumiem.

Latvija

Graudu kaltēšanas pakalpojumi, maksā pēc ražas pārdošanas, kaimiņu saimniecība
Galveno produktu

5. lp. no 8

14.12.2021

Galveno produktu ražošanas / pakalpojumu sniegšanas procesā iesaistīto tehnoloģiju/iekārtu apraksts
(Norādiet galvenās iekārtas, kuras ir iesaistītas produktu ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas procesā.)

Esošās situācijas apraksts
Ir nepieciešamā tehnikas darbības nodrošināšanai. Daļa tehnikas iegādāta iepriekšējos gados ar LAD atbalstu. Ja kāda tehnika iziet no ierindas- ir
iespējams nomāt tehniku.
Plānots saimniecībā izveidot graudu kaltēšanas sistēmu, kas šobrīd ir iztrūkstošais posms tehnoloģiskajā procesā.
ZS strādā ģimene. Izmantotais ārpakalpojums ir grāmatvedības pakalpojumi. Saimniecībā palīdz vecāki, uz kuru vārda kādreiz bija saimniecība.
Papildus darbinieks tiek nodarbināts sezonāli, kā pakalpojums.
Plānotās izmaiņas pēc finansējuma saņemšanas
Jaunā graudu kalte samazinās graudu kaltēšanas izmaksas, kā arī būs iespēja sniegt pakalpojumus blakus esošajām saimniecībām.

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

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

Nav

nav

Klientu risks

Neveic samaksu par produkciju

Izvēlamies vairākus produkcijas pircējus, pieredzējušus tirgū.

Darba spēka risks

Būtiski neietekmē, jo strādā ģimenes locekļi

nav

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Netieši ietekmē
Nozares risks
Laika apstākļu risks

nav

Ietekmē produkcijas realizācijas cenas

cenšamies fiksēt graudu cenas, pienam izvēlamies stabilus pircējus

Pēdējos gados būtiski samazinājās graudaugu raža

Pakāpeniski tiek palielināts ganāmpulks, lai līdzsvarotu ienākumus apjomu
no graudkopības un piena. Plānojam sējumu apdrošināšanu.

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

Plānojam paplašināt ganāmpulku, nākotnē būs nepieciešams veikt kūts paplašināšanu un zemes platību iegādi.

6. Pieteikuma izskatīšanai nepieciešamie dokumenti
(Dokuments nav jāiesniedz atkārtoti, ja Altum jau ir iesniegta dokumenta aktuālā redakcija)
Vispārīga informācija
Veidlapa Klienta anketa
Finanšu informācija
Kādu finanšu pārskatu aizņēmējs gatavo?
Gada pārskatu

Ienākumu deklarāciju

Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)

Iepriekšējo 3 gadu VID iesniegti ienākumu deklarācijas un saimnieciskās darbības ieņēmumu/izdevumu pārskats par pēdējo gadu
(Jāiesniedz, ja iesniedz ienākumu deklarāciju)

Veidlapa Finanšu informācija lauksaimniekiem
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)
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Parādsaistības apliecinošu dokumentu un to maksājumu grafiku kopijas
(aizdevumu, līzinga, t.sk. operatīvā līzinga, ķīlas u.c. līgumi. Jāiesniedz pēc Altum pieprasījuma)

Nodrošinājuma dokumenti
Nekustamā īpašuma vērtējums (ne vecāks par 6 mēnešiem)
Nekustamā īpašuma īpašumtiesību apliecinošu dokumentu kopijas
(zemesgr. akts/apliecība vai izraksts no zemesgr. nodalījuma, zemes robežu plāns, ēku un būvju tehniskās inventarizācijas lieta u.c.)

Citu ar aizdevuma nodrošinājumu saistīto dokumentu kopijas
(nekustamā īpašuma nomas līgumi, meža apsaimniekošanas projekts, būvatļauja u.c.)

Ar projektu saistītā dokumentācija
Iegādājamās iekārtas vai NĪ piedāvājums/ rēķins/ līgums/ nodomu protokols u.c.
Līgumi, nodomu protokoli u.c. dokumenti par izejvielu nodrošinājumu, iekārtu piegādēm un uzstādīšanu, subsīdiju un citu atbalstu maksājumiem
(piemēram, par izejvielu nodrošinājumu, iekārtu piegādēm un uzstādīšanu, produkcijas realizāciju, subsīdijām un atbalsta maksājumiem, pēcapmaksu apliecinošiem dokumentiem)

Pirmsprojekta izpētes darbs
(tehniskie/tehnoloģiskie jauninājumi, tirgus izpēte un citi ar projekta realizāciju saistīti jauninājumi)

Citi dokumenti / informācija
Ganāmpulka pārraudzības ziņojums un liellopu sadalījums pa grupām
(sagatavo Valsts aģentūra Lauksaimniecības datu centrs)

Izdruka no LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas par iepriekšējā un tekošā gada deklarētajām platībām
(vienotais iesniegums)

Lēmums vai līdzvērtīgs dokuments par projekta īstenošanu ar atbalstu
(jāiesniedz, ja projektam piesaistīs citu valsts atbalstu, piemēram no LAD, LIAA vai CFLA)

Informācija par saņemto De minimis atbalstu
(Informācija ir jānorāda VID EDS (https://eds.vid.gov.lv) sadaļā De Minimis uzskaites sistēma)

Deklarācija par komercsabiedrības kvalifikāciju mazās vai vidējās komercsabiedrības kategorijai

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;
• ir tiesīgs pieprasīt Aizņēmējam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
Parakstot un iesniedzot šo pieteikumu, apliecinu, ka:
• esmu informēts, ka ar mērķi izvērtēt pieteikumu, saņemt aizdevumu un nodibināt līgumattiecības, kā arī, lai Aizdevējs varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Aizdevējs
apstrādās pieteikumā un citos iesniegtajos dokumentos norādītos personu datus, kā arī apliecinu, ka esmu atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu šādu personas
datu nodošanai un esmu tiesīgs/-a nodot Aizdevējam šajā dokumentā un tam pievienotajos dokumentos norādītos personas datus. Papildus informācija par personas
datu apstrādi ir pieejama interneta vietnē www.altum.lv sadaļā privātuma politika;
• esmu informēts, ka Aizdevējs, lai izvērtētu iesniegto pieteikumu aizdevuma saņemšanai, izvērtētu manu maksātspēju un Aizdevēja risku uzraudzībai pirms līguma
noslēgšanas un tā izpildes laikā ir tiesīgs iegūt ziņas par Aizņēmēju/Galvinieku, kā arī Aizņēmēja/Galvinieka - juridiskas personas dalībniekiem (kapitāldaļu turētājiem),
kuriem šajā komercsabiedrībā un/vai saistītajās komercsabiedrībās ir būtiska līdzdalība, patiesā labuma guvējiem un amatpersonām: valdes, padomes, revīzijas
komisijas locekļiem un iekšējā revīzijas dienesta vadītāju, no trešajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai:
o no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un personas datu apstrādes sistēmām (piemēram, Lursoft, firmas.lv, Creditreform Latvija);
o valsts institūcijām (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Zemkopības ministrija, Valsts aģentūra Lauksaimniecības datu centrs, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)
• Aizdevējs ir tiesīgs sniegt ziņas par Aizņēmēju/Galvinieku un šo darījumu ar Aizdevēju vienā koncernā ietilpstošām personām un/vai trešajām personām, tajā skaitā, bet
ne tikai Lauku atbalsta dienestam, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, ar mērķi piešķirt aizdevumu un/vai 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 iepazinies ar Kredītu reģistra likumu un Latvijas Bankas izdotajiem Kredītu reģistra noteikumiem, un tajos noteikto kārtību, kādā Aizdevējs sniedz un saņem
informāciju no Kredītu reģistra, tajā skaitā 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 un:
o Aizņēmējs/Galvinieks, fiziska persona, ir informēts, ka Aizdevējs ir tiesīgs saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā iekļauto informāciju par Aizņēmēju/Galvinieku;
o Aizņēmējs/Galvinieks, juridiska persona, ir informēts, ka Aizdevējs ir tiesīgs saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā iekļauto informāciju par:
- Aizņēmēju/Galvinieku un tā meitas sabiedrībām, un katru nākamo šādu meitas sabiedrību meitas sabiedrību;
- komercsabiedrībām, kurās Aizņēmējam/Galviniekam ir būtiska līdzdalība;
- Aizņēmēja/Galvinieka dalībniekiem (kapitāldaļu turētājiem), kuriem šajā komercsabiedrībā ir būtiska līdzdalība;
- Aizņēmēja/Galvinieka amatpersonām – padomes un valdes locekļiem;
- Aizņēmēja/Galvinieka patiesā labuma guvēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.
• pret mani nav uzsākts kriminālprocess;
• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu aizdevuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanaii;
• 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, tiks sniegti pēc rēķinu apmaksas. Esmu informēts, ka rēķini par aizdevuma maksājumiem būs

1.versija

7. lp. no 8

14.12.2021

apskatāmi mans.altum.lv un tiks nosūtīti uz mans.altum.lv sadaļā Klienta kontaktinformācija norādīto Aizņēmēja e-pastu. Ja pēc šī pieteikuma iesniegšanas Aizņēmējs
kādā Aizdevēja pakalpojuma pieteikumā, līgumā vai izmantojot mans.altum.lv, norādīs atšķirīgu e-pasta adresi, tas aizstās Iepriekš norādīto un rēķini tiks nosūtīti uz
pēdējo norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi;
• Aizdevējs ir tiesīgs izmantot norādītās pasta vai elektroniskās adreses, kā arī norādīto tālruņa numuru informatīvo materiālu, paziņojumu, kas saistīti ar šī pieteikuma
izskatīšanu, kā arī ar līguma saistību izpildei nepieciešamās saziņas un paziņojumu nosūtīšanas nodrošināšanu;
• 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/Galvinieka gribu, kā arī to ir sniedzis Aizņēmējs;
• glabāšu visu ar aizdevumu un saņemto atbalstu saistīto informāciju un dokumentāciju 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža;
• esmu iepazinies ar atbalsta programmas valsts atbalsta nosacījumiem, apzinos, ja tiks pārkāpti Aizdevēja atbalsta programmas nosacījumi vai atbalsta apvienošanas
nosacījumi ar cita atbalsta sniedzēja atbalsta nosacījumiem par vienām un tām pašām izmaksām, Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt un Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt
piešķirto aizdevumu (valsts atbalstu), piemērojot normatīvajos aktos noteiktās sankcijas.
•visa pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem.
Ja Aizņēmējam ir noslēgts līgums ar citu kreditoru/finansētāju (kredītiestādi, līzinga kompāniju, citu juridisko vai fizisko personu), Aizņēmējs apliecina, ka, tam nav šķēršļu
aizdevuma saņemšanai pie Aizdevēja, proti, līgumā ar citu kreditoru/finansētāju nav iekļauti nosacījumi, kas aizliegtu uzņemties saistības/aizņemties vai Aizņēmējs ir
saņēmis cita kreditora/finansētāja piekrišanu, lai uzņemtos saistības/aizņemtos, un to var iesniegt pēc Aizdevēja pieprasījuma.

Kur ieguvāt informāciju par Altum aizdevumiem?

Altum tīmekļa vietnē

TV / presē

Sociālajos tīklos

Komercbankā

Altum klienta, cita uzņēmēja,
draugu ieteikums

Seminārā / konferencē / forumā

citur
Norādiet kurā

Norādiet kur

Rēķini par aizdevuma maksājumiem:
Būs pieejami portālā mans.altum.lv un tiks nosūtīti uz mans.altum.lv sadaļā Klienta kontaktinformācija norādīto e-pastu

Ja aizdevuma nodrošinājumā būs komercķīla, tad
komercķīlas reģistrācijas pieteikumu aizņēmēja pārstāvis
parakstīs:
Kurš no aizņēmēja pārstāvjiem parakstīs aizdevuma
līgumu?

elektroniski ar e-parakstu

ar roku papīra formā

Jānis Lauksaimnieks
Vārds, uzvārds

Aizņēmēja vārdā:

Dokumenta parakstīšana un iesniegšana Aizdevējam
Dokuments nav jāizdrukā un jāparaksta papīra formā, bet gan
jāiesniedz elektroniski PDF formā izmantojot Aizdevēja attālināto
darījumu sistēmu internetā mans.altum.lv. Ja šāda veida dokumenti ir
jāparaksta vairākām Aizņēmēju pārstāvēt tiesīgajām personām, tad
pirms iesniegšanas Aizdevējam, visām personām pieteikums ir
jāparaksta ar e-parakstu.

Jānis Lauksaimnieks
(Vārds, uzvārds)

(Vārds, uzvārds)

1.versija

8. lp. no 8

14.12.2021

