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2017. gads — ieguldījumi Baltijas valstīs 
• Gandrīz 340 milj. EUR transportam un pilsētu attīstībai  
• ESIF atbalsts izglītībai un novatoriskām tehnoloģijām 
 
Eiropas Investīciju bankas finansējums Baltijas valstīs 2017. gadā sasniedza 
230 milj. EUR, un tika atbalstītas tādas jomas kā inovācija, pilsētu attīstība un 
transports. Eiropas Investīciju fonds šajā reģionā atbalstīja novatoriskus mazākus 
uzņēmumus, ieguldot vēl 109 milj. EUR pašu kapitālā, garantijās un iekļaujošā 
finansējumā. Arī Junkera vadītās Komisijas Investīciju plāns Eiropai atspoguļoja, ko 
iespējams paveikt Baltijā gan ar pārrobežu operācijām, gan tiešu atbalstu inovācijai. 
 
ES ekonomikai atgriežoties izaugsmes stadijā, EIB grupa 2017. gadā akcentēja tās nozīmi izaugsmes 
veicināšanā, atbalstot stratēģiskus projektus un mazākus uzņēmumus. Transporta projektiem joprojām bija 
atvēlēta ievērojama loma, tomēr būtisks atbalsts tika nodrošināts arī Tallinas pašvaldībai sociālās un pilsētu 
infrastruktūras jomā. Tāpat viena no prioritātēm bija izglītība, kā to pierāda aizdevums Latvijas Universitātei. 
Šis pēdējais minētais projekts, tāpat kā Rīgas tramvaju infrastruktūra, saņēma garantijas atbalstu Eiropas 
Stratēģisko Investīciju fonda (ESIF) ietvaros, kas deva EIB grupai iespēju sniegt novatoriskāku augstāka 
riska finansējumu citās nozarēs. Daži piemēri ietver atbalstu MVU, izmantojot EIF pārvaldītos finanšu 
instrumentus, kā arī EIB aizdevumu uzņēmumam Skeleton, kas izstrādā superkondensatorus. 2018. gadā ir 
ieplānoti vēl citi ESIF projekti. 
 
Infrastruktūras attīstība visā reģionā 
Infrastruktūras attīstība ir viena no galvenajām prioritārajām jomām Baltijas reģionā, lai uzlabotu tā 
konkurētspēju un neatkarību. Šajā jomā atbalstu sniedz lielākais privātā kapitāla un riska kapitāla ieguldītājs 
Baltijas valstīs BaltCap, kas jūlijā ieviesa šim reģionam paredzētu infrastruktūras fondu. Fonda galvenais 
mērķis ir nodrošināt attīstības kapitālu transporta, enerģētikas un energoefektivitātes infrastruktūras 
projektiem visās trijās valstīs, un gaidāms, ka tas piesaistīs infrastruktūras ieguldījumus aptuveni 
480 milj. EUR vērtībā. Īpaši svarīga ir citu, pārsvarā privātu partneru piesaistīšana fondam — privātā 
finansējuma piesaistīšana ir viens no galvenajiem Investīciju plāna Eiropai mērķiem. 
 
Aprites ekonomika Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs 
Pagājušajā gadā parakstītā EIB vienošanās ar Somijas uzņēmumu Cramo par 50 milj. EUR aizdevumu bija 
svarīga arī Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. Uzņēmums izīrē tehniku, lai būvuzņēmumiem tā nebūtu jāpērk, 
tādējādi ļaujot efektīvāk izmantot resursus un 
būtiski samazināt kaitīgo izmešu daudzumu. 
Cramo būvniecības tehnikas parka modernizācijai 
un paplašināšanai paredzētais aizdevums 
veicinās arī tik nepieciešamos aprites ekonomikas 
ieguldījumus visās trijās Baltijas valstīs.  
 
Laipni lūdzam iekāpt! 
Tramvaji reiz dominēja vairumā Eiropas pilsētu, 
un šķiet, ka tagad piedzīvojam to ilgi gaidīto 
atgriešanos, kas lielā mērā notiek, pateicoties 
vides priekšrocībām, kuras liek tramvajiem 
izcelties uz autobusu un automašīnu fona. EIB 
2017. gadā atbalstīja uzņēmumu Rīgas Satiksme, 
lai tas papildinātu Rīgas sabiedriskā transporta tīklu ar 20 jauniem zemās grīdas tramvajiem, kā arī 
modernizētu tramvaju infrastruktūru un tramvaju depo. Tomēr, tā kā tramvaju sliedes nav iespējams izbūvēt 
visur, EIB atbalstīja arī uzņēmuma ieguldījumus autobusos, konkrētāk — ar ūdeņraža degvielu darbināmos 
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autobusos. Lielāka efektivitāte, mazāks piesārņojums un, pats svarīgākais, ļoti ērts pārvietošanās veids 
rīdziniekiem. Laipni lūdzam iekāpt! 
 
Izglītība ir mūsu nākotne 
Eiropa attīstās uz zināšanām balstītas ekonomikas virzienā, un izglītībai, bez šaubām, ir svarīgākā loma. 
Tādēļ EIB parakstīja 30 milj. EUR aizdevumu Latvijas Universitātei, lai turpinātu attīstīt jauno Akadēmisko 
centru Torņakalnā. Šis mūsdienīgais pētniecības un studiju centrs veicinās universitātes modernizāciju, 
apvienojot lielu daļu tās darbību vienā teritorijā, kā rezultātā efektivitātes ieguvumus izjutīs gan 
administrācija, gan arī pasniedzēji un studenti. Universitāte 2019. gadā svinēs savu pirmo simtgadi, un 
labākais veids, kā to atzīmēt, ir pārliecinoši raudzīties nākotnē, jūtot ES atbalstu. 
 

 
Joprojām notiek aktīva daudzdzīvokļu namu renovācija 
EIB pastāvīgais atbalsts Lietuvas daudzdzīvokļu namu renovācijas programmai ir piesaistījis 60 milj. EUR 
ieguldījumu no Šiauliu bankas, kas kopā ar 30 milj. EUR no Eiropas Strukturālajiem un investīciju fondiem 
nodrošinās atbalstu vēl 315 daudzdzīvokļu namu renovācijai, palīdzot aptuveni 7900 mājsaimniecībām 
sasniegt uzlabotu energopatēriņa kategoriju. Šobrīd jau ir atjaunoti vairāk nekā 40 000 mājsaimniecību. 

 
Tallinas sagatavošana nākotnei 
Pašvaldībām EIB nodrošina vienu ļoti efektīvu finanšu instrumentu, proti, 
“pilsētu attīstības programmas aizdevumu”. Lielās pilsētas saskaras ar 
daudziem izaicinājumiem, vairums no kuriem finansiālo vajadzību ziņā ir 
relatīvi nelieli, kā rezultātā ir sarežģīti saņemt atbilstošu finansējumu, lai 
katru problēmu risinātu atsevišķi. EIB programmas aizdevums Tallinas 
pašvaldībai ļaus Igaunijas galvaspilsētai līdz 2018. gada beigām īstenot tās 
ieguldījumu stratēģiju, tādējādi finansējot mazus līdz vidēja lieluma projektus 
sabiedriskā transporta, ielu atjaunošanas, skolu uzlabošanas, sociālās un 
veselības infrastruktūras atjaunošanas un kultūras mantojuma jomās. 
Kopumā Tallina ar nelielu EIB palīdzību modernizēs pilsētas infrastruktūru 
un uzlabos sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. 
 
Turpmākā EIB sadarbība ar Baltijas valstīm 
EIB, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, turpinās strādāt pie savu 
darbību paplašināšanas visās trijās Baltijas valstīs gan 2018. gadā, gan arī 
turpmāk. Joprojām darba kārtībā ietilpst atbalsts daudzdzīvokļu namu 
modernizācijai Lietuvā, kā arī transporta un enerģētikas jomām visās 
Baltijas valstīs.  
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Absolūti novatorisks 
Viens no pagājušā gada daudzsološākajiem jauno 
tehnoloģiju stāstiem norisinājās Igaunijā. Sākotnēji 
nelielais superkondensatoru ražotājs Skeleton, kas 
atrodas netālu no Tallinas, parakstīja 15 milj. EUR 
kvazikapitāla darījumu ar EIB. Superkondensatori ir 
enerģijas uzkrāšanas risinājumi un ir izgatavoti no 
grafēnu veida materiāliem, kas nodrošina daudz 
lielāku enerģijas atdevi nekā tradicionālās baterijas. 
Šis finansējums, kas saņēma atbalstu Investīciju 
plāna Eiropai ietvaros, šobrīd jau uzrāda pirmos 
rezultātus: Skeleton nesen atvēra filiāli Vācijā. 
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