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QualitEE projekta kopsavilkums
QualitEE projekta mērķis ir:

Standartizēt ar energoefektivitātes pakalpojumu (turpmāk tekstā EEP) kvalitāti saistītos aspektus
un institucionalizēt kvalitātes nodrošināšanas procesus:

 Standartizētu “Kvalitātes kritēriju” izstrāde
— Tehniskās un finansiālās vadlīnijas

— Vienkāršs, bet efektīvs rīks dažādu EEP piedāvājumu izvērtēšanai

— Kritēriji, kurus klienti var iekļaut pakalpojuma līgumā

— Katram kvalitātes kritērijam ir noteikti vairāki kritērija novērtēšanas rādītāji

 Nacionālo kvalitātes vadības sistēmu ieviešana partnervalstīs
— 11 nacionālo veicināšanas komandu izveidošana

— Iepazīstināšana ar nacionālajām diskusiju platformām

Samazināt energoefektivitātes pakalpojumu sarežģītību un palielināt pakalpojumu kvalitāti
 Tehnisko kvalitātes kritēriju piemērošana 24 pilotprojektiem

— Vācijā un Austrijā katrā pa 3 pilotprojektiem, 9 citās valstīs katrā pa 2 pilotprojektiem

— Tehnisko kvalitātes kritēriju ietveršana pakalpojuma līgumā un konkursa dokumentācijā

— 33 apmācību semināri EEP tirgus dalībniekiem

 Kvalitātes kritēriju un kvalitātes nodrošināšanas modeļa izplatīšana
— Viegli saprotama un lietojama datubāze par EEP tirgu

— Ziņu izdevumu, preses relīžu un ziņojumu izplatīšana sociālajos medijos

— 68 nacionālas un starptautiskas prezentācijas

Palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā

Palielināt klientu un finansēšanas institūciju uzticību EEP sniedzējiem
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1. modulis

Iepazīstināšana ar energoefektivitātes pakalpojumiem, īpaši
pievēršot uzmanību energoefektivitātes pakalpojumu līgumiem

Projekta posmi un to norise

Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu finansēšana

Eiropas Rīcības kodekss
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Finansēšanas institūcijas➝ tās, kurām ir potenciāla interese
energoefektivitātes projektu finansēšanā vai kuras jau sniedz
finansējumu EEP sniedzējiem vai klientiem un uzņemas daļu 
no projekta riska

EEP sniedzējiem➝ jo īpaši tiem, kas plāno realizēt EEP vai jau
ir iesaistīti un vēlas ieviest kvalitātes kritērijus

Mērķa grupa
Publiskajiem un privātajiem klientiem➝ tiem, kas ir ieinteresēti izstrādāt
EEP. Sekojošu ēku īpašniekiem un pārvaldniekiem:

 Skolu un universitāšu

 Slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu

 Viesnīcu

 Daudzstāvu dzīvojamo māju

 utt.
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Apmācību mērķis

Vienotas izpratnes par “labu kvalitāti” iegūšana

Apmācības veicinās kvalitātes kritēriju plašu izmantošanu EEP 
projektos. Tas novedīs pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās un 
radīs labāko EEP sniedzēju atpazīstamību. 

Labi informēti investori, palielināta projektu pārskatāmība un 
uzticība EEP sniedzējiem samazinās laiku, kas nepieciešams lēmuma
par investīciju piešķiršanu pieņemšanai

Apmācību 1. modulis sniedz nepieciešamo pamatinformāciju par 
EEP, EEP līgumiem un to, kā šie projekti tiek finansēti
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Energoefektivitātes pakalpojumi

Četri galvenie apsvērumi: 

Projekta dzīvotspēja

Kapitāla pieejamība

Risks

Ietaupījums
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Avots: Trust EPC South, D4.2 Training modules for tertiary sector actors, 80. slaids, 2016. gads

Termins ‘energopakalpojums’ ir fizisks labums, lietderīgums vai ieguvums, kas
gūts no enerģijas un energoefektīvas tehnoloģijas vai tāda pasākuma
apvienojuma, kurā var būt iekļautas pakalpojuma sniegšanai vajadzīgās
ekspluatācijas, uzturēšanas un kontroles darbības un ko sniedz, pamatojoties
uz līgumu, un attiecībā uz kuru parastos apstākļos ir pierādīts, ka tas izraisa
pārbaudāmu un izmērāmu vai aplēšamu energoefektivitātes uzlabojumu vai
primārās enerģijas ietaupījumu [2. pants, Direktīva 2012/27/EU par
energoefektivitāti]
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Energoefektivitātes pakalpojumu veidi
Energoefektivitātes pakalpojuma līgums (Energy Performance Contracting -
turpmāk tekstā EPC): saskaņā ar energoefektivitātes direktīvu, “EPC ir tāda 
līgumiska vienošanās starp energoefektivitātes palielināšanas pasākuma 
saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un pārrauga visā līguma darbības laikā, 
ja ieguldījumus (darbu, piegādi vai pakalpojumu) minētajā pasākumā apmaksā 
attiecībā uz līgumā atrunātu energoefektivitātes palielinājuma līmeni vai citu 
energoefektivitātes kritēriju, piemēram, finanšu ietaupījumu, par kuru ir 
panākta vienošanās”
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Energoapgādes pakalpojuma līgums (Energy Supply Contracting - turpmāk tekstā
ESC): ”ESC ir līgumiska vienošanos par efektīvu enerģijas piegādi. ESC ir noteikts, ka 
piegādātā enerģija tiek mērīta megavatstundās (MWh)”

Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojuma līgums (Operational Contracting –
turpmāk tekstā OP): OP ir viens no energoefektivitātes pakalpojumu līgumu
veidiem, kuriem nav nepieciešamas lielas investīcijas. OP šeit tie tiek definēts tāpat
kā EPC.

Integrētās enerģijas līgums (Integrated Energy Contracting – turpmāk tekstā IEC): 
IEC ir energoefektivitātes pasākumu kombinācija, kas ietver energoapgādes 
pakalpojumu līgumus parasti ar īstermiņa “operatīvu verifikāciju” nevis pastāvīgām 
pārbaudēm un mērījumiem.
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Energoefektivitātes pakalpojuma
līgums

VISPĀRĒJS IEVADS
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Dalībnieki
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KLIENTSESKO

KoordiantorsApakšuzņēmēji

Finansēšanas institūcijas
Finansēšanas institūcijas: nodrošina finansiālus
līdzekļus energoefektivitātes pasākuma īstenošanai

Energoservisa kompānijas (ESKO): energoefektivitātes
pakalpojuma sniedzēji saskaņā ar EPC. ESKO var būt
sadarbība ar apakšuzņēmējiem, kuri piegādā
nepieciešamās komponentes un veic uzstādīšanas
darbus. Apakšuzņēmēji par savu darbu kvalitāti
atbild ESKO nevis klientam

Klients: publiska vai privāta aktīva (piemēram, biroja
ēkas, dzīvojamās ēkas, ielu apgaismojuma utt.) 
īpašnieks vai pilnvarots īpašuma pārvaldnieks

Koordinators: pieredzējis cilvēks vai uzņēmums, kas 
palīdz klientam noslēgt energoefektivitātes
pakalpojuma līgumu ar ESKO
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EPC koordinators
Projekta izstrādes posms:

 Sākotnējā finanšu un tehniskā analīze

 Dažādu iespēju salīdzināšana, palīdzot klientam izlemt, vai pašam
realizēt energoefektivitātes projektu vai piesaistīt ESKO.

 Informācijas sniegšana klientiem un ieinteresētajām pusēm par 
tālākajām procedūrām

 Projekta sākotnējā struktūra

 ESKO biznesa modeļu atlase un pielāgošana

 Sākotnējie finanšu aprēķini

Projekta iepirkumu posms:
 Visatbilstošākās iepirkumu procedūras izvēle

 ESKO kvalifikācijas un atlases kritēriju definēšana

 Konkursa dokumentācijas izstrāde

 EPC izstrāde

 Sarunas ar ESKO un labākā piedāvājuma izvēle
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Galvenie elementi
Komplekss pakalpojums – ESKO rūpējas par: 

 Projekta īstenošanu: energoauditu, tehnisko apskati, projekta dokumentācijas izstrādi

 Būvniecības un uzstādīšanas darbiem: (tieši vai sadarbojoties ar apakšuzņēmējiem) 

saskaņoto energoefektivitātes pasākumu īstenošanu

 Pakalpojumiem: EPC darbības laikā ESKO ir atbildīgs (tieši vai sadarbojoties ar

apakšuzņēmējiem, vai vienojoties ar klienta personālu) par realizēto

energoefektivitātes pasākumu ekspluatāciju un uzturēšanu

 Projekta ietaupījuma mērīšanu un pārbaudi (turpmāk tekstā M&P): ESKO parasti ir

atbildīgs par sasniegtā enerģijas ietaupījuma, salīdzinot ar enerģijas ietaupījuma

garantiju, noteikšanu.

Visaptveroši pasākumi

 ESKO izstrādā visaptverošu pasākumu kopumu, kas atbilst konkrētā objekta

vajadzībām, kurā var tikt iekļauti energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu, 

decentralizētas ražošanas, ūdens uzglabāšanas un citi pasākumi

11Avots: projekts TRANSPARENCE
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Nozīmīgie EPC aspekti
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DARBĪBAS SFĒRA: definē, kādus pakalpojumus sniedz ESKO un kāda izmaksu līmenī

Būvniecības un iekārtu uzstādīšanas periodā

Enerģijas ietaupījuma garantija un veids, kā ietaupījums tiek mērīts un pārbaudīts

Klienta un ESKO tiesības un pienākumi

Pakalpojumu sniegšanas periodā

Līguma noteikumi

Kā tiks risināti strīdi, apstākļu izmaiņas, negaidītas problēmas

EPC ir ietverti un tiek skaidroti sekojoši aspekti:

RISKI: ESKO uzņemas tehniskos, finansiālos un komerciālos riskus
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Enerģijas ietaupījums

Energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ESKO garantē, ka 
enerģijas patēriņš tiks samazināts, salīdzinājumā ar atskaites
vērtību pie tiem pašiem klimatiskajiem un robežu
nosacījumiem

ATSKAITES 
VĒRTĪBA

PĒC

Enerģijas
ietaupījuma

garantija

Enerģijas ietaupījuma garantija tiek norādīta
energoefektivitātes pakalpojuma līgumā Mērīšana un pārbaude Norēķināšanās

ESKO jākompensē iztrūkstošā
enerģijas ietaupījuma daļa 
(Finansiāls risks)

Ieņēmumi no papildus
enerģijas ietaupījuma tiek
sadalīti starp ESKO un klientu

saskaņā ar EPC..

Enerģijas ietaupījuma garantija (1)

ATSKAITES 
VĒRTĪBA

PĒC 
GARANTIJAS

Patiesais
enerģijas

ietaupījums

M&P

ATSKAITES 
VĒRTĪBA

M&P

Iztrūkstošā
daļa

Papildus ietaupījums

PĒC 
GARANTIJAS

Patiesais
enerģijas

ietaupījums
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Enerģijas ietaupījuma garantija (2)
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Visaptverošs energoefektivitātes pasākumu kopums
Visaptveroša

renovācija

Viegli
sasniedzami

mērķi

Garāks EPC darbības laiks, lai
saglabātu izmaksas pieņemamā līmenī

Īsāks EPC darbības laiks

Enerģijas ietaupījums: atkarīgs no projekta – parasti robežās no 15% līdz 50%
Vairāk nekā 50% ir iespējami visaptverošas renovācijas projektos
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Ekspluatācijas izmakas ar EPC, 
kas tiek nosegtas ar enerģijas

ietaupījuma garantiju

EPC izmaksas

EPC sākas EPC beidzas

EPC izmaksas

EPC sākas EPC beidzas
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Ekspluatācijas izmakas ar EPC, 
kas tiek nosegtas ar enerģijas

ietaupījuma garantiju
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EPC struktūras piemērs
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A2. RENOVĀCIJAS

DARBU BUDŽETS UN 

DARBĪBAS SFĒRA

A5. EKSPLUATĀCIJAS UN 

UZTURĒŠANAS

ROKASGRĀMATA

2. PAKALPOJUMS 3. NOSACĪJUMI1. DARBĪBAS SFĒRA

SPECIFISKS NOSACĪJUMS

A1. INFORMACIJA PAR 

AKTĪVU

A4. ATSAUCES VĒRTĪBA

UN ENERĢIJAS

IETAUPĪJUMA GARANTIJA

A6. AR ENERĢIJU

SAISTĪTĀS IZMAKAS UN 

M&P

A9. PILNVAROTIE

PĀRSTĀVJI

4. KOMPENSĀCIJA

A3. KOMFORTA

STANDARTI
A7. FINANSIĀLĀS

IZMAKAS

A8. EKSPLUATĀCIJAS UN 

UZTURĒŠANAS IZMAKAS

1. DEFINĪCIJAS

3. DROŠĪBAS KVALITĀTE UN KOMFORTS

5. ESKO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7. NORĒĶINĀŠANĀS KĀRTĪBA

6. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10. M&P UN DATU PĀRVALDĪBA

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

9. SLĒPTAIS STĀVOKLIS

16. PROGRAMMATŪRAS UN IP TIESĪBAS

11. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA

12. PASĀKUMU UZTURĒŠANA

13. APDROŠINĀŠANA

14. PRETENZIJU IZTEIKŠANA

15. PASĀKUMU NOSAUKUMI

17. IZMAIŅAS AKTĪVA LIETOŠANĀ

18. DEMONTĒTO IEKĀRTU LIKVIDĒŠANA

19. ATBILDĪBA

20. LĪGUMA IZBEIGŠANA

21. NEPĀRVARAMA VARA

22. KONFIDENCIALITĀTE

23. NOSLĒGUMS UN GROZĪJUMI

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

2. LĪGUMA NOSACĪJUMU AKCEPTĒŠANA

4. GARANTIJA

24. PUŠU PĀRSTĀVĪBA

25. PAZIŅOJUMI

26. PARAKSTI
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Līguma ilgums
Visbiežāk saistīts ar:

 Projekta investīciju izmaksām

 Enerģijas ietaupījuma potenciālu

 Enerģijas izmaksām

 Finanšu plāns un finansējuma izmaksas

Piemēri:
 Apgaismojuma, apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, 

energopārvaldības projektu ilgums parasti ir no 4 līdz 10 gadiem

 Visaptverošas ēkas renovācijas projektu ilgums parasti ir līdz 20 gadiem

16
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Energoefektivitātes pakalpojuma
līgums

PROJEKTA POSMI un TO NORISE
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Vispārējs process
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Garantētā
darbība

Provizoriska
analīze

Iepirkuma
procedūra

Pasākumu
īstenošana

Izvēle izmantot
EPC

Projekta
identificēšana

Koordinators

Datu vākšana, 
pārrunas

Datu pārbaude, 
konkursa

dokumentācija ar EPC

Uzstādīšanas darbu
pārvaldība

Enerģijas ietaupījuma
M&P

Enerģijas ietaupījuma
potenciāla

novērtēšana

ESKO ESKOKoordinators Koordinators

Citu pasākumu
īstenošana

Avots: projekts TRANSPARENSE (pārveidots materiāls)

2

BŪVNIECĪBAS DARBU/IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS PERIODS

Atkarīgs no projekta izmēra un sarežģītības Līdz 20 gadiem±10-20 mēneši

PROJEKTA IZSTRĀDE PAKALPOJUMA PERIODS

41 3

Klients

Parakstīts EPC EPC
beidzas
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EPC procesu realizēšanas laiks
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Projekta identifikācija un sākotnējas sarunas par darbu
organizēšanu (koordinators)

Sākotnējā analīze – EPC  tehniskās un ekonomiskās iespējas
(koordinators)

Izvēle izmantot EPC

Iepirkuma procedūra

Parakstīts EPC 

Iekārtu uzstādīšana un energoefektivitātes
pasākumu īstenošana

Sistēmas testēšana

Garantētā darbība

Kopējās bilances ziņojums

3 - 6 mēneši

2 - 4 mēneši

4 - 6 mēneši

2 - 6 mēneši

1 - 2 mēneši

Līdz 20 gadiem

Sākotnējais tehniskais
potenciāls

Finansēšana, tiesiskais
regulējums

Sankcijas, ja ietaupījums
netiek sasniegts

Mērījumi un pārbaude

Avots: projekts TRANSPARENCE
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Procesu riska novērtējums
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Avots: projekts SUNShINE – Latvijas-Baltijas Energoefektivitātes fonda investīciju vadlīnijas (pārveidots materiāls)

BŪVNIECĪBAS/IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS PERIODS 
Atrunāts EPC

Atkarīgs no projekta izmēra un sarežģītības Līdz 20 gadiem, atkarībā no pasākumiem un objekta± 10-20 mēneši

PROJEKTA IZSTRĀDES PERIODS

EPC beigas

Sākuma datums Datums, kad objekts tiek nodots
ekspluatācijā

Darbu pabeigšana

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PERIODS
Atrunāts EPC

± 30 dienas

Parakstīts EPC

• Pieredzējis koordinators

• Iespējas realizēt projektu

• Iepirkuma
procedūras/līguma veidnes

• Klienta kredītu un neizpildīto
saistību riska analīze

• ESKO pieredze būvdarbu un iekārtu uzstādīšanas
pārvaldībā un nodošanā ekspluatācijā

• Projekta vadība un uzraudzība

• Piemēroti tehniskie risinājumi, iekārtas un 
materiāli

• Klienta maksājumu disciplīna

• Īstenoto energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu atbilstoša ekspluatācija un 
uzturēšana, ko veic ESKO

• Apdrošināšana

• Komunikācija

Projekta izstrādes riski
Nav saistīti ar EPC

Tiek mazināti atbalsta un 
dotāciju programmu dēļ

Projekta īstenošanas riski
Visbiežāk novēroti būvniecības nozarē Atmaksāšanas riski, visbiežāk novēroti komunālo

pakalpojumu nozarē
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Pirms identificēšanas:
 Ļoti motivēts klients

 Skaidrs un apņēmīgs lemumu pieņemšanas process

 Pieeja informācijai un objektam

EEP sniedzējs vai koordinators:
 Enerģijas patēriņa datu vākšana un analizēšana

 Izvērtējums

 Energoaudits

Klients sagaida:
 Iesaistīšanu jau projekta pašā sākumā

 Ka viņa viedoklis tiks ņemts vērā

21

Garantētā
darbība

Provizoriska
analīze

Iepirkuma
procedūra

Pasākumu
īstenošana

Projekta
identificēšana

Avots: TRANSPARENCE



www.qual i tee.eu

Tiek iesniegts pirmais ziņojums par rekomendētajiem pasākumiem

 Sākotnējs projekta izmaksu aprēķins, kas palīdz projektam iegūt atbalstu
un darbu organizēšanas apstiprinājumu

EEP sniedzējs/koordinators izvērtē, kāds būs enerģijas patēriņš un 
izmaksas, ja tiks īstenoti rekomendētie pasākumi

 Šajā posmā visbiežāk izmantotie rentabilitātes indikatori ir vienkāršais
atmaksāšanās laiks (simple payback - SP) vai pašreizējā neto vērtība (Net 
present value - NPV) 

Jāņem vērā arī papildus priekšrocības

 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums

 Labāki komforta apstākļi (gaisa kvalitāte, iekštelpu temperatūra utt.)

 Objekta uzturēšanas izmaksu samazinājums

22Avots: EnPC-INTRANS

Garantētā
darbība

Provizoriska
analīze

Iepirkuma
procedūra

Pasākumu
īstenošana

Projekta
identificēšana
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Katram uzņēmumam ir sava iepirkuma realizēšanas procedūra

Ja EPC koordinators ir izstrādājis visus iepriekšējos dokumentus, tad parasti
viņš palīdz arī šajā posmā

 EPC koordinatoram ir pieredze energoefektivitātes pakalpojumu tirgū, tāpēc
viņš zinās, kuri ir vispiemērotākie EEP sniedzēji, lai īstenotu projektu

EEP sniedzējs noteiks enerģijas ietaupījumu, līguma darbības ilgumu, finanšu
ietaupījumu, garantiju, uzturēšanu (ja nepieciešams) un citus vispārīgus
nosacījumus, lai realizētu projektu

 Arī EPC koordinators kopā ar klientu var izstrādāt vēlamos līguma nosacījumus
un palīdzēt klientam izvēlēties piemērotāko EEP sniedzēju

Viens no vissvarīgākajiem iepirkuma procedūras faktoriem ir tas, kā tiks
finansēts projekts

 Piemērotas finansēšanas iespējas izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem, 
piemēram, projekta izmaksu analīzes, pieejamajiem finanšu līdzekļiem un 
valsts finansēšanas iespējām
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Kad EPC ir parakstīts, EEP sniedzējs īsteno projektu saskaņā ar līguma
noteikumiem

 EPC noteikumos jābūt atrunātam laika periodam, kas nepieciešams katra
pasākuma īstenošanai un uzraudzībai

Visi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi jāīsteno, ņemot vērā
nacionālo likumdošanu un standartus

 EPC koordinators var pārbaudīt, vai šis nosacījums tiek izpildīts

EEP sniedzējam ir jānodrošina pienācīga klienta apmācība, pārliecinoties, 
ka viņam ir pilnīga izpratne par to, kā darboties ar jaunajām iekārtām

 Tas palīdzēs iegūt maksimālu rentabilitāti no īstenotajiem pasākumiem

 Arī EPC koordinators var nodrošināt klienta apmācību
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EEP sniedzējs nodrošina līgumā atrunātos ekspluatācijas un iekārtu
uzturēšanas pakalpojumus

EEP sniedzējs līgumā atrunātos termiņos ziņo klientam par sasniegto
enerģijas ietaupījumu:

 Enerģijas ietaupījumu nosaka, salīdzinot nomērīto enerģijas patēriņu pirms un 
pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, veicot laikapstākļu, ēkas
izmantošanas biežuma, darba laika, saražotās produkcijas u.tml. korekciju

 Plānojot enerģijas ietaupījuma mērīšanu un pārbaudi, būtiska nozīme ir
izvēlētajām robežām (viss objekts vai tikai daļa no tā) 

 Konceptam ir jābūt atrunātam EPC un jābalstās uz jau zināmiem protokoliem, 
piemēram, Starptautiskā izpildes rādītāju mērījumu un pārbaudes protokolu
(International Performance Measurement and Verification Protocol - IPMVP)

 Var tikt piesaistīts sertificēts speciālists, lai veiktu enerģijas ietaupījuma
mērīšanu un pārbaudi

EEP sniedzējam ir jāizpilda visas līgumiskās saistības attiecībā uz
energoefektivitāti, finanšu ietaupījumu utt.
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Energoefektivitātes pakalpojuma
līgums

FINANSĒŠANA

26
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Energoefektivitātes finansēšana

27

Vecas automašīnas
nomainīšana

PROJEKTS Jaunas mājas
pirkšana

Energoefektivitāte

Kapitāla veids

Pašu kapitāls Pašu kapitāls Pašu kapitāls

+

Parādsaistības
(līzings)

Parādsaistības
(hipotēka)

+ +

Parādsaistības
(?)

• Līzings un hipotēka ir ļoti standartizēti
pakalpojumi

• Skaidrs nodrošinājums un garantija
• Nav izpildījuma risku (mašīna un māja jau ir

uzbūvēta)

• Zema līmeņa standartizācija
• Kāda veida aizņēmums var tikt

izmantots nekustamā īpašuma un 
infrastruktūras uzlabošanas
projektiem? 

Savs finansējums

Trešo personu finansējums
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Finansēšanas pamatprincipi

28

Parāda
seguma koeficients

Aizņēmējs ir kredītspējīgs

Projektā ir definētas skaidras klienta un 
ESKO īpašumtiesības

Aizņēmējam (ESCO un/vai klientam) ir stingras
saistības = iegulda pašu kapitālu

Klients ir pierādījis maksājumu disciplīnu

ESKO ir ievērojama pieredze šajā sfērā. Tas nozīmē, kas ESKO ir spējīgs
īstenot projektu un veikt nepieciešamās administratīvās un projekta

pārvaldības darbības

Parasti 20% no
kopējām projekta
izmaksām tiek
finansēti ar pašu
kapitālu

Aizņēmējs ir spējīgs nokārtot parādsaistības. Parasti
parāda seguma koeficientam (debt coverage ratio -
DCR) ir jābūt DCR > 1.1

Aizņēmējam ir jābūt vērtspapīriem vai
cita veida nodrošinājumam, lai iegūtu
aizdevumu. Piemēri: uzņēmuma aktīvu
vai akciju ķīla, personiskās garantijas
u.tml.



www.qual i tee.eu

EPC finansēšanas pakalpojumi

 Projekta izpildes periods:

 Pašu kapitāla finansēšana

 Kvazikapitāla finansēšana

 Parādsaistības

— Aizdevums

— Līzings

 Dotācijas

29

 Pakalpojumu sniegšanas periods:

 Pašu kapitāla finansēšana

 Kvazikapitāla finansēšana

 Parādsaistības

— Aizdevums

— Līzings

 Refinansēšana (projekta izpildīšanas
aizdevums)

 Cesija

 Forfeitings

 Vērtspapīru izmantošana

 Projekta izstrādes
periods:

 Pašu kapitāla
finansēšana

 Kvazikapitāla
finansēšana

 Dotācijas/tehniskā
palīdzība

Īstermiņa finansēšana Ilgtermiņa finansēšana

EPC 
izpildīšana

BŪVNIECĪBAS/IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS PERIODS 
Atrunāts EPC

Atkarīgs no projekta izmēra un sarežģītības Līdz 20 gadiem, atkarībā no pasākumiem un objekta± 10-20 mēneši

PROJEKTA IZSTRĀDES PERIODS

EPC beigas

Sākuma datums Datums, kad objekts tiek nodots
ekspluatācijā

Darbu pabeigšana

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PERIODS
Atrunāts EPC

± 30 dienas

Parakstīts EPC
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Finansēšanas pakalpojumu apraksts (1)
Pašu kapitāla finansēšana

 Vienkāršākais un vissvarīgākais finansēšanas avots 

 Parasti vajadzīgs katram projektam, kurā iesaistīts parādsaistību 
finansējums

 Finanšu institūcijas pieprasa pašu kapitālu, lai norēķinātos par 
parādsaistību finansējuma pakalpojumu

 Jo riskantāks ir projekts, jo lielāks ir pašu kapitāla ieguldījums

Kapitāla piesaiste no investoriem

Kvazikapitāls
 Ir parādsaistību finansējums ar pašu kapitāla funkcionalitāti. 

Piemēram:

— Subordinētie akcionāru aizdevumi

— Mezanīna aizdevums

— Riska parādsaistības

 Tā pat kā pašu kapitāls, kvazikapitāls lielākoties nav nodrošināts un tas 
tiek uzskatīts par jaunāko no parādsaistību veidiem 
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Parādsaistību finansēšana
 Visbiežāk izmantotais finansēšanas veids

 Aizdevēji ir tiesīgi saņemt nodevu un procentu maksājumus, kā arī aizdevuma atmaksu. 

 Daudzās valstīs procentu maksājumi tiek uzskatīti par izmaksām, tāpēc tie netiek aplikti ar nodokļiem

 Vistipiskākie parādsaistību finansēšanas veidi ir aizdevums un līzings

Aizdevums
 Banku kredīts ir viens no visizplatītākajiem finansēšanas veidiem. Parasti tiek dota iespēja izvēlēties

starp sērijveida aizdevumu un ikgadējo aizdevumu (skatīt bildes) 

 Lai noslēgtu aizdevuma līgumu, tiek piemērota maksa, kuras apmērs ir atkarīgs no aizņēmēja
kredītspējas, pieejamajām garantijām un projekta veida. 

31

Finansēšanas pakalpojumu apraksts (2)

Procentu
maksājumi

Aizdevuma
maksājumi

Aizdevuma termiņš

Ikgadējā aizdevuma atmaksas grafiks

Aizdevuma termiņš

Sērijveida aizdevuma atmaksas grafiks

Procentu
maksājumi

Aizdevuma
maksājumi
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Līzings

 Bieži vien ir cieši saistīts ar noteiktu tehnoloģiju (piemēram, katlu mājas, ventilācijas iekārtu
uzstādīšana u.c.)

 Bieži saistīts ar tehnoloģiju papildu uzturēšanas pakalpojumiem

 Ar līzingu tiek finansēti aktīvi, kuriem ir specifiskas īpašības:

— Aktīvs ir noņemams → gan likumīgi, gan fiziski

— Aktīvam ir sekundārais tirgus

— Aktīvam ir savi identifikācijas un vērtības dokumenti

 Pastāv divu veidu līzinga formas

— Operatīvā izpirkumnoma

— finanšu izpirkumnomas

Dotācijas

 Dotācijas palielina neto naudas plūsmu, tādējādi samazinot projekta riskus un piesaistot
potenciālos aizdevējus

 Dotācijas ir ierobežotas un ar tām parasti nenosedz 100% no projekta kopējām izmaksām

 Rada papildus riskus, jo bieži vien projekts tiek pakļauts stingriem laika ierobežojumiem, kas 
noved pie mazākas uzmanības pievēršanas pienācīgai projekta izstrādei.

 Var tikt piešķirtas kapitāla finansējuma formā, lai segtu daļu no projekta kopējām izmaksām, kurai
nav nepieciešama atmaksa, vai kā subsidēts aizdevums bez procentu maksājumiem vai ar
procentu maksājumiem, kas ir zemāki par tirgū esošajām procentu likmēm

32

Finansēšanas pakalpojumu apraksts (3)
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Refinansēšana

 Process, kurā aizstāj esošos aizdevumus ar jauniem aizdevumiem, kuriem ir labāki nosacījumi. 
Piemēram, būvniecības un iekārtu uzstādīšanas darbu beigās EPC projekta īstenošanas riski
vairs nav aktuāli, līdz ar to aizņēmējs var meklēt labākus aizdevuma nosacījumus:

— Zemāku procentu likmi

— Aizdevuma termiņa pagarināšanu

— Zemāku parāda/pašu kapitāla koeficientu

 Refinansēšana parasti neuzlabo aizņēmēja parādsaistību pozīciju

Nākotnes debitoru parādu pārdošana

 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas beigās vairs nepastāv projekta
īstenošanas riski. Pēc viena M&P perioda ir iespējams novērtēt ESKO izpildījuma garantiju

 Nākotnes kliena maksājumi ESKO→ naudas plūsma, ko ESKO var pārvērst kapitālā, lai
atmaksātu parādu un atgūtu pašu kapitālu

 Cesija → ESKO maksājumu tiesību nodošana trešajai personai (parasti finanšu institūcijai, 
piemēram, bankai vai fondam). ESKO atdod tiesības pieprasīt samaksu no klienta. Šīs tiesības
iegūst finansēšanas institūcija

 Forfeitings → finanšu darījums, kura ietvaros ESKO pārdod finansēšanas institūcijai nākotnes
debitoru parādus pie diskontētās likmes

 Citi finansēšanas instrumenti→ ESKO finansējums
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Finansēšanas pakalpojumu apraksts (4)
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Finansiālais plāns

34

100% pārvalda klients 100% pārvalda ESKO

ESKO uzņemas
parādsaistības

Klients uzņemas
parādsaistības

Dalīta finansēšana

Pašu kapitāla finansēšana
Kvazikapitāla finansēšana
Aizdevuma finansēšana
(aizdevums, līzings)
Citi finansēšanas instrumenti
Dotācijas

Finansēšanas līgums sastādīts
starp klientu un finansēšanas
institūciju, balstoties uz ESKO 
enerģijas ietaupījuma garantiju

Pašu kapitāla finansēšana
Kvazikapitāla finansēšana

Aizdevuma finansēšana
(aizdevums, līzings)

Citi finansēšanas instrumenti
Dotācijas

Finansēšanas līgums sastādīts
starp ESKO un finansēšanas

institūciju, balstoties uz klienta
maksājumu disciplīnu.

ESKO vienmēr ir atbildīgs par sniegto enerģijas ietaupījuma garantiju

Gan kliens, gan ESKO nodrošina projekta
finansēšanu.

Novērš viena finansētāja trūkumus un sniedz
priekšrocības

Pamats daudz ciešākām darījumu attiecībām
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Trešās personas finansēšana
Klienta projekta finansēšana

Parādsaistību finansēšana + pašu kapitāls
(objekta īpašnieks)

Avots: EnPC-INTRANS (pārveidots materiāls)

Pašu kapitāls – pašvaldības budžets

Trešās partijas finansēšana – parādsaistības – aizdevums

ESKO

Investors/Banka

Pasākumi
Enerģijas ietaupījuma

garantija

Maksa par 
pakalpojumiem

A
izd

evu
m

a
ap

m
aksa

A
iz

d
ev

u
m

s

Objekta īpašnieks

Enerģijas
ietaupījuma
garantija

1. piemērs
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ESKO projekta finansēšana
Parāda finansēšana + pašu kapitāls

Objekta īpašnieks

Investors/banka

Aizdevums Aizdevuma apmaksa

Trešās personas finansēšana
2. piemērs

ESKO

Pasākumi
Enerģijas ietaupījuma

garantija

Maksa par 
pakalpojumiem

Pašu kapitāls – pašvaldības budžets

Trešās partijas finansēšana – parādsaistības – aizdevums
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ESKO projekta finansēšana
Parādsaistību finansēšana + pašu kapitāls

(ar debitoru parādu pārdošanu - forfeitings)

Pašu kapitāls – pašvaldības budžets

Trešās partijas finansēšana – parādsaistības – aizdevums

Forfeitings

Trešās personas finansēšana
3. piemērs

Avots: EnPC-INTRANS (pārveidots materiāls)

Objekta īpašnieks
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Banka/fonds/investora
pārstāvis

ESKO

Pasākumi
Enerģijas ietaupījuma

garantija

Maksa par 
pakalpojumiem
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Finansiālais plāns

Nozīmīgi aspekti, izvēloties finansēšanas veidu
 Finansēšanas izmakas

— Kādas procentu likmes, nodevas, nosacījumi attiecas uz klientu

— Kādas procentu likmes, nodevas, nosacījumi attiecas uz ESKO

 Klienta un ESKO kredītspēja
 Klienta un ESKO pašu kapitāla, vērtspapīru un cita veida 

nodrošinājumu pieejamība
 Nodokļu politika
 Bilances un grāmatvedības aspekti
 Pārvaldības izdevumi/darījumu izmaksas

Ir jāsaprot, ka:
 ESKO nav banka:

— Limitēts un īsu laika periodu pieejams pašu kapitāls

— Maziem uzņēmumiem ir grūtības piesaistīt aizdevumus
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Eiropas Rīcības kodekss energoefektivitātes
pakalpojumu līgumiem = brīvprātīga vienošanās, 
iesaistoties ieinteresētajām pusēm

QualitEE projekta pamats ir viens, kopīgs Eiropas Rīcības kodekss EPC:

Tika pabeigts 2014. gadā ar mērķi atbalstīt caurskatāmu, uzticamu, augstas
kvalitātes EPC tirgu

Kodekss definē pamatvērtības un principus, kas tiek uzskatīti par būtiskiem, lai
sekmīgi izstrādātu un īstenotu EPC projektu

Tika izstrādāts projekta Transparense ietvaros, ko finansēja Eiropas Savienības IEE 
programma

Tika veidotas diskusijas ar EPC tirgū ieinteresētajam personām:

 Eiropas līmenī: eu.ESCO, EFIEES, EASME (EC), SC biedri

 Nacionālā līmenī (nacionālie semināri): ESCOs, ESKO asociācijas, politikas veidotāji, EPC 
klienti un koordinatori no 20 valstīm

Kodekss ir apstiprināts un šobrīd to administrē Eiropas EPC pakalpojuma sniedzēju
asociācijas (European associations of EPC providers): EFIEES un eu.ESCO
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