
3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„ Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 

RIS3 prioritārajās nozarēs” 
3.1.1.3. pasākums

“Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei 
kapitāla tirgos”

18.03.2020



Atbalsta instrumenta nepieciešamība (I)

Latvijas kapitāla tirgus -
viens no vismazāk 
attīstītajiem kapitāla 
tirgiem ES

4,6% no IKP

akciju tirgus lielums
(tirgus kapitalizācija)

11,2%

9%

77,9%

Nasdaq Riga un First North Baltijas 
oficiālajā sarakstā iekļauto uzņēmumu 

skaits

7
13

15

25% no Latvijas MVU norāda, ka būtu gatavi finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

/CEIC dati/



Nepietiekamas uzņēmumu zināšanas par 
ieguvumiem no uzņēmumu kotācijas biržā 

Atbalsta instrumenta nepieciešamība (II)

Augstas izmaksas uzņēmumiem, lai uzsāktu 
kotēšanu biržā

Zema tirgus likviditāte



Atbalsta programmas apjoms

1 M 

EUR 
ERAF

0,8M 
EUR

0,2M 
EUR

akciju emisijas atbalstam

parāda vērstpapīru emisijas atbalstam

100 000 euro vienai akciju emisijai, 

20 000 euro vienai parādu vērtspapīru emisijai,

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte
nepārsniedzot 50% no pasākumam attiecināmajām izmaksām.

Valsts atbalsts   regulas Nr. 651/2014 18.pants vai De minimis regula 



Atbalsta programmas dizains

Mērķa grupa

Atbalstāmās 
darbības

Kapitālsabiedrības (SIA, AS), kas atbilst MVK statusam Komisijas 
regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma izpratnē

*par sekmīgu uzskata akciju emisiju vismaz 500 000 euro apmērā

Atbalsts tiek piešķirts sekmīgai* akciju vai parāda vērstpapīru 
iekļaušanai “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū vai Alternatīvajā 
tirgū “First North”  

Attiecināmās 
izmaksas

kapitāla piesaistes 
(emisijas organizētāja) izmaksas

Due dilligence
izdevumi

“First North” sertificētā 
konsultanta piesaistes 

izmaksas

emisijas prospekta 
sagatavošanas izmaksas

juridiskās, finanšu, 
nodokļu, auditoru, 

sertificētu konsultantu 
konsultāciju izmaksas, 

(Regulas Nr.651/2014 18.panta 
4.punktā)

Atbilstoši Regulas Nr. 
651/2014. 
18.pantam 



atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases norise

Sadarbības iestāde

Projektu atlases 
veids

uzņēmumam sekmīga akciju vai parāda vērstpapīru emisija jāveic 2 
gadu laikā no līguma ar CLFA parakstīšanas dienas. 

Atbildīgā iestāde EM

CFLA

Kapitāla piesaiste un 
emisijas prospekta 

sagatavošana

Līguma 
parakstīšana

Akciju/ parāda 
vērstpapīru iekļaušana 

tirdzniecības vietā

Dokumentu 
iesniegšana

Finansējuma 
izmaksa

CFLA pārliecinās, vai 
projektā veiktās 

darbības atbilst plānam



Sasniedzamie rādītāji līdz 31.12.2023

18

8

10

akciju emisijas gadījumā

parāda vērstpapīru emisijas

gadījumā

Atbalstīto 
komersantu skaits

Privātais piesaistītais 
līdzfinansējums

5 M 

EUR
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