
 

Valsts atbalsts biznesam šodien un turpmāk Hipotēku bankā 
 

Hipotēku banka būtiski atšķiras no citām Latvijā strādājošajām bankām. Veicot 

attīstības institūcijas uzdevumus, Hipotēku banka izsniedz valsts atbalsta aizdevumus 

tām uzņēmēju grupām, kurām ir grūtāk saņemt finansējumu komercbankās. Tie ir gan 

iesācēji biznesā un jaundibināti komersanti, gan pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas 

attīstīt savu biznesu un celt konkurētspēju, kā arī lauksaimnieki.  

 

Atšķirībā no aizdevumiem komercbankās, izsniedzot valsts atbalsta programmu 

aizdevumus, Hipotēku banka var uzņemties lielākus riskus, tai skaitā zemāku ķīlas 

nodrošinājumu, apgrozāmo līdzekļu aizdevumu atmaksas termiņi ir garāki, aizdevumi 

un nefinanšu atbalsts pieejami arī uzņēmējiem bez iepriekšējas pieredzes. 

 

Kopš 2009.gada Hipotēku banka dažādām uzņēmēju vajadzībām piešķīrusi jau 273 

miljonus latu, atbalstīti vairāk nekā 4100 Latvijas uzņēmēju projekti, saglabātas 

esošās un radītas daudzas jaunas darbavietas. Valsts atbalsta programmās dažādām 

uzņēmēju vajadzībām 2013.gadā Hipotēku bankā ir pieejami aptuveni 50 miljoni latu. 

 

Kāds atbalsts pieejams tiem, kas vēlas sākt biznesu?  

Jaunajiem uzņēmējiem paredzēta Starta programma, kuru līdzfinansē Eiropas 

Sociālais fonds. Tā piedāvā gan aizdevumu (līdz 54 tūkstošiem latu), gan bezmaksas 

konsultācijas, lai iegūtu uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās zināšanas. Tāpat 

jaunajiem uzņēmējiem piemērota ir arī mikrokreditēšanas programma, kura arī 

piedāvā aizdevumu, kā arī grantu jeb neatmaksājamo finansējumu. 

 

Kas paredzēts jau strādājošiem uzņēmumiem?  

Mazāki un lielāki aizdevumi pieejami plašam uzņēmēju lokam. Jau pieminētā 

mikrokredītu programma ir ļoti populāra un tajā var saņemt aizdevumu līdz 10 

tūkstošiem latu, kā arī grantu līdz 500 vai 750 latiem, atkarībā no projekta īstenošanas 

vietas. Lielāki aizdevumi ir divās citās valsts atbalsta programmās, speciālas 

programmas ir arī lauksaimnieku vajadzībām.  

 

Ko Hipotēku banka piedāvā lauksaimniekiem? 

Lauksaimniekiem pieejami visu gadu saimniekošanai nepieciešamie apgrozāmie 

līdzekļi. Aizdevuma summa ir līdz 700 tūkstošiem latu, bet lauksaimniecības 

kooperatīviem – līdz pat diviem miljoniem latu. Jāpiemin arī lauksaimniecības zemes 

iegādes kreditēšanas programma. Aizdevumu pieteikumus tajā pieņem Hipotēku 

banka, savukārt lēmumus par aizdevuma piešķiršanu pieņem Lauku atbalsta fonds. 

 

Kur saņemt vairāk informācijas par Hipotēku bankas piedāvājumu?  
Hipotēku banka par valsts atbalsta iespējām konsultē klientus deviņās filiālēs, tostarp 

Gulbenē, Rīgas ielā 47 (darba laiks katru darbdienu no 8.30 – 17.00) un 18 Attīstības 

programmu konsultāciju centros visā Latvijā. Tuvākais konsultāciju centrs atrodas: 

 Alūksnē (Pils ielā 21) un tas apmeklētājiem ir atvērts trešdienās no 9.00 – 

13.00 un ceturtdienās no 9.00 – 14.00. 

 

 

 



Ikviens interesents attīstības programmu konsultāciju centrā var saņemt informāciju 

par valsts atbalsta saņemšanas iespējām Hipotēku bankā.  Esošie un potenciālie klienti 

ir aicināti tikties ar bankas aizdevumu speciālistiem centra darba laikā vai iepriekš 

vienojoties par tikšanās laiku un vietu. Pilns klientu konsultāciju vietu saraksts 

atrodams bankas mājas lapā www.hipo.lv. 

 

Hipotēku bankas bezmaksas informatīvais uzziņu tālrunis: 80 000 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.hipo.lv/

