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INVESTĒTAIS EKONOMIKĀ

83 m€
GRANTI

79 m€
ZEMES FONDS

86 m€
IESPĒJKAPITĀLA FONDI

• banku aizdevumiem
• mājokļu kredītiem
• eksporta darījumiem un faktoringa 

nodrošinājumam
• studiju kredītiem

• Covid-19 aizdevumu kredītu 
brīvdienām 

• biznesa uzsācējiem
• investīcijām ″zaļajos″ projektos
• lauksaimniekiem
• zemes iegādei
• MVU investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem 
• apgrozāmie līdzekļi Covid-19 pārvarēšanai

• akcelerācijai
• II, III un IV paaudzes fondi
• Baltijas Inovāciju fonds
• Kapitāla fonds

• sociāliem uzņēmumiem
• energoauditam
• privātmāju energoefktivitātei

• sakoptas zemes
• nomas zemes
• reversās nomas atbalsts

• daudzīvokļu māju energoefektivitātei
• daudzbērnu ģimenēm pirmā mājokļa iegādei

414 m€
GARANTIJAS

316 m€
AIZDEVUMI

Portfelis 31.12.2021.



313 m€ piesaistītas banku 
investīcijas

22 700 ģimenes ar bērniem 
un jaunie profesionāļi 

iegādājās mājokli

1 500 m€ banku finanšu atbalsts 
mājokļu iegādei

236 m€ apjomā droši eksportēta 
prece un pakalpojumi

5 000 jaunieši var studēt 107 m€ nodrošināts uzņēmēju 
kredītu brīvdienu apjoms bankās

GARANTIJAS

414 m€

Portfelis 31.12.2021.



Jaunu ražošanas ēkas izveide

Piešķirta garantija 286 000€

bankas aizdevumam

AXON CABLE



LATVIJAS FINIERIS

Drošs eksports ar garantiju

Pasargāt eksporta darījums no partneru maksātnespējas riskiem

Covid ietekme



MOLS L

Uzbūvēta jauna noliktava, paplašināti 
stividora pakalpojumi SEZ teritorijā

Garantija 1 m€ banku aizdevumam



150 m€ investīcijām

30 m€ investīcijām 
“zaļajos” projektos 

2 500 uzņēmumiem

AIZDEVUMI

316 m€

49 000 ha zemes iegādei 3 000 lauksaimniekiem 100 m€ apgrozāmie līdzekļi 

Covid-19 ietekmes 

pārvarēšanai

8 000 t CO2 

samazinājumam 

ik gadu

20 000 Mwh

ietaupījumam

30 m€ biznesa 
uzsākšanai

Portfelis 31.12.2021.



LATGALES DĀRZEŅU
LOĢISTIKA

Jaunākās paaudzes LED 

apgaismojumu sistēmu iegāde un 

uzstādīšana

Energoefektivitātes aizdevums 107 000€



FIQSY

Izveidots Latvijā lielākais

elektro auto parks

Altum aizdevums 2,6 m€

Elektro auto skaits Latvijā palielinās par 13%



UNIVERSALS ELECTRIFY

Pasažieru pārvadāšanas 

vajadzībām uzbūvēti pirmie 

elektriskie mirkoautobusi

Aizdevums 1,6 m€, atbalstot kopējās investīcijas 4,4 m€



ZEMES FONDS

79m€

22 000 ha atgriezti 

lauksaimniecības apritē

33 m€ reversās nomas atbalsts

79 m€ Zemes Fonda portfelis 1 202 īpašumi Zemes 
Fonda portfelī

99% iznomātas zemes 
uzreiz pēc iegādes

611 ha sakoptas zemes

Portfelis 31.12.2021.



GRANTI

83m€

120 sociālie uzņēmumi 35 000 cilvēku 

energoefektīvos mājokļos
800 energoefektīvi 

daudzdzīvokļu nami

250 privātmājas ceļā uz 

energoefektivitāti

100 energoauditi efektīvākiem 

uzņēmumiem 

~65% ietaupījums par apkuri 

daudzīvokļu mājās 

500 daudzbērnu

ģimenēm jauns 

mājoklis

Portfelis 31.12.2021.



Jauna multifunkcionāla sociālo 
pakalpojumu centra izveidošana

Altum paralēlais aizdevums 1,3 m€

SAMARIEŠU APVIENĪBA



TALSU BIO-ENERĢIJA

Apkures katlu nomaiņas un 

siltumtrases projekts

Apkures katlu nomaiņas projekts ar ALTUM atbalstu par kopējo 

vērtību 2,5 m€



DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS
LIEPĀJĀ

Energoefektivitātes 
paaugstināšana Eduarda Tisē 48

Granta apmērs 455 312 €
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