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AIZDEVUMA PIETEIKUMS
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS RAŽOTĀJIEM
1. Informācija par aizņēmēju
Cik lielu aizdevumu vēlaties saņemt?
Vai uzņēmums, kurš saņems aizdevumu jau ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā?
(vai VID, ja aizdevumu saņems fiziska persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs)
Vai aizņēmējs primāri nodarbojas (vai nodarbosies) ar lauksaimniecības produktu ražošanu?
Vai aizņēmējam ir kāds piešķirts un neatmaksāts Altum aizdevums?
Vispārīga informācija
Faktiskā adrese 
(kontaktadrese)
Aizņēmēja pārstāvja kontaktinformācija
Vai darbojas Eko inovāciju jomā?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Komersants eko inovāciju jomā ir komersants, kura produkta ražošanas process atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 
1.tiek izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli; 
2. tiek izmantoti ilgtspējīgi materiāli (piemēram, atjaunojamie dabas resursi; ražošanas procesā samazina vidē novadītās piesārņojošo vielu emisijas; ražošana 
    ir energoefektīva); 
3. tiek izmantoti inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi, kas nodrošina atkritumu rašanās samazinājumu vai tiek ieviesta jauna atkritumu pārstrādes metode ar mazāku
    dabas resursu patēriņu un mazākām piesārņojošo vielu emisijām; 
4. tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas ūdens izmantošanā un taupīšanā; 
5. nomainītas vai modernizētas tehnoloģijas, samazinot energoresursu patēriņu, vai tiek ieviestas tehnoloģijas, kur tiek aizstāta fosilo energoresursu izmantošana 
    ar atjaunojamiem dabas resursiem. 
Ar informāciju par eko inovācijām var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā Metodikā 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai (4.4.punkts).
Vai aizdevums tiks izmantots lauksaimniecības zemes iegādei?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai aizņēmējam ir sertificēta bioloģiskā saimniecība?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai pieteikuma iesniegšanas dienā nav vecāks par 40 gadiem?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai nav bijis vairāk kā 50% pamatkapitālu daļu īpašnieks saimniecībā, kura nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai ir augstākā vai profesionālā vidējā lauksaimniecības izglītība, vai apgūti kursi vismaz 160 stundu apjomā?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai aizņēmējs jau nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu?
Vai vismaz 60% ienākumu tiks gūti no lauksaimn. produktu ražošanas?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai aizņēmējs ir reģistrējies vai līdz aizdevuma izsniegšanai reģistrēsies VID kā nodokļu maksātājs vai saimn.darb. veicējs?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai aizņēmēja īpašumā vai nomā ir zemes platības, kuras tiek izmantotas lauksaimniecības produktu ražošanai?
Vai aizņēmējs pēdējo 3 gadu laikā no aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīža ir ierīkojis jaunas ilggadīgo stādījumu platības?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai pēdējo 3 gadu laikā no aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīža, Lauksaimniecības datu centrā savā ganāmpulkā pirmo reizi esiet reģistrējis gaļas šķirnes liellopus?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Informācija par aizņēmēja apstrādājamajām platībām:
             Iepriekšējais pārskata periods
Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas (neiekļaujot subsīdijas)
XXXX gadā kopējās apstrādātās platības
XXXX gadā kopējā apstrādātā platība 
XXX gadā jaunierīkoto ilggadīgo stādījumu  platība
XXX gadā jaunierīkoto ilggadīgo stādījumu platība
Zālāju platība, kura XXX gadā tika izmantota gaļas šķirnes liellopu audzēšanai
Zālāju platība, kura XXX gadā tika izmantota gaļas šķirnes liellopu audzēšana
Ienākumi uz vienu hektāru
Ienākumi uz vienu hektāru iepriekšejā periodā
Vai salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanās periodu ir deklarētas papildus zemes platības?
Vai pieder kapitāla daļas virs 25% citos uzņēmumos, kuri nodarbojas tajā pašā nozarē, kurā plānots realizēt projektu?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai ir kredītsaistības ārpus Altum?
Vai ir nepieciešama keditora/u piekrišana, lai uzņemtos saistības Altum? 
Kreditors nosaukums
(Norādiet izvēlnē, vai ievadiet paši)
Saistību veids
(Līdzīgus aizdevumus var apvienot vienā rindā un norādīt tikai kopsummas)  
Saistību  atlikums, EUR
Maksājuma biežums
Pamatsummas maksājums, EUR
Procentu maksājums, EUR
Gala atmaksas datums
Kopā:
Kopā:
Nav pievienota neviena saistība. Lūdzu spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu.
(Nospied + pogu, lai pievienotu saistības)
Cik lieli ir Jūsu regulārie kimēneša ienākumi. 
2. Aizņēmēja īpašnieki
Nav pievienots neviens īpašnieks. Lūdzu spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu īpašnieku.
Vārds, uzvārds / Nosaukums
Personas kods / Reģistrācijas Nr.
Vai ir juridiska persona?
Piederošās daļas, %
(Nospied + pogu, lai pievienotu īpašnieku)
Kādu lomu īpašnieks ieņem/s uzņēmuma vadībā?
Deklarētā adrese 
Vai ir kredītsaistības ārpus Altum?
Kreditors nosaukums
(Norādiet izvēlnē, vai ievadiet paši)
Saistību veids
(Līdzīgus aizdevumus var apvienot vienā rindā un norādīt tikai kopsummas)  
Saistību  atlikums, EUR
Maksājuma biežums
Kopējais maksājums, EUR (% un pamats.)
Gala atmaksas datums
Kopā:
Kopā:
Nav pievienota neviena saistība. Lūdzu spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu.
(Nospied + pogu, lai pievienotu saistības)
Cik lieli ir Jūsu regulārie ikmēneša ienākumi?
Vai pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecāks par 40 gadiem?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai īpašnieks nav bijis vairāk kā 50% pamatkapitālu daļu īpašnieks saimniecībā, kura nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai īpašniekam ir augstākā vai profesionālā vidējā lauksaimniecības izglītība, vai apgūti kursi vismaz 160 stundu apjomā?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai pieder kapitāla daļas virs 25% citos uzņēmumos, kuri nodarbojas tajā pašā nozarē, kurā plānots realizēt projektu?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
3. Projekta apraksts
Projekta mērķis un sagaidāmais rezultāts
Kādā nozarē projekts tiks īstenots? 
Kāda ir projekta īstenošanas adrese?
Vai projekts ir saistīts ar energoefektivitātes* pasākumu īstenošanu?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai aizņēmējs ir energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs**?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
*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/ 
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Projekta izmaksas:
Nav pievienota neviena izmaksa. Lūdzu spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu izmaksas.
Izmaksu veids un papildus informācija
(Viena veida izmaksas, kuru kopējā vērtība ir zem EUR 1 000, var apvienot vienā rindā)
Kopējās  izmaksas  ar PVN, EUR
Aizņēmēja līdzdalība, EUR
Altum  aizdevums, EUR
%
Ko iegādāsies?
Kas būs pārdevējs? (norāda, ja zināms)
Kādi būs piegādes un uzstādīšanas nosacījumi? 
Kādi būs apmaksas nosacījumi? 
Papildus informācija par būvniecību / remontu: 
Kopā
(Nospied + pogu, lai pievienotu izmaksas)
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?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Papildus jautājumi par lauksaimniecībai paredzēto zemi:
Iegādājamā zeme
Kopējā iegādājamās zemes platība, ha
lauksaimniecības un saistītā  zeme, ha
Vai uz zemes ir ēkas?
Zemes kadastra vērtība, EUR
Uz zemes esošo ēku kadastra vērtība, EUR
NĪ tirgus vērtība, EUR
Lauksaimnie-cības zemes tirgus vērtība, EUR
Kopējā pirkuma summa, EUR
Nelauks. zemes un ēku pirkuma summa, UER
Vai jau ir veikti avansa maksājumi zemes iegādei?
Vai kādu no iegādājamajiem īpašumiem pirks no aizņēmēja īpašnieka: 
     a) radinieka (līdz trešajai pakāpei);
     b) laulātā;
     c) svainībā esošām personām 
         (līdz otrajai pakāpei)?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai īpašums, ko iegādāsiesties robežojas ar citām jau aizņēmēja īpašumā esošām zemēm?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai uz iegādājamās zemes ir mežs?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Vai līdz šim iegādājamā lauksaimniecības zeme tika nomāta?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Kāds ir aizņēmēja līdzdalības izcelsmes avots un to apliecinošs dokuments?
Kādā veidā līdzdalība tiks ieguldīta?
Vai projektu līdzfinansēs: 
  - cita komercbanka,
  - riska kapitāla fonds, 
  - biznesa eņģelis u.t.m.l. 
    (izņemot LIAA, LAD)?
Kas būs līdzfiansētājs? 
Vai plānojiet saņemt citu valsts Atbalstu projekta īstenošanai? 
(LIAA, LAD u.c.)
Kurš sniegs atbalstu? 
Vai atbalstu, kuru saņems no citas valsts institūcijas, izsniegs paralēli Altum aizdevumam? 
Norādiet cita valsts atbalsta apmēru
Energoaudita izmaksas
4. Informācija par aizdevumu
Aizdevuma kopsumma investīcijām
Cik mēnešos no aizdevuma piešķiršanas brīža plānojiet apgūt aizdevumu/ īstenot projektu?
Aizdevuma apgrozāmiem līdzekļiem kopsumma
Cik mēnešos no aizdevuma piešķiršanas brīža plānojiet apgūt aizdevumu/ īstenot projektu?
Aizdevuma zemes iegādei kopsumma
Cik mēnešos no aizdevuma piešķiršanas brīža plānojiet apgūt aizdevumu/ īstenot projektu?
5. Piedāvātais aizdevuma nodrošinājums
Galvojumi
 Galvinieka vārds, uzvārds / Nosaukums
Galvinieka personas kods / reģ. Nr.
Kādā apmērā sniegs galvojumu?
Vai ir juridiska persona?
Skaidrojumi / piezīmes
--
Nav pievienots neviens galvojums. Aizņēmēja īpašniekiem automātiski izveidojās rinda. Lai pievienotu papildus galvinieku, jānospiež + poga.
(Nospied + pogu, lai pievienotu galvinieku, kurš nav aizņēmēja īpašnieks)
Deklarētā adrese 
Vai ir kredītsaistības ārpus Altum?
Kreditors nosaukums
(Norādiet izvēlnē, vai ievadiet paši)
Saistību veids
(Līdzīgus aizdevumus var apvienot vienā rindā un norādīt tikai kopsummas)  
Saistību  atlikums, EUR
Maksājuma biežums
Kopējais maksājums, EUR (% un pamats.)
Gala atmaksas datums
Kopā:
Kopā:
Nav pievienota neviena saistība. Lūdzu spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu.
(Nospied + pogu, lai pievienotu saistības)
Cik lieli ir Jūsu regulārie ikmēneša ienākumi?
Hipotēkas, komercķīlas vai cits nodrošinājuma veids
 Veids
Nodrošinājuma īpašnieki
Identifikācijas informācija
Tirgus / iegādes  vērtība, EUR
(Iegādāsies ar aizdevuma līdizekļiem)
Nav pievienota neviens nodrošinājums. Lūdzu spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu.
(Nospied + pogu, lai pievienotu nodrošinājumu)
6. Saimnieciskās darbības apraksts
Esošās situācijas apraksts
(Īsumā aprakstiet kāda ir esoša situācija uzņēmumā, kādi darbi jau ir veikti saistībā ar projekta īstenošanu, utt.)
Plānotās izmaiņas pēc finansējuma saņemšanas 
(Īsumā aprakstiet kas mainīsies saimnieciskajā darbībā pēc finansējuma saņemšanas)
Esošās situācijas apraksts pirms energoefektivitātes aktivitātes uzsākšanas
Plānotās izmaiņas pēc finansējuma saņemšanas 
(Īsumā aprakstiet kā uzņēmums uzlabos energoefektivitāti pēc finansējuma saņemšanas)
Uzņēmuma vadības un galveno speciālistu izglītība un pieredze
Nav pievienots neviens uzņēmuma vadītājs vai speciālists. Ja vadītājs ir uzņēmuma īpašnieks, tad pievienojiet to pieteikuma sadaļā "Aizņēmēja īpašnieki", savukārt, ja vadītājs vai kāds cits vadošais darbinieks nav īpašnieks, tad spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu darbinieku.
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Izglītība
a) Iestāde, iegūtais diploms un laika posms;
b) Kursi, semināri, kas attiecas uz projektu. 
Darba pieredze pēdējās 3 darba vietās 
(Uzņēmuma nosaukums, amats, pienākumi un laika posms)
-
(Nospied + pogu, lai pievienotu darbinieku)
Darba spēka izmaksas
Pirms projekta īstenošanas
Pēc projekta īstenošanas
Galvenie produkti (produktu grupas) / sniegtie pakalpojumi 
(Jānorāda galvenie produkti no kuriem tiek/tiks gūti ienākumi, informācija par to realizāciju un galvenajiem produkta pircējiem)
Produkti:
Produkts / pakalpojums
Mērvienība
(tonnas, skaits,  u.c.)
Apjoms gadā
Vienības  cena bez PVN, EUR
Summa, EUR
(Nospied + pogu, lai pievienotu produktu / pakalpojumu)
Galvenie produkti (produktu grupas) / sniegtie pakalpojumi 
(Jānorāda galvenie produkti no kuriem tiek/tiks gūti ienākumi, informācija par to realizāciju un galvenajiem produkta pircējiem)
Produkti:
 Esošie apjomi gadā  
 Izmaiņas pēc projekta īstenošanas
Produkts / pakalpojums
Mērvienība
(tonnas, skaits,  u.c.)
Apjoms gadā
Vienības  cena bez PVN, EUR
Summa, EUR
Mērvienība
(tonnas, skaits,  u.c.)
Apjoms gadā
Vienības  cena bez PVN, EUR
Summa, EUR
(Nospied + pogu, lai pievienotu produktu / pakalpojumu)
Galvenie uzņēmuma darbības virzieni 
(pakalpojuma/produkcijas apraksts un tā īpašības)
Esošās situācijas apraksts
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.)
Produkts / pakalpojums
Produkta apraksts un īpašības, mērķauditorija
Raksturojiet kādi apstākļi  ietekmē cenas un apjoma izmaiņas
Galvenie produkta / pakalpojuma pircēji
Pircēja nosaukums
(ja pircēji ir fiziskas personas, tad sadala tās pa grupām atbilstoši saimn. darbības specifikai)
Pircēja  atrašanās vieta
Produkts, norēķinu nosacījumi, informācija par pircēju (T.sk. pēcapmaksas vai priekšapmaksas dienu skaits u.c. norēķinu nosacījumi)
(Nospied + pogu, lai pievienotu pircēju)
Galvenās izejvielas, resursi vai izmaksas, kas nepieciešami ražošanai / pakalpojuma sniegšanai 
Galvenās izejvielas/izmaksas un resursi:
Izejviela / izmaksa / resurss
Mērvienība
(tonnas, skaits,  u.c.)
Apjoms gadā
Vienības  cena bez PVN, EUR
Summa, EUR
Siltumenerģija
Elektroenerģija
(Nospied + pogu, lai pievienotu ar energoefektivitāti saistīto izmaksu)
  Ar energoefektivitāti saistīto izmaksu kopsumma
Kopā
  Energoef. izmaksas + pārējās
(Nospied + pogu, lai pievienotu izejvielu / resursu)
Galvenās izejvielas/izmaksas un resursi:
 Esošie apjomi gadā  
 Izmaiņas pēc projekta īstenošanas
Izejviela/ izmaksa / resurss
Mērvienība
(tonnas, skaits,  u.c.)
Apjoms gadā
Vienības  cena bez PVN, EUR
Summa, EUR
Mērvienība
(tonnas, skaits,  u.c.)
Apjoms gadā
Vienības  cena bez PVN, EUR
Summa, EUR
Siltumenerģija
Elektroenerģija
(Nospied + pogu, lai pievienotu ar energoefektivitāti saistīto izmaksu)
 Ar energoefektivitāti saistīto izmaksu kopsumma
Kopā
Kopā
Kopā
  Energoef. izmaksas + pārējās    
    
(Nospied + pogu, lai pievienotu izejvielu / resursu)
Energoefektivitātes aktivitātes finansiālais ietaupījums
Tehnoloģiju lietderīgās izmantošanas periods
Investīcijas atdeves aprēķina periods
* Ieteupījums =  Kopējās izmaksas tagad - Kopējās izmaksas pēc projekta ieviešanas
** Koeficients = Projekta kopējās izmaksas / Ieteupījums 
  Kopējās izmaksās ir ietvertas augstāk norādītās galvenās izmaksas un sadaļas sākumā norādītās darda spēka izmaksas
Izejviela / resurss
Raksturojiet kādi apstākļi ietekmē izejvielas / resursa cenas un apjoma izmaiņas
Siltumenerģija
Elektroenerģija
Galvenie izejvielu / resursu piegādātāji
Piegādātāja nosaukums
Piegādātāja  atrašanās vieta
Izejvielas, kuras piegādā, norēķinu nosacījumi, informācija par piegādātāju
(Nospied + pogu, lai pievienotu piegādātāju)
Ražošanā / pakalpojuma sniegšanā izmantoto tehnoloģiju, iekārtu un telpu apraksts
Ražošanas procesa vai pakalpojuma sniegšanas procesa apraksts
Kādas darbības nepieciešamas tehnoloģiskā procesa efektivizācijai un kā projekta īstenošana ietekmēs tehnoloģisko procesu?
Telpu apraksts un izmantošanas nosacījumi 
(Norādiet kur atrodas telpas, vai tās tiek nomātas, kādi ir nomas nosacījumi (termiņš, nomas maksa mēnesī))
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) 
Iekārta
Apraksts
(Tehniskais stāvoklis, iekārtas vecums utml. Ja iekārta tiek nomāta, tad jānorāda iznomātājs un nomas nosacījumi)
Iekārtas noslodze, %
Maksimālā jauda
(Nospied + pogu, lai pievienotu iekārtu)
Galveno produktu ražošanas / pakalpojumu sniegšanas procesā iesaistīto tehnoloģiju/iekārtu apraksts
(Norādiet galvenās iekārtas, kuras ir iesaistītas produktu ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas procesā.)
Esošās situācijas apraksts
Plānotās izmaiņas pēc finansējuma saņemšanas
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 nosaukums
Konkurenta apraksts
(Kādu tirgus daļu ieņem, tā klientu raksturojums, finanšu informācija, ja tāda ir pieejama)   
Konkurenta stiprās un vājās puses
(Nospied + pogu, lai pievienotu konkurentu)
Konkrētu preču / pakalpojumu pārdošanas veicināšanas pasākumu apraksts, izmaksas un sagaidāmais rezultāts
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.?
Lūdzu zemāk norādiet informāciju par nepieciešamajām atļaujām, sertifikātiem, patentiem u.c.
Nav pievienots neviens dokuments. Lūdzu spiediet zemāk + pogu, lai pievienotu dokumentu.
Dokumenta nosaukums
Kura iestāde izsniedz dokumentu?
Kādam mērķim šāda veida dokuments  ir nepieciešams un kāds ir dokumenta derīguma termiņš 
(Nospied + pogu, lai pievienotu 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
 Klientu risks
 Darba spēka risks
 Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās
 Nozares risks
 Laika apstākļu risks
(Nospied + pogu, lai pievienotu papildus riskus)
Cita būtiska informācija par projektu un/vai aizņēmēju 
(Norāda informāciju, kura nevar norādīt pārējās pieteikuma sadaļās)
7. Pieteikuma izskatīšanai nepieciešamie dokumenti                                      
     (Dokuments nav jāiesniedz atkārtoti, ja Altum jau ir iesniegta dokumenta aktuālā redakcija)                                       
Vispārīga informācija
Veidlapa Klienta anketa
Aizņēmēja pārstāvja/u pases vai identifikācijas apliecības kopijas
Dalībnieku saraksta kopija 
(Jāiensniedz, ja uzņēmējdarbības forma ir akciju sabiedrība, vai biedrība)
Finanšu informācija
Kādu finanšu pārskatu aizņēmējs gatavo?
Jānorāda, vai aizņēmējam ir konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes
Operatīvais finanšu pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāks kā 90 dienas
(Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins , atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
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
Konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem
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) 
Parādsaistības apliecinošu dokumentu un to maksājumu grafiku kopijas
(aizdevumu, līzinga, t.sk. operatīvā līzinga, ķīlas u.c. līgumi. Jāiesniedz pēc Altum pieprasījuma)
Kredītiestādes atļauja uzņemties papildus saistības
(Atļauja jāiesniedz no tās kredītiestādes, kuras finanšu pakalpojuma līguma noteikumos ir paredzēts, ka bez kredītiestādes rakstiskas piekrišanas nedrīkst uzņemties jaunas finanšu saistības)
Papildus iesniedzamā informācija, ja vēlas piemērot atvieglojumus prasībai par gūtajiem ienākumiem uz 1 ha
Lauksaimniecības datu centra izziņa par datumu, kad aizņēmējs pirmo reizi savā ganāmpulkā ir reģistrējis gaļas šķirnes liellopus 
(jāiesniedz, ja ganāmpulkā ir gaļas šķirnes liellopi)
Izdruka no LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas par zālāju platībām pēdējos 3 gados
(jāiesniedz, ja ganāmpulkā ir gaļas šķirnes liellopi)
Izdruka no LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas par ilggadīgo stādījumu platībām pēdējos 4 gados
(jāiesniedz, ja ir ilggadīgie stādījumi)
Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts
(Jāiesniedz, ja ir sertificēta bioloģiskā saimniecība)
Papildus iesniedzamie dokumenti aizdevumiem uzņēmumu energoefektivitātei
Projekta energoefektivitātes un/vai ilgtspējas finansiālais novērtējums
(Veidlapa)
Energoaudits
(Jāiesniedz, ja tāds tika veikts)
Cits objektīvais verifikācijas instruments (mērījumi u.t.t.) paredzamā rezultāta apliecinājumam
Izvēlēto energoefektivitātes risinājumu dokumentācija (piegādātāja specifikācija)
Siltumapgādes, elektroapgādes rēķini par vismaz pēdējo 3 mēnešu periodu
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.)
Informācija par iegādājamo nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma vērtējums (ne vecāks par 6 mēnešiem)
Pirkuma - pārdevuma līgums/i, rokas naudas līgums/i par zemes iegādi, kuros ir norādīta pilna pirkuma maksa
Ar projektu saistītā dokumentācija
Iegādājamās iekārtas vai NĪ piedāvājums/ rēķins/ līgums/  nodomu protokols u.c.
Komercdarbības veikšanai nepieciešamās licences, atļaujas, patenti, ko izsniegušas attiecīgās iestādes (kopijas)
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)
Izglītību apliecinoša dokumenta kopija
(jāiesniedz jaunajiem lauksaimniekiem un lauksaimniekiem, kuri plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu. Dokumentam ir jāapliecina, ka aizņēmējs ir ieguvis augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai tas ir apguvis lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā)
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 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?
Rēķini par aizdevuma maksājumiem:
*Rēķina nosūtīšana pa pastu ir maksas pakalpojums, kuram piemēro kompensācijas maksu saskaņā ar cenrādi
Ja aizdevuma nodrošinājumā būs komercķīla, tad komercķīlas reģistrācijas pieteikumu aizņēmēja pārstāvis parakstīs:
Kurš no aizņēmēja pārstāvjiem parakstīs aizdevuma līgumu?
Aizņēmēja vārdā:
(Vārds, uzvārds)
(Vārds, uzvārds)
                    
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.
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AIZDEVUMA PIETEIKUMS
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS RAŽOTĀJIEM
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Darbojas tikai ar Adobe programmatūru!
Cienījamais klient, 
Aizdevuma pieteikuma veidlapas korektai darbībai:
    1. PDF fails vispirms ir jāsaglabā uz Jūsu datora darba virsmas un pēc tam
    2. jāatver ar kādu no Adobe izstrādātu PDF apskates programmu (Adobe Acrobat Reader DC vai Adobe Acrobat Pro DC). 
        
        Svarīgi!
        Ar citām PDF apskates programmām pieteikuma veidlapa nedarbosies.
 
Adobe Acrobat Reader DC var bez maksas iegūt tīmekļa vietnē: https://get.adobe.com/reader/
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Aizdevuma pieteikums
Veidlapa izmantojama, ja vēlas pieteikties ALTUM aizdevumam.
ALTUM
Vai aizņēmējs plāno galvenokārt nodarboties ar lauksaimniecības produktu ražošanu?
YES
Plānotais nosaukums
Plānotā uzņēmējdarbības forma
FP
visible
Norādiet aizdevuma mērķi
NO
Ko iegādāsies?
Apraksts (nosaukums, izlaiduma gads un cita identificējoša informācija)
Kas būs pārdevējs?
Pārdevēja nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Kādi būs piegādes un uzstādīšanas nosacījumi?
 - 
YES
FP
Piezīmes/komentāri
Galvenās izejvielas, izmaksas un resursi
Galvenās izejvielas, izmaksas un resursi
GP
Veidlapa Finanšu informācija lauksaimniekiem
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