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PRIEKŠVĀRDS NO KĀDAS ĒKAS
Līdz 60. gadu sākumam Padomju Savienības valstis
pārdzīvoja mājokļu krīzi. Mājokļu trūkumu izraisīja gan
Otrā pasaules kara radītās sekas, gan nepieciešamība
gūt taustāmu labumu un attīstīt spēcīgu tautsaimniecību un rūpniecību. Lai to panāktu, bija nepieciešams
gan būvēt pilsētas no jauna, gan atjaunot esošās.1
Pagājušā gadsimta 50. gados “PSRS īstenoja politiku,
saskaņā ar kuru būvniecības nozare tika pārvērsta
mehanizētā procesā un ēkas tikt montētas no milzīgām gatavām konstrukcijām…”2 Tā rezultātā, pateicoties tehnoloģiju un politikas sintēzei arhitektūrā, notika masveida būvniecība.
Austrumeiropā saskaņā ar lēmumu no “augšas” tika
uzdots nodot ekspluatācijā miljoniem kvadrātmetru
dzīvojamo ēku, kas bija jāuzbūvē ātri un lēti. Nepiedodošā pasūtītāja uzdevumā arhitekti un inženieri
apvienoja jaunākās zinātniskās teorijas ar inženiertehnisko praksi ēku būvniecībā.
Tajos laikos daudzdzīvokļu ēku celtniecībā netika ņemta
vērā energoefektivitāte. Tā bija apzināta inženiertehniska izvēle, jo visā Padomju Savienībā enerģija praktiski
neko nemaksāja, un tāpēc tas nekādi īpaši neierobežoja
ēku projektēšanu. Tas ļāva arhitektiem un inženieriem
projektēt paneļus, kas bija vieglāki, bet ne mazāk droši.
Saskaņā ar aplēsēm šajās daudzdzīvokļu ēkās, kas
būvētas laikā no 1954. gada līdz 80. gadu beigām,
Austrumeiropā dzīvo vairāk nekā 120 miljoni ģimeņu.
Latvijā vien ir vairāk nekā 30 miljoni kvadrātmetru šajā
laikposmā uzbūvētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku.
Ēkas izskatījās un vēl aizvien izskatās tā, it kā labāk
būtu tās nojaukt. Turklāt valdīja vispārējs uzskats, ka
šīs ēkas tika būvētas, lai kalpotu 30 gadus.
Visaptveroša atjaunošana ir ideja, kas ļauj izmantot
visu ēkas ekonomisko energoefektivitātes potenciālu,
lielāko uzmanību pievēršot tās norobežojošajām
konstrukcijām. Ēkās visaptverošas atjaunošanas rezultātā tiek panākts ievērojams enerģijas ietaupījums.
Tā kā teju vai visa Latvijas daudzdzīvokļu ēku dzīvojamā fonda stāvoklis turpina strauji pasliktināties
skarbo laika apstākļu un pienācīgas apsaimniekošanas trūkuma dēļ, šī ideja ir saistoša.

SUNShINE projekts izmanto šo Padomju laika atstāto
mantojumu kā iespēju, izstrādājot procesu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, standartizējot
ikvienu atjaunošanas procesa soli – no tehniskajiem
un juridiskajiem aspektiem līdz projekta finansēšanai,
risku sadalījumam un garantijām dzīvokļu īpašniekiem un iedzīvotājiem.
Projekts un tajā iesaistītās puses izstrādes gaitā
pieredzēja daudzus izaicinājumus. Viena no galvenajām mācībām, lai risinātu šāda apmēra problēmu, ir vajadzība pēc ilgtermiņa mājokļu politikas
un programmām, kā arī konsekventa tiesiskā regulējuma energoefektivitātes projektu īstenošanai un
energoefektivitātes pakalpojuma līguma izmantošanai.
Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, projekts ir
sasniedzis šādus izcilus rezultātus:
• 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 esošos mājokļus vēl nākamos
30 gadus;
• atrasta shēma, kā nozīmīgi atbalstīt arī izvirzītos Eiropas Zaļā darījuma mērķus un
atjaunošanas vilni.
Laika gaitā šie rezultāti palīdzēs uzlabot daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu un atbalstīs
mājsaimniecības un uzņēmējdarbību. Īpašs paldies par finansējumu no ietvara programmas
“Apvārsnis 2020”, kas sniedza šo iespēju spert
pirmo soli.
Ar cieņu,
Daudzdzīvokļu ēka, kurai nepieciešama atjaunošana
Latvijā

1 https://everything.explained.today/Urban_planning_in_communist_countries
2 Lielpaneļa būvkonstrukciju attīstība PSRS saistībā ar būvmateriālu ražošanas progresu uDc 69.057.1 (47) B.R. RUBANENKO
PSRS Būvniecības un arhitektūras akadēmija (PSRS)
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ĪSS PĀRSKATS PAR SUNShINE

KOPSAVILKUMS
Pamatinformācija:
SUNShINE galvenais fokuss bija likts uz daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu. Izvēlētās daudzdzīvokļu ēkas bija standarta Padomju laika projektu
ēkas, kuru celtniecībā bija izvēlētas līdzīgas metodes
un materiāli.
Neraugoties uz pēdējo gadu pūliņiem un ievērojamām subsīdijām šajā sektorā, lielākā daļa Latvijas un
Austrumeiropas dzīvojamā fonda turpina strauji pasliktināties. Ja netiks būtiski paātrināts pašreizējais
ēku atjaunošanas temps, lielākā daļa daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku ilgtermiņā kļūs neapdzīvojamas. Dzīvojamais sektors ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem, tāpēc tam arī piemīt viens no lielākajiem
energoefektivitātes potenciāliem.
Šī potenciāla īstenošanai nepieciešams attīstīt, finansēt
un īstenot kompleksas energoefektivitātes investīcijas.
Tomēr gandrīz visi mājokļi Latvijā pieder privātīpašniekiem. Prakse rāda, ka dzīvokļu īpašnieki nav pienācīgi
organizēti, lai pārvaldītu savu kopīpašumu. Apvienojumā ar motivācijas un tehnisko zināšanu trūkumu,
finansējuma ierobežoto pieejamību, priekšstatiem par
lieliem riskiem un nevēlēšanos uzņemties parādsaistības vairumam cilvēku tas rada nepārvaramus šķēršļus.

Šis plāns mazina riskus, sadalot tos starp tiem, kuriem ir labākas iespējas pārvaldīt un mazināt šos riskus – ESKO uzņemas enerģijas ietaupījuma risku (vai
tiks panākts enerģijas ietaupījums?), komercbankas
uzņemas īstermiņa finansējuma riskus projekta izstrādes un īstenošanas laikā (vai uzņēmumi/ESKO ir
pietiekami rentabli un uzticami?), savukārt LABEEF
uzņemas ilgtermiņa atmaksas riskus (vai iedzīvotāji
maksās savus rēķinus?).
Izaicinājumi:
•

Privātpersonām piederošās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ir īpaša iespēja. Šim sektoram
piemīt milzīgs energoefektivitātes potenciāls,
taču situāciju sarežģī daudzās iesaistītās puses
un lēmumu pieņemšanas process.

•

Jaunu modeļu piedāvājums traucē esošajiem
un nostabilizējušajiem uzņēmumiem, kuri, sajūtot apdraudējumu, tūlīt pat reaģē.

•

Izstrādājot uzņēmējdarbības modeli daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku visaptverošai atjaunošanai, ir nepieciešama ilgtermiņa mājokļu politika,
kas ne vienmēr ir vietā.

•

Nozīmīgākais izaicinājums ir pieprasījuma un
piedāvājuma saskaņošana. ESKO īstenoja virkni
publicitātes pasākumu, lai nodrošinātu pieprasījumu un projektus. LABEEF finansējuma
nodrošināšana, kas atbilstu ESKO vajadzībām
un ēku atjaunošanas pieprasījumam, bija izaicinoša.

•

Dāvinājumi (granti) dzīvojamajā sektorā arī ir
izaicinājums. To pozitīvo ietekmi uz tirgus attīstību nomāc būtisks darījumu un pārvaldības izmaksu pieaugums un inflācijas viļņi būvniecības
nozarē. Grantu shēma nedarbojas labi, lai šajā
tirgū nodrošinātu lielākus apjomus.

Piedāvātais risinājums:
Koncepcija, kas risina visus augstāk minētos ierobežojumus, ir energoefektivitātes pakalpojuma līgums (energy
perfomance contract – EPC). Līguma galvenais elements
ir tas, ka izpildītājs – energoefektivitātes pakalpojumu
sniedzējs jeb ESKO – garantē enerģijas ietaupījumu.
SUNShINE radīja inovatīvu investīciju shēmu. Tika
izveidots Latvijas-Baltijas energoefektivitātes fonds
(LABEEF), kas saņēma Eiropas Rekonstrukcijas un attīstība bankas finansējumu. LABEEF piedāvātā pieeja
ir vienkārša, bet inovatīva – vairumam ESKO ir ierobežota bilances spēja, un viņi nevar atļauties apjomīgus
ilgtermiņa parādus. Tāpēc pārfinansēšana parasti tiek
panākta, debitoru parādu pirkuma darījuma ietvaros
pārdodot nākotnes naudas plūsmu (debitoru parādus). Pēc šī darījuma ESKO turpina garantēt enerģijas
ietaupījumu visā energoefektivitātes pakalpojuma līguma darbības laikā (20 gadus). Diemžēl tādos jaunos
EPC tirgos kā Latvija nav pietiekamu datu un pieredzes, tāpēc bankas vēl nav gatavas piedāvāt ESKO šādus pakalpojumus.

Virzība uz priekšu…

Sasniegumi:
Visaptverošas ēku atjaunošanas tirgus standartizācija ir atslēga, lai nodrošinātu apjomus un mērogu,
samazinātu darījuma izmaksas, palielinātu ESKO
veiktspēju un nodrošinātu vislabāko cenas un kvalitātes attiecību un produktu dzīvokļu īpašniekiem.
SUNShINE ir konceptuāli izveidojis procesu un standarta dokumentus daudzdzīvokļu ēku visaptverošai
atjaunošanai.

...mums rada vietu labākai dzīvei
6
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TEORIJA PAR
PIEDĀVĀTO RISINĀJUMU
Visaptverošas ēkas atjaunošanas rezultātā tiek panākti
ļoti lieli enerģijas ietaupījumi, un šī potenciāla realizēšanai nepieciešama projektēšana, finansējums, īstenošana un uzraudzība. Lai dzīvokļu īpašnieki pieņemtu
pozitīvu lēmumu savu ēku atjaunot, viņus bieži ierobežo neziņa, tehnisko zināšanu un pārvaldības prasmju
trūkums, ko vēl vairāk pastiprina ierobežotie naudas
līdzekļi vai to trūkums un priekšstati par milzīgiem riskiem, kā arī nevēlēšanās uzņemties parādsaistības.
SIA “Renesco”, dibināta 2008. gadā, bija pirmais energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs jeb ESKO Baltijas valstīs, kas risināja šo problēmu, liekot lietā vairākas
unikālas metodes – vienkārša tiesiskā struktūra, skaidrs
tiesību un pienākumu kopums, bet pats galvenais –
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 kolektīva vienošanās dzīvokļu
īpašnieku kopsapulcē. SIA “Renesco” piedāvāto līgumu,
kas šajā nozarē bija pirmais tāda veida līgums, termiņš

TEORIJA PAR PIEDĀVĀTO RISINĀJUMU

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 pārbaužu plāns.
Uzņēmums uzņēmās visus tehniskos, ekonomiskos un
finanšu riskus.
Atbilstoši šim risinājumam laikposmā no 2010. gada līdz
2014. gadam SIA “Renesco” pabeidza 15 daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku visaptverošu atjaunošanu Latvijā. Lielbritānijā reģistrēta neatkarīga uzņēmuma padziļinātā
pārbaudē par īstenojamiem projektiem tika secināts:
“… tika panākts būtisks enerģijas ietaupījums no 45% līdz
65% apmērā ar papildu ieguvumiem no paaugstināta
komforta līmeņa 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 palielinājumam enerģijas ietaupījumi
un komforta līmeņi saglabāsies vismaz 10 gadus ilgāk par
ESKO līguma darbības laiku.”
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Siltuma piegādātājs

KĀDA MĀCĪBA GŪTA
NO ŠĪS TEORIJAS?
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 gadījums 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 nevar to 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, bieži
mazi un vidēja lieluma uzņēmumi, ir ierobežots, ņemot vērā viņu finansiālās iespējas.
4. SIA “Renesco” grūtības ar finansējumu uzskatāmi
parādīja, cik grūti un dārgi maziem un vidējiem uzņēmumiem ir piesaistīt īstermiņa finansējumu, kā
arī to, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem nav
pieejams ilgtermiņa finansējums. Īstermiņa finansējums ir dārgs un prasa ievērojamu darbaspēku,
savukārt ilgtermiņa EPC finansējums (uz 20 gadiem), izmantojot aizdevumus ar īsākiem atmaksas
termiņiem, nozīmē iesaldēt ievērojamu uzņēmuma
pašu kapitāla daļu. Tas arī nav mazo un vidējo uzņēmumu uzdevums ilgtermiņā finansēt nekustamo īpašumu.
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. Komercbankai katras ēkas visaptveroša atjaunošana ir atsevišķs finansēšanas darījums, kam nepieciešama īpaša izpēte jomās, kur tām nav profesionālu zināšanu. Piesardzība liek attiecīgi novērtēt
“nezināmos” lielumus – 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 – jo palielināsies ēkas
vērtība un pievilcība.

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

Investori

Aprīkojuma
piegādātājiem
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TEORIJA PAR PIEDĀVĀTO RISINĀJUMU

ĒKU ATJAUNOŠANAS
PIEMĒRS VALMIERĀ
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 vienāda lieluma, sniedza lielisku
iespēju tās salīdzināt.
Viena ēka (Nr. 13) tika atjaunota un
finansēta, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, otra
ēka (Nr. 11) tika atjaunota, saņemot
aizdevumu komercbankā, savukārt
visu atjaunošanas procesu organizēja
dzīvokļu īpašnieku kopība, savukārt
trešā ēka (Nr. 9) netika atjaunota vispār. Izanalizējot visu pieejamo informāciju par divu ēku atjaunošanas
projektiem, rezultāti uzskatāmi parādīja, ka ESKO uzņēmumam izdevās
panākt lielāku enerģijas ietaupījumu,
tas īstenoja vairāk energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumu, kā arī sanācijas pasākumu par mazākām kopējām
izmaksām dzīvokļu īpašniekiem.
Ēkas Nr. 13 dzīvokļu īpašnieki saņēma
efektīvu un pilnībā atjaunotu ēku, bet
katru mēnesi šobrīd viņi maksā par
24% mazāk nekā ēkas Nr. 11 dzīvokļu
īpašnieki un principā to pašu summu,
kuru maksā neatjaunotās ēkas Nr.9
dzīvokļu īpašnieki.

VISAPTVEROŠAS ATJAUNOŠANAS
PASĀKUMI
JUMTU UN TEHNISKO BĒNIŅU
SILTUMIZOLĀCIJA
•
•
•

ĀRSIENU SILTUMIZOLĀCIJA
•
•

Siltumenerģija
ESKO pakalpojumi

Milzīgi enerģijas zudumi rodas caur sienu ārējām norobežojošajām
konstrukcijām. To siltināšana ir būtisks pasākums, kas palīdz gan ietaupīt enerģiju, gan aizsargāt 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
•

Salīdzinošie maksājumi
pēc atjaunošanas

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

•

Aizdevums
Ēkas apsaimniekošanas maksa

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 efektīva izolācija starp ailām, aplodām un logu rāmjiem, lai panāktu pienācīgu gaisa caurlaidību.

100%

PAGRABSTĀVS

80%

•

60%

•

40%

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.
Elektrokabelis, apgaismes sistēmas, ūdens, kanalizācijas un apkures cauruļvadi nedrīkst traucēt izolācijai, un tie ir jānovāc vai pienācīgi jāapliek ar
siltumizolācijas slāni.

20%

0%

Gaujas 9

10

Gaujas 11

Gaujas 13

Dzīvokļu īpašnieki

EPC
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NO TEORIJAS
LĪDZ PRAKSEI

VISAPTVEROŠAS ATJAUNOŠANAS PASĀKUMI

APKURES SISTĒMA
•
•
•
•

ESKO, kas piedāvā slēgt ilgtermiņa energoefektivitātes pakalpojuma līgumus, ir problēmas palielināt
apjomu. SUNShINE tika uzsākts ar mērķi piesaistīt
privātā finansējuma tirgu un nodrošināt visaptverošu
ēku atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumus. Lai sasniegtus projekta mērķus
arī praksē, SUNShINE pievērsās šādiem jautājumiem:

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 pagrabstāvā un tehniskajos bēniņos esošo sadales
cauruļvadu siltumizolācija.
Sistēmā ir jāuzstāda termostatiskie radiatori un atbilstoši balansējošie
vārsti, lai panāktu vienmērīgu temperatūras sadalījumu visā ēkā.

•
•
•

KARSTĀ ŪDENS SISTĒMA
•
•

SUNShINE atbalstīja tādu finansējuma un īstenošanas ietvara izstrādi, kas ļāva nodrošināt visaptverošu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu. Tā rezultātā tika izveidots arī Latvijas-Baltijas Energoefektivitātes fonds (LABEEF).

Vairums Latvijā  esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ir aprīkoti ar centralizētām karstā ūdens sistēmām. Telpas apsildīšanai vannas istabā
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 sadales sistēmu, tiek panākts būtisks enerģijas un ūdens
ietaupījums.

MĒROGA PROBLĒMAS
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku plaša mēroga atjaunošanai nepieciešams ievērojams kapitāls. Aplēses rāda, ka
līdz 2030. gadam Latvijā vien ir nepieciešami vismaz 4,3
miljardi EUR, lai izpildītu 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 no banku viedokļa,
ja vien tie netiek atkārtoti plašākā mērogā.

VENTILĀCIJA

•

Ventilācijas sistēmas apgādā telpas ar gaisu un izvelk sastāvējušos
gaisu. Izmēru un savu veikto funkciju ziņā tās ir ļoti atšķirīgas. Ventilācijas sistēma ir ļoti svarīga, jo pienācīga ventilācija ļauj novērst dzīvokļos ūdens kondensēšanos un pelējumu.
Ēku ventilācijas sistēmas projektēšana un specifikācijas ievērojami ietekmē enerģijas patēriņu. Reizēm vislabāko risinājumu nodrošina dabiskā ventilācija, turpretī citos gadījumos ir nepieciešama mehāniskā
ventilācija ar siltuma 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 aprīkošana fasādes atjaunošanas ietvaros.
Koplietošanas telpu (kāpņu telpu un ieejas vestibilu) uzlabošana.
Celiņi apkārt ēkai.

Eiro

•

Ilgtermiņa finansējuma piesaistīšanas iespēju
trūkums energoefektivitātes pakalpojumu
sniedzējiem.
Pienācīgs risku sadalījums saistībā ar ēkas
energoefektivitātes pasākumiem un visaptverošu atjaunošanu.
Darījuma izmaksas.

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

KAS IR
ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAKALPOJUMA LĪGUMS?
Energoefektivitātes pakalpojuma līgums nozīmē nolīgt energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju jeb ESKO
ar mērķi uzlabot energoefektivitāti
ēkā ar garantētu enerģijas ietaupījumu, kas sedz visus (vai daļu) atjaunošanas darbiem nepieciešamos
ieguldījumus. SUNShINE energoefektivitātes pakalpojuma līgumā:
1. ESKO veic ēkas auditu, novērtē
sasniedzamo enerģijas ietaupījuma līmeni un nepieciešamos
ieguldījumus visaptverošai ēkas
atjaunošanai, un tad piedāvā īstenot projektu un garantē šos
ietaupījumus un darbu kvalitāti
atrunātajā termiņā, parasti 20
gadu laikā.
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
viss ieguvums no izmaksu ietaupījuma tiek nodots ēkas īpašniekiem.
3. Līgumā ir skaidri norādītas maksas, kādas ESKO iekasēs no dzīvokļu īpašniekiem. Šie maksājumi ietver ēkas atjaunošanas
būvniecības izmaksas, projekta
finansiālās izmaksas un arī atlīdzību par ēkā īstenoto pasākumu ekspluatāciju un apsaimniekošanu.

Ekspluatācijas un
apsaimniekošanas maksa

Maksa par enerģiju
(pēc ēkas atjaunošanas):
• atkarīga no enerģijas tarifa

Tagadne
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Energoefektivitātes pakalpojuma
līgums

Investīciju kalpošanas
laiks
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NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI

NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI

AR VISAPTVEROŠU ĒKU ATJAUNOŠANU SAISTĪTIE RISKI

Apvienojot šos riskus, tie eksponenciāli palielinās. Finanšu iestādes risku pārvaldības nodaļa, vērtējot energoefektivitātes pakalpojuma līguma ar 20 gadu termiņu
finansējumu, vispirms izvērtēs:
vai projekts ir labi sagatavots (energoauditi, būvinženieru novērtējums, tehniskais projekts), tad
• vai ESKO ir kvalificēts un tam ir pieredze un darbaspēks, lai to īstenotu, un
• vai privātpersonas (dzīvokļu īpašnieki) var atļauties projektu un vai viņi maksās līgumā noteiktos
maksājumus.
Un tas viss attiecināms jebkura salīdzinoši maza projekta
gadījumā. Pat ja banka specializējas projektu finansēšanā un attiecīgajā sektorā, finansējuma izmaksas ESKO
būs augstas (pat 6,5% virs LIBOR likmes), bet dzīvokļu
īpašniekiem šādi projekti nebūt neliksies pievilcīgi.

LABEEF

Pārﬁnansēšanas līgums

DAUDZDZĪVOKĻU
ĒKA

•

ESKO

ESKO

LABEEF

Standartizēts EPC

Finansējuma līgums

Maksājumi

Maksājumi

ESKO

BANKA

Atjaunošana un
garantētais ietaupījums

Līdz 50% no
attiecināmajām
atjaunošanas
izmaksām

Šīs projekta neskaidrības no kvalitātes un rezultātu
viedokļa atkarībā no ESKO spējas savlaicīgi pabeigt
projektu, vienlaikus pilnībā ievērojot līguma prasības, ir gan attīstības risks, gan izpildes risks. Ja
bankas nespēs pienācīgi izvērtēt šos riskus un ēkas
visaptverošas atjaunošanas projekta rezultātus, tās
nefinansēs projektu, ja vien finansējumam netiek
sniegts pilnīgs nodrošinājums esošo aktīvu veidā,
kuru vērtību neietekmēs projekts. Tas var nozīmēt,
ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jāsniedz
personīgas garantijas un/vai jāieķīlā uzņēmuma aktīvi, it īpaši padomju laika ēku gadījumā, kurām ir
maza tirgus vērtība.

Standartizēts EPC

Izpildes risks nav vienīgais ar ilgtermiņa energoefektivitātes pakalpojuma līguma finansēšanu saistītais risks.
Otrs būtiskākais risks ir tāds, vai dzīvokļa īpašnieks var
atļauties un samaksāt par ieguldījumu vai ne. Šis risks ir
maksājumu risks – parastais risks, ar kuru diendienā
saskaras komunālo pakalpojumu uzņēmumi.

Pieteikums

Ikviena šobrīd atjaunotā ēka ir “vienreizējs” projekts,
un unikālums nozīmē dārgu padziļināto izpēti, jo novērtēšanas nolūkā nepieciešami neatkarīgu profesionāļu slēdzieni, turpretī finansētājam šādu zināšanu
nav. Ēkas visaptverošas atjaunošanas gadījumā iznākums no kvalitātes viedokļa var būtiski atšķirties atkarībā no veiktajām izvēlēm attiecībā uz energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu kopumu, tehniskajiem
risinājumiem, ventilācijas un apkures sistēmu izvēles
vai izraudzītajām apkures kontroles risinājumiem u.c.

Banka

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
Balstoties uz SUNShINE tirgus pētījumiem un izpēti
Bez standartizētas pieejas katras ēkas visaptverošai atjaunošanai nepieciešams veikt attīstības un izpildes
risku novērtējumu. Savukārt Latvijā maksājuma risks lielākajā gadījumu daudzdzīvokļu ēkās ir mazāks nekā
3% pirms piespiedu piedziņas pasākumu īstenošanas. SIA “Renesco” atjaunotajās ēkās ir nevainojama maksājumu disciplīna.

Attīstības risks
Atsevišķi no EPC
Mazināms ar atbalsta
programmām

Izpildes risks

Tipisks ēku būvniecības nozarei

1-3 gadi

No augstāk minētā kļūst skaidrs, ka, lai panāktu mērogu, ESKO ir pienācīgi jāatlīdzina par viņu riskiem,
savukārt maksājumu risks ir pārvaldāms risks, īpaši,
ja visi izpildes riski tiek vai nu novērsti vai samazināti.
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Maksājumu risks Tipisks komunālo pakalpojumu nozarei
20 gadi

Tas ir panākams, līgumā izpildes risku nododot pakalpojuma sniedzējam, liekot šim pašam pakalpojuma
sniedzējam sniegt garantijas visā maksājumu periodā.
Tad tas ļauj izstrādāt finanšu instrumentu, kas iekļauj
tikai maksājumu risku. Jo lielāks mērogs, jo mazāks neveiksmes risks, jo process nav atkarīgs tikai no viena uzņēmuma (jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem).

Galvenais nosacījums visaptverošai ēku atjaunošanai ir tirgus standartizācija – lai palielinātu mērogu,
samazinātu darījumu izmaksas, palielinātu ESKO
veiktspēju, vienlaikus samazinot riskus, tādējādi nodrošinot labāko izmaksu lietderību un pakalpojumu
dzīvokļu īpašniekiem. SUNShINE ir konceptuāli izstrādājuši standarta procesus un dokumentus daudzdzīvokļu ēkas visaptverošai atjaunošanai. Saskaņā
ar izstrādāto shēmu, dzīvokļu īpašnieku un ESKO
sadarbības pamatā ir pakāpenisks process, kas balstīts uz tehniskām specifikācijām, standarta juridisko
dokumentāciju, norādījumiem attiecībā uz projekta
izstrādi un atbalsta finansējuma instrumentu. Šis
process un dokumenti ir aprakstīti LABEEF Investīciju
vadlīnijās un iestrādāti arī LABEEF tiešsaistes atbalsta
platformā www.sharex.lv.

Standartizācija attiecas uz ikvienu ēkas visaptverošas
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. Ar platformas starpniecību viņi
var saņemt palīdzību šo standartu ievērošanā.
Īpaši rūpīgi ir analizēti procesi, saskaņā ar kuriem ēkas
tiek atjaunotas, ieskaitot lēmumu pieņemšanas procesu,
informētības pakāpju atšķirības starp uzņēmumiem un
to bankām un starp uzņēmumiem un dzīvokļu īpašniekiem. Vadlīnijas kopā ar tiešsaistes platformu ir izveidotas ar nolūku veicināt nepārtrauktību, lai process noritētu bez aizķeršanās. Šāda pieeja, lai arī neļauj pilnībā
izvairīties no pretrunām, tomēr identificēs tās, pateicoties datiem, ar kuriem iesaistītās puses atklāti apmainās.

Ieskats LABEEF Investīciju vadlīnijās
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 ieguldītājiem drošu ilgtermiņa rentabilitāti 15-25
gadu periodā, bet ģimenēm un iedzīvotājiem – drošas, veselīgas un finansiāli pieejamas mājas arī nākamajām paaudzēm.
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Pārﬁnansēšanai

Kad definēts risku apjoms un noteikta standartizācijas prasība, lai ļautu palielināt mērogu un samazināt izmaksas, LABEEF Investīciju vadlīniju struktūra
ir stingra un būvēta uz trim galvenajiem pīlāriem:
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.

aktīviem
Pirmais pīlārs ir iesaistītoSegtajiem
pušu, projekta
un risinājuma
pārfinansēšanas piemērotības izvērtējums. Pirmkārt,
tiek noteikta to uzņēmumu atbilstība, kuri varētu izpildīt
Vispārīgie
darbus, kā arī atjaunojamo
ēku tipu atbilstības
atbilstība un uzņēkritēriji
mumu un iedzīvotāju finanšu risku
atbilstība kritērijiem.
Otrs pīlārs ietver visaptverošas ēkas atjaunošanas
tehnisko kritēriju izvērtējumu. Tajā iekļauj kritērijus,
Papildus
sākot no minimālajiem energoefektivitātes
mērķiem,
pasākumi
minimālā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu
kopuma un nepieciešamajiem strukturālajiem pasāEPCēkas konstrukciju
EPC+
EPC++
kumiem, lai nodrošinātu
stabilitāti,
līdz iedzīvotāju drošībai un aktīvu uzlabošanai.
Minimālie
energo- izvērTrešais pīlārs ietver juridiskās
dokumentācijas
efektivitātes
tējumu, kas iekļauj līgumu
veidnes un pasākumi
norādījumus, kas
ESKO jāizmanto. Tie ir izklāstīti vienkāršā valodā un definē
visu pušu tiesības un pienākumus
tiešsaistes
procesā.
Strukturālie
pasākumi

Šāda līmeņa standartizācija nodrošina, ka ESKO strādā
atbilstoši savām labākajām zināšanām un nodod darEnergoefektivitātes mērķi
bus atbilstoši noteiktajām prasībām, ko izprot arī dzīvokļu īpašnieki. Tas ir arī atbalsts ilgtermiņa procesam.
Pārﬁnansēšanai
Uzskatāmi pierādīts, ka daudzos gadījumos dabisku
Tehniskie
refleksu ietekmē dzīvokļu īpašnieki izlems par labu īskritēriji
ESKOtermiņa risinājumiem un uzņēmumiem, kas piedāvās
vieglāk pieejamus produktus. Nodrošināt skaidru nosacījumu izklāstu, tiek novērstas neauglīgas diskusijas,
Segtajiem aktīviem
jo mērķis ir panākt un īstenot oglekļa emisiju neatkarīgus risinājumus līdz 2050. gadam.

EPC

EPC+

EPC++

Pārﬁnansēšanai

Minimālie energoefektivitātes pasākumi

ESKO

Strukturālie pasākumi

Segtajiem aktīviem

Energoefektivitātes mērķi

Tehniskie
kritēriji

Vispārīgie atbilstības
kritēriji

Projekta izstrāde
±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

Visaptverošs ēkas atjaunošanas projekta process

Projekta cikls

IEGULDĪJUMU VADLĪNIJAS

Ieguldījumu cikls

ESKO

NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI

Finansējums

NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI

Pārﬁnansēšana
Uzturēšana

Juridiskie
dokumenti

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS
Pirmais svarīgākais ieguvums ir uzlabotais saistīto
risku novērtējums, sadalījums un samazinājums. Tomēr šis finanšu instruments piedāvā vēl citas priekšrocības, ne tikai labāku risku novērtējumu. Pirmkārt,
dzīvokļu īpašnieki jau no projekta sākuma saprot, ka
projekta finansējumu pilnībā organizē ESKO un LABEEF. Komercbankas zina, ka projektam ir veikta visu
aspektu pienācīga padziļināta izpēte, attiecībā uz kuriem tai trūkst kompetences, piemēram, par tehnisko

projektu un nepieciešamo rezultātu. Turklāt LABEEF
nodrošina bankām atbalsta mehānismu gadījumā, ja
ESKO nepilda saistības. Visbeidzot visas puses saprot,
kādā veidā projektam tiek 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.

Papildus
pasākumi
EPC

EPC+

17

EPC++
i

16

EPC

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
0.62 EUR/m2 mēnesī

(95.9 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”

KAPITĀLU 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 īstenotajā projektā ESKO kapitāla svērtās izmaksas 2019. gadā bija 5,2%.

1,0

Aizdevums

Būvuzņēmējs

Energoaudits
3-4 nedēļas

Maksa par enerģiju

0,5

um

Šie naudas līdzekļi ļāva LABEEF iepirkt pirmās nākotnes naudas plūsmas no ietaupījumiem 2018. gadā.

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

Tomēr kredītprasību finansētāja pūliņi un 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 ir cilvēki.

1,5

0,0

Tas apliecināja metodoloģijas ekonomisko, juridisko
un tehnisko lietderību. Finanšu instrumenta dati atbilst visam gaidītajam attiecībā uz ieņēmumiem un
izdevumiem.

Atjaunošanas maksa

2,0

0,5

KAPITĀLU AVOTI
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) ar
LABEEF koncepciju tika iepazīstināta 2012. gadā. Koncepcija ieguva savas aprises 2014. gada novembrī, kad
notika pirmās sarunas starp ERAB, Latvijas Garantiju
aģentūru, Latvijas Ekonomikas ministriju un Latvijas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Līdz 2015. gada maijam tika saskaņots mandāts starp
kredītprasību finansētāju Funding for Future (F3),
ERAB un Latvijas valdību. 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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ĪSTENOTIE PROJEKTI

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Visaptveroša ēku atjaunošana Dobelē

Visaptveroša ēku atjaunošana Rīgā

SIA “eco.NRG” pieredze

SIA “RenEsco” pieredze

Dzīvokļu īpašnieku
maksājumi
2,5

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

EUR/m2 mēnesī

1,5

EPC ekspluatācijas izmaksas

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

2,5

Ēkas tips: 103. sērija
Stāvi: 5
Kāpņutelpas: 5
Kopējā platība: 4848 m²
Dzīvokļi: 70
Būvniecības gads: 1976.

Atjaunošanas izmaksas

2,0

Dzīvokļu īpašnieku
maksājumi

Galvenie fakti
par ēku

1,5

Sadarbības modelis
Īstermiņa
ﬁnansējums

ALTUM
Grants

Ilgtermiņa
ﬁnansējums

1,0
0,5

PĒC

Sadarbības modelis

Darbu programma

Grants + Aizdevums

ntr

ac
s
um
Līg

Projekta
izmaksu tāmes
2 nedēļas

Tehniskā projekta
izskatīšana ALTUM
6 nedēļas

Co
•
•
•
•
•
•

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

Tehniskā
EPC priekšlīguma
projekta izstrāde slēgšana par projekta
24 nedēļas
izstrādi
4 nedēļas

Maksa par enerģiju
pirms
0.93 EUR/m mēnesī
(191.1 kWh/m² gadā)
2
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Granta
pieteikums
8 nedēļas

Dzīvokļu
īpašnieku lēmums
6 nedēļas

Granta
līgums
6 nedēļas

Būvdarbi
24 nedēļas

eco.NRG

(energoefektivitātes
pakalpojumu sniedzējs)

Būvuzņēmējs

Projekta vadība,
projektēšana,
iepirkumi,
uzraudzība
energoefektivitātes garantija

Process un termiņi

Enerģijas ietaupījums
Maksa par enerģiju
pēc
0.62 EUR/m mēnesī
(101.0 kWh/m² gadā)

Energy Audit
6 nedēļas

2

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

Pasākumu
noteikšana
3 nedēļas

Projekta
izmaksu tāmes
2 nedēļas

Dzīvokļu
īpašnieku lēmums
3 nedēļas

ALTUM
saskaņojums
3 nedēļas

Tehniskā projekta
izskatīšana ALTUM
3 nedēļas

Tehniskā projekta
izstrāde
32 nedēļas

0.88 EUR/m2 mēnesī

EPC priekšlīguma slēgšana
par projekta izstrādi
3 nedēļas

Iepirkuma rezultātu
saskaņojums ALTUM
2 nedēļas

Granta
pieteikums
4 nedēļas

Dzīvokļu īpašnieku
lēmums
6 nedēļas

Maksa par enerģiju
pēc
0.38 EUR/m2 mēnesī
(89.3 kWh/ m² gadā)

Projekta ieguldījumu izmaksas
Kopējās projekta izmaksas: 1 331 635
Kopējās izmaksas uz 1m2: 274.7€/m²
ALTUM granta komponente:

Būvniecības
iepirkums
12 nedēļas

• Visu ēkas norobežojošo konstrukciju
siltumizolācija (ventilēta fasāde) un
oriģinālo logu nomaiņa; lodžiju
iestiklošana.
• Jaunas apkures, aukstā
un karstā ūdens sistēmas
• Jaunas lietus notekūdeņu
un kanalizācijas sistēmas
• Jauns jumta segums
un aizsargbarjeru remonts

Maksa par enerģiju
pirms

(209.3 kWh/ m² gadā)

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.

• Novecojusi un disbalansēta apkures sistēma
• Nepietiekams gaisa apmaiņas apjoms
• Sabrukuši izplūdes gaisa vadi, ūdensapgādes
un lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas
• Milzīgi siltuma zudumi caur ēkas fasādes
elementiem
• Bojātas ieejas durvis un piekļuve jumtam

Enerģijas ietaupījums

(2016. gada septembris – 2020. gada marts)

Projekta ieguldījumu izmaksas

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.)

Biedrība
Skolas 14

t

ALTUM
saskaņojums
6 nedēļas

PĒC

ac

s

Būvuzņēmējs

(2017. gada septembris – 2020. gada februāris)

Būvniecības
iepirkums
16 nedēļas

PIRMS

ntr

um

Līg

Projekta vadība,
projektēšana,
iepirkumi,
uzraudzība,
energoefektivitātes garantija

Pasākumu
noteikšana
2 nedēļas

0,88

Darbu programma

ALTUM

renEsco

Process un termiņi

Energoaudits
4 nedēļas

Maksa par enerģiju

0,07
0,10
0,27

(LABEEF)

(mērķa uzņēmums) (pilnvarotā persona)

Ēkas
Bērzupes ielā 23
iedzīvotāji

Apsaimniekošanas maksa

0,50

Co

invEsco

Uzkrājums remontdarbiem
0,20

0,38

0,0

t

(invEsco)

PIRMS

EPC ekspluatācijas izmaksas

1,08

0,53

0,0

Atjaunošanas izmaksas

2,0
EUR/m2 mēnesī

Galvenie fakti
par ēku

€

50% no projekta kopējām izmaksām

Būvdarbi
45 nedēļas
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IZAICINĀJUMI

PROJEKTA IZAICINĀJUMI

SUNShINE sastapās ar daudziem izaicinājumiem. Zemāk uzskaitīti nozīmīgākie no tiem, kā arī dotas dažas
rekomendācijas.

PRIVĀTPERSONĀM PIEDEROŠAS DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS –
UNIKĀLA IESPĒJA
Izaicinājums:

Mazināšana:

Ikviens projekts ir atkarīgs no savstarpējas pušu uzticēšanās un vienotas vērtību izpratnes. Reizēm to ir
grūti panākt starp divām darījuma 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, pēc kuras mājiena varētu atrisināt šīs grūtības, tomēr problēmu var mazināt, veidojot uzticēšanos ar atklātas komunikācijas stratēģijas
palīdzību. Zemāk uzskaitītas aktivitātes, kuras var īstenot ESKO:

Informācijas nesaskaņotība starp dzīvokļu īpašniekiem, namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, būvuzņēmējiem, bankām vai valsts iestādēm bija tik milzīga,
ka nebija iespējams pieņemt lēmumu par visaptverošu 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.

•
•

•

Turklāt Austrumeiropā pastāvīgās politiskās, sociālās
un tirgus izmaiņas ir izraisījušas lielu neuzticēšanos no
sabiedrības puses, kas sadarbībai ir būtisks faktors.

•

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
kā pats par sevi saprotams, bet projekta izstrādes gaitā, pirms saistošās izmaksu tāmes
iesniegšanas, jau energoaudita veikšanas
posmā tiks apspriestas investīciju izmaksas.
Šie skaitļi ir ļoti rūpīgi jāizvērtē:
• ja tiks parādīti mazāki skaitļi nekā galīgie, 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 nevajag uzsvērt
vienīgi energoefektivitāti un ietaupījumus,
bet drīzāk tādus pārdošanas argumentus kā
esošie dzīves standarti, ēkas mūža pagarināšana, ikdienas komforta problēmu atrisināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana un ēkas
vērtības pieaugums.

NORMATĪVAIS IETVARS
Izaicinājums:
Lai izstrādātu uzņēmējdarbības modeļus un finanšu
instrumentus daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, ir nepieciešama ilgtermiņa mājokļu politika.
Pareizais normatīvais ietvars sākas ar ilgtermiņa mājokļu
politiku, kas nosaka šī sektora vīziju un mērķus. Balstoties uz šo politiku, tiek izstrādāti 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.
Mājokļu sektora normatīvais ietvars var tikt būtiski uzlabots, piemēram:
• 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 gadījumos, kad kvorumu nav iespējams sasaukt pirmo kopsapulču mēģinājumos, kvorums
tiek samazināts turpmākos 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 būs atbildīga par parādu atgūšanu
no nemaksājošajiem dzīvokļu īpašniekiem.
•

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 varētu slēgt energoefektivitātes pakalpojumu līgumus. Tas rada būtiskus kavējumus.
Mazināšana:
Nav viena konkrēta risinājuma, kas novērstu valsts
politikas trūkumu un politisko nenoteiktību. SUNShINE pielāgojās esošajai situācijai, pieliekot aizvien
lielākas pūles pārmaiņu ieviešanā. 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.
Šis izaicinājums tika mazināts arī mēģinot sasaistīt
projekta mērķus ar nacionālajiem un Eiropas mērķiem. SUNShINE parādīja, ka projekts palīdzēja sasniegt nacionālos energoefektivitātes mērķus un sniedza risinājumu, kā šim sektoram piesaistīt privātās
investīcijas.

>50 tikšanās
Tikšanās ar Saeimas pārstāvjiem:

4 prezentācijas

ar Valsts sekretāra
vietniekiem,
ministru padomniekiem
un valsts iestāžu
augstāko vadību

apakškomitejās

6 tikšanās
ar ministriem

>20 tikšanās

ar Saeimas deputātiem

SUNShINE noturēto sanāksmju skaits par normatīvā regulējuma jautājumiem
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PROJEKTA IZAICINĀJUMI

PROJEKTA IZAICINĀJUMI

PIEPRASĪJUMS UN PIEDĀVĀJUMS

PROBLĒMAS AR SUBSĪDIJĀM

Izaicinājums:

Mazināšana:

Izaicinājums:

Mazināšana:

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

Lielam mērogam nepieciešams strukturēts pieprasījums un piedāvājums, kur visu iesaistīto pušu intereses
ir salāgotas ar galīgā saņēmēja – dzīvokļu īpašnieku –
interesēm. Lai panāktu lielu mērogu, vispirms ir nepieciešams nospraust nelielus mērķus. Nav nekādas iespējas atjaunot simtiem ēku, ja vispirms netiek kārtīgi atjaunota viena! Galvenais ir saprātīgi mērķi attiecībā uz visu
procesu, kas sasniedzami saprātīgos termiņos. Plānojot
šo procesu, nepieciešama ārkārtīgi piesardzīga pieeja
attiecībā uz termiņiem. SUNShINE tika sākotnēji iecerēts īstenot trīs gados. Projekts ievilkās piecu gadu garumā. Lai panāktu lielāku mērogu, var būt nepieciešami
vēl pieci gadi. Atcerieties, ka, lai panāktu lielāku mērogu:

Daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana Latvijā
tiek atbalstīta, izmantojot ievērojamas ES struktūrfondu nodrošinātās subsīdijas granta veidā. Šīs subsīdijas sedza līdz pat 50% no attiecināmajām investīciju
izmaksām, un daudzdzīvokļu ēku atjaunošana ir kļuvusi 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 atklāja 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 nonāk maksātnespējas stāvoklī. 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.
• Subsīdiju shēma kļūst arī par šķērsli privātā finansējuma biznesa modeļiem, kā piemēram,
LABEEF.

Daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai vēl aizvien nepieciešams atbalsts, lai to kā komercdarījumu
varētu atļauties dzīvokļu īpašnieki un viņiem tas šķistu
interesants. Tomēr šajā procesā iesaistītajām pusēm
būtu jāapsver turpmāk norādītais:
• 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.

Šādos apstākļos dzēšam un sākam ar 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, nolūkā nodrošināt ESKO ilgtermiņa kapitālu, bet tad no komercbankām iegūt 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, jo
projekta finansējums nebija nodrošināts. Tikmēr LABEEF centās pārliecināt ERAB apsvērt daudzdzīvokļu
ēku visaptverošu atjaunošanu kā iespēju ar pieņemamiem kredītriskiem. Tad, kad normatīvais regulējums
tika beidzot grozīts un finansējums bija pieejams, dzīvokļu īpašnieki un ESKO jau bija vīlušies un zaudējuši
uzticēšanos.

1. nepieciešams pilnvērtīgs normatīvais regulējums, kas ļauj ilgtermiņā radīt standartizētus
produktus un pakalpojumus;
2. nepieciešama naudas līdzekļu piesaiste, kas
pieejami 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.
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Visas SUNShINE modelī iesaistītās puses
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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, lai atbalstītu finanšu
instrumentu izveidi nevis izsniegtu grantus, ir labākā
šī izaicinājuma mazināšanas stratēģija.
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Ilgtermiņa darbs
īstermiņa ciklu vietā.

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 uzlabošanai, lai
tās atbilstu veselības un drošības normām un
būvniecības normatīviem, būtu jābūt obligātai.
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Risku mazināšana.
Īsāks apgrozījums un
ātrāka atdeve.
Potenciāli labāki
ieņēmumi.
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Enerģētiskā drošība.
Maksājumu bilance.
Ieguldījumi.
Pakalpojumu
ekonomika, Nodokļu
ieņēmumi.

nka

Ilgtermiņa zema
riska instruments
ar indeksētiem
ieņēmumiem.
Ieguldījumi ar pozitīvu
ietekmi uz vidi
un klimatu.
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Aktīvu uzlabošana.
Labāki mājokļi.
Mazāk pakļauti enerģijas
cenas mainībai.
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1 Līdzvērtīgu projektu ieguldījumu izmaksas.
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IZAUGSMES MODELIS:
PĀRSKATS PAR LABEEF
DARBĪBU EIROPĀ
SUNShINE pieredze, atbalstot daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu, piesaistot privātos ieguldījumus daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā uzskatāmi apliecina šāda veida instrumentu nepieciešamību. Pēc 5
gadu darba vairākas citas valstis pēta Latvijas-Baltijas
Energoefektivitātes fonda izveidošanā gūto pieredzi
un mācības. Šobrīd tiek īstenoti vēl divi Eiropas mēroga projekti - Accelerate SUNShINE (www.sharex.lv)
un FinEERGo-Dom (www.fineergodom.eu), kas turpina darbu ar privāto un publisko ēku visaptverošu
atjaunošanu. Vairākām ieinteresētajām pusēm Eiropā
ir kopīga vēlme izveidot tādu “ekosistēmu”, lai ēku visaptveroša atjaunošana varētu notikt plašā mērogā.
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