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Aizdevumi 

uzņēmuma 

energoefektivitātei



KUR RODAS 

ENERGONEEFEKTIVITĀTE

UZŅĒMUMĀ?

 Siltuma/elektroenerģijas ražošana

 Dzesēšana, aukstuma ražošana

 Gaisa kompresēšana

 Tvaika ražošana

 Siltuma atgūšana

 Siltumizolācija

 Žāvēšanas process

 Iekštelpu klimata uzturēšana

 Motoru darbināšana

 Pumpju darbināšana

 Apgaismojums

 Ventilācija u.c.



IZMAKSAS
Samazināts 

resursu       

patēriņš

KO DOD ILGTSPĒJA BIZNESĀ?

VIDE 
CO2

PIEEJA 

TIRGIEM 
Sertifikācija 

ATTĪSTĪBA
Inovāciju 

ieviešana, 

ilgtermiņa           

plāni

MAZĀKI 

RISKI 
Resursu piegāžu 

un izmaksu 

riski

SABIEDRĪBA
Uzticība, zīmols



Potenciāls

enerģijas

ietaupījums

2590%



20
MEUR

ZAĻĀS 
OBLIGĀCIJAS

AIZDEVUMI
UZŅĒMUMIEM

AIZDEVUMI
ESKO

Apgaismojums

Saules paneļi

Tehnoloģiju 

energoefektivitāte

Uzņēmumu  

energoefektivitāte

+4 MEUR

COSME 
GARANTIJĀM



ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA

 Vējš 

 Saule

 Bio enerģija 

ENERGOEFEKTIVITĀTE

 Centralizētā siltumapgāde

 Enerģijas rekuperācijas projekti

 Ražošanas tehnoloģijas un 

procesi

 Enerģijas patēriņa 

samazināšanas projekti

 Nelielas komerciālo vai 

dzīvojamo ēku renovācijas

ZAĻĀ BŪVNIECĪBA

 Pasīvās un nulles enerģijas 

komerciālās vai dzīvojamās 

ēkas 

 Jaunu ēku celtniecība vai 

būtiska ēku renovācijaILGTSPĒJĪGS TRANSPORTS

 Risinājumi/sistēmas, kas balstītas 

uz nefosilo degvielu

ATBALSTĀMO PROJEKTU VEIDI



AIZDEVUMU NOSACĪJUMI

Uzņēmumiem – līdz 0.5 MEUR

ESKO kompānijām – līdz 2,85 MEUR

Nav nepieciešams papildu nodrošinājums

Līdzfinansējums 15-20%

Līdz 5 gadiem

Atmaksu nodrošina papildu naudas plūsma enerģijas 

ietaupījuma rezultātā 

Finansējums kombinējams ar citām atbalsta 

programmām



IEGUVUMI UZŅĒMUMIEM

+ Jaunu iekārtu finansēšana bez 

nodrošinājuma

+ Aizdevuma atmaksa nav papildu slogs –
atmaksā no ietaupītā

+ Pamatsummas brīvdienas projekta 
īstenošanas laikā

+ ALTUM apliecinājums par plānotā 
energoietaupījuma sasniegšanas 
iespējām 

+ Enerģijas izmaksu, produkcijas 
pašizmaksas, neparedzēto izmaksu 

samazinājums

+ Ilgtspējīga attīstība, labāka reputācija, 
samazināta ietekme uz vidi, jauns klientu 
loks
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KAD UN KĀPĒC ESKO?

Ja uzņēmums nevēlas uzņemties papildu saistības vai tam pietrūkst 
kompetences energoefektivitātes projekta realizācijai, var piesaistīt ESKO 

Finansējumu saņem 

ESKO

Projektu īsteno ESKO, 

slēdzot ar uzņēmumu 

energoietaupījuma

līgumu

Uzņēmumam nav 

papildu izmaksu, 

samaksa notiek no 

ietaupījuma



IEGUVUMI ESKO

+ Iespēja finansēt klientu portfeli

+ Nodrošinājums ir klienta portfeļa naudas plūsma

+ Pamatsummas brīvdienas projekta īstenošanas 

laikā

+ Izmaksu ietaupījumu var dalīt starp ESKO un klientu

+ Jaunizveidotā portfeļa naudas plūsmu var 
izmantot kā līdzfinansējumu jauna portfeļa izveidei

+ Pārliecība par finansējuma pieejamību pirms 
portfeļa izveides – finansējums tiek izsniegts uz 
katru klienta darījumu



ESKO 

PROJEKTA 
PIEMĒRS

Kokapstrādes uzņēmums

Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu uzstādīšana

Kopējās izmaksas EUR 27 525

Ietaupījums gadā EUR 6 300

Atmaksāšanās periods 4.5 gadi

Iekārtu garantijas laiks 5 gadi

Projekta īstenošana 3-5 nedēļas

ESKO nodrošina projekta finansējumu

Avots:  



apgaismojums kā 
ārpakalpojums



KĀ SAŅEMT AIZDEVUMU?

 Energoefektivitātes pasākumu apraksts, pašreizējā un plānotā 
enerģijas patēriņa salīdzinājums un pamatojums

 Papildu izvērtējums un mērījumi par faktisko energopatēriņu

 Īss uzņēmuma apraksts, finanšu rādītāji, biznesa idejas apraksts

 Projektu izskatīs ALTUM Kompetences centrs, pārliecinoties par 
plānoto rādītāju sasniegšanas iespējām



PROFESIONĀLI PARTNERI

Sadarbosimies ar dažāda veida ESKO, kuri palīdzēs 
uzņēmumiem īstenot projektus:

 Apgaismes pakalpojumu nodrošināšana (RCG 
Lighthouse)

 Energoefektivitātes uzlabošana (AJ Power)

 Citi pakalpojumi (saules paneļu uzstādīšana, 
elektrības pieslēgumu optimizēšana, 
elektromobiļu parka nodrošināšana)

KĻŪT PAR ESKO?

Par ESKO var kļūt jebkurš uzņēmums –
nepieciešamas attiecīgas zināšanas, pieredze 
un finansējums. 



NĀKOTNE JAU ŠODIEN

 Valstu politikas nesušas augļus – no 2014. 
gada CO2 izmešu daudzums pasaulē 

samazinās 

 Saules enerģijas izmantošana būtiski aug 
– ASV jaudas pieaugums +95%, pasaulē 
+50% (2016 vs 2015) 

 Pērn ASV saules enerģija sastādīja 39% no 
kopējām jaunizveidotām enerģijas 
jaudām

 Saules enerģija ir kļuvusi par lētāko 

enerģijas iegūšanas veidu



FINANSĒJUMS

ALTUM ATBALSTS

KOMPETENCES CENTRS 
Risinājumu izvērtēšana, partneru piesaiste, 
konsultācijas projekta sagatavošanā

FINANŠU EKSPERTI
Atbalsts projekta strukturēšanā

€



Paralēlie aizdevumi



Kas ir paralēlais aizdevums?

ALTUM Paralēlais aizdevums => līdzfinansējums kopā ar 

komercbankas aizdevumu, kas ir:

 ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā komercbankas aizdevums;

 atbalsta iespēja riskantākiem projektiem

Projekta kopējās izmaksas

Bankas kredīts Paralēlais 

aizdevums

Pašu kapitāls



Paralēlo aizdevumu pamatnosacījumi

 Paralēlā aizdevuma summa: ≤ 5 milj. EUR 

− ≤ 2 mEUR - 45% no projekta kopējām izmaksām;

− 2 - 5 mEUR - 35% no projekta kopējām izmaksām

− Paralēlais aizdevums nevar pārsniegt komercbankas aizdevumu

 Maksimālais termiņš:

− ≤ 10 gadiem;

− ar NĪ iegādi/būvniecību saistītām investīcijām ≤ 15 gadiem

 Labvēlības periods: komercbankas noteiktais + max 10 gadi (paralēlā 

aizdevuma atmaksa iekļaujama naudas plūsmas aprēķinos, pamatsummas atlikums 
aizdevuma beigās ne vairāk kā 20% no sākotnējā aizdevuma)

 Izmaksas: komercbankas aizdevuma procentu likme (min. 2.5%) + 

Valsts Kases resursu cena (līdz 12.2017 = 0.5%)



Saņemšanas kritēriji

 Dzīvotspējīgs, ekonomiski pamatots projekts

 Projekta attīstītājs: bez finanšu grūtībām un nodokļu parādiem

 Finansējuma mērķis: investīcijas

− netiek finansētas: kapitāldaļu iegāde, refinansēšana, apgrozāmie līdzekļi

 Var apvienot ar citiem valsts atbalstiem (struktūrfondi utml.)

− jāievēro citu programmu noteikumi par atbalsta kumulāciju un atbalsta intensitātes

ierobežojumi

 Atbalstu var saņemt mikro, mazie un vidējie uzņēmumi kā arī Start-up

 Jāpievērš uzmanību atbilstībai atbalstāmajai nozarei



Paralēlo aizdevumu priekšrocības

Uzlabota 

nodrošinājuma 

pozīcija

Mazāks 

spiediens uz 

naudas plūsmu

Mazāks saistību 

slogs



Kredītu garantijas



Kredītu garantiju būtība (I)

Uzņēmējs
Ar savu projektu vēršas bankā ar lūgumu 

piešķirt tam kredītu

Banka
Pieprasa kredītu segt ar lielāku 

nodrošinājumu nekā uzņēmējs spēj sniegt

Uzņēmējs un banka
Vienojas par ALTUM kredīta garantijas piesaisti, 

un banka vēršas pie ALTUM ar lūgumu piešķirt 

kredīta garantiju

ALTUM un banka
ALTUM piešķir kredīta garantiju un banka 

izsniedz kredītu

 Iespēja uzlabot nodrošinājuma pozīciju (LTV ↓ / LGD ↓)

 Pozitīvs efekts uz bankas kapitāla atdeves rādītājiem (RARORAC ↑)

 Papildus instruments darījumu strukturēšanā



Finanšu pakalojumi, kurus var atbalstīt:

 investīciju aizdevumus

 apgrozāmo līdzekļu aizdevumus

 finanšu līzingus (nav lauksaimnieku garantijās)

 faktoringu

 banku garantijas

Garantija nevar būt kā vienīgais nodrošinājums

Garantijas tiek piešķirtas par jauniem finanšu pakalpojumiem



Kredītu garantiju nosacījumi

 Apmērs līdz 80% no aizdevuma 

summas

 Garantētā summa līdz 3 milj. EUR
(Lielajiem uzņēmumiem 1.5 milj. EUR)

 Termiņš līdz 10 gadiem 

jaunizsniegtām garantijām, līdz 15 

gadiem pagarinot esošu garantiju 

 Garantijas maksa gadā 0.2 - 1.9% 

atkarībā no:

─ Uzņēmuma finansiālā stāvokļa

─ Sniegtā nodrošinājuma vērtības



Eksporta garantijas



Tev to nevajag...



... līdz brīdim, kad Tev to vajag!



Eksportam visā pasaulē



Eksporta kredīta garantijas

Līdz 95% no 

darījuma

Pēcapmaksa 

līdz 2 gadiem

Garantija līdz

2 milj. EUR 

Dažādiem 

mērķiem

Komerciālie un 

politiskie riski

JAUNI 

NOSACĪJUMI 



Garantija kā nodrošinājums

 Nodrošinājums tirdzniecības finansēšanas 

instrumentiem (ALTUM var uzņemties arī pircēja 

bankas risku)

 Nodrošinājums faktoringam

 Bankas klienta debitoru risku vadība



Palīdzam Latvijai augt!

Lija Vītoliņa, lija.vitolina@altum.lv, 67774062, 26516250

Edgars Kudurs, edgars.kudurs@altum.lv, 67774159, 20204664 

mailto:lija.vitolina@altum.lv
mailto:edgars.kudurs@altum.lv

