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ESKO finansēšanas

• Altum ir pieejami finanšu resursi ESKO finansēšanai (aizdevums komersantam līdz 
2.85 milj. EUR)

• EM kopā ar EIB izstrādā Mārstrihtes neitrālu energoefektivitātes nodrošināšanas 
līgumu (energy performance contract) atbilstoši «A Guide to the Statistical 
Treatment of Energy Performance Contracts»

• Problēma: Pašvaldības atbilstoši Budžeta likumā noteiktajam šobrīd nevar slēgt 
sadarbības līgumus, kas pārsniedz 5 gadus

• Mērķis: nodrošināt iespēju pašvaldībām slēgt energoefektivitātes nodrošināšanas 
līgumu ar ESKO uzņēmumiem garākam periodam par 5 gadiem

• Ieguvums: ESKO var nodrošināt tūlītēju pašvaldības finansējuma ietaupījumu, 
piemēram, komercsektors slēdz līgumus ar ESKO, kuros ar 1 dienu izmaksas ir 
mazākas par 30% (apgaismojuma nomaiņa)

• Risinājums: Nepieciešams grozījumi Budžeta likumā 2020.gadam vai atbilstoši 
formulējumi Budžeta likumā 2021.gadam



Ieguvēji

• Potenciālie ieguvēji –pašvaldību iestādes, kurām vairs nebūs jāparedz 
novecojušas infrastruktūras uzlabošana un turpmāka uzturēšana.

• Sabiedrība kopumā, jo pašvaldības ir piemērs atbildīgai un videi 
draudzīgai pieejai --> SEKOTĀJU VEIDOŠANA

• ESKO iespējamie virzieni:
o lokālās un/vai centrālās apkures sistēmas uzturēšana

o apgaismojums (iestādes, ēkas, pilsētas)

o ēkas mikro klimats – ventilācija, dzesēšana

oēku energoefektivitātes uzlabošana



Energoefektivitātes likums

14.pants. Energoefektivitātes pakalpojumi

• (1) Energoefektivitātes pakalpojumus sniedz saskaņā ar rakstveida 
līgumu par noteiktu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
īstenošanu, ko slēdz energoefektivitātes pakalpojumu saņēmējs un 
energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs—komersants, kas sniedz 
energoefektivitātes pakalpojumus vai veic citus energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumus galalietotāja iekārtās vai telpās. Ja 
energoefektivitātes pakalpojuma saņēmējs ir valsts vai pašvaldība, 
attiecīgo līgumu slēdz uz laiku, kas nepārsniedz 20 gadus.



Valsts budžeta likums 2020.gadam

• Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības 
atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22. pantam, izņemot saistības:

• 1) līdz pieciem gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja 
tehnikas iegādei;

• 2) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanai;

• 3) šā panta pirmajā daļā minēto investīciju projektu īstenošanai;

• 4) Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto 
publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.

https://likumi.lv/ta/id/34703-par-pasvaldibu-budzetiem
https://likumi.lv/ta/id/34703-par-pasvaldibu-budzetiem#p22
https://likumi.lv/ta/id/194597-publiskas-un-privatas-partneribas-likums
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