
 
 

 
Darbojoties Latvijā jau vairāk nekā 19 gadus, esam guvuši ievērojamu pieredzi uzņēmumu finansēšanā. Hipotēku 
banka arī pēc komercdaļas nodalīšanas turpina strādāt, piedāvājot vairākas kreditēšanas valsts atbalsta 
mērķprogrammas dažādām uzņēmēju vajadzībām: aizdevumus investīcijām uzņēmējdarbībā, aizdevumus 
apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, kā arī aizdevumus biznesa uzsākšanai. 
 

Atbalsts uzņēmējiem – Hipotēku bankā 

Mikrokreditēšanas 
programma 2 

Aizdevuma summa 
Līdz 10 tūkst. LVL 

Aizdevuma termiņš 
Līdz 5 gadiem 

Uzņēmēja līdzdalība 
10% projektiem virs 
5 tūkst. LVL  

Garantijas 
– 
 

Programma  paredzēta neliela biznesa attīstīšanai mikrouzņēmumiem līdz 10 darbiniekiem, kā arī saimnieciskās 
darbības uzsācējiem. Līdz ar mikro aizdevumiem programma piedāvā arī grantu aizdevuma dzēšanai 500 
LVL līdz 750 LVL apmērā. Mikrokreditēšanas programmu līdzfinansē Latvijas un Šveices sadarbības 
programma. 

 
 

Starta programma 
biznesa uzsācējiem 

Aizdevuma summa 
Līdz 54 tūkst. LVL 

Aizdevuma termiņš  
Līdz 8 gadiem 

Uzņēmēja līdzdalība 
Projektiem virs 5 
tūkst. LVL 10% 

Garantijas 
– 
 

Topošajiem un esošajiem jaunajiem uzņēmējiem, kam nepieciešams ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī 
konsultācijas un apmācības, uzsākot biznesa ideju realizāciju, Hipotēku banka piedāvā atbalstu Eiropas Sociālā 
fonda programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros. Programma piedāvā 
arī grantu saimnieciskās darbības uzsākšanai līdz 3,6 tūkst. LVL un grantu aizdevuma dzēšanai  līdz         
2 tūkst. LVL. 

 
 

MVU izaugsmes 
aizdevumu 
programma 

 

Aizdevuma summa 
Investīcijām līdz 300 
tūkst. LVL, 
apgrozāmajiem 
līdzekļiem līdz 200 tūkst. 
LVL. Pakalpojumu 
nozarei līdz 30 tūkst. 
LVL.Investīcijām 
lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem 
līdz 2 milj.latu 

Aizdevuma termiņš 
Investīciju aizdevums 
no 2 līdz 10 gadiem; 
apgrozāmo līdzekļu 
aizdevums no 2 līdz 
5 gadiem 

Uzņēmēja līdzdalība 
25% 
 

Garantijas 
LAF  
 

Finansējumu var saņemt mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, 
lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni. Programmas 
īstenošanai piesaistīti Eiropas Investīciju bankas līdzekļi, kā arī Lauku attīstības fonda(LAF) garantijas 
investīcijām lauksaimniecībā.  

 
 

Komersantu 
konkurētspējas 

uzlabošanas 
programma 

 

Aizdevuma summa 
Investīcijām no 200 tūkst. 
LVL līdz 5 milj. LVL, 
apgrozāmajiem 
līdzekļiem no 100 tūkst. 
LVL līdz 2,5 milj. LVL 

Aizdevuma termiņš 
Investīciju aizdevums 
līdz 10 gadiem; 
apgrozāmo līdzekļu 
aizdevums līdz 5 
gadiem 

Uzņēmēja līdzdalība 
25% 
 

Garantijas 
– 
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā programma paredzēta maziem, vidējiem un lieliem 
uzņēmumiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Apgrozāmo līdzekļu 
aizdevumu 
programma 
lauksaimniecības 
produkcijas 
ražotājiem 

Aizdevuma 
summa 
No 5 tūkst. LVL 
līdz 700 tūkst. LVL 
vai 2 milj. LVL* 
 

Aizdevuma 
termiņš 
 
Līdz 2 gadiem 
 

Uzņēmēja 
līdzdalība 
– 
 

Garantijas 
 
Lauku Attīstības 
fonds 
 

Lauksaimniecības uzņēmumi Hipotēku bankā var saņemt  apgrozāmo līdzekļu aizdevumus  
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 
* Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām saimniecībām.  

 

 
 
Sandis Daubaris Hipotēku bankas Liepājas filiāles vec. Kredītprojektu vadītājs, 
e-pasts:sandis.daubaris@hipo.lv, tālr. 29482438; 
 
 
Zaiga Jaunzeme Hipotēku bankas Liepājas filiāles ESF Starta programmas konsultants; 
e-pasts:zaiga,jaunzeme@hipo.lv, tālr. 26494676 
 
Vairāk informācijas par Hipotēku banku un mūsu piedāvātajām atbalsta programmām lasiet www.hipo.lv. 
 
Gaidīsim Jūs Hipotēku bankas Attīstības programmu konsultāciju centrā Saldū, Avotu ielā 12, 2.stāvs 
205.kab. ! 
 

Ar cieņu, 
 
Ira Jākobsone 
Hipotēku bankas Liepājas filiāles vadītāja 
Lielā iela 12 Liepāja, LV-3401 
Tālr. 29121674 
 

Zemes iegādes 
kreditēšanas 
programma   

Aizdevuma 
summa 
Līdz 100 
tūkst.LVL 
 

Aizdevuma 
termiņš 
 
Līdz 20 gadiem 
 

Uzņēmēja 
līdzdalība 
 
- 
 

Garantijas 
 
- 
 

Atbalsts pieejams - saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ražo l/s produkciju un 
jauniem lauksaimniekiem. 
Programma tiek realizēta, sadarbojoties VAS "Lauku attīstības fondam" un Hipotēku bankai. 

http://www.hipo.lv/

