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LABEEF INVESTĪCIJU VADLĪNIJAS

Projekta identifikācijas fāze Projekta ieviešana un 
verifikācija (<2g)

Risku un atbildību sadale 
starp LABEEF un ESKO

( ≤18g)

INVESTĪCIJU VADLĪNIJAS:

• Tehniskie un EE rādītāji

• Līgumu veidnes

• Atbilstības kritēriji ēkām, ESKO, 
darījumiem

ESKO 

projekta 

dzīves 

cikls

LABEEF UN EKSPERTU 
PĀRBAUDES:

• ESKO ieviesto un garantēto 
rādītāju pārbaude pirms 
finansējuma izmaksas 

ESKO:

• Uztur un apsaimnieko 
investīcijas

• Nodrošina garantiju izpildi
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PAPILDINOŠI FINANŠU INSTRUMENTI

Finansējums

ESKO uzsākšanas un attīstības 

fāze

AIZDEVUMI

Līdz 3 gadiem

GARANTIJAS

Standartizētas prasības, procesi 

un dokumentācija

ESKO biznesa attīstības 

fāze

REFINANSĒŠANAS FONDS

Garantijas

3 – 20 gadiem

PIEEJAMI UN 

DARBOJAS 

VIENLAIKUS
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 Aktīva komunikācija starp galvenajām pusēm (Ekonomikas Ministrija, Finanšu 
Ministrija, Altum, Finance Latvia, Saeimas pārstāvji u.c.)

 ESKO terminoloģija un Energoefektīvitātes likums

 ERAF noteikumu izmaiņas, ļaujot ESKO dalību programmā. Izmaiņas saistītajos 
likumdošanas noteikumos (atdeves aprēķini, Altum EE kalkulators, ESKO sadarbības 
modelis (pilnv. personas, iedzīvotāji, ESKO), ESKO atlases process, nodokļu aspekti 
utt. 

 Ir izveidots ilgtspējīgs finansēšanas mehānisms (LABEEF), ar juridisko un 
ekonomisko bāzi, kas balstās uz sadarbību starp privāto sektoru, publisko sektoru 
un starptautiskajām finanšu institūcijām

 Ir izstrādāti EPC līgumi, finanšu instrumentu līgumi, vadlīnijas un daudzi citi 
pavadošie dokumenti (tehniskie, finanšu, juridiskie)

 Ir piesaistīti privātie un institucionālie investori

 Izstrādāti atbalsta mehānismi ESKO. Mezanīna finansējuma projekts. Altum
garantiju diskusija. 

 LABEEF modelis un pieeja pašlaik kalpo par «labās prakses» pamatu ESKO 
finansēšanas attīstībai citur Eiropā

IZDARĪTS



 Jāturpina pilnveidot likumdošanas bāze – pašlaik katra jauna iniciatīva atduras pret citu, saistītu likumdošanas aktu, kas 
arī ir jāpārskata. Rezultātā nav iespējams ātri virzīties uz priekšu. Privātā iniciatīva nedomā piecgadēs. 

 Trūkst saistošs politikas mērķis (piemēram, līdz 2035.g. visām daudzdzīvokļu ēkām jāatbilst noteiktiem EE rādītajiem). 
Šāds mērķis radītu konkrēti izmērāmu būvniecības un finansējuma apmēru. «Default option» ir jābūt ēkas renovēt nevis 
nerenovēt. 

 Ir nepieciešams pastāvīgs finansēšanas mehānisms, kas mazinātu arī būvniecības cenu inflācijas ietekmi. Piemēram, 
25% cenu pieaugums nozīmē, ka vairāk kā 50% no valsts sniegtā granta aiziet izmaksu kāpuma segšanai. «Efektīvais» 
granta apjoms ir 25% vai mazāk. 

 Jāatbalsta Energoefektivitāte+ (vispārēja ēkas sakārtošana). Jumts, pamati, kāpņu telpa, konstrukcijas, komunikācijas. 

 Ir skaidrs, ka ar ES fondu un valsts līdzekļiem nebūs pietiekami mērķu sasniegšanai. Ir jāmeklē:

A. Privāts finansējums (fiziskas, juridiskas personas)

B. Banku finansējums

C. Jāpiesaista starptautiskās finanšu institūcijas (EIB, EBRD)

D. Institucionālie investori

 Valstij jādomā par finanšu instrumentiem, kas ļauj sekmīgi mērogot finansējuma apjomus, nodrošinot A, B, C, D 
kopēju iesaisti. Piemēram, garantijas. 

 LABEEF apjomus nav ļāvis sasniegt pieejamais finansējums. Privāto investoru iesējas netiek līdzi nepieciešamajam 
mērogam. Turpmākajai attīstībai ir nepieciešams ilgtermiņa kapitāls (30.g.) ar zemu likmi (zem 2%). 

 Altum ir būtiska loma šajā procesā, taču ir nepieciešams skaidrs politikas uzstādījums

 Pašvaldības spēlē ļoti lielu lomu ēku atjaunošanas organizēšanā. Pašvaldības spēj gan sniegt atbalstu, gan arī pretī 
uzstādīt kvalitātes rādītājus. Pašvaldību apsaimniekošanas vai siltumapgādes uzņēmumi varētu veidot arī t.s. PESKO 
(pašvaldību ESKO).

 Iedzīvotāji ir jāturpina izglītot, ka viņiem ir tiesības prasīt kvalitāti un izpildes garantijas, kas ESKO gadījumā sasniedz 20 
gadus. 

DARĀMAIS
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