IŠSAUGOKITE SAVO PASTATĄ
SAUGODAMI ENERGIJĄ

AUKŠTO LYGIO GILI
DAUGIABUČIŲ PASTATŲ
RENOVACIJA
Naujoviškos finansinės priemonės taikymas naudojant
energetinio naudingumo sutarčių sudarymą ir forfeitingą

SUNShINE VIENU ŽVILGSNIU
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šilumos energijos taupymas: 1.65 GWh/a
Investicija: € 5.35m

šilumos energijos taupymas: 7.5 GWha
Investicija: € 25.5m

šilumos energijos taupymas: 25.3 GWh/a
Investicija: € 67.3m

šilumos energijos taupymas: 161 GWh/a
Investicija: € 360m

Tęsiant…

… darykime vietą, kurioje gyvename, geresnę

ĮVADAS
NUO PASTATO
Iki 1960-ųjų pradžios Sovietų Sąjunga susidūrė su būsto krize visoje Ekonominės
savitarpio pagalbos taryboje, todėl reikėjo kurti miestus ir atstatyti esamus.
Pirmiausiai, iki 1950-ųjų „TSRS ėmėsi politikos paversti statybų pramonę
mechanizuotu pastatų surinkimo procesu dideliais surenkamaisiais vienetais
būdu...“ Antra, dėl technologijos ir politikos sintezės architektūroje tai paskatino
didžiulius statybos darbus1.
Rytų Europoje - milijonai kvadratinių metrų gyvenamųjų
pastatų buvo pastatyti greitai ir pigiai. Susidūrę su nepamirštamu klientu,
architektai ir inžinieriai
sujungė ir naujausias mokslo teorijas, ir inžinerinę praktiką statybų srityje.
Jokio energijos vartojimo efektyvumo projekto nebuvimas buvo inžinerinis
pasirinkimas, nes energija
buvo „liaudies“ prekė visoje Sovietų Sąjungoje. Tai leido architektams ir
inžinieriams suprojektuoti
lengvesnes, bet ne mažiau saugias plokštes.
Žlugus Sovietų Sąjungai, prastai prižiūrima aplinka dažniausiai buvo apleista,
beveik visa priežiūra buvo atidėta.
Pastatai atrodė taip, lyg turėtų būti nugriauti, ir buvo manyta, kad jie pastatyti
30-iai metų. Manoma, kad šiuose daugiabučiuose pastatuose, pastatytuose nuo
1954 m. Iki aštuntojo dešimtmečio pabaigos, Rytų Europos šalyse, ES narėse,
gyvena daugiau kaip 40 milijonų namų ūkių; vien Latvijoje 60% gyventojų
gyvena daugiau nei 30 milijonų kvadratinių metrų bendro pločio siekiančiuose
daugiabučiuose, pastatytuose per šį laikotarpį.
Gili renovacija yra idėja, kaip panaudoti visą pastato ekonominį efektyvumą,
sutelkiant dėmesį į pastato audinį, - tai reikšmingai taupo energiją. Kadangi
beveik visų Latvijos daugiabučių gyvenamųjų pastatų būklė ir toliau sparčiai
blogėja dėl atšiaurių oro sąlygų ir reikiamos priežiūros stokos, ši idėja yra
patraukli.
Būtent šia galimybę akcentuoja SUNShINE projektas. Mūsų tikslas - pasitelkti
proceso požiūrį į visapusišką daugiabučių namų statybos renovaciją,
standartizuojant kiekvieną renovacijos proceso etapą: nuo techninių ir teisinių
aspektų iki projekto finansavimo, rizikos paskirstymo ir garantijų nustatymo iš
namų savininkų ir nuomininkų.
Projektas ir jo suinteresuotosios šalys kelyje susidūrė su daugybe iššūkių,
visų pirma su politikos neapibrėžtumu ir būsto politikos stoka, kuri tebėra ir
šiandien, taip pat ir reguliavimo pakeitimais, turinčiais įtakos energijos vartojimo
efektyvumo projektui ir energijos vartojimo efektyvumo sutarčių naudojimui.
Nepaisant šių iššūkių, projekto dėka buvo parengta ir patikrinta finansinė
priemonė, kuria grindžiamas ilgalaikis Latvijos ir Rytų Europos palikimas. Laikui
bėgant ši priemonė padės remti daugiabučių namų atnaujinimą ir palaikys
bendruomenes bei verslą.
Dotacija iš programos „Horizontas 2020“
suteikė galimybę žengti šį pirmą žingsnį ir įgyti įgūdžių, žinių bei gebėjimų
pateikti kokybiškus
pastatų atnaujinimo projektus.

Pagarbiai
Daugiabutis namas, kuriam reikalinga renovacija

1. https://everything.explained.today/Urban_planning_in_communist_countries

VALMIEROS MIESTO
ATVEJIS
Valmiera yra maždaug 120 km į
šiaurės rytus nuo Rygos ir apie 50 km
nuo Estijos upės sienos. Palei Gaują
7 dešimtmetyje buvo pastatyti trys
vienodi pastatai.
Jie pateikia unikalų atvejo tyrimą. Nr. 13
buvo renovuotas ir finansuotas pagal
didelę energinio naudingumo sutartį,
Nr. 11 buvo renovuotas paimant
paskolą iš komercinio banko ir būsto
savininkų asociacijos organizuotą
valstybės dotacijų procesą, o trečiasis
pastatas (Nr. 9) nebuvo renovuotas.
Iš esmės namo savininkai pastato Nr.
13 gavo efektyvų ir visiškai renovuotą
pastatą ir kiekvieną mėnesį moka apie
24% mažiau nei pastatas Nr. 11 ir iš
esmės tiek pat, kaip pastatas Nr. 9,
kuris nebuvo renovuotas.
Europos rekonstrukcijos ir plėtos
banko auditas patvirtino: „... buvo
pasiektas didelis 45–65% energijos
taupymas,
teikiant
papildomos
naudos
padidėjusiam
komforto
lygiui gyventojams vykdant aukštos
kokybės intervencijas ir techninę
priežiūrą. ES komisijos investicijos
buvo geros kainos ir kokybės santykis,
prieinamas gyventojams ... ir tuo
pačiu pasinaudojo kapitalo investicijų
investicijomis, kurios padidins pastatų
naudingo tarnavimo laiką dar 30 ar
daugiau metų .. “

Mokėjimų po renovacijos
palyginimai
Šiilumos energija

Paskola

ES komisijos paslaugos

Įperkamų saugių būstų trūkumas, kuris yra
30 ar daugiau metų atidėtos priežiūros
rezultatas kartu su energijos švaistymu.

GILUS ENERGETINIS
PASTATO ATNAUJINIMAS
Atliekant išsamią energijos renovaciją,
atsižvelgiama į visus pastato elementus, o
tai lemia:
•
•
•
•
•
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Gaujas11

Gaujas13

Namų savininkai

13EPC

Mažesnės energijos sąnaudos,
Vidaus klimato valdymas;
Pagerėjusi sveikata;
Mažesnės kapitalo išlaidos,
Geros investicijos - padidės pastato
vertė ir patrauklumas.

Visapusiška energijos renovacija taip pat
susijusi su kitu svarbiu aspektu: ilgalaikiu
pastato išsaugojimu ir turto padidinimu.
Energijos vartojimo efektyvumo priemonių
įgyvendinimas nesirūpinant visais svarbiais
pastato elementais, tokiais kaip: stogas,
pamatai, laiptai, balkonai, šildymo ir
buitinio karšto vandens sistemos yra
trumparegiškas planas.
Paprasčiau tariant, energijos vartojimo
efektyvumas be gilesnės renovacijos yra
prarasta galimybė ir tai eikvoja pinigus.
•

tyrimai rodo, kad energijos
vartojimo efektyvumo projektai,
gerinantys patalpų komforto
sąlygas, leidžia reikšmingai sutaupyti
sveikatos paslaugų išlaidas;

•

efektyvesniam, gerai izoliuotam
pastatui reikia mažesnių remontų
arba jų išvis nereikia

Namų priežiūra

100%

Gaujas9

PROBLEMA, KURIĄ
NORIM IŠSPRĘSTI

NUO IŠMOKTŲ PAMOKŲ
IKI PRAKTIKOS
nebent visi giluminio renovacijos projekto aspektai būtų
standartizuoti. Kiekvienas projektas nerodo pakankamai
vertės bankams, nebent jie taip pat gali tai pakartoti mastu.

ES komisija, siūlanti ilgalaikes energijos vartojimo efektyvumo
sutartis, turi problemų plisti. Projektas „SUNShINE“ buvo
sukurtas siekiant atrakinti privačių finansų rinką ir atlikti
visuotines pastatų energijos renovacijas, pagrįstas energijos
vartojimo efektyvumo sutartimis. Praktiškai įgyvendinant
projektą buvo adresuota:
•

Energijos paslaugų įmonių ilgalaikio finansavimo
galimybių trūkumas

•

Tinkamas pastato energetinių priemonių rizikos
paskirstymas ir gili renovacija

•

Sandorių išlaidos

INOVACIJA: rizikos paskirstymas
ir standartizavima
Norint pasiekti mastą, ES komisija turi būti tinkamai atlyginta
už prisiimtą riziką, tuo tarpu mokėjimo rizika yra valdoma
rizika, ypač jei visą veiklos riziką galima pašalinti arba
sumažinti.
Standartizuodami visus santykius: pagal sutartį priskirdami
vykdymo riziką paslaugų įmonei ir laikydami tą pačią
paslaugų įmonę atsakingą už garantijas per mokėjimo
laikotarpį. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei finansinė priemonė
(LABEEF) padengia mokėjimo riziką pagal jos gaires.
Kuo didesnis mastas, tuo mažesnė nesėkmės rizika, nes
procesas priklauso ne tik nuo vienos įmonės (ypač nuo MVĮ).

Projektu „SUNShINE“ buvo remiama finansavimo ir
pristatymo sistemos plėtra, leidžianti daugiabučiams
pastatams atnaujinti energiją, remiantis energijos vartojimo
efektyvumo sutartimis.

Eura
Euro

Projektu „SUNShINE“ buvo remiamos finansavimo
ir pristatymo sistemos, leidžiančios daugiabučiams
pastatams atnaujinti energiją, sudarymas pagal energijos
vartojimo efektyvumo sutartis. Dėl to buvo įkurtas fondas:
Latvijos pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo
priemonė (LABEEF).

Energijos sąnaudų
taupymas namų
savininkams

IMPERATYVI SKALĖ
Didelio masto daugiabučių pastatų renovacijai reikalingas
nemažas kapitalas. Vien Latvijoje iki 2030 m. reikia maždaug
4,3 mlrd. EUR investicijų, kad vien tik sektoriuje būtų pasiekti
energijos vartojimo efektyvumo tikslai. Dar daugiau kapitalo,
apskaičiuota 8 milijardai eurų, reikia norint sutvarkyti visą
sektorių. Tačiau kiekvienas atskiras projektas yra nedidelis nuo 200 tūkst. iki 1,5 mln Eurų. Tai reiškia, kad ES komisijos
investicijų grąža yra labai menka susijusių rizikų atžvilgiu,

Energysąnaudos.
costs.
Energijos
Operation and
Procedūra
ir
maintenance.
priežiūra.
Repair.
Remontas.

Present

Dabartis

Energy Performance
Contract
Energijos
vartojimo sutartis
rate (Fees):
•contracting
Įdarbinimo lygis
implementation
of renovation works
••Atnaujinimo
darbų atlikimas
ﬁnancing costs
••Finansavimo
išlaidos
•
operation
and
maintenance
• Procedūra ir priežiūra

Operation and
Procedūra ir priežiūra
maintenance.

Sutarties tarifas (mokesčiai)
Energy costs (after renovation):
••Energijos
Energy kaina
price
••Klimato
koregavimas
Climate
atjustements

Energijos vartojimo sutartis
Energy
Performance Contract

Investicijos į tarnavimo laiką
Service
life investment

Reminatis “SUNShINE” rinkos tyrimais
Nesant standartizuoto požiūrio, kiekvieno pastato energetinę renovaciją reikia įvertinti atskirai.
„Renesco“ pastatai turi puikų skolos grąžinimo rezultatą. Kita vertus, Latvijoje daugiabučių namų
nemokumo rizika daugeliui pastatų yra mažesnė nei 3% prieš imantis teisėtų atkūrimo priemonių.

Plėtros rizika
Atskirtas nuo EPC
„Sušvelnintos paramos“
programos

Vykdymo rizika
Tipiška pastatų statybos pramonei

1-3 metų

Mokėjimo rizika
20 metų

Tipiška komunalinių
paslaugų pramonei

>50 Susitikimų
Sekretoriai, ministrų
patarėjai
ministerijose,
tinkamas agentūrų
valdymas

Susitikimai su Parlamentu:

4 pakomitečių
pristatymų posėdžiai
su Parlamento nariais

6 Susitikimai

>20 susitikim

Su ministrais

su valstybės pavaduotoju

Dirbti su politikos formuotojais reguliavimo klausimais yra nepaprastai svarbu!

LABEEF investavimo gairių įvedimas
Už forfeitingą
Šios Investicijų gairės yra pagrįstos principų rinkiniu, suderinančiu visų
susijusių suinteresuotųjų šalių interesus.
Investicijų gairėmis siekiama užtikrinti, kad investicijos į pastatų energijos modernizavimą būtų pagrįstos ir socialiai
atsakingos atsižvelgiant į aukščiausius skaidrumo standartus; siūlydami
ilgalaikę užtikrintą grąžą
Už ESinvestuotojams
komisiją
nuo 15 iki 25 metų, o šeimoms ir gyventojams - saugius, sveikus ir finansiškai prieinamus namus kartai ...
Už padengtą turtą

STANDARTIZACIJA YRA SVARBI
Energijos
vartojimo
efektyvumo
renovacijos
standartizavimas yra labai svarbus, norint sukurti
mastą, sumažinti operacijos išlaidas, padidinti ES
komisijos maržas, sumažinant riziką ir taip suteikiant
butų savininkams geriausią kainos ir kokybės santykį.
„SUNShINE“ pristatė daugiabučių namų energijos
atnaujinimo proceso ir dokumentų standartus.
Standartizacija atliekama visais pastato energijos
atnaujinimo aspektais, nesvarbu, ar tai būtų techniniai,
teisiniai, ar finansiniai. Viena platforma užtikrina, kad
visos suinteresuotosios šalys sutinka Už
ir forfeitingą
naudoja tuos
pačius standartus. Per platformą jie gali gauti pagalbą,
kad būtų laikomasi standartų.Standardized EPCUž ES komisiją

Struktūrinės priemonės
Energijos vartojimo
efektyvumo tikslai
Banks

Techniniai kriterijai
ESCO

ESCO
Forfaiting agreement
Už padengtą turtą

Up to 50% of
eligible investment
cost for renovation

MULTIFAMILY
BUILDING
Už forfeitingą

Payments

ESCO

EPC+

EPC++

Struktūrinės priemonės

Už padengtą
ERDF turtą

Energijos vartojimo
efektyvumo tikslai

kriterijai

Papildomos
priemonės

Financing

EPK
Forfeitingas

BANK

M&V

LABEEF perka energijos
taupymą ir susijusius
pinigų srautus į priekį

Minimalios EE priemonėsThe ESCO arranges project ﬁnancingEPK

Už ES komisiją

Subsidy scheme
managed by
ALTUM
Bendrieji
tinkamumo

Financing agreement

Payments

Papildomos
priemonės

EPC
Renovation
and
guaranteed savings

LABEEF

Instrukcijos

Bendrieji tinkamumo
kriterijai

Standardized EPC

Application

Papildomos

priemonės
Ypatingas dėmesys
buvo skiriamas pastatų renovavimo
procesų analizei, įskaitant sprendimų priėmimo proceso
EPC+ asimetriją
EPC++ tarp įmonių ir jų bankų
analizę,EPC
informacijos
bei įmonių ir butų savininkų. Gairės kartu su internetine
platforma
yra skirtos
supaprastinti procesą. Šis požiūris
Minimalios
EE priemonės
visiškai neleis išvengti konfliktų, tačiau leis juos išaiškinti
su duomenimis, pasidalintais skaidriai tarp šalių.

Techniniai kriterijai

Šablonai

LABEEF

Bendrieji tinkamumo
kriterijai

FOREFAITING
Forfeitingas

ES komisija projektuoja,
įgyvendina ir ﬁnansuoja
projektą

Priežiūra

LABEEF
Teisinis

LABEEF netenka sutarties ir
teikia ilgalaikį ﬁnansavimą Master ES komisija

ATVEJO ANALIZĖ:

Energetinės renovacijos Rygoje atvejis
Namų savininkų
išlaidų išklotinė

Pagrindiniai faktai
apie pastatą

2,5

Pastato tipas: 467 series
Aukštai: 5
Laiptinės: 5
Bendras plotas: 3433 м2
Namų ūkiai: 60
Statybos metai: 1970

Išlaidos renovacijai
EPK veikimas ir priežiūra

€/ mėnesį

2,0
1,5
1,0
0,5

0,10

Rezervacijos mokestis už
papildomą techninę priežiūrą

0,78

0,47

Namų priežiūra

0,12
0,05

0,21

0,93

0,35

Karštas vanduo

0,21

Šildymo sąskaitos

0,53

0,0

PRIEŠ

PO

Bendradarbiavimo modelis
Trumpalaikis
ﬁnansavimas

ALTUM
Dotacija

lgalaikis
ﬁnansavimas

(invEsco)

invEsco
t
ac

renEsco
(Plėtra)

Namų savininko
Çsprendimas
per visuotinį
susirinkimą

t

co

ac

ntr

ntr

(LABEEF)

co

(SPV)

Darbo programa

rojektų valdymas
Projekto rengimas
Pirkimas
Priežiūra

Generalinis
rangovas

Energijos vartojimo efektyvumo garantija

Procesas ir laikas

• Pasenusi erdvės šildymo Sistema
• Centralizuota buitinio karšto vandens
sistema kritinės būklės
• Nepakankami oro mainai
• Dideli šilumos nuostoliai dėl pastato
fasado element
• Stogo nuotėkis ir pažeista lietaus
vandens kanalizacijos sistema

• Visų pastatų apvalkalų šiltinimas
(ventiliuojamas fasadas)
• Originalių langų ir durų pakeitimas
• Nauja šildymo ir karšto vandens sistema
• Vėdinimo sistemų remontas
• Konstrukcijų patobulinimai (balkono
plokščių sutvirtinimas, stogo danga

Energijos taupymas

(Rugsėjis 2017 – Vasaris 2020)

Šilumos energijos
sąskaitos
Anksčiau
Energijos auditas
4 savaitės

Namo savininko
sprendimas
16 savaitės

Premobių
nustatymas
2 savaitės

ALTUM
patvirtinimas
6 savaitės

Projekto
rengimo kaina
2 savaitės

Namo savininko
sprendimas
2 savaitės

Projekto dizaino
peržiūra ALTUM

Projekto
rengimas

6 savaitės

24 savaitės

Išankstinis EPC susitarimas
dėl projekto rengimo
4 savaitės

0,93 € / m² mėnesį

(191,1 kWh / m² metų)

6 savaitės

Paraiška
dotacijoms
8 savaitės

Namo savininko
sprendimas
6 savaitės

Dotacijos
sutartis
6 savaitės

0,62 € / m² mėnesį

(101,0 kWh / m² metų)

Projekto investicinės išlaidos
Atitinkanti 195.7€/m² dotaciją išALTUM:
Atitinkanti: 195.7 € / m²
dotaciją išALTUM:

Pirkimo
patvirtinimas
iš ALTUM

Šilumos energijos
sąskaitos
Po

Statybos darbai
24 savaitės

671881 EUR

49% visų projekto išlaidų

ALTUM yra Latvijos valstybinė plėtros ﬁnansų institucija, valdanti ES struktūrinį fondą.
Daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams buvo galima skirti dotaciją iki 50% projekto
investicijų išlaidų. Likusią investiciją organizavo ESCO.

AUGANTIS PAVYZDYS:
„ES-BEEF“ APŽVALGA
„SUNShINE“ patirtis remiant daugiabučių namų
energetinį atnaujinimą, populiarinant rinkodaros
mastą, pritraukiant privačias investicijas į daugiabučių
namų renovaciją rodo potraukį tokioms priemonėms.
Po 5 metų darbo kelios kitos šalys atsižvelgia į patirtį
ir pamokas, įgytas kuriant Latvijos Baltijos energijos
efektyvumo fondą. Kelios Europos suinteresuotosios
šalys reiškia bendrą norą sukurti tokią „ekosistemą“,
kad pastatų energetinė renovacija galėtų būti plataus
masto. Kai kurie kiti svarsto tai, o EIB naudoja LABEEF
kaip pavyzdį viešojo sektoriaus pastatams finansuoti ir
sėkmingai įgyvendina pirmąjį tokį fondą Čekijoje.

PRIVALUMAS
Patobulintas rizikos vertinimas, paskirstymas ir
sumažinimas yra akivaizdus pranašumas. LABEEF
finansinė priemonė teikia šiuos pranašumus:
• Butų savininkų saugumas: projekto finansavimą
visiškai sutvarko ES komisija ir LABEEF.
• Komercinių bankų saugumas: tinkamas
deramas patikrinimas tais atvejais, kai nėra
visos kompetencijos priimti sprendimus,
kaip pavyzdžiui, dėl faktinio projekto ir tikslų.
products and services.
Visos šalys supranta, kad projektas stebimas /
audituojamas nepriklausomai tiek dėl savininkų, tiek
dėl klimato pokyčių.
Galiausiai, tiekėjai: matydami standartizuotus procesus
ir reikalavimus tiekėjai patenkins šiuos ir pristatymui
optimizuotus produktus ir paslaugas.

Projektas

SUNShINE: Išsaugokite savo pastatą, saugodami energiją 202020m2 giliai
renovuotų daugiabučių gyvenamųjų pastatų link. - Dotacija 649689
Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrosios
programos „Horizontas 2020“

Atsakomybė
Šis leidinys nebūtinai atspindi Europos bendrijos nuomonę, o Europos bendrija neatsako už joje pateiktų duomenų naudojimą. Atsakomybė
už šio leidinio turinį ir jo naudojimas yra pačio vartotojo rizika. Žala ir garantijos, atsirandančios dėl trūkstamų ar neteisingų duomenų,
neįtraukiamos. Autoriai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, taip pat už netiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl
galimybės naudotis šia publikacija ar jos naudojimo
TM

Visos teisės saugomos.

