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BaltCap Infrastruktūras Fonds

Fonda menedžeris

Privatie

investori, 

pensiju

fondi, utt.

InfraFund

€100M

Ieguldījumi Pamatkapitālā 

un Aizdevumu 

Instrumentos, vidēja un 

ilgtermiņa Kredītos, 

garantijās:

- Atjaunojamās enerģijas 

projekti

Starptautiskās 

Finanšu 

institūcijas: 

EIB, EBRD,

NEFCO

€55M

€45M

- Energoefektivitātes projekti

- Transporta un sociālās 

infrastruktūras projekti

€100m fonda lielums

€500m kopējais iespējamais projektu apmērs

20 gadi investīciju periods 

Investori:
Eiropas Investīciju Banka, 

Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka

Nordic Environmental Finance Corporation

SEB, Swedbank, Citadeles un LHV Pensiju Fondi

Lēti aizdevumi



BaltCap Infra Fonda realizētās investīcijas

Forest investment developed a 48MW 

heat-only boiler producing heat to the 

Vilnius district heating system. Heat is 

produced only from biomass and 

significantly contributes to the climate 

change mitigation by replacing fossil fuel 

use for heating and hot water and 

reducing GHG emissions.

www.forestenergy.lt

Anaerobic Holding owns a portfolio of biogas 

plants in Latvia with a total combined 

installed capacity of 4.9MW. Biogas plants 

are producing electricity and heat from 

renewable sources of energy and 

significantly contribute to reduced GHG 

emissions as well as environment friendly 

use of organic waste.

www.anaerobic.lv

Energia Verde operates a biomass-fired combined 

heat and power plant in Riga region with an installed 

capacity of 4 MWel, 18MWth.
www.energiaverde.lv

Queen Morta is a 7,431 sq. m. school development 

project in Vilnius. School facilities will include 

outdoor and indoor sport facilities as well as modern 

laboratories. It will be operated by the largest private 

education provider in Lithuania and will be a second 

home to more than 800 pupils.

ZIM is a dedicated portfolio company aimed at raising 

the standard of living in Polish cities by upgrading 

public infrastructure.

IZIM works with leading suppliers of technical solutions 

to ensure the best fulfilment of the requirements of 

individual projects. The first project on Polish market is 

the PPP contract for deep energy modernization of 

municipal buildings in Mielno.

www.izim.pl

https://www.baltcap.com/

Kaunas Region School PPP

BaltCap just concluded PPP contract worth €13.6 

million to revitalise two existing schools, a swimming 

pool and to construct a new school building and sport 

facilities.

http://forestenergy.lt/
http://www.anaerobic.lv/
http://www.energiaverde.lv/
http://www.izim.pl/


Covid-19 ir radījis jaunas iespējas

▪ 26.maijā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto stratēģiju Latvijai Covid-19
krīzes radīto seku mazināšanai, kas cita starpā paredz līdz 2023. gadam infrastruktūras
projektu īstenošanai nodrošināt publiskās un privātās investīcijas 2,2 miljardu eiro apmērā.

▪ Rīcības virziens "Infrastruktūra" paredz īstermiņā stimulēt iekšzemes pieprasījumu un sildīt
ekonomiku, īstenojot ilgtspējīgus publiskos infrastruktūras projektus. Vidējā termiņā iecerēts audzēt
publisko un privāto investīciju apmēru infrastruktūras objektos.

▪ PPP iespējas gadiem ir tikušas atstātas novārtā, jo lielākā daļa infrastruktūras projektu tika
realizēti ar ES fondu dāsnu līdzfinansējumu. Šielaiki ir beigušies uz neatgriešanos. PPP ir
vienīgā iespēja kā aizstāt ES un budžeta līdzekļus.

▪ Ko pa šo laiku jau izdarījuši mūsu kaimiņi:

Polijā:

▪ 10 gados veikti 550 PPP konkursi un jau realizēti 134 PPP projekti par 6 miljardiem PLN

▪ Plānošanā 140 PPP projekti par 51 miljardu PLN; 40 tiks palaisti jau 18 mēnešu laikā.

Lietuvā:

▪ Realizēti 64 projekti par gandrīz 200 miljoniem EUR

▪ Plānošanā 18 projekti



Publiskā un Privātā Partnerība

▪ PPP likums Latvijā ir spēkā no 2009.gada 18.jūnija

▪ PPP līguma ietvaros - privātais partneris finansē, projektē, uzbūvē un apsaimnieko
objektu līdz 30 gadu periodam. Starptautiskā terminoloģija ir DBF(O) – Design, Build,
Finance, (Operate)

▪ Ieguvumi: -

▪ Sākotnēji publiskais partneris neiegulda nekādus līdzekļus, bet norēķinās ar ikgadēju
maksaājumu. Šis ir vienīgais risinājums apstākļos, kad budžeta projekta realizācijai nav.

▪ Slēdzot pareizu PPP līgumu, šie maksājumi kvalificējas kā «ārpusbilances saistības» – t.i.
neietekmē budžeta deficītu un publiskā partnera aizņēmumu apmēru

▪ Publiskais partneris jau sākumā zin objekta kopējās izmaksas visa dzīves cikla garumā un
nerodas nepatīkami pārsteigumi

▪ PPP procesi un līgumi ir pilnībā atļauti un veicināmi. Tuvojuas noslēgumam Ķekavas
Apvedceļa PPP konkurss un nākamie projekti jau tiek aktīvi gatavoti.

▪ Šobrīd par to uzraudzību atbild CFLA



CFLA mājaslapā ir visa informācija



Piemērs – tikko pabeigtā Viļņas skola
Kopējā platība 7.431 m2; maksimālais skolēnu skaits 800

BaltCap – projektē, būvē, finansē un uztur 20 gadus 

Būvniecības izmaksas 1000 EUR/m2 (neskaitot zemi); būvniecība pabeigta 13 mēnešos

Atklāšana 2020.gada 2.janvārī 

20 gadu nomas/izpirkšanas līgums 766 tEUR/gadā 

Video:  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VG2AKUqEyDQ

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VG2AKUqEyDQ


Paldies!

Matīss Paegle

Investīciju Direktors

Adrese: Jaunmoku 34, LV-1046, Rīga, Latvija 

E-pasts: matiss.paegle@baltcap.com

Tel: +371 266 888 68


