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Līdzekļu mikro biznesa uzsākšanai iegūšanas iespējas
1.daļa. Altum “Starta aizdevums” .......................................................... 1
2.daļa. Altum programma “Sociālā uzņēmējdarbība”. ........................ 3
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Praktiskais uzdevums. Nosakiet, kurš finansējuma avots Jums būtu
piemērotākais. ................................................................................................... 9
Kur meklēt naudu sava biznesa uzsākšanai? Tur, kur nauda mēdz būt –
bankā! Jā, visvienkāršākais ir vērsties savā bankā un apjautāties, vai banka būtu
ar mieru Jums izsniegt kredītu uzņēmējdarbības uzsākšanai un, ja tā piekrīt, tad
kādi varētu būt procenti. Protams, banka gribēs redzēt Jūsu biznesa plānu, lai
pārliecinātos, ka Jūs spēsiet šo kredītu atdot. Tā var prasīt arī nodrošinājumu –
ķīlu vai galvojumu. Noteikti apjautājieties. Vismaz tāpēc, lai varētu salīdzināt ar
citiem piedāvājumiem.
Jūsu mācīšanās mērķi šajā nodarbībā varētu būt:
1. iepazīties ar dažādām iespējām saņemt aizdevumu vai grantu
biznesa uzsākšanai;
2. noteikt savu sākotnējo lēmumu.
1.daļa. Altum “Starta aizdevums”
Tad apskatieties www.altum.lv Altum ir valsts attīstības finanšu institūcija
un izsniedz aizdevumus un garantijas, izmantojot Latvijas un ES finansējumu. Ir
īpaša programma biznesa uzsācējiem “Starta aizdevums”. Šo aizdevumu var
izmantot investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.
Tā apjoms var būt no 2 000 līdz 150 000 EUR, bet termiņš līdz 10 gadiem.
Projektiem, saistītiem ar nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību un renovāciju
termiņš var būt līdz 15 gadiem.
Gada procentu likme – fiksēta 3-7% + Valsts kases resursu cena. Valsts
Kases resursu cena veidojas no ALTUM piesaistītā valsts aizdevuma procentu
likmes, kas tiek pārskatīta ik pēc 6 mēnešiem un maksas par Valsts kases
aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu. Valsts aizdevuma procentu likme ir
publicēta Valsts kases mājaslapā www.kase.lv un ja noteikšanas, pārskatīšanas
vai grozīšanas brīdī tā ir negatīva, tad tiek piemērota 0 (nulles) vērtība.
Paša līdzdalība projektā:
• aizdevumam līdz 7 000 EUR – 0%
Autors: Mārtiņš Valters
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• aizdevumam virs 7 000 EUR– 10% no projekta summas (ar valsts
atbalstu nesaistīts finansējums)
Par nodrošinājumu kalpo uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk.
aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Kā papildu nodrošinājums var kalpot
cits īpašums, īpašnieku galvojumi:
• līdz 25 000 EUR par ķīlu kalpo iegādātais objekts
• virs 25 000 EUR ķīlas vērtībai jābūt sākot ar 74% no aizdevuma
• privātais galvojums - atkarībā no nodrošinājuma vērtības 30% vai
100% apmērā no piešķirtā aizdevuma summas
Pieteikties Starta aizdevumam iespējams pirms uzņēmuma dibināšanas.
Starta aizdevumam var pieteikties līdz 5 gadiem veci UR reģistrēti biznesa
uzsācēji, jaundibināti uzņēmumi, pašnodarbinātās personas un pieredzējuši
uzņēmēji, kas dibina jaunu uzņēmumu citā darbības jomā.
Lai pieteiktos aizdevumam, vismaz daļēji jāizpilda pieteikuma
dokumentus, jāsarunā tikšanās un jāparāda konsultantam tuvākajā ALTUM
reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā. Pēc dokumentu gala versijas
izstrādāšanas, tos var iesniegt personīgi vai elektroniski attālināto darījumu
sistēmā www.mans.altum.lv. Piekļuvi šai sistēmai saņemsiet sākotnējās tikšanās
laikā.
Pieteikšanās dokumenti
•

•
•
•
•
•

Aizdevuma pieteikums
Biznesa idejas apraksts
Naudas plūsmas grafiks
Finanšu informācija (aizdevumu summai virs 25 000 EUR)
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (ja tāds nav
bijis, tad aizpildīt būs ļoti vienkārši)
Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazās un vidējās
komercsabiedrības kategorijai. Saskaņā ar ES regulu par
mikrouzņēmumu uzskata tādu uzņēmumu, kura strādā mazāk kā 10
darbinieki un gada apgrozījums ir mazāks par 1 miljonu eiro)

Altum mājas lapā ir pieejams paraugs Biznesa idejas apraksta
aizpildīšanai.
Uzņēmumam un tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par
parādiem LB Kredītu reģistrā, bez aktuāliem ierakstiem citos parādnieku
reģistros, kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.
Neliela uzņēmumu izveidošanai 2 000 līdz 7 000 eiro ir pilnīgi pietiekami.
Jums nebūs nepieciešams savs līdzfinansējums, nebūs nepieciešams ieķīlāt savu
mantu.
Autors: Mārtiņš Valters
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2.daļa. Altum programma “Sociālā uzņēmējdarbība”.
Jūs var ieinteresēt arī Altum programma “Sociālā uzņēmējdarbība”.
Uzņēmumiem, kuru misija ir sniegt labumu sabiedrībai – atbalstīt un iesaistīt
darba tirgū iedzīvotājus, kuri pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam,
sakārtot vidi, kā arī citi uz sabiedrisko labumu vērsti mērķi, līdz 2022.gadam
pieejams ES finanšu atbalsts grantu veidā 12 milj. EUR apmērā. Grants atšķirībā
no aizdevuma nav jāatdod, tas ir kā dāvana. Paredzēts, ka finansējums būs
pieejams vairāk nekā 200 projektiem.
• Granta apmērs vienam uzņēmējdarbības projektam no 5 000 līdz
200 000 EUR
• Grantu var saņemt gan sociālās uzņēmējdarbības sākšanai, gan
paplašināšanai
• Svarīgs priekšnosacījums – biznesa idejai jābūt dzīvotspējai, ar
būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā
• Lai pieteiktos grantam, uzņēmumam jāatbilst sociālā uzņēmuma
statusam, reģistrētam sociālo uzņēmumu reģistrā.
Sociālā uzņēmuma likums nosaka, ka "Sociālais uzņēmums ir sabiedrība
ar ierobežotu atbildību, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā
uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko
darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas
sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība
un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības
nodrošināšana).” Šis uzskaitījums ir tikai piemēri, nevis izsmeļošs uzskaitījums,
kas nozīmē, ka sociālais uzņēmums var radīt labvēlīgu sociālo ietekmi arī citās
jomās, kas nav konkrēti minētas šajā definīcijā.
Sociālā uzņēmuma likumā ir minēti vairāki atbalsta instrumenti:
• 100% atbrīvojums no UIN, ja peļņa tiek reinvestēta uzņēmuma
darbība vai novirzīta sociālajam mērķim, kā arī īpaši noteikumi
attiecībā uz atsevišķām ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu
grupām;
• Pašvaldība ir tiesīga piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus atbilstoši likumā "Par nekustamā
īpašuma nodokli" noteiktajai kārtībai.
• Publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības sociālā
uzņēmuma īpašumā atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai.
• Publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība,
kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī
kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu
Autors: Mārtiņš Valters
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kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz
50 procentus, ir tiesīga nodot tai piederošo mantu sociālajam
uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā.
• Sociālais uzņēmums statūtos noteikto mērķu sasniegšanai ir tiesīgs
piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus darbībām, kas nav saistītas ar
uzņēmuma pārvaldi un grāmatvedību, kā arī uzņēmuma
pamatfunkcijām.
Pievērsiet uzmanību, ka likumā ir noteikts, ka iepriekš minēto DRĪKST
darīt, nevis JĀDARA. Tātad var darīt un var ari nedarīt.
Atbalstu piešķir:
uzņēmumiem,
izņemot
individuālos
komersantus
un
personālsabiedrības
• biedrībām un nodibinājumiem, ja tās vēlēsies nodarboties šajā jomā
būs jādibina savas SIA vai tās Altum atbalstu nesaņems
• biznesa uzsācējiem (fiziskām personām), kas piedalīsies un tiks
atzīti par uzvarētājiem Labklājības ministrijas rīkotā ideju konkursā
• darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbināti
bezdarbnieki: ilgstošie, gados vecāki (par 54 gadiem), ar
apgādājamiem, ar invaliditāti, personas ar invaliditāti vai garīga
rakstura traucējumiem, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautās
iedzīvotāju grupas
•

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm:
• statūtos ir noteikts sociālais mērķis ar pozitīvu sociālu ietekmi
• peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
• tiek nodarbināti algoti darbinieki
Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem un sociālās uzņēmējdarbības
uzsācējiem dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības
sākšanai vai paplašināšanai.
Attiecināmās izmaksas
• Ilgtermiņa ieguldījumi:
• materiālie - jauna aprīkojuma, iekārtu, transporta iegādes izmaksas,
ja tas nepieciešams biznesa projekta mērķa sasniegšanai;
• nemateriālie - patentu, licenču, prečzīmju, firmas zīmju, koncesiju,
datorprogrammu iegādes izmaksas.
• apgrozāmie līdzekļi - izejvielu, materiālu iegādes izmaksas, īres un
nomas, kā arī citas izmaksas, kas nepieciešamas biznesa plāna mērķa
sasniegšanai;
• atlīdzības izmaksas darbiniekiem - darba alga (mēnešalga; piemaksa
par papildu darbu; darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
Autors: Mārtiņš Valters
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obligātās iemaksas; darba devēja pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas);
• apmācību, konsultāciju izdevumi (līdz 3 tūkst. EUR).
Neattiecināmās izmaksas:
• nekustamā īpašuma, zemes iegāde
• telpu vai ēku remonts, renovācija vai rekonstrukcija
• būvniecība, būvprojektēšana, rekonstrukcija, renovācija un visas ar
to saistītās izmaksas
• visa veida infrastruktūras uzlabošana/attīstība/pārbūve
• teritorijas labiekārtošana
• netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar biznesa projekta plāna
mērķa sasniegšanu (piemēram, preces/aprīkojums biroja
administratīvo funkciju nodrošināšanai)
• esošā tehniskā aprīkojuma un iekārtu kārtējie un kapitālie remonti
• maksājumi vai izdevumi, kas radušies no neparedzētām saistībām
• muitas nodokļi un nodevu maksājumi (PVN izmaksas ir
attiecināmas, ja nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā)
Projektam pieejamo granta apmēru nosaka atbilstoši uzņēmuma
saimnieciskās darbības apjomam un pieredzei:
• jaundibinātiem uzņēmumiem (darbības laiks līdz 1 gadam) un
uzsācējiem maksimālais grants ir 20 tūkstoši eiro;
• uzņēmumiem ar darbības laiku no 1 līdz 3 gadiem maksimālais
grants ir 50 tūkstoši eiro;
• uzņēmumiem ar darbības laiku virs 3 gadiem maksimālais grants ir
200 tūkst. EUR.
• Uzņēmumiem ar darbības laiku virs 1 gada grantu aprēķina atkarībā
no apgrozījuma un bilances rādītājiem, grantam nepārsniedzot:
o 50% no vidējā apgrozījuma vai
o 150% no vidējās bilances vērtības
o Ja atbilstoši apgrozījumam vai bilances vērtībai aprēķinātais
granta apmērs nesasniedz 20 tūkstošus eiro, bet to pamato
biznesa plāns, maksimāli iespējamā atbalsta summa ir 20
tūkstoši eiro.
Ja grants paredzēts darbinieku algām
Darba integrācijas uzņēmumiem atbalsts ir līdz 100% apmērā no vidējās
darba algas profesijā uz visu biznesa projekta īstenošanas laiku, ja uzņēmums
plāno no jauna nodarbināt vismaz 2 šādus darbiniekus, un šādi darbinieki ir
vismaz 50% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita:
Autors: Mārtiņš Valters
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• bezdarbnieki (ilgstoši, vecāki par 54 gadiem, ar apgādājamiem, ar
invaliditāti);
• personas ar garīga rakstura traucējumiem vai invaliditāti;
• sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (atbilstoši
Sociālā uzņēmuma likumam)
Citiem uzņēmumiem atbalsts ir līdz 80% apmērā no vidējās darba algas
profesijā 6 mēnešus biznesa projekta īstenošanas periodā
Projekta līdzfinansējums
Atbalsta saņēmējam jāpiesaista 10% līdzfinansējums no biznesa projekta
attiecināmām izmaksām – savi resursi vai ārējais finansējums, kas nav
valsts/pašvaldības atbalsts.
Projekta īstenošanas laiks līdz 2 gadiem
Grantu var saņemt vairāk nekā vienu reizi, ja:
• atbalstītais projekts ir sekmīgi realizēts, ko apliecina par projektu
iesniegtā atskaite, gada pārskats par pilnu gadu pēc projekta
īstenošanas beigām;
• ir izpildīti visi iepriekšējā granta līguma nosacījumi.
Pieteikšanās dokumenti
Lai pieteiktos aizdevumam, vismaz daļēji jāizpilda pieteikuma
dokumentus, jāsarunā tikšanās un jāparāda konsultantam tuvākajā ALTUM
reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā. Pēc dokumentu gala versijas
izstrādāšanas tos var iesniegt elektroniski attālināto darījumu sistēmā
www.mans.altum.lv. Piekļuvi šai sistēmai saņemsiet sākotnējās tikšanās laikā.
•
•
•
•

Granta pieteikums
Biznesa un sociālās ietekmes plāns
Naudas plūsmas grafiks
Plānoto atlīdzības izmaksu aprēķins (aizpildāms, ja grantu
paredzēts izmantot darbinieku atlīdzībām)

Finansiālā atbalsta saņēmējiem jāturpina sociālā uzņēmējdarbība 25 gadus pēc biznesa plāna īstenošanas.
Grants, manta bez atlīdzības, Uzņēmumu ienākuma nodoklis nav jāmaksā!
Izklausās ļoti vilinoši, vai nē? Es gan pagaidām neesmu ļoti optimistisks. SIA būs
jāmaksā tradicionālie nodokļi par algām un tas ir daudz vairāk kā
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. Biznesa plāns jārealizē 2 gados, bet
sociālā uzņēmējdarbība jāturpina vēl 5 gadus. Es ieteiktu parēķināt, vai pa šiem
gadiem maksājot VOSAI un IIN, neizies vairāk naudas kā iegūts no granta un
mantas. Un Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšana nav atcelta, bet tikai
atlikta. Ja zaudēsiet sociālā uzņēmuma statusu, tas būs jāsamaksā arī par
Autors: Mārtiņš Valters
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iepriekšējo laiku. Bet diviem bezdarbniekiem, kas vecāki par 54 gadiem šāds
sociālais uzņēmums varētu arī būt laba iespēja izveidot savu biznesu, maksāt sev
algas un VOSAI pensijai.
3.daļa. Lauku iedzīvotājiem.
Lauku iedzīvotājiem, varētu būt interesanti Lauku attīstības programmas
investīciju
pasākumi
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/lap-investiciju-pasakumi/ :
4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās;
4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē;
6.2. Atbalsts
saimniecības;

uzņēmējdarbības

uzsākšanai,

attīstot

mazās

lauku

6.3. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā
un attīstīšanā.
Piemēram apskatīsim atbalstu ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstībā.
Atbalsta pretendents var būt:
• lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir
deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras
juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
• saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku
teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir
lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam;
• aktivitātē "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"– 1.un 2.punktā minētās
personas, kas jau ir tūrisma pakalpojumu sniedzēji un apliecina
saimnieciskās darbības sistemātiskumu esošā tūrisma piesaistes
objektā
Atbalstāmās aktivitātes:
1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība– ja atbalsta
pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums. Atbalsta saņēmējs
attīsta savu esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī
nozarē, kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo saimniecisko
darbību;
2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana –
ja atbalsta pretendents ir lauksaimnieks, kurš pēdējā noslēgtajā gadā
no lauksaimnieciskās darbības ir guvis ieņēmumus ne mazāk kā 51%
no kopējiem ieņēmumiem;
3. tūrisma aktivitāšu veicināšana – esošiem tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem.
Autors: Mārtiņš Valters
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Neatbalstāmās nozares:
Lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde (arī dzērienu
ražošana, izņemot dabisko minerālūdeņu un citu pudelēs pildītu ūdeņu ražošanu),
tērauda nozare, ogļrūpniecība, kuģu būve, sintētisko šķiedru nozare, transporta
nozare (izņemot taksometru pakalpojumus, individuālos kravu pārvadāšanas
pakalpojumus un cauruļvadu transportu un kosmisko transportu), enerģijas
ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare.
Sasniedzamie mērķi:
1. rada vismaz vienu jaunu darbavietu;
2. saglabā esošās darbavietas;
3. attīsta saimniecisko darbību.
Atbalsta apmērs:
1. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu
grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000
eiro;
2. Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais
maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts,
nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no
saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.
3. Šo 2. nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā
atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā
nepārsniedz 20 000 eiro
Attiecināmās izmaksas:
• jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
pamatlīdzekļu iegāde;
• mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā transportlīdzekļa) iegāde,
kas obligāti reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;
• jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
• būvmateriālu iegādes izmaksas;
• vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē
iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 eiro.
Neattiecināmās izmaksas:
• izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu,
par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
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• nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem
pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa
maksātāji)
• investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas
paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
• izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas t.sk.
arī vispārējās izmaksas;
• izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.
Kā redzat, Lauku atbalsta dienesta piedāvātās programmas nav nedz
aizdevums, nedz arī grants – tās ir pa vidu, jo tiek segtas tikai daļa no projekta
izmaksām. Atšķirībā no bankām un Altum, kas ir pieejamas visu laiku,
pieteikšanās šiem Lauku attīstības programmas pasākumiem tiek izsludināta reizi
gadā. Līdz ar to varat zaudēt daudz laika. Ja Jūs tomēr ir ieinteresējušas šīs
iespējas, dodieties pie LAD konsultantiem, aprunājieties, cik reālas ir iespējas
saņemt finansējumu Jūsu idejai.
Projektu pieteikumi tiek vērtēti un sarindoti pēc saņemto punktu skaita. Ja
Jūs plānojat ražot preces, to var novērtēt ar 30 punktiem, bet, ja sniegsiet
pakalpojumus, varat saņemt tikai 5 punktus. Atkarībā no darbības nozares varat
saņemt 0 vai 20 vai 40 punktus. Ja izveidosiet 1 normāla darba laika darba vietu,
saņemsiet 5 punktus, ja divas – 10 punktus, ja 3 un vairāk - 15 punktus. Tiek
vērtēts arī Jūsu uzņēmējdarbības ilgums. Vairāk par 24 mēnešiem – 20 punkti,
līdz 24 mēnešiem – 10 punkti. Konkurence starp projektiem ir dažāda. Lielrīgas
reģionā tā ir milzīga. Tāpēc vispirms iesaku novērtēt, cik punktus Jūs varētu
saņemt un paskatīties uz iepriekšējo konkursu rezultātiem.
Kā redzat, iespējas dabūt “starta kapitālu” ir visai plašas. Atliek izvēlēties
un sagatavot attiecīgos pieteikuma dokumentus
Praktiskais uzdevums. Nosakiet, kurš finansējuma avots Jums būtu
piemērotākais.
Atveriet jau pazīstamo failu “Vērtēšanas tabula”, lapu “Atbilstība
interesēm”, nomainiet kritērijus uz Jums svarīgajiem, novērtējiet katra kritērija
svarīgumu Jums, novērtējiet pēc katra kritērija iepriekš uzskaitītos piedāvājumus
un izdariet secinājumus. Šis lēmumu pieņemšanas režģis ir universāls rīks,
jebkura lēmuma pieņemšanai.
Visos gadījumos pieteikuma dokumentos pēc būtības tiek prasīts biznesa
plāns, tikai atšķirīgās formās. Tipiskas biznesa plāna sastāvdaļas ir:
•
•
•
•

vispārīga informācija par uzņēmumu, tā apraksts un mērķi;
produkta vai pakalpojuma apraksts;
tirgus un konkurentu apraksts;
produkta vai pakalpojuma realizācijas apraksts;
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• projekta realizācijas apraksts ar nepieciešamo ieguldījumu
izmaksām;
• ar kādiem riskiem varat sadurties.
Bez tam jāpievieno finanšu aprēķini.
Lielākā daļa datu to sagatavošanai Jums jau ir.
Veiksmi darbā!
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