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• Latvijas projekti saņēma EIB grupas finansējumu 
aptuveni 112 miljonu eiro apmērā.

• levērojams atbalsts infrastruktūrai, izglītībai, kā 
arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju 
fonds (EIF), kuri kopā veido EIB grupu, 2021. gadā 

sniedza aptuveni 112 miljonus eiro Latvijas projektiem 
vairākās nozarēs, sākot no valsts infrastruktūras un beidzot ar 
izglītību un inovācijām. Galvenais uzņēmējdarbības virzītājspēks 
bija EIB, kas atvēlēja jaunu finansējumu gandrīz 98 miljonu eiro apmērā. 
EIB grupas ieguldījumi Latvijā bija 0,35 % no iekšzemes kopprodukta (IKP). 

Cita starpā banka izsniedza aizdevumus, lai finansētu jaunu automaģistrāles posmu, kas novirzītu tranzīta satiksmi no 
blīvi apdzīvotas vietas Ķekavas novadā, dienvidos no Rīgas, uz jaunu apvedceļa maršrutu rietumu pusē. Tas uzlabos 
ceļu satiksmes drošību un mazinās veselības apdraudējumu vietējiem iedzīvotājiem.

Eiropas Investīciju banka arī aizdeva 80 miljonus eiro, sniedzot ar Covid-19 saistītu finansējumu, lai paplašinātu iespējas 
Latvijas valsts attīstības finanšu iestādei ALTUM, kas 2020. gada jūlijā uzsāka Covid-19 apgrozāmo līdzekļu aizdevumu 
programmu 200 miljonu eiro apmērā, lai aizsargātu Latvijas uzņēmumus un darbvietas. EIB 2021. gadā parakstījās par 
aizdevuma pēdējo daļu 40 miljonu eiro apmērā. Līdz šim Eiropas finansējums ir palīdzējis ALTUM atbalstīt 475 Latvijas 
uzņēmumus, nodrošinot vairāk nekā 1580 darbvietu saglabāšanu. EIB atbalstītā programma aptver īstermiņa aizdevumus 
Latvijas uzņēmumiem, kuri cīnās pret ievērojamu darbības samazināšanos un kuriem nepieciešams likviditātes atbalsts. 

Eiropas Investīciju fonds, kas specializējas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) riska finansēšanā, noslēdza pretgarantijas 
līgumu ar ALTUM, kas atviegloja studentu pieteikšanos atbalstam studiju maksas un ikdienas izdevumu segšanai.
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Infrastruktūra 
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Ieguldījumi izglītībā
Latvijas studenti var saņemt pieejamus Eiropas atbalstītus aizdevumus.

Garantiju programmu atbalsta Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF). 

ALTUM un Eiropas Investīciju fonds, kuri tiek atbalstīti ar Investīciju plānu Eiropai, dod iespēju Latvijas bankām piedāvāt 
studentiem aizdevumus ar labvēlīgiem nosacījumiem studiju un mājokļu izmaksu segšanai. EIF ir parakstījis garantiju, 
kas ļaus ALTUM turpināt garantiju programmu Latvijas bankām, kuras sniedz atbalstu studentiem. Paredzams, ka 
kopumā līdz 13 500 studentu valstī gūs labumu no izdevīgākiem aizdevumu nosacījumiem.

Pateicoties ESIF Skills & Education Guarantee, ALTUM varēs ne tikai atbalstīt vairāk Latvijas augstskolu studentu, bet 
arī paplašināt programmu, aptverot neakadēmisko apmācību, studiju maksu un uzturēšanās izdevumus ārzemēs 
studējošiem Latvijas studentiem.

“Šī atbalsta shēma ir ārkārtīgi būtiska, lai ļautu lielākam cilvēku skaitam apgūt augstāko izglītību un pilnveidot viņu 
prasmes, tādējādi nodrošinot gan personisku, gan ekonomisku labumu, jo īpaši tiem cilvēkiem, kuri citādi nevarētu to 
atļauties. ALTUM programma ir lieliska iniciatīva, un mēs priecājamies, ka varam paļauties uz Eiropas Komisijas atbalstu, 
lai to īstenotu,” saka EIF izpilddirektors Alēns Godārs. 

Eiropas Investīciju fonds 
Projektiem Latvijā piešķirtās summas   

14 miljoni eiro
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Atbalsts infrastruktūrai un uzņēmumiem 
Ķekavas apvedceļa projekts novirza satiksmi prom no blīvi apdzīvotām vietām.

EIB līdzekļi ir palīdzējuši sniegt ātru atbalstu ar izdevīgiem finanšu nosacījumiem mazajiem 
uzņēmumiem.

Uzticama infrastruktūra ir būtiska ekonomikas izaugsmei, ilgtspējai un darbvietu radīšanai. Eiropas Investīciju banka, 
kas ir arī ES klimata banka, par savu galveno prioritāti ir izvirzījusi ieguldījumus tīrākā transportā, digitālajos tīklos, 
energoefektivitātē un ilgtspējīgā pilsētu attīstībā. Ķekavas valsts un privātajai partnerībai piešķirtais aizdevums 
61,1 miljona eiro apmērā palīdzēs projektēt, izbūvēt, finansēt un uzturēt apvedceļu Ķekavas novadā, novirzot tranzīta 
satiksmi prom no blīvi apdzīvotām vietām. Projekts ir bankas pirmais publiskās un privātās partnerības finansēšanas 
darījums Latvijā un lielākais Baltijā. Šo projektu atbalsta Investīciju plāns Eiropai. 

Projekts attiecas uz autoceļa E67/A7 posmu 17,5 km garumā (Rīga–Bauska–Lietuvas robeža) un ietver jauna aptuveni 14 
km gara apvedceļa izbūvi ap Ķekavu. Aptuveni 11,5 km no šā jaunā ceļa posma būs divu brauktuvju ceļš, bet pārējais — 
divu joslu ceļš. Projektā ir iekļauti arī četri lieli pakāpju atdalīti krustojumi un posmi ar joslām vietējai satiksmei, papildinot 
ieguldījumus Via Baltica maršrutā un uzlabojot braukšanas apstākļus. Šis projekts nodrošinās efektīvāko autotransporta 
savienojumu starp Latvijas galvaspilsētu Rīgu un Lietuvas robežu, stiprinot Eiropas transporta tīklu, kas veicina sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā. 

Eiropas Investīciju banka  
Projektiem Latvijā piešķirtās summas  

98 miljoni eiro
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EIB GRUPAS VISPĀRĒJIE SASNIEGUMI 2021. GADĀ

Rekordliela finansējuma gads 
EIB grupa apstiprināja projektus 

95 miljardu eiro
apmērā gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās

Latvijas projektu un iniciatīvu apmērs,  
ko atbalstīja EIB grupa, sasniedza

112 miljonus eiro

EIB grupas atbalsts 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem visā pasaulē —

45 miljardi eiro

Atbalsts infrastruktūrai
Latvijā, ko sniegusi Eiropas Investīciju banka —

61 miljons eiro

Klimatrīcība 2021. gadā —  

51 %
no visiem EIB projektiem bija videi nekaitīgi  

Ieguldījums Latvijas IKP
EIB grupas finansējums projektiem Latvijā sasniedza

0,35 %
no valsts IKP

PRESES KONTAKTPERSONAS

Kristiina Randmaa
+352 4379-72894
k.randmaa@ext.eib.org

EIB grupas birojs Baltijas valstīs
Liejyklos g. 8 
LT-01121 Vilnius
+370 5232 7400
vilnius@eib.org

Preses sekretariāts
+352 4379-21000
+352 4379-61000
press@eib.org
www.eib.org/press

VISPĀRĒJĀ KONTAKTINFORMĀCIJA 

Eiropas Investīciju banka
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Informācijas centrs
+352 4379-22000
+352 4379-62000
info@eib.org  –  www.eib.org
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