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IEVADS
Eiropas Savienība (ES) ir apņēmusies sasniegt vairākus
nozīmīgus mērķus laika periodā no 2021. līdz 2030.
gadam. Kopējais mērķis līdz 2030.gadam ir samazināt
ar enerģijas patēriņu saistīto siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisijas vismaz par 40% salīdzinājumā ar 1990.
gada līmeni. Energoefektivitātes direktīvā ir noteikts
indikatīvais mērķis līdz 2030. gadam: ES līmenī uzlabot
energoefektivitāti vismaz par 32,5%.
Galvenais pasākums šī mērķa sasniegšanai ir ēku
energoefektivitātes uzlabošana, jo ēkas ir lielākais
enerģijas patērētājs Eiropā. Tiek lēsts, ka līdz 2050.
gadam vismaz 75% šobrīd izmantoto ēku joprojām
pastāvēs. Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm
pēdējos gados ēku atjaunošanas temps pieaug,
sasniedzot 0,4-1,2% gadā (atkarībā no valsts). Tas ir
pagrieziena punkts cīņā pret klimata pārmaiņām, kas
ir panākts, pateicoties plašam atbalsta programmu un
politikas kopumam.
Lai Eiropa varētu sasniegt ambiciozos klimata mērķus,
par kuriem valstu līderi vienojās pirms pieciem gadiem
Parīzes klimata samitā, ir jāpanāk, ka ēku atjaunošanas
tempi kļūst straujāki un arī konkurētspējīgi. Neskatoties
uz pēdējo gadu centieniem un ievērojamām subsīdijām
šajā sektorā, ēku stāvoklis Latvijā un Austrumeiropā
turpina strauji pasliktināties. Bez ievērojama pašreizējā
ēku atjaunošanas tempa paātrināšanas lielākā daļa šo
ēku, visticamāk, kļūs bīstamas un neapdzīvojamas.
Lai realizētu šo potenciālu, ir jāizstrādā, jāfinansē un
jāievieš visaptverošas investīcijas energoefektivitātes
jomā.
Lai risinātu ar investīciju plānošanu un piesaisti saistītos
izaicinājumus, 2016. gadā tika izveidots Latvijas-Baltijas
energoefektivitātes fonds (LABEEF). Fonda mērķis ir
atbalstīt energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējus
(ESKO), kas īsteno ēku atjaunošanas projektus, slēdzot
energoefektivitātes pakalpojuma līgumus (EPC).
ESKO finansē atjaunošanas projektus, piesaistot
komercbanku aizņēmumus, un slēdz EPC līgumu ar ēku
dzīvokļu īpašniekiem. Kad ēku atjaunošanas projekti
ir noslēgušies un to enerģijas ietaupījumi pēc gada ir
izmērīti un verificēti, LABEEF pārfinansē EPC līgumu
un turpina līdz līguma beigām iekasēt EPC līguma
maksājumus no ēku īpašniekiem. Izmantojot šo pieeju,
izpildes risks paliek ESKO pusē, kamēr finansēšanas
risks tiek nodots LABEEF.
LABEEF sākotnēji tika izveidots ar mērķi atbalstīt
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
ēku
visaptverošu
atjaunošanu, izstrādājot un piemērojot standartizētus
procesus un dokumentāciju. Vēlāk LABEEF mērķi tika
paplašināti ar vēl vienu uzdevumu: atbalstīt arī publisko
ēku atjaunošanu. Fonds līdz šim ir izmantojis soli pa
solim pieeju, standartizējot katru ēkas atjaunošanas
procesa posmu: sākot no tehniskajiem un juridiskajiem
aspektiem līdz projekta ES finansējuma piesaistei,
sadalot riskus starp tām iesaistītajām pusēm, kuras
ir vislabāk piemērotas to pārvaldībai, un nosakot

garantijas ēku īpašniekiem.
Šī novatoriskā modeļa izmantošana satricināja
nozari, ieviešot jaunas prakses, piemēram, enerģijas
ietaupījuma garantiju un garus nolietojuma periodus
(20-25 gadi). LABEEF ir spēlējis nozīmīgu lomu ESKO
tirgus attīstībā Latvijā, veicinot izpratni gan par to,
cik svarīgi ir ēku atjaunošanas procesā piedāvāt
pakalpojumus vienkopus, gan arī par nepieciešamību
pēc vienotas platformas projektu vadībai, projektēšanai
un finansēšanai, kas pieejama visām ēku atjaunošanas
procesā iesaistītajām pusēm.
Viss padarītais darbs nebūtu bijis iespējams bez Eiropas
Komisijas atbalsta. Jau kopš šī maratona sākuma
(2014. gadā) Komisija ticēja privātā finansējuma un
trešo pušu finansējuma potenciālam visaptverošā ēku
atjaunošanā, kā arī atbalstīja LABEEF izveidi un attīstību,
sniedzot finansējumu no programmas “Apvārsnis
2020”. SUNShINE projekts koncentrējās uz Padomju
laikā celto standarta daudzdzīvokļu ēku visaptverošu
atjaunošanu. Accelerate SUNShINE projekts turpināja
SUNShINE projektā laikā uzsāktās aktivitātes un
uzdevumus, kā arī papildus uzmanību vērsa uz
kvalitatīvu publisko ēku atjaunošanu.
Abu projektu ieviešanas laikā tika pieredzēta un
pārvarēta virkne izaicinājumu. Daudzu izaicinājumu
pārvarēšana šajā sektorā Latvijā vēl ir priekšā. Viena no
galvenajām mācībām un pārliecībām, kas gūta piecu
gadu laikā, ir tā, ka bez ilgtermiņa mājokļu politikas
un programmām, kā arī bez konsekventa tiesiskā
regulējuma energoefektivitātes projektu īstenošanai un
energoefektivitātes pakalpojuma līguma izmantošanai,
būs grūti sasniegt ambiciozos energoefektivitātes
mērķus.
Neraugoties uz visiem izaicinājumiem, abu projektu
rezultātā ir sasniegti šādi rezultāti:
•
•
•
•
•

•

izstrādāts finanšu instruments, kas nodrošina
mērogojamu risinājumu daudzdzīvokļu ēku
atjaunošanai;
atrasts risinājums, kas piesaista privātās
investīcijas;
atrasts risinājums, kas definē augstas
kvalitātes standartus ēku atjaunošanā ar
energoefektivitātes un komforta garantijām;
atrasts risinājums, kas rada jaunas darba vietas
un daudz stabilāku darbu plūsmu būvniecības
sektorā un MVU;
atrasts risinājums, kas atbalsta nacionālo
energoefektivitātes mērķu sasniegšanu un
nodrošina esošo mājokļu drošību vēl nākamos
30 gadus;
atrasta shēma, kas nozīmīgi atbalstītu arī
izvirzītos Eiropas Zaļā kursa mērķus un
renovācijas vilni.
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GALVENIE IZAICINĀJUMI
VISAPTVEROŠAI ĒKU ATJAUNOŠANAI
Iespēja veikt visaptverošu ēku atjaunošanu un
uzlabot energoefektivitāti Eiropā nekad nav bijusi
lielāka. Eiropas Komisijas ierosinātā Renovācijas
viļņa iniciatīva ir pēdējais no centieniem divkāršot
ikgadējo ēku atjaunošanas renovācijas tempu.
Nesenā ekonomikas lejupslīde var vēl vairāk pievērst
ēku īpašnieku uzmanību savu mājokļu sakārtošanai,
nodrošinot to, ka tie mazāk patērē enerģiju, kā
rezultātā samazinātos arī izmaksas. Tomēr valdībām
ir jāpalīdz radīt un motivēt mājokļu īpašniekus
izmantot šīs iespējas, jo no iedzīvotāju perspektīvas
šodien ēku atjaunošanas ekonomiskais ieguvums
ir ļoti zems. Lai panāktu izmaiņas, ir svarīgi saprast,
kas virza ēku īpašniekus pieņemt pozitīvu lēmumu
par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un
kādi ir galvenie izaicinājumi. Tikai izprotot galvenos
izaicinājumus un virzītājspēkus, var sākt gatavot
ēkas atjaunošanas projekta izmaksu un ieguvumu
aprēķinus.
Sākotnēji var šķist, ka esošo ēku atjaunošana, lai
panāktu lielāku enerģijas ietaupījumu, ir vienkāršs un

loģisks pirmais solis ceļā uz enerģētisko neatkarību
un ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Šobrīd
pieejamās tehnoloģijas un risinājumi var nodrošināt
ievērojamu enerģijas patēriņa samazinājumu.
Tomēr, rūpīgāk iedziļinoties ēku atjaunošanas
projektu finanšu aprēķinos, ir novērojama milzīga
un nesamērīga atšķirība starp ēku atjaunošanas
projektiem
nepieciešamajām
investīcijām
un
pašreizējām enerģijas izmaksām. Lai mazinātu šo
atšķirību, Latvija izvēlējās subsidēt šo sektoru, un
pēc vairāk nekā 10 gadu subsīdiju piemērošanas
šī atšķirība ir lielāka nekā jebkad agrāk. To veicina
gan augstā inflācija būvniecības nozarē, gan
siltumenerģijas tarifu deflācija.
Papildus katrai nozarei ir jāpārvar vēl citi izaicinājumi,
kas ietekmē ēku atjaunošanas projektu ieviešanu.
SUNShINE un Accelerate SUNShINE projektos
galvenā uzmanība tika vērsta pastāvošo izaicinājumu
un iespēju izpētei esošajās daudzdzīvokļu ēkās un
pašvaldību publiskajās ēkās (galvenokārt, skolās un
bērnudārzos).

2010

2020

Atbalsta programma,
grants ēku īpašniekiem

~€150milj. programma
LIAA

~€375milj. programma
ALTUM

Maksimālais granta
apjoms

~50% no attiecināmajām izmaksām (ar
ierobežotu maksimālo granta summu)

~50% no attiecināmajām izmaksām, bet
atkarīgs no energoefektivitātes kalkulatora
aprēķiniem

Pieteikuma un maksājumu
kārtības komplicētība
Ēku atjaunošanas
projektu investīcijas
(salīdzināmiem
projektiem)

Trīs gadi bez
atbalsta programmām

280 €/m2

~160 €/m2
~100 €/m2

Siltumenerģijas
tarifs – Cēsis

85.9 €/MWh

61.2 €/MWh

Siltumenerģijas
tarifs – Sigulda

73.8 €/MWh

68.2 €/MWh

Siltumenerģijas
tarifs – Rīga

67.2 €/MWh

44.5 €/MWh

Lēmumu pieņemšanas
process dzīvojamās ēkās

problemātisks

kā 2010

Pirmā dzīvojamā sektora atjaunošanas programma
Latvijā darbojās no 2007. līdz 2013.gadam (atbildīgā
institūcija – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra).
Otrās programmas īstenošanas periods bija ieplānots no
2014. līdz 2020. gadam, bet pirmie projekta pieteikumi
tika pieņemti ar aptuveni 3 gadu kavēšanos. Atbildīgā
institūcija par programmu - ALTUM.
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~230 €/m2

PRIVĀTPERSONĀM PIEDEROŠAS DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS
UNIKĀLA IESPĒJA

Izaicinājums:

Izaicinājumu mazināšanas iespējas:

Ikviens projekts ir atkarīgs no savstarpējas pušu
uzticēšanās un vienotas vērtību izpratnes. Reizēm
to ir grūti panākt starp divām iesaistītajām pusēm.
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesā, kurā
ir iesaistītas neskaitāmas ieinteresētās puses,
tas kļūst vēl daudzkārt grūtāk. Turklāt šajās ēkās
lēmumu pieņemšanas kārtība var būt īpaši sarežģīta
(nepieciešams kvorums, deleģējums trešajām
personām, jāsasauc virkne kopsapulču, lai pieņemtu
lēmumu, u.c.).

Nav burvju nūjiņas ar kuras mājienu varētu atrisināt
šīs grūtības, tomēr problēmu var mazināt, veidojot
uzticēšanos ar atklātas komunikācijas stratēģijas
palīdzību.

Informācijas
nesaskaņotība
starp
dzīvokļu
īpašniekiem, namu apsaimniekošanas uzņēmumiem,
būvuzņēmējiem, bankām vai valsts iestādēm ir tik
milzīga, ka bieži nav iespējams pieņemt kopēju
lēmumu par ēkas atjaunošanu un tajā pat laikā justies
komfortabli par to. Pienākums pieņemt koleģiālu
lēmumu bez jebkādas iepriekšējas organizatoriskās
pieredzes vai bieži pat bez jebkādas dzīvokļu īpašnieku
kopības vairumā gadījumu kļuva par nepārvaramu
šķērsli. Rezultātā bieži lēmumi nemaz netika pieņemti.

Zemāk uzskaitītas aktivitātes, kuras var īstenot ESKO:
•
•

•

Vēl viens kritisks šķērslis, ar kuru saskaras dzīvojamo
māju sektors, ir tas, ka ietaupījumi, kas radušies
ēkas atjaunošanas rezultātā, bieži nav pietiekami,
lai vienkārši pamatotu ieguldījumu veikšanu. Turklāt
dzīvokļu īpašnieki daudz vairāk izprot investīcijas
izmaksu rādītājus nekā iespējamos enerģijas
ietaupījumus.
•

Labas prakses piemēri: uzaicināt dzīvokļu
īpašniekus apmeklēt jau atjaunotas ēkas un
tikties ar atjaunoto ēku dzīvokļu īpašniekiem.
Novērtēt ēkas atbilstoši galveno kritēriju
kopumam un sniegt precīzu informāciju par
lēmumu pieņemšanu. Parādīt ēkas galvenās
problēmas, nepieciešamās ēkas atjaunošanas
izmaksas un to ietekmi uz rēķiniem.
Nekad nedot viltus cerības. Tas nozīmē:
nerādīt tādus skaitļus un nedot solījumus,
kurus pēc tam nav iespējams turēt. Tas
izklausās
pašsaprotami,
bet
projekta
izstrādes gaitā, pirms saistošās izmaksu
tāmes iesniegšanas un jau energoaudita
veikšanas posmā tiks apspriestas indikatīvās
investīciju izmaksas. Šie skaitļi ir ļoti rūpīgi
jāizvērtē:
• ja tiks parādīti mazāki skaitļi nekā
galīgie skaitļi, tad projekts tiks noraidīts
vēlākā tā izstrādes posmā;
• pārlieku lieli skaitļi liks pārtraukt
projektu nekavējoties.
Pienācīgi mārketinga argumenti. Dzīvokļu
īpašniekiem enerģētikas jomas terminoloģija
ir visai abstrakta. Sapulcēs nevajadzētu
uzsvērt
vienīgi
energoefektivitāti
un
ietaupījumus, bet drīzāk tādus argumentus
kā esošie dzīves standarti, ēkas mūža
pagarināšana, ikdienas komforta problēmu
atrisināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana un
ēkas vērtības pieaugums.

Šo 10 gadu laikā, kopš Latvijā darbojas atbalsta sistēma,
ēku atjaunošanas projektu finanšu aprēķini ir kļuvuši
sliktāki. Subsīdiju virzītais būvniecības izmaksu pieaugums
un ievērojamā apkures tarifu deflācija ir samazinājusi
jebkura ēku energoefektivitātes projekta pievilcību. Tā ir
liela politiska neveiksme, subsīdijas enerģētikas nozarei
kopā ar piemērotu nodokļu trūkumu ir samazinājušas
siltumenerģijas izmaksas lielākajā daļā Latvijas pilsētu.

7

IZAICINĀJUMI

IZAICINĀJUMI

NORMATĪVAIS IETVARS

PIEPRASĪJUMS UN PIEDĀVĀJUMS

Izaicinājums:

Izaicinājums:

apakškomitejās

6 tikšanās
ar ministriem

>20 tikšanās

ar Saeimas deputātiem

SUNShINE and Accelerate SUNShINE noturēto sanāksmju skaits par normatīvā regulējuma
jautājumiem
8
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Šis izaicinājums tika mazināts, mēģinot sasaistīt
projekta mērķus ar nacionālajiem un Eiropas
mērķiem. SUNShINE parādīja, ka projekts palīdzēja
sasniegt nacionālos energoefektivitātes mērķus un
piedāvāja arī praktisku risinājumu, kā šim sektoram
Latvijā piesaistīt privātās investīcijas.
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Nav viena konkrēta risinājuma, kas novērstu valsts
politikas trūkumu un politisko nenoteiktību. SUNShINE
pielāgojās esošajai situācijai, pieliekot aizvien lielākas
pūles pārmaiņu panākšanā. Sadarbība ar politikas
izstrādātājiem un iesaistītajām pusēm deva nozīmīgus
rezultātus: valsts atbalsta programmas regulējums
tika izmainīts, ietverot projektus, kuru pamatā ir
energoefektivitātes pakalpojuma līgums, un šo pūliņu
rezultātā regulējums uzlabojās.
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Izaicinājumu mazināšanas iespējas:
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Kvorums ir likumā noteiktais minimālais
dzīvokļu īpašnieku daudzums, kam jāpiedalās
kopsapulcēs, lai pieņemtu lēmumu par ēkas
atjaunošanu. Ja kvoruma nav, sapulce var
notikt, bet balsošana nav iespējama. Tas,
ka kopsapulcēs nepiedalās nepieciešamais
dzīvokļu īpašnieku skaits, ietekmē ēkas
apsaimniekošanu un var apstādināt ēkas
atjaunošanas
procesu
jebkurā
laikā.
Normatīvajam ietvaram būtu vienmēr jāļauj
iespēja tajos gadījumos, kad kvorumu
nav iespējams sasaukt pirmo kopsapulču
mēģinājumos, tas tiek samazināts turpmākos
sapulču sasaukšanas mēģinājumos.
Latvijā vēl ļoti bieži nav izveidotas biedrības,
kas
juridiski
pārstāvētu
daudzdzīvokļu
ēkas. Normatīvajam ietvaram būtu jābūt
pilnveidotam, lai uzdotu un kontrolētu šādu
biedrību izveidi. Tajā pat laikā ir arī jānodrošina,
ka biedrība būtu pirmā institūcija, kas ir atbildīga
par parādu atgūšanu no nemaksājošajiem
dzīvokļu īpašniekiem.
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Situācijās, kad ir vairākas ieinteresētās puses,
pieprasījuma un piedāvājuma saskaņošana ir nopietns
izaicinājums. SUNShINE ietvaros ESKO sāka strādāt pie
mārketinga kampaņām pieprasījuma palielināšanai
un gatavot visaptverošas atjaunošanas projektus.
LABEEF izstrādāja finanšu instrumentu, pirmkārt,
ar mērķi nodrošināt ESKO ilgtermiņa kapitālu,
bet ar komercbankām - sniegt īstermiņa kapitālu.
Vienlaikus tika veikts būtisks darbs, lai grozītu Latvijas
normatīvo regulējumu un ļautu ESKO izmantot
atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai
atjaunošanai. Visas šīs darbības nenotika vienlaicīgi.
ESKO nebija iespēju piedāvāt dzīvokļu īpašniekiem
saistošas garantijas, kamēr nebija nodrošināts projekta
finansējums. Tikmēr LABEEF centās pārliecināt Eiropas
Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) apsvērt
daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu ar
pieņemamiem kredītriskiem. Tad, kad normatīvais
regulējums tika beidzot grozīts un finansējums bija
pieejams, bija pagājis jau nozīmīgs laika sprīdis,
dzīvokļu īpašnieki un ESKO jau bija vīlušies un zaudējuši
uzticēšanos.

Īp

Latvijas mājokļu sektora normatīvais ietvars var tikt
būtiski uzlabots, piemēram:

Lielam ēku atjaunošanas mērogam nepieciešams
strukturēts pieprasījums un piedāvājums, kur
visu iesaistīto pušu intereses ir salāgotas ar galīgā
ieguvēja – dzīvokļu īpašnieku – interesēm. Lai
panāktu lielu mērogu, vispirms ir nepieciešams
nospraust nelielus mērķus. Nav nekādas jēgas
atjaunot simtiem ēku, ja vispirms netiek kārtīgi
atjaunota viena. Galvenais ir izvirzīt saprātīgus
mērķus, kas sasniedzami saprātīgos termiņos.
Plānojot šo procesu, nepieciešama ārkārtīgi
piesardzīga pieeja attiecībā uz termiņiem.
SUNShINE projektu sākotnēji tika iecerēts īstenot
trīs gados, taču tas ievilkās piecu gadu garumā. Lai
panāktu lielāku mērogu, varētu būt nepieciešami
vēl pieci gadi. Galvenie nosacījumi, lai panāktu ēku
atjaunošanu plašākā mērogā:
1. nepieciešams
pilnvērtīgs
normatīvais
regulējums,
kas
ļauj
ilgtermiņā
radīt
standartizētus produktus un pakalpojumus.
2. nepieciešama naudas līdzekļu piesaiste, kas
pieejama projektiem, kuri atbilst noteiktiem
standartiem.
3. nepieciešams uzsākt dažus labus projektus
un pakāpeniski paplašināt darbību, apvienojot
šos standartizētos projektus, lai panāktu
tādu finansiālu apmēru, kad var piesaistīt
institucionālos investorus.

SUNShINE iepazīstināja ar jaunu modeli, piedāvājot
tirgū daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu,
izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.
Šis modelis iekļāva vairākas ieinteresētās puses.  

i

Nepieciešamais normatīvais ietvars sākas ar
ilgtermiņa mājokļu politiku, kas nosaka šī sektora
vīziju un mērķus. Balstoties uz šo politiku, ir jāizstrādā
likumi un programmas, kam ir tieša vai netieša
ietekme uz mājokļu pieejamību, drošību, standartiem
un pilsētplānošanu. Šajā ietvarā ir jāiekļauj arī ēku
atjaunošanas stratēģija. Atjaunošanas mērķiem
ir jābūt specifiskiem, mērāmiem, sasniedzamiem,
reālistiskiem un noteiktā laika griezumā.

Normatīvo aktu ievērošanu ir nepieciešams
arī pildīt. Daudzdzīvokļu ēku atbilstība
ugunsdrošības noteikumiem, drošībai un
citiem standartiem nevar būt izvēle: tai atbilst
vai neatbilst.
Papildus mājokļu politikai, svarīgi ir arī noteikumi par
energoefektivitātes pakalpojuma līgumu. Piemēram:
• Noteikumos par atbalsta piešķiršanu ēku
atjaunošanai ir jābūt iekļautai normai arī
par energoefektivitātes pakalpojuma līguma
slēgšanu, neierobežojot ēku atjaunošanu tikai
ar ierasto biznesa modeļu lietojumu.
• Energoefektivitātes projektos kā standartopcija
ir jāievieš uz rādītājiem balstīts risinājums nevis
kā ierastajos biznesa modeļos tās ir, piemēram,
zemākās investīciju izmaksas.
Šādas politikas un normatīvo aktu trūkums ir viens
no kritiskākajiem izaicinājumiem, lai nākotnē varētu
slēgt energoefektivitātes pakalpojumu līgumus. Šādas
normatīvo aktu nepilnības rada būtiskus kavējumus un
zaudējumus.
•

Li
el

Lai izstrādātu piemērotus finanšu modeļus un
instrumentus daudzdzīvokļu ēku visaptverošai
atjaunošanai, ir nepieciešama ilgtermiņa mājokļu
politika.

Izaicinājumu mazināšanas iespējas:
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SUNShINE modelis iekļauj dažādas iesaistītās puses
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IZAICINĀJUMI

IZAICINĀJUMI

PUBLISKĀS ĒKAS

PROBLĒMAS AR SUBSĪDIJĀM
Izaicinājums:

Izaicinājumu mazināšanas iespējas:

Daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana
Latvijā tikusi atbalstīta, izmantojot ievērojamas ES
struktūrfondu nodrošinātās subsīdijas granta veidā.
Šīs subsīdijas sedza līdz pat 50% no attiecināmajām
investīciju izmaksām, un daudzdzīvokļu ēku
atjaunošana kļuva finansiāli pieejama dzīvokļu
īpašniekiem. Pirmā programma Latvijā darbojās no
2007. gada līdz 2013. gadam; otrā programma bija
plānota laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, taču
tika uzsākta aptuveni 3 gadus vēlāk.
Subsīdiju izmantošana tirgus krīzes un ārējo faktoru
ietekmes mazināšanai ir īpaši noderīga jaunattīstības
nozarēs un sektoros, piemēram, daudzdzīvokļu ēku
visaptverošai atjaunošanai pirms 10 gadiem. Tomēr
šī instrumenta izmantošana ir atklājusi vairākus tā
ierobežojumus un trūkumus:
• Inflācijas vilnis būvniecības nozarē. Pirmās
subsīdiju
programmas
sākumā
(2007.
gadā) visaptverošas atjaunošanas izmaksas
svārstījās no 90 līdz 100 EUR/m2. Programmas
beigu posmā - 2014. gadā - izmaksas jau
bija pieaugušas un svārstījās no 150 līdz 170
EUR/m2. Kad 2016. gada beigās uzsākās
jaunā programma, investīciju izmaksas bija
palielinājušās līdz aptuveni 190-210 EUR/m2.
2020. gadā projekta izmaksas dažos gadījumos
sasniedza 285 EUR/m2. 1
• Subsīdiju cikls ļoti apgrūtina uzņēmējdarbību
un ekonomiku kopumā. Subsīdiju programmai
beidzoties, uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie,
sāk zaudēt darbības apjomus un sliktākajā
gadījumā ļauj savām nodokļu saistībām
palielināties, līdz tie kļūst maksātnespējīgi.
Ar
nākamās
subsīdiju
programmas
atvēršanos vai citu iespēju, tiek dibināta jauna
komercsabiedrība un process atkārtojas.
• Subsīdiju programmu pārvaldība ir īpaši
birokrātiska un kopējā procesā rada papildu
organizatoriskās,
darījuma
un
vadības
izmaksas, nedodot taustāmu labumu atbalsta
saņēmējam un ESKO dzēšam.
• Subsīdiju shēma kļūst arī par šķērsli privātā
finansējuma biznesa modeļu, kā piemēram,
LABEEF attīstībai.

Daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai
vēl aizvien nepieciešams atbalsts, lai to kā
komercdarījumu varētu atļauties dzīvokļu īpašnieki
un viņiem tas šķistu interesants. Tomēr šajā procesā
visām iesaistītajām pusēm būtu jāapsver šādi aspekti:
• Katras atbalsta programmas pamatā ir jābūt
ilgtermiņa politikas stratēģijai. Subsīdiju
programmu izveidošana vienīgi ar mērķi īsā
laikā izmantot ES Struktūrfonda līdzekļus
nav politika, kas palīdzēs atrisināt mājokļu
problēmu.
• Atbalsta programmas ir jāīsteno vienlaikus ar
skaidrām saistībām. Dzīvokļu īpašniekiem ir
jājūt atbildība par sava īpašuma uzturēšanu
atbilstoši sektorā noteiktajiem standartiem
un normatīviem. Šāda atbildības sajūta Latvijā
netiek veidota. Vienlaikus ēku sakārtošanai,
lai tās atbilstu veselības un drošības normām,
kā arī būvniecības normatīviem, būtu jābūt
obligātai.
Finanšu instrumenti kā LABEEF ir efektīvāka un
ilgtspējīgāka alternatīva, lai papildinātu tradicionālās
uz grantiem balstītās subsīdijas. Salīdzinot ar
subsīdijām, finanšu instrumenti veicina plašāku
investīciju piesaisti no privātajiem investoriem.
ES Struktūrfondu izmantošana finanšu instrumentu
izveidei nevis grantiem ir labākā šī izaicinājuma
mazināšanas stratēģija.

Normatīvā regulējuma ierobežojumi ilgtermiņa energoefektivitātes pakalpojuma
līguma slēgšanai un PPP procedūra
Izaicinājums:

Izaicinājumu mazināšanas iespējas:

Kopš 2016. gada Energoefektivitātes likums vismaz
Ja pašvaldības tomēr redz, ka energoefektivitātes
teorētiski ļauj pašvaldībām slēgt EPC līgums līdz 20
garantija būtu jāiestrādā tās ēku atjaunošanas
gadiem. Četras Accelerate SUNShINE pašvaldības
projektos, Accelerate SUNShINE piedāvā šādas
2018. gadā bija pirmās, kas mēģināja ieviest un
garantijas nosacījumus iestrādāt būvniecības līgumā.
parakstīt ilgtermiņa EPC savu pašvaldības ēku
Energoefektivitātes garantijas termiņš ir 5 gadi.
atjaunošanai. Tomēr mirklī, kad tas tika darīts, parādījās
Tas atbilst Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem
vairāki negaidīti šķēršļi. Viena no nozīmīgākajām
termiņiem, un to papildina arī līgumā iekļautā
barjerām bija Latvijas normatīvajos aktos identificētās
izpildes garantija. Šāda garantija ir iekļauta jau
pretrunas un ierobežojumi. Neskatoties uz to,
septiņos publisko ēku atjaunošanas līgumos, un šim
ka Energoefektivitātes likums pieļauj EPC līguma
piemēram seko arī citi. Paralēli energoefektivitātes
slēgšanu, pastāv citi likumi, kas to kavē. Piemēram,
garantijai līgumā ir iekļauta prasība arī par apmācību
Publisko iepirkumu likums aizliedzRegulatory
pašvaldībām
organizēšanu
ēkas lietotājiem, uzstādīto apkures
Lack of functional
slēgt pakalpojumu līgumus, kuru
termiņš
ir
garāks
sistēmu
regulēšanu
un monitoringu, lai būvnieks
barriers for long
energy
par pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka pašvaldībai, kas
varētu sasniegt līgumā atrunāto siltumenerģijas
term EPC and
management
vēlas slēgt ilgtermiņa EPC (līguma termiņš garāks par
patēriņu. Enerģijas ietaupījuma noteikšanu un
application
of PPP
systemikingadu veic pašvaldība vai neatkarīga trešā
pieciem gadiem), ir jāievēro un
jāpiemēro Publiskās
pārbaudi
municipalities
un privātās partnerības (PPP) likumā noteiktā
puse
atbilstoši līguma nosacījumiem.
procedūra. Savukārt, šādas procedūras piemērošana
Pamatojoties uz pastāvošo tiesisko regulējumu,
maziem energoefektivitātes projektiem (investīciju
šis šobrīd ir piemērotākais un arī vienīgais
Public
apjoms 0.5-2 miljoni EUR) ir tikai apgrūtinājums, jo
risinājums, lai virzītos pretī iespējai pašvaldībai
buildings
PPP ir ļoti prasīga, laikietilpīga un dārga procedūra.
nākotnē slēgt ilgtermiņa pakalpojumu līgumus.
Tas nekādā veidā nemudina pašvaldības to izvēlēties
Accelerate SUNShINE saņēma ievērojamu pretestību
salīdzinoši maziem ēku atjaunošanas projektiem.
no dažādām ieinteresētajām pusēm, tostarp
Energoefektivitātes projektu apvienošana vienā
pašvaldību,
valsts
Subsidies
limiting
Persuading
andiestāžu, piemēram, Ekonomikas
projektu paketē, kas ļautu samazināt fiksētās izmaksas
ministrijas
un
būvniecības uzņēmumu pārstāvjiem.
use
“design
and
aligning
everyone
PPP procedūras izpildei, arī nav iespējama, jo neatbilst
Līdz
šim īstenotie ēku atjaunošanas projekti ar
build” approach
interest
esošā normatīvajā regulējumā atrunātajam
atbalsta
energoefektivitātes garantiju ir izraisījuši konstruktīvu
saņemšanas mehānismam (sīkākaand
informācija
par to
for project
dialogu par energoefektivitātes līgumu slēgšanu,
tālāk).
bundling
un visas ieinteresētās puses tagad jau konkrētāk
apzinās, ka, ja Latvija patiesi vēlas ļaut pašvaldībām
slēgt ilgtermiņa EPC, ir jānovērš konkrēti normatīvie
šķēršļi.

Normatīvā regulējuma
ierobežojumi ilgtermiņa
energoefektivitātes
pakalpojuma līguma
slēgšanai un PPP
procedūra

Subsīdiju programmu
ierobežojumi slēgt
energoefektivitātes
pakalpojuma līgums,
apvienot projektus un
izmantot trešās puses
ﬁnansējumu

Pārliecināšana un
visu iesaistīto pušu
interešu ņemšana
vērā

Funkcionālas
energopārvaldības
sistēmas iztrūkums
pašvaldībās

Galvenie izaicinājumi publisko ēku atjaunošanā
1 Līdzvērtīgu projektu ieguldījumu izmaksas.
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SUBSĪDIJU PROGRAMMU IEROBEŽOJUMI SLĒGT ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAKALPOJUMA LĪGUMUS, APVIENOT PROJEKTUS UN IZMANTOT TREŠĀS PUSES
FINANSĒJUMU
Izaicinājums:

Izaicinājumu mazināšanas iespējas:

“Projektē un būvē”, “Projektē, būvē un apsaimnieko”
un “Projektē, būvē, finansē un apsaimnieko” ir
vēlamākie ēku atjaunošanas projektu izpildes modeļi.
Piemērojot vienu no šiem modeļiem, pašvaldība
varētu slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu
ar izvēlēto energopakalpojumu sniedzēju. Šie modeļi
mudina ESKO izstrādāt tādu ēkas atjaunošanas
projektu, kas ņem vērā ilgtermiņa sniegumu, nevis
ietver tikai iespējami zemākās izmaksas. Šajā gadījumā
ESKO seko līdzi projektam no tā sākuma līdz beigām
un tādējādi spēj garantēt visus rezultātus, ieskaitot
enerģijas ietaupījumu.

Lai mazinātu reglamentējošos šķēršļus, ir jāmaina
noteikumi un jāizveido dialogs institucionālā līmenī. Šīs
izmaiņas nenotiek vienas diennakts laikā. Pašreizējo
programmu nosacījumu maiņa nav reāla, bet šobrīd
var jau apzināt un plānot nepieciešamās izmaiņas
nākamā plānošanas perioda energoefektivitātes
programmās. Accelerate SUNShINE ir organizējis
un piedalījies daudzās diskusijās ar galvenajām
iesaistītajām pusēm tostarp Ekonomikas ministriju,
Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
To galvenais mērķis ir bijis pievērst uzmanību
pastāvošajiem ierobežojumiem, it īpaši vērst
uzmanību uz citu modeļu lietošanas ierobežojumiem
šobrīd Latvijā, kas ļautu pašvaldībām nākotnē izvērtēt
un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumus.

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā ir notikusi virkne
diskusiju par šo modeļu nepieciešamību un
piemērošanu publiskās infrastruktūras atjaunošanai.
Tomēr tas vēl joprojām nav rezultējies skaidrā
un vienotā politikā un vadlīnijās. Visas subsīdiju
programmas (granta apmērs līdz 85%, izmantojot ES
struktūrfondus un valsts budžetu) ir veidotas ar vienu
un to pašu pieeju: pašvaldības vienā pieteikumā var
iekļaut atjaunot tikai vienu ēku. Tas atbilst šādam
modelim:  “Projektē, iepērc un būvē”, kas nozīmē, ka
vispirms pašvaldība izstrādā tehnisko projektu, un
pēc tam, balstoties uz izstrādāto tehnisko projektu,
iepērk būvnieku pakalpojumus ēkas atjaunošanas
darbiem. Šādas subsīdiju programmas ir būtisks
šķērslis energoefektivitātes pakalpojuma līgumu
slēgšanai, jo uz citām pieejām (piemēram, “projektē un
būvē”) balstīts projekts nav tiesīgs saņemt subsīdijas.
Pašvaldības, kas pretendē uz grantu, tiek vērtētas,
pamatojoties uz prognozēto enerģijas ietaupījumu
un projekta gatavības pakāpi, t.i. projektam tā
izvērtēšanas laikā tiek piešķirti papildus punkti, ja tas
ir augstā gatavības stadijā. Tajā pašā laikā nosacījums
“viena ēka => viens projekts => viens pieteikums”
izslēdz iespēju apvienot projektus un līdz ar to
panākt labākus līguma nosacījumus un samazināt
administratīvās izmaksas.

12

Darbs joprojām turpinās. To darīs arī citas
organizācijas, piemēram, LABEEF turpinās ar ēku
atjaunošanu saistītās aktivitātes “Apvārsnis 2020”
programmas finansētā projekta EUROPA ietvaros
(https://europaonestop.eu), bet Latvijas Vides
investīciju fonds “Apvārsnis 2020” programmas
finansētā projekta RoundBaltic (https://roundbaltic.
eu/) ietvaros.

FUNKCIONĀLAS ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IZTRŪKUMS PAŠVALDĪBĀS
Izaicinājums:

Izaicinājumu mazināšanas iespējas:

Energopārvaldības sistēma vienas organizācijas
ietvaros
ļauj
darbiniekiem
izmantot
datus
un informāciju, lai uzturētu un uzlabotu
energoefektivitāti, vienlaikus uzlabojot darbības
efektivitāti, samazinot energointensitāti un ietekmi uz
vidi. Energopārvaldības ieviešana ir obligāta daudzās
Latvijas pašvaldībās, un, ja tā ir funkcionāla, tā ļauj
sekot enerģijas patēriņa izmaiņām, atklāt negaidītas
novirzes un savlaicīgi ieviest pasākumus. Vairāki
projekti, piemēram, COMPETE4SECAP, ir pierādījuši,
ka sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešana
var ietaupīt gadā vidēji 5–8% no enerģijas patēriņa un
izmaksām3.

Pašvaldībām pastāv dažādas iespējas, kā ieviest
energopārvaldības sistēmu un enerģijas monitoringu.
Piemēram,
divas
no
Accelerate
SUNShINE
pašvaldībām (Tukums un Bauska) izmanto tiešsaistes
Enerģijas monitoringa platformu12 enerģijas patēriņa
datu iegūšanai, apkopošanai un apstrādei. Tas
ļauj abām pašvaldībām sekot līdzi visu pašvaldību
ēku, tostarp arī atjaunoto ēku, ikmēneša enerģijas
patēriņa izmaiņām un novirzēm. Tas ir izšķiroši, lai
sasniegtu prognozēto enerģijas ietaupījumu un
spētu nekavējoties rīkoties, ja faktiskais ietaupījums
netiek sasniegts. Precīza enerģijas datu apkopošana
un energopārvaldība ir vēl svarīgāka gadījumā, ja
ēkas tiek atjaunotas, izmantojot energoefektivitātes
pakalpojuma līgumu, lai veiktu nepieciešamo ikgadējo
mērījumu un verifikācijas pārbaudi.

Tomēr ļoti bieži pašvaldībām joprojām trūkst skaidru
procedūru, saprotama lomu un pienākumu sadale
starp iesaistītajām pusēm un piemērotas vadlīnijas
un instrukcijas. Tas bieži noved pie tā, ka atjaunotās
ēkas nesasniedz plānotos enerģijas ietaupījumus un
energoefektivitātes mērķus, kā rezultātā pašvaldība
turpina maksāt par enerģiju vairāk nekā pienāktos.
To uzskatāmi parāda vienas pašvaldības ēkas
atjaunošanas piemērs, kas ir tikai viens no daudziem
citiem (skat. 19. lpp.).

3 https://compete4secap.eu/home/
4 https://www.energoplanosana.lv/

PĀRLIECINĀŠANA UN VISU IESAISTĪTO PUŠU INTEREŠU ŅEMŠANA VĒRĀ
Izaicinājums:
Projekta ieviešanas laikā Accelerate SUNShINE
saskārās ar dažādiem šķēršļiem. Papildus jau iepriekš
identificētajiem normatīvajiem šķēršļiem, vislielākais
un laikietilpīgākais izaicinājums visa projekta laikā
bija pašvaldības darbinieku pārliecināšana. Visu
iesaistīto pušu pārstāvji nevienu mirkli īsti nav
šaubījušies ne par energoefektivitātes nozīmi,
ne arī par būvdarbu kvalitātes, patiesā enerģijas
ietaupījuma sasniegšanas un pat energoefektivitātes
pakalpojuma līgumu priekšrocībām. Tomēr brīžos,
kad pienāca laiks pieņemt lēmumu rīkoties un mainīt
līdzšinējos ieradumus un praksi, pārāk bieži tas kļuva
pēkšņi neiespējami. Piemēram, zinot, ka lielākā daļa
publisko ēku Latvijā līdz šim ir atjaunotas, izmantojot
ES struktūrfondus, kas uzliek gan pienākumu ziņot
par sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem, kā arī
paredz sodu pašvaldībām par plānoto rādītāju
nesasniegšanu, iespējai iekļaut būvniecības līgumā
energoefektivitātes garantiju vajadzēja kļūt pievilcīgai
jebkurai pašvaldībai. Tomēr bieži Accelerate
SUNShINE projekta laikā pašvaldību iepirkumu vai
citu nodaļu speciālisti nostājās pret ideju un iespēju
iekļaut jebkāda veida energoefektivitātes garantijas
publisko ēku atjaunošanas būvniecības iepirkumos.
Daudzkārt pašvaldības darbinieki vairāk satraucās
par potenciālajam būvniekam uzlikto papildu “slogu”,

nevis par pašvaldības ekonomiskajām, tehniskajām
un sociālajām interesēm.
Izaicinājumu mazināšanas iespējas:
Accelerate SUNShINE konsorcijs projekta ieviešanas
laikā ir izmantojis dažādas pārliecināšanas metodes,
tostarp tikšanās ar iesaistīto ministriju pārstāvjiem
dažādos līmeņos (ar ministriem, valsts sekretāriem,
valsts sekretāra vietniekiem u.c.), individuālas tikšanās
ar pašvaldībām (dažādos līmeņos), Latvijas Pašvaldību
savienību, kā arī diskusijas ar Valsts kontroles
pārstāvjiem utt. Tā rezultātā Accelerate SUNShINE
sasniedza būtiskus rezultātus. Rīgas pilsētas
pašvaldība ir atzinīgi novērtējusi Accelerate SUNShINE
darbu un paudusi apņemšanos nākamajos ēku
atjaunošanas projektos iekļaut energoefektivitātes
garantiju.
Tajā pat laikā kļūst arvien acīmredzamāks: ja
energoefektivitātes garantijas vai iespēja pašvaldībām
vienkāršā veidā slēgt EPC līgumus nekļūs par obligātu
prasību publiskās infrastruktūras atjaunošanā,
pastāvošs un funkcionāls ESKO tirgus ir un paliks tikai
ilgtermiņa sapnis Latvijā.
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upījums: 3.2 GWh/year
vestīcijas: 7.6 milj. EUR
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projekti, kuru ieviešanu veicinājis
Accelerate SUNShINE

ĪSS PĀRSKATS PAR SUNSHINE
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projekts

vairāk
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125

energoauditi

vairāk
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600

inventarizācijas
un ēku apskates

Enerģijas ietaupījums: 1.65 GWh/gadā
Investīcijas: 5.35 milj. EUR
Enerģijas ietaupījums: 7.5 GWh/gadā
Investīcijas: 0.9 milj. EUR

Enerģijas ietaupījums: 25.3 GWh/gadā
Investīcijas: 67.3 milj. EUR
Enerģijas ietaupījums: 161 GWh/gadā
Investīcijas: 360 milj. EUR

ĪSS PĀRSKATS PAR Accelerate
SUNSHINE
8

Enerģijas ietaupījums: 2.5GWh/year
Investīcijas: 13.6 milj. EUR

2

Enerģijas ietaupījums: 0.33 GWh/year
Investīcijas: 0.9 milj. EUR
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Enerģijas ietaupījums: 2.5 GWh/year
Investīcijas: 14 milj. EUR
Enerģijas ietaupījums: 3.2 GWh/year
Investīcijas: 7.6 milj. EUR
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projekti līguma
slēgšanas fāzē
projekti
iepirkuma fāzē

projekti, kuru ieviešanu veicinājis
Accelerate SUNShINE
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Virzība uz priekšu...
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Enerģijas ietaupījums: 1.65 GWh/gadā
Investīcijas: 5.35 milj. EUR
Enerģijas ietaupījums: 7.5 GWh/gadā
Investīcijas: 0.9 milj. EUR

Enerģijas ietaupījums: 25.3 GWh/g
Investīcijas: 67.3 milj. EUR

Enerģijas ietaupījums: 161 GW
Investīcijas: 360 milj. EUR

Virzība uz priekšu…

…mums rada vietu labākai dzīvei
14

…mums rada vietu labākai dzīvei
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TEORIJA PAR PIEDĀVĀTO
RISINĀJUMU
Visaptverošas ēkas atjaunošanas rezultātā tiek panākti
nozīmīgi enerģijas ietaupījumi, un, lai to izdarītu, ir
nepieciešams veikt gan projektēšanu, gan atrast
finansējumu, gan pašu ēkas atjaunošanu projektu
īstenot un beigās arī uzraudzīt un apsaimniekot. Lai
dzīvokļu īpašnieki pieņemtu pozitīvu lēmumu savu ēku
atjaunot, viņus bieži ierobežo neziņa, kā arī tehnisko
zināšanu un pārvaldības prasmju trūkums. To visu
vēl vairāk pastiprina ierobežotie naudas līdzekļi vai to
trūkums, kā arī aizspriedumi par milzīgiem riskiem un
nevēlēšanās uzņemties parādsaistības.
2008.gadā tika nodibināta SIA “Renesco”, kas bija
pirmais energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs jeb
ESKO Baltijas valstīs un risināja ar daudzdzīvokļu ēku
atjaunošanu saistītās problēmas. Uzņēmums ieviesa
vairākas jaunas un unikālas metodes: vienkārša tiesiskā
struktūra, skaidrs tiesību un pienākumu kopums,
bet pats galvenais – ēku atjaunošanas projekts uz 20
gadiem ar vienādiem ikmēneša maksājumiem, kas
pielāgoti panāktajam ietaupījumam un nodrošinātajai
ēkas kvalitātei. Uzņēmums ieguldīja savus finanšu
līdzekļus, slēdzot ar iedzīvotājiem energoefektivitātes
pakalpojuma līgumu. EPC pamatā bija vai nu dzīvokļu
īpašnieku kopības, kas pārstāvēja visus dzīvokļu
īpašniekus, lēmums vai kolektīvā vienošanās dzīvokļu
īpašnieku kopsapulcē. SIA “Renesco” piedāvāto
līgumu, kas šajā nozarē bija pirmais tāda veida līgums,

TEORIJA PAR PIEDĀVĀTO RISINĀJUMU

termiņš bija 20 gadi, lai ļautu visiem daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas īpašniekiem atmaksāt atjaunošanā
veiktos
kapitālieguldījumus.
Energoefektivitātes
pakalpojuma līgums garantēja, ka iedzīvotāji maksās
par tādu pašu enerģijas apjomu, kādu tie patērēja
pirms atjaunošanas, un tā pamatā bija saskaņots
mērījumu un verifikācijas plāns. Uzņēmums uzņēmās
visus tehniskos, ekonomiskos un finanšu riskus.
Atbilstoši šim risinājumam laikposmā no 2010. līdz
2014. gadam SIA “Renesco” pabeidza 15 daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku visaptverošu atjaunošanu Latvijā.
Lielbritānijā
reģistrēta
neatkarīga
uzņēmuma
padziļinātā pārbaudē par īstenotajiem projektiem tika
secināts:

”… visos projektos tika panākts būtisks enerģijas
ietaupījums no 45% līdz 65% apmērā un papildu
ieguvums
paaugstināts
komforta
līmenis
iedzīvotājiem,
pateicoties
augstas
kvalitātes
remontdarbiem un apkopei. Tika apstiprināts, ka
ESKO ieguldījumu lietderība atbilst ieguldījumu
apjomam, vienlaikus nodrošinot kapitālieguldījumus,
kas palielinās ēku kalpošanas laiku vēl par 30 vai vairāk
gadiem. Papildus ēku kalpošanas laika pagarinājumam
enerģijas ietaupījumi un komforta līmenis saglabāsies
vismaz vēl 10 gadus pēc EPC līguma termiņa beigām.”

400 MWh

Maksājumi, piemēram,
400 MWh x tarifs

200 MWh
uzskaitītā
patēriņa izmaksas
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1. Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem ir
tehniskās iespējas īstenot augstas kvalitātes ēku
atjaunošanas projektus. Šāda veida uzņēmumi
spēj pieņemt šī sektora mestos daudzdisciplināros
izaicinājumus.
2. Piedāvātais EPC dzīvojamajā sektorā ir unikāls
piemērs šajā nozarē – tas ietver visaptverošu ēkas
atjaunošanu un ilgtermiņa līgumu. Īsāks līguma
darbības laiks liedz īstenot visaptverošu ēkas
atjaunošanu vai arī lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku
šajās ēkās to nevarētu atļauties.
3. Saskaņā ar šo shēmu EPC ir ilgtermiņa līgumi,
kurus ESKO finansē no saviem līdzekļiem. Līdz ar
to projektu skaits, kurus spēj īstenot viens ESKO,
kas bieži ir mazi un vidēja lieluma uzņēmumi, ir
ierobežots, ņemot vērā viņu finansiālās iespējas.
4. SIA “Renesco” atjaunoja 15 ēkas. Vai uzņēmums
varēja izdarīt vairāk? Ilgtermiņa finansēšanas
risinājumu trūkums un vispārējās augstās
finansējuma piesaistes izmaksas bija galvenais
ierobežojums. Ilgtermiņa EPC (20 gadi) finansēšana
ar īsāka termiņa aizdevumiem nozīmē ievērojamu
uzņēmuma pašu kapitāla iesaldēšanu. Tas nav arī
mazo un vidējo uzņēmumu uzdevums finansēt
ilgtermiņa projektus.
5. Piedāvātajā shēmā nebija pietiekami atrisināti un
sadalīti riski. ESKO var novērst projekta tehniskos
riskus, bet finanšu, ekonomiskie un maksājumu
riski ir jāuzņemas dzīvokļu īpašniekiem vai finanšu
iestādēm, kurām ir labākas iespējas tos mazināt.
6. Komercbankām
katra
ēkas
visaptveroša
atjaunošana ir atsevišķs finansēšanas darījums,
kam nepieciešama noteikta izpēte par tām
jomām, kur bankām nav profesionālu zināšanu.
Piesardzība liek attiecīgi izcenot “nezināmos”
lielumus, kas nozīmē vai nu atteikt finansējumu vai
piedāvāt dārgu finansējumu.

ĒKAS VISAPTVEROŠA
ATJAUNOŠANA
Visaptverošas ēkas atjaunošanas rezultātā tiek
uzlaboti visi ēkas elementi, kā rezultātā:
•

samazinās enerģijas patēriņš, kas nozīmē, ka
ēkas apkurei nepieciešams mazāk enerģijas;

•

panākta labāka temperatūras kontrole, kas
nodrošina lielāku komfortu iekštelpās un
iespēju regulēt temperatūru katrā istabā;

•

uzlabojas dzīves apstākļu komforts;

•

uzlabojas veselība: dažādi pētījumi liecina, ka
energoefektivitātes projekti, kuros tiek uzlaboti
iekštelpu komforta apstākļi, ļauj ievērojami
samazināt arī veselības aprūpes izdevumus;

•

nodrošināti mazāki kapitālieguldījumi –
efektīvākai, labāk nosiltinātai ēkai nepieciešami
mazāki ārkārtas remontdarbi, vai tādi nav
vajadzīgi vispār;

•

veikts labs ieguldījums – palielinās ēkas vērtība
un tās pievilcība.

Visaptveroša ēkas atjaunošana tāpat ir saistīta ar vēl
kādu būtisku aspektu – ēkas ilgtermiņa saglabāšanu
un aktīvu uzlabošanu. Energoefektivitātes pasākumu
īstenošana, nerūpējoties par ēkas būtiskākajiem
elementiem,
piemēram,
jumtu,
pamatiem,
kāpņutelpām, balkoniem, apkures un karstā ūdens
apgādes sistēmām, ir tuvredzīgs plāns.
Vienkāršiem vārdiem sākot: ēku energoefektivitātes
paaugstināšana bez tās visaptverošas atjaunošanas
nozīmē zaudētas iespējas un reizēm arī naudas
izšķiešanu.

Būvuzņēmums

200 MWh
ietaupītās enerģijas
ir ESKO ienākumi

ESKO
Oriģinālā SIA “Renesco” shēma

Siltuma piegādātājs

KĀDA MĀCĪBA GŪTA NO ŠĪS
TEORIJAS?

Investori

Aprīkojuma
piegādātājiem
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Daudzdzīvokļu ēku
atjaunošanas projektu
salīdzinājums

PAŠVALDĪBAS ĒKAS ATJAUNOŠANAS
PROJEKTS: GŪTĀ PIEREDZE
Ievads

sasniegti tikai 13%.

Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados
Valmierā gar Gauju tika uzbūvēti
vairāki daudzdzīvokļu nami. Trīs
ēkas vienā ielā, būvētas vienā laikā,
balstoties uz vienu un to pašu
būvprojektu, un arī vienāda izmēra,
sniedz lielisku iespēju tās salīdzināt.

2014. gadā kāda Latvijas pašvaldība pieteicās
vienā no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) izsludinātajos konkursos ar bērnudārza
atjaunošanas projektu. Balstoties uz augsto
prognozēto enerģijas ietaupījumu un ar to
saistīto CO2 emisiju samazinājumu, projekts
tika apstiprināts, finansēts un arī īstenots.
Slēdzot līgumu par projekta finansējuma
saņemšanu,
pašvaldība
piekrita
KPFI
programmas nosacījumiem un apņēmās panākt
plānoto enerģijas ietaupījumu un CO2 emisiju
samazinājumu.

Turpmākā rīcība

Pirmā ēka (Gaujas ielā 13) tika
atjaunota un finansēta, izmantojot
energoefektivitātes
pakalpojuma
līgumu, kamēr otrās ēkas (Gaujas
ielā 11) atjaunošanu organizēja
dzīvokļu īpašnieku kopība un ņēma
aizdevumu komercbankā. Savukārt
trešās ēkas (Gaujas ielā 9) iedzīvotāji
nolēma ēku neatjaunot. Izanalizējot
visu pieejamo informāciju par
pirmo divu ēku atjaunošanas
projektiem,
rezultāti
uzskatāmi
rāda, ka ESKO izdevās panākt
lielāku enerģijas ietaupījumu, tas
īstenoja vairāk energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumu un arī citus
ar energoefektivitāti nesaistītos
pasākumus par mazākām kopējām
izmaksām dzīvokļu īpašniekiem.
Tā rezultātā Gaujas ielas 13 dzīvokļu
īpašnieki katru mēnesi maksā
par 24% mazāk nekā Gaujas ielas
11 daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu
īpašnieki un principā maksā tikpat,
cik maksā Gaujas ielas 9 iedzīvotāji,
kuru ēka nemaz nav atjaunota.

Plānotie enerģijas ietaupījumi
Energoauditā un projekta pieteikumā tika norādīts,
ka siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms ēkas
atjaunošanas ir 206 kWh/m² gadā un projekta
mērķis ir to samazināt līdz 99 kWh/m² gadā,
panākot aptuveni 52% enerģijas ietaupījumu.
Sasniegtie enerģijas ietaupījumi
2015. gadā ēka tika atjaunota. Nākamo četru gadu
laikā pašvaldība iesniedza ikgadējo monitoringa
ziņojumu,
pamatojoties
uz
uzskaitītajiem
siltumenerģijas datiem. Tomēr piektajā gadā
pašvaldība no uzraugošās iestādes saņēma vēstuli
par līguma saistību neizpildi ar pieprasījumu
atmaksāt daļu no saņemtā finansējuma, jo projekts
nesasniedz paredzētos enerģijas ietaupījumus un
nenodrošina CO2 emisiju samazinājumu.
Mērītais enerģijas patēriņš četru gadu laikā pēc
ēkas atjaunošanas bija vidēji aptuveni 180 kWh/
m² gadā. 52% enerģijas ietaupījumu vietā tika

Pēc vēstules saņemšanas pašvaldība nolīga
energoauditoru projekta atkārtotai izpētei.
Energoauditors secināja, ka ēka ir pārkurināta,
kā rezultātā arī pārāk vēdināta, atverot logus,
un apkures automatizācijas sistēma, kaut arī
uzstādīta, nekad nav tikusi ieslēgta un nedarbojās.
Ar nelieliem ieguldījumiem šīs problēmas tika
atrisinātas, un mērķis tika sasniegts. Tomēr četru
gadu laikā pašvaldība zaudēja 20 000 eiro.
Gūtā mācība
Diemžēl šis piemērs nav viens rets izņēmuma
gadījums, bet diezgan izplatīta prakse Latvijā. Tajā
pašā pašvaldībā bija vēl četras citas atjaunotas
ēkas, kas arī nesasniedza prognozēto enerģijas
ietaupījumu. Arī citas pašvaldības saskaras ar
līdzīgām problēmām un izaicinājumiem.
Izmantojot esošās pieejamās tehnoloģijas un
risinājumus, šāda veida problēmas var viegli
novērst vai vismaz savlaicīgi atklāt. Funkcionējoša
energopārvaldības sistēma ir lētākais risinājums,
lai savlaicīgi identificētu un uzraudzītu tos ēku
atjaunošanas projektus, kas nesasniedz plānotos
rādītājus.
Energoefektivitātes
pakalpojuma
līguma slēgšana vai
energoefektivitātes
garantijas iekļaušana būvniecības līgumus vēl
labāk ļautu izvairīties no šāda veida problēmām
(un finansiāliem zaudējumiem) tās pašā saknē.

Salīdzinošie maksājumi pēc
atjaunošanas
Siltumenerģija
ESKO pakalpojumi

250

Aizdevums
Ēkas apsaimniekošanas maksa

100%

200

80%

150
60%

100

40%

50

20%

0%

Gaujas 9

18

Gaujas 11

Gaujas 13

Dzīvokļu īpašnieki

EPC

0

Bāzes līnija

Plānotais
patēriņš

Patēriņš 4. gadus pēc
ēkas atjaunošanas
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VISAPTVEROŠAS ATJAUNOŠANAS
PROGRAMMA
JUMTU UN TEHNISKO BĒNIŅU SILTUMIZOLĀCIJA
•
•
•

Pirms šī energoefektivitātes pasākuma īstenošanas vienmēr ir svarīgi
nodrošināties, lai jumts būtu labā tehniskā stāvoklī. Ja nav, jumts
pirms siltināšanas ir jāsalabo.
Bēniņu siltumizolācijas ierīkošana slīpajiem jumtiem vai tehniskajos
bēniņos (aukstajiem jumtiem), visticamāk, būs visekonomiskākais veids
jūsu ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes uzlabošanai.
Plakano jumtu ar silto pārsegumu (siltie jumti) siltināšana ēkā bez
bēniņiem un tehniskajiem bēniņiem ir sarežģītāka un dārgāka nekā
ēkās ar auksto jumtu, tomēr šī pasākuma īstenošana ir nepieciešama.

ĀRSIENU SILTUMIZOLĀCIJA
•
•

Milzīgi enerģijas zudumi rodas caur sienu ārējām norobežojošajām
konstrukcijām. To siltināšana ir būtisks pasākums, kas palīdz gan
ietaupīt enerģiju, gan aizsargāt Jūsu ēku no turpmākas bojāšanās.
Visaptverošas ēkas atjaunošanas ietvaros fasādes sienas un
cokols būtiski ietekmē sienu konstruktīvo elementu aizsardzību,
ēkas energoefektivitāti un tās iedzīvotāju veselību. Tās jāaizsargā
ar siltumizolācijas slāni, piemēram, ar ārējo siltumizolācijas
kompozītsistēmu (ETICS) vai ventilējamās fasādes sistēmu.

LOGI UN DURVIS
•
•

Logi ar augstu energoefektivitāti uzlabo iekštelpu komfortu,
novērš nevēlamas gaisa noplūdes un palīdz uzlabot ēkas kopējo
energoefektivitāti.
Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst oriģinālo durvju un logu
nomaiņai to uzstādīšanas laikā. Ir jānodrošina kvalitatīva izolācijas
uzstādīšana starp ailām, aplodām un logu rāmjiem, lai panāktu
atbilstošu gaisa caurlaidību.

VISAPTVEROŠA ATJAUNOŠANAS PROGRAMMA

APKURES SISTĒMAS
•
•
•
•

KARSTĀ ŪDENS SISTĒMA
•
•

•

20

Pagrabstāva pārseguma siltumizolācija ir īpaši svarīga aukstajiem,
neapkurinātajiem pagrabiem. Lai īstenotu šo pasākumu, ir ļoti svarīgi
atbrīvot pagrabu, lai siltumizolācijas plāksnes varētu brīvi iestrādāt
substrātā.
Elektrokabeļi, apgaismes sistēmas, ūdens, kanalizācijas un apkures
cauruļvadi nedrīkst traucēt izolācijai, un tie ir jānovāc vai pienācīgi
jāapliek ar siltumizolācijas slāni.

Vairums Latvijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ir aprīkoti ar
centralizētām karstā ūdens sistēmām. Telpas apsildei vannas istabās
tiek izmantotas arī šo sistēmu cirkulācijas caurules.
Šīs sistēmas bieži ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, ar ievērojamiem
siltuma zudumiem, aizsērējušām un sarūsējušām sadales caurulēm.
Uzstādot jaunu karstā ūdens sistēmu, tiek panākts būtisks enerģijas
un ūdens ietaupījums.

VENTILĀCIJA
•

•

PAGRABSTĀVS
•

Siltumenerģija lielākoties tiek nodrošināta ar ēkas centralizēto apkures
sistēmu. Mūsdienīgs siltummezgls, kas nodrošina automātisku
vadības sistēmu ar temperatūras kompensāciju, ir pirmais pasākums.
Vairums esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Latvijā ir aprīkoti ar viena
cauruļvada apkures sistēmām. Šīs sistēmas lielākoties ir novecojušas,
un tām nepieciešami būtiski uzlabojumi vai nomaiņa.
Neatkarīgi no sistēmas konfigurācijas, atjaunojot apkures sistēmu, ir
jāveic visu galveno sadales cauruļvadu siltumizolācija pagrabstāvā un
tehniskajos bēniņos.
Sistēmā ir jāuzstāda termostatiskie radiatori un atbilstoši balansējošie
vārsti, lai panāktu vienmērīgu temperatūras sadalījumu visā ēkā.

Ventilācijas sistēmas apgādā telpas ar svaigu gaisu un novada
sastāvējušos gaisu. Izmēru un veikto funkciju ziņā tās ir ļoti atšķirīgas.
Ventilācijas sistēma ir ļoti svarīga, jo pienācīga ventilācija ļauj novērst
ūdens kondensēšanos un pelējuma veidošanos dzīvokļos.
Ēku ventilācijas sistēmas projektēšana un specifikācijas ievērojami
ietekmē enerģijas patēriņu. Reizēm vislabāko risinājumu nodrošina
dabiskā ventilācija, turpretī citos gadījumos ir nepieciešama
mehāniskā ventilācija ar siltumenerģijas rekuperāciju. Tas ir atkarīgs
no ēkas tipa, lietošanas un iedzīvotājiem.

AKTĪVU UZLABOŠANA
•
•
•
•
•

Visaptveroša ēkas atjaunošana ietver arī ieguldījumus, kas uzlabo
ēkas vērtību.
Ēkas fasādes kosmētiskais remonts.
Balkonu sakārtošana fasādes atjaunošanas laikā.
Koplietošanas telpu (kāpņu telpu un ieejas vestibilu) remonts.
Gājēju celiņu atjaunošana apkārt ēkai.
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NO TEORIJAS LĪDZ
PRAKSEI

NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI

Banka

Ilgtermiņa finansējuma iztrūkums ESKO..

•

Visaptverošas ēkas atjaunošanas projektu
pienācīgs risku sadalījums.

•

Darījuma izmaksas.

Tā
rezultātā
tika
izveidots
Energoefektivitātes fonds (LABEEF).

Latvijas-Baltijas

PROBLĒMAS AR MĒROGU

Eiro

Lai panāktu mērogu un nozīmīgi kāpinātu īstenoto
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu skaitu, ir
nepieciešams ievērojams kapitāls. Aplēses rāda, ka līdz
2030. gadam Latvijā vien ir nepieciešami vismaz 4,3
miljardi EUR, lai sasniegtu energoefektivitātes mērķus
tikai šajā sektorā vien. Vēl lielāki kapitālieguldījumi - 8
miljardi EUR - ir nepieciešami, lai atrisinātu problēmu
visā sektorā. Tomēr katrs individuāls projekts ir
neliels, sākot no 200 000 EUR līdz 1,5 miljoniem EUR
lielākām ēkām. Tas nozīmē, ka ESKO rentabilitāte
ir ļoti neliela salīdzinājumā ar saistītajiem riskiem, ja
vien visi visaptverošās atjaunošanas projekta aspekti
netiek standartizēti. Katrs projekts nerada pietiekamu
vērtību bankām, ja vien tos nevar atkārtot plašākā
mērogā.

Galalietotāja enerģijas
izmaksu ietaupījums
Energoefektivitātes pakalpojuma
līgumā iekļautās maksas:
Maksa par apkuri
un karsto ūdeni.
Apsaimniekošanas
maksa.
Remontdarbi.

• ēkas atjaunošanas pasākumu īstenošana
• ﬁnanšu izmaksas
• ekspluatācijas un apsaimniekošanas
izmaksas

Ekspluatācijas un
apsaimniekošanas maksa

Maksa par enerģiju
(pēc ēkas atjaunošanas):
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Energoefektivitātes
pakalpojuma līgums

1. ESKO veic ēkas auditu, novērtē
sasniedzamo
enerģijas
ietaupījumu un nepieciešamos
ieguldījumus visaptverošai ēkas
atjaunošanai, un tad piedāvā
īstenot projektu un garantē šos
ietaupījumus un darbu kvalitāti
atrunātajā termiņā, kas parasti ir
20 gadi.
2. Visus ar enerģijas ietaupījuma
garantiju saistītos
tehniskos
riskus uzņemas ESKO, kas nozīmē,
ka ESKO ir pienākums līguma
darbības laikā segt izdevumus,
ja netiek panākts ietaupījums.
Konkrētā līguma termiņa beigās
visi izmaksu ietaupījumi paliek
dzīvokļu īpašniekiem.
3. Līgumā ir skaidri norādītas
maksas, kādas ESKO iekasēs
no
dzīvokļu
īpašniekiem.
Šie
maksājumi
sedz
ēkas
atjaunošanas
būvniecības
izmaksas, projekta finansiālās
izmaksas un arī maksu par ēkā
īstenoto pasākumu ekspluatāciju
un apsaimniekošanu.

Pārﬁnansēšanas līgums

DAUDZDZĪVOKĻU
ĒKA

ESKO

ESKO

LABEEF

Standartizēts EPC

Finansējuma līgums

Maksājumi

Maksājumi

ESKO

BANKA

Atjaunošana un
garantētais ietaupījums

Finansējums

LABEEF pērk enerģijas
ietaupījumu un ar to
saistīto nākotnes
naudas plūsmu

ESKO organizē projekta ﬁnansējumu

PĀRFINANSĒŠANA

ERDF

ALTUM pārvaldītā
grantu shēma

LABEEF

ESKO izstrādā,
īsteno un ﬁnansē
projektu

LABEEF pārpērk līgumus
(debitoru parādus) un
nodrošina ilgtermiņa
ﬁnansējumu ESKO

STANDARTIZĀCIJA IR ATSLĒGA
Lai palielinātu mērogu, galvenais nosacījums ir
tirgus standartizācija. Tādējādi tiktu samazinātas
darījumu izmaksas, palielināta ESKO veiktspēja,
samazināti riski un nodrošināta labāka izmaksu
lietderība un pakalpojumi dzīvokļu īpašniekiem.
SUNShINE konceptuāli izstrādāja standarta procesus
un dokumentus daudzdzīvokļu ēkas visaptverošai
atjaunošanai. Saskaņā ar izstrādāto shēmu, gan
dzīvokļu īpašnieki, gan ESKO var sekot līdzi procesam,
kura ietvaros saņem tehniskās specifikācijas un
standarta juridiskās dokumentācijas veidnes, kā
arī norādījumus attiecībā uz projekta izstrādi un
atbalsta finansējuma instrumentu. Šis process un
saistošie dokumenti ir aprakstīti LABEEF Investīciju
vadlīnijās un iestrādāti arī LABEEF tiešsaistes atbalsta
platformā www.sharex.lv.

Standartizācija attiecas uz ikvienu visaptverošas ēkas
atjaunošanas aspektu neatkarīgi no tā, vai tas būtu
tehnisks, juridisks vai finansiāls. Vienota platforma
nodrošina, ka visas iesaistītās puses ievēro vienus
un tos pašus standartus. Tādējādi ar platformas
starpniecību jebkurš var saņemt palīdzību šo
standartu ievērošanā.
Īpaši rūpīgi ir analizēti procesi, saskaņā ar
kuriem ēkas tiek atjaunotas. Tas iekļauj lēmumu
pieņemšanas procesu, informētības atšķirības starp
uzņēmumiem, to bankām un dzīvokļu īpašniekiem.
Vadlīnijas kopā ar tiešsaistes platformu ir izveidotas
ar nolūku veicināt procesa nepārtrauktību. Šāda
pieeja, lai arī neļauj pilnībā izvairīties no pretrunām,
tomēr identificēs tās, pateicoties datiem, ar kuriem
iesaistītās puses atklāti apmainās.

Ieskats LABEEF Investīciju vadlīnijās

• atkarīga no silumenerģijas tarifa

Tagadne

Energoefektivitātes
pakalpojuma
līgums
nozīmē
nolīgt
energoefektivitātes
pakalpojumu
sniedzēju jeb ESKO, kas uzlabo
ēkas energoefektivitāti, nodrošinot
garantētu enerģijas ietaupījumu un
sedz visus (vai daļu) atjaunošanas
darbiem nepieciešamos ieguldījumus.
SUNShINE
energoefektivitātes
pakalpojuma līgumā:

LABEEF

Līdz 50% no
attiecināmajām
atjaunošanas
izmaksām

•

Standartizēts EPC

KAS IR
ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAKALPOJUMA LĪGUMS?

Pieteikums

ESKO, kas piedāvā slēgt ilgtermiņa energoefektivitātes
pakalpojuma līgumus, ir problēmas palielināt
apjomu un turpināt attīstīties. SUNShINE tika
sagatavots ar mērķi piesaistīt privāto finansējumu
un nodrošināt visaptverošu ēku atjaunošanu,
izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumus.
Lai sasniegtus projekta mērķus arī praksē, SUNShINE
pievērsās šādu izaicinājumu risināšanai:

Investīciju
kalpošanas laiks

Investīciju vadlīniju pamatā ir virkne principu visu iesaistīto pušu interešu saskaņošanai. Investīciju
vadlīniju mērķis ir nodrošināt, lai ēku visaptverošā atjaunošanā veiktie ieguldījumi būtu saprātīgi un sociāli
atbildīgi, ievērojot visaugstākos atklātības standartus, piedāvājot investoriem drošu ilgtermiņa rentabilitāti
15-25 gadu periodā, bet ģimenēm un iedzīvotājiem – drošas, veselīgas un finansiāli pieejamas mājas arī
nākamajām paaudzēm.
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NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI

NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI
Pārﬁnansēšanai

1. tehniskie un citi objektīvie kritēriji, saskaņā ar
kuriem projekts var tikt pieņemts un pēc tam
pārfinansēts;
2. veids, kā projekts tiek sagatavots un izstrādāts;
3. juridiskā dokumentācija, kas pamato procesu
un palīdz ievērot kritērijus.

Pirmais pīlārs ir iesaistīto pušu, projekta un
risinājuma pārfinansēšanas piemērotības izvērtējums.
aktīviem
Pirmkārt, tiek noteikta toSegtajiem
uzņēmumu
atbilstība, kuri
varētu izpildīt darbus, kā arī atjaunojamo ēku tipu
atbilstība un uzņēmumu un iedzīvotāju finanšu risku
Vispārīgie atbilstības
atbilstība kritērijiem.

kritēriji

Otrs pīlārs ietver visaptverošas ēkas atjaunošanas
tehnisko kritēriju izvērtējumu. Tajā iekļauj kritērijus,
sākot no minimālajiem energoefektivitātes
mērķiem,
Papildus
minimālā energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumu
pasākumi
kopuma un nepieciešamajiem strukturālajiem
pasākumiem, lai nodrošinātu ēkas konstrukciju
EPC
EPC+
EPC++
stabilitāti, līdz pat iedzīvotāju
drošībai un
aktīvu
uzlabošanai.
Minimālie
Trešais pīlārs ietver
juridiskās energodokumentācijas
efektivitātes
pasākumi
izvērtējumu, kas iekļauj līgumu veidnes un norādījumus,
kas ESKO jāizmanto. Tie ir izklāstīti vienkāršā valodā un
Strukturālie
pasākumi
definē visu pušu tiesības
un pienākumus
tiešsaistes
procesā.

Šāda līmeņa standartizācija
nodrošina, ka ESKO
strādā
Energoefektivitātes
mērķi
atbilstoši savām labākajām zināšanām un nodod
Pārﬁnansēšanai
darbus atbilstoši noteiktajām prasībām, ko izprot
arī dzīvokļu īpašnieki. Tas Tehniskie
ir arī atbalsts ilgtermiņa
procesam. Uzskatāmi pierādīts,
ka daudzos gadījumos
kritēriji
ESKOdzīvokļu īpašnieki izlems par labu vienkāršiem,
īstermiņa risinājumiem un uzņēmumiem. Nodrošinot
skaidri definētus nosacījumus, tiek novērstas
Segtajiem aktīviem
neauglīgas diskusijas, jo mērķis ir nodrošināt
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

EPC

EPC+

EPC++

Pārﬁnansēšanai

Minimālie energoefektivitātes pasākumi

ESKO

Strukturālie pasākumi

Segtajiem aktīviem

Energoefektivitātes mērķi

Vispārīgie atbilstības
kritēriji
Papildus
pasākumi
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EPC

EPC+

EPC++

Tehniskie
kritēriji

±6-8 mēneši

Būvniecības periods

Pakalpojuma periods

EPC norādīts dienās

±30 dienas

EPC norādīts mēnešos

±90-270 dienas

240 mēneši = 20 gadi

1 gads
EPC
parakstīšana

Darba
beigas

Sākuma datums

EPC
priekšlīgums
ar pasūtītāju

Tehniskais
projekts
un pieteikums

Tehniskā apsekošana
un energoaudits +
pirkšanas nodoms

Bankas un privātā
kapitāla ieguldītāji tiek
informēti par projektu

Līgumu slēgšana/
būvlaukuma
organizācija

Nodošanas ekspluatācijā datums

Ēkas nodošana ekspluatācijā.
Pakalpojuma perioda sākums.
Rodas ieņēmumi.

Saskaņošana
ar ALTUM
un iepirkums

Bankas un privāto kapitāla
ieguldītāju apņemšanās
nodrošināt ﬁnansējumu

Līguma
beigas

Norēķinu periodi

Pakalpojuma
perioda
beigas

Būvniecības periods
ESKO vadībā un
būvuzraudzībā

Bankas un privāto
kapitāla ieguldītāju
kapitālu maksājumi

Saņemts
un atmaksāts
ALTUM ieguldījums

Pārﬁnansēšanas darījums.
Atmaksa bankai. Izstājas
privātā kapitāla ieguldītājs

EPC
Pārﬁnansēšana
Mērījumi un pārbaudes
EPC

Veidnes

Papildus
pasākumi

Norādījumi

Vispārīgie atbilstības
kritēriji

Projekta izstrāde

Projekta cikls

Kad
definēts
risku
apjoms
un
noteikta
standartizācijas prasība, lai ļautu palielināt mērogu
un samazinātu izmaksas, LABEEF Investīciju
vadlīnijas seko noteiktai struktūrai, kas būvēta uz
trim galvenajiem pīlāriem:

Visaptverošs ēkas atjaunošanas projekta process

Ieguldījumu cikls

ESKO

Finansējums

INVESTĪCIJU VADLĪNIJAS

Pārﬁnansēšana
Uzturēšana

Juridiskie
dokumenti

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS
Pirmais svarīgākais ieguvums ir uzlabotais saistīto
risku novērtējums, sadalījums un samazinājums. Bez
labāka risku novērtējuma šis finanšu instruments
piedāvā vēl arī citas priekšrocības. Pirmkārt, dzīvokļu
īpašnieki jau no projekta sākuma saprot, ka projekta
finansējumu pilnībā organizē ESKO un LABEEF.
Otrkārt, komercbankas zina, ka projektam ir veikta
visu aspektu pienācīga padziļināta izpēte, attiecībā
uz kuriem tām trūkst kompetences, kā piemēram,
tehnisko projektu kvalitāte un sasniedzamie
rezultāti. Turklāt LABEEF nodrošina bankām atbalsta

mehānismu gadījumā, ja ESKO nepilda saistības.
Visbeidzot visas puses saprot, kādā veidā projektam
tiks veikts monitorings.
Papildu priekšrocība atklāsies izpildes procesā,
kad piegādātāji, redzot standartizētus procesus un
prasības, labprāt tās izpildīs un piegādās produktus
un pakalpojumus, kas nodrošinās vēl optimālākus
rezultātus.

25

FINANSĒJUMA STRUKTURĒŠANA

Visaptveroša ēku atjaunošana Salaspilī

Pašu
kapitāls

Mezanīna
kapitāls

Investori

ĪSTERMIŅA
PARĀDI

Banka

PARĀDA INSTRUMENTI

Investori

Attīstības ﬁnanšu iestādes /
investori

Swedbank

Grants

Biedrība

(pilnvarotā persona)

Projekta vadība,
projektēšana,
iepirkumi,
uzraudzība
energoefektivitātes garantija

Process un termiņi
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1,17
0,62

PIRMS

PĒC

Darbu programma

Pasākumu
noteikšana
3 nedēļas

Projekta
izmaksu tāmes
3 nedēļas

•
•
•
•

Novecojuši visi inženiertīkli
Būtiski konstruktīvie bojājumi – plaisas
Cokola un apmales bojājumi
Siltuma zudumi caur ēkas fasādi
un kāpņu telpu stikla blokiem
• Jumta seguma nolietojums
• Ventilācijas kanāli
nepilda savu funkciju

Dzīvokļu
īpašnieku lēmums
3 nedēļas

Maksa par enerģiju
pirms
1.17 EUR/m2 mēnesī
(171.5

Tehniskā projekta
izskatīšana ALTUM
2 nedēļas

Tehniskā projekta
izstrāde
40 nedēļas

EPC priekšlīguma slēgšana
par projekta izstrādi
2 nedēļas

kWh/m² gadā)

Iepirkuma rezultātu
saskaņojums ALTUM
2 nedēļas

Granta
pieteikums
2 nedēļas

Dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmums
3 nedēļas

Maksa par enerģiju
pēc
0.38 EUR/m2 mēnesī

(86.51 kWh/m² gadā)

Projekta ieguldījumu izmaksas
Kopējās projekta izmaksas: 1 724 316
Kopējās izmaksas uz 1m2: 236.9€/m²
ALTUM granta komponente:

Būvniecības
iepirkums
4 nedēļas

• Visu ēkas konstrukciju siltināšana
• Apkures, karstā ūdens un ventilācijas
sistēmu atjaunošana
• Strukturālie uzlabojumi (pilastru un
nesošo konstrukciju stiprināšana, ūdens
un kanalizācija, jumts, kāpņu telpas,
durvis u.c.)

Enerģijas ietaupījums

2016. gada janvāris – 2019. gada aprīlis

Tā rezultātā LABEEF šobrīd ir Latvijas Komercbanku
asociācijas aktīvs biedrs un pirmā Ilgtspējīga
finansējuma nostājas dokumenta autors.

ALTUM
saskaņojums
4 nedēļas

0,25

s

“Salaspils Siltums”

KAPITĀLA IZMAKSAS
Šobrīd potenciālajam ESKO, kuram ir pieredze
visaptverošu ēkas atjaunošanas projektu īstenošanā,
ir iespējas saņemt apgrozāmos līdzekļus ar divu gadu
atmaksas termiņu ar procentu likmi, kas ir mazāka par 5%.
Paša kapitāla izmaksas ir atkarīgas no sasniedzamajiem
ESKO rentabilitātes rādītājiem. Kapitāla vidējās izmaksas
tāpat ir atkarīgas no bankas pieprasītās parādu un
pašu kapitāla attiecības. SUNShINE ietvaros īstenotajos
projektos ESKO kapitāla svērtās izmaksas 2019. gadā
bija 5,2%.

1,0

Aizdevums

Būvuzņēmējs

Energoaudits
3-4 nedēļas

Maksa par enerģiju

0,5

um

Kopā ar pašu kapitālu, šie naudas līdzekļi ļāva
LABEEF iepirkt pirmās nākotnes naudas plūsmas
no ietaupījumiem 2018. gadā. Tas apliecināja

Sadarbības modelis
ALTUM

Lai veiktu daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu ar
EPC un projekta pārfinansēšanu ar LABEEF, ESKO
nepieciešams īstermiņa kapitāls. Komercbankas
ir nozīmīga visas ekosistēmas sastāvdaļa, kas ļauj
masveidā atjaunot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas.
Šī aspekta veicināšanas nolūkā SUNShINE sadarbojās
ar vairākām vietējām komercbankām un asociācijām
ar mērķi veicināt to interesi un līdzdalību.

Apsaimniekošanas maksa
1,19

Līg

Kredītprasību finansētāja F3 pūliņi, kā arī saņemtais
atbalsts SUNShINE iedrošināja ERAB izsniegt LABEEF
pirmo aizdevumu līdz ar privātā kapitāla ieguldītāju
kapitalizācijas pirmo posmu. Šis ir ERAB pirmais
projekts, kur darījuma partnera risks nav juridiska
persona.

1,5

0,0

metodoloģijas ekonomisko, juridisko un tehnisko
lietderību. Finanšu instrumenta dati atbilst visiem
sagaidītajiem rādītājiem attiecībā uz ieņēmumiem un
izdevumiem.

Atjaunošanas maksa

2,0

0,5

KAPITĀLA AVOTS
ERAB ar LABEEF koncepciju tika iepazīstināta 2012.
gadā. Tā ieguva savas aprises 2014. gada novembrī,
kad notika pirmās sarunas starp ERAB, Latvijas
Garantiju aģentūru, Ekonomikas ministriju un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Līdz
2015. gada maijam tika saskaņots mandāts starp
kredītprasību finansētāju Funding for Future (F3),
ERAB un Latvijas valdību. Tomēr 2016. gadā Latvijas
valdība atsauca savu līdzdalību, apdraudot visu
projektu.

2,5

Ēkas tips: 103. sērija
Stāvi: 5
Kāpņutelpas: 8
Kopējā platība: 7280 m²
Dzīvokļi: 120
Būvniecības gads: 1971.

LABEEF
Pašu kapitāls

Dzīvokļu īpašnieku
maksājumi

Galvenie fakti
par ēku

s

(īpašam nolūkam izveidota sabiedrība, ēku portfelis)

Centralizētās siltumapgādes uzņēmuma “Salaspils Siltums” pieredze

um

Kapitāla
avoti

ESCO

PĀRFINANSĒŠANA

Kapitāla
veids

nodalītu no maksājumu riska, nodrošinot, ka pirmos
finansē no ESKO apgrozāmā kapitāla, savukārt otros
– ar ilgtermiņa finanšu instrumentiem, salāgojot
pasīvus ar aktīviem – nākotnes naudas plūsmu no
EPC līgumiem.

Līg

Kapitāla struktūra ir saistīta ar parādu apjomu un/
vai uzņēmuma izmantoto pašu kapitālu savas
darbības un aktīvu finansēšanai. SUNShINE finanšu
instrumenta ietvaros izmantotā kapitāla struktūra
ir sadalīta starp ESKO un LABEEF, lai izpildes riskus

EUR/m2 mēnesī

KAPITĀLA STRUKTŪRA

Aktīvi
Parakstīts EPC

ĪSTENOTIE PROJEKTI

EUR

42% no projekta kopējām izmaksām

Būvdarbi
48 nedēļas
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Visaptveroša ēku atjaunošana Rīgā
SIA “RenEsco” pieredze

Galvenie fakti par ēku

Dzīvokļu īpašnieku
maksājumi

Galvenie fakti
par ēku

2,5

Ēkas tips: 467. sērija
Stāvi: 5
Kāpņutelpas: 5
Kopējā platība: 3433 m²
Dzīvokļi: 60
Būvniecības gads: 1970.

EPC ekspluatācijas izmaksas

EUR/m2 mēnesī

1,0
0,5

0,10

Uzkrājums remontdarbiem

0,78

0,47

Apsaimniekošanas maksa

0,12
0,05

0,21

0,93

0,35

Karstais ūdensr

0,21

Maksa par enerģiju

Galvenie fakti par ēku

Adrese: Kurzemes iela 5, Tukums
Ēkas tips: bērnudārzs
Stāvi: 2
Kopējā platība: 1838,7 m2
Bērnu skaits: 260
Būvniecības gads: 1980

Atjaunošanas izmaksas

2,0
1,5

Ēkas atjaunošana
CASE STUDIES
Jurmalā

Ēkas atjaunošana
Tukumā

Adrese: Rūpniecības iela 13 k-4, Jūrmala
Ēkas tips: Sporta halle
Stāvi: 3
Kopējā platība: 2030.20 m²
Bērnu skaits: vismaz 6500 gadā
Būvniecības gads: 1990

0,53

0,0

Sadarbības modelis
Īstermiņa
ﬁnansējums

ALTUM
Grants

Ilgtermiņa
ﬁnansējums

Sadarbības modelis

Sadarbības modelis

PĒC

CFLA*

Darbu programma

Valsts Kase

Grants

Konsultants

Pašvaldība

Valsts Kase

Grants

Konsultants

aizdevums

Pašvaldība

s

s

um

neatkarīga M&V*

um

neatkarīga M&V*

CFLA*

s

Līg

um

um

renEsco

Līg

s

invEsco

(mērķa uzņēmums) (pilnvarotā persona)

Projekta vadība,
projektēšana,
iepirkumi,
uzraudzība,
energoefektivitātes garantija

Ēkas
Bērzupes ielā 23
iedzīvotāji

Būvuzņēmējs

Process un termiņi

Pasākumu
noteikšana
2 nedēļas

Projekta
izmaksu tāmes
2 nedēļas

Novecojusi apkures sistēma
Nolietojusies esoša karstā ūdens sistēma
Nepietiekama svaigā gaisa pieplūde
Tekošs jumts
Novecojusi lietus ūdens kanalizācijas sistēma
Mūsdienu prasībām ārējo konstrukciju
neatbilstoša siltuma noturība

Dzīvokļu
īpašnieku lēmums
2 nedēļas

Maksa par enerģiju
pirms
0.93 EUR/m2 mēnesī

(191.1 kWh/m² gadā)

Būvniecības
iepirkums
16 nedēļas

ALTUM
saskaņojums
6 nedēļas

Tehniskā projekta
izskatīšana ALTUM
6 nedēļas

Tehniskā
EPC priekšlīguma
projekta izstrāde slēgšana par projekta
24 nedēļas
izstrādi
4 nedēļas
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Granta
pieteikums
8 nedēļas

Dzīvokļu
īpašnieku lēmums
6 nedēļas

Granta
līgums
6 nedēļas

Būvdarbi
24 nedēļas

Maksa par enerģiju
pēc
0.41 EUR/m2 mēnesī
(109.9 kWh/m² gadā)

Projekta ieguldījumu izmaksas

Bērnudārzs

Būvnieks
5 gadu energoefektivitātes
garantija

* Centrālā ﬁnanšu un līgumu aģentūra
** M&V mērījumi un veriﬁkācija

5 gadu energoefektivitātes
garantija

* Centrālā ﬁnanšu un līgumu aģentūra
** M&V mērījumi un veriﬁkācija

Process un termiņi

Process un termiņi

Darbu programma

Darbu programma

Pirms:
• Mūsdienu prasībām ārējo konstrukciju
neatbilstoša siltuma noturība
• Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
neapmierinošā stāvoklī
• Logi un ventilācijas sistēma nenodrošina
pietiekamu gaisa apmaiņu un neatbilst
normatīvo aktu prasībām
• Apkures sistēma neapmierinošā stāvoklī un
neatbilst normatīvo aktu prasībām
• Ēkas izskats un funkcionalitāte ir mūsdienām
neatbilstoša

Pirms:
• Kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā
1990.gadā, tajā nav veikti
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumi
• Augsti siltumenerģijas zudumi, kas rada
augstas apsaimniekošanas izmaksas
pašvaldībai

2018.gada jūlijs – 2020.gada jūlijs

Pēc:
• Ēkas atajunošana, ieskaitot fasāžu siltināšana,
logu un ārdurvju nomaiņa, jumta siltināšana,
apgaismojuma nomaiņa
• Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanu, ieskaitot
apkures sistēmas cauruļvadu siltināšanu,
ventilācijas un ūdensapgādes sistēmas
nomaiņa
• Iekštelpu remontdarbi
• Ēkas funkcionalitātes uzlabošanas pasākumi
• Ēkas apkārtnes uzlabošana

Enerģijas ietaupījumi

Būvnieks

Peldbaseins

2019.gada jūlijs – 2020.gada jūlijs
Pēc:
• Fasāžu un ēkas pamatu siltināšana
• Bēniņu siltināšana un jumta nomaiņa
• Logu un durvju nomaiņa
• Apkures sistēmas atjaunošana, ieskaitot
siltummezgla modernizāciju
• Jauna LED apgaismojuma uzstādīšana un
elektroapgādes kabeļu nomaiņa
• Ventilācijas sistēmas atjaunošana
• Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
atjaunošana
• Baseina pārklāja uzstādīšana
• Iekštelpu remontdarbi

Enerģijas ietaupījumi

Kopējās projekta izmaksas: 671 881 €
Kopējās izmaksas uz 1m2: 195.7 €/m²
ALTUM granta komponente:

Iepirkuma rezultātu
saskaņojums ALTUM
6 nedēļas

• Visu ēkas ārējo norobežo¬jošo
konstrukciju siltināšana
• Logu un durvju nomaiņa
• Jauna apkures un karstā ūdens sistēma
• Atjaunota ventilācijas sistēma
• Strukturālie uzlabojumi (balkonu
stiprinājumi, kāpņu telpas, durvis,
jumts u.c.)

Enerģijas ietaupījums

2017. gada septembris – 2020. gada februāris

Energoaudits
4 nedēļas

•
•
•
•
•
•

Līg

(LABEEF)

aizdevums

Līg

(invEsco)

PIRMS

49% no projekta kopējām izmaksām

ALTUM ir Latvijas valsts attīstības ﬁnanšu iestāde, kas pārvalda ES struktūrfondu izsniegšanu dažādās
programmās. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotāji varēja pieteikties grantam līdz 50% apmērā no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Pārējos ieguldījumus organizēja ESKO.

Maksa par enerģiju pirms
1.89 €/m² mēnesī

(363.84kWh/ m² gadā)

Maksa par enerģiju pēc
0.46 €/m² mēnesī

(89.36 kWh/ m² gadā)

Maksa par enerģiju pirms
2.98 €/m² mēnesī

(364.78 kWh/ m² gadā)

Maksa par enerģiju pēc
0.747 €/m² mēnesī

(165.50 kWh/ m² gadā)
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IZAUGSMES MODELIS EIROPĀ UN
LATVIJĀ
SUNShINE un Accelerate SUNShINE pieredze rāda, ka
pastāv vajadzība pēc finanšu instrumentiem, kas atbalsta
ēku visaptverošu atjaunošanu, nodrošina tirgus izaugsmi un
piesaista privātās investīcijas.
SUNShINE un Accelerate SUNShINE pūliņi ir piesaistījuši
arī citu valstu uzmanību, kas ir ieinteresēti uzzināt gan par
abu projektu laikā gūto pieredzi, gan arī par Latvijas-Baltijas
Energoefektivitātes fonda izveidi.
SUNShINE un Accelerate SUNShINE uzsāktos darbus turpinās
vēl trīs citi Eiropas mēroga projekti: FinEERGo-Dom (www.
fineergodom.eu),   UP-STAIRS (https://www.h2020-upstairs.
eu) un EUROPA (https://europaonestop.eu). Arī Latvijā četru
Accelerate SUNShINE pašvaldību īstenotajiem piemēriem seko
jau arī citas pašvaldības.

Pašvaldības, kas piedalījās Accelerate
SUNShINE projektā
Pašvaldības, kas atkārto Accelerate
SUNShINE pieredzi
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