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LATVISKI 
Kad dažādas ieinteresētās puses vēlas ieguldīt ar energoefektivitāti saistītos 

projektos, tās sastopas ar virkni izaicinājumiem. Lai šos izaicinājumus pārvarētu, 

Energoefektivitātes pakalpojumu (EEP) sniedzēji var darboties kā starpnieki starp 

finanšu iestādēm un klientiem. 

Piemēram, EEP sniedzējs pats finansē investīcijas un saņem to atmaksu kā ikgadējās 

atlīdzības, kas ir atkarīgas no faktiski sasniegtajiem ietaupījumiem. Finanšu iestādes 

var izsniegt trešās puses finansējumu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem 

un tādējādi izvairīties no pilnībā visa investīciju riska uzņemšanās. Tomēr, EEP 

sniedzējam ir jāņem vērā sava kredītspēja. Atkarībā no uzņēmuma finansiālajām 

iespējām, tas spēs finansēt tikai ierobežotu skaitu projektu.  

 

Pārfinansēšanas koncepts 

Pārfinansēšanu var izmantot kā risinājumu EEP sniedzēju ierobežotajai finansiālajai 

kapacitātei. Tādā veidā EEP sniedzējam ir iespēja paplašināt savu uzņemējdarbību 

un ieguldīt arvien jaunos projektos, savukārt, finanšu iestādēm tas ļauj audzēt zaļā 

finansējuma portfeli ar ierobežotiem riskiem, jo tās uzņemas tikai klienta kredītrisku 

(tehniskie riski parasti paliek EEP sniedzēja pārziņā). 

Pārfinansēšanas modelī energoefektivitātes projektu sākotnējās investīcijas finansē 

banka, izsniedzot kredītu EEP sniedzējam, kurš īsteno projektu. Klients šādā veidā 

gūst tūlītēju labumu, jo nav spiests palielināt saistību apjomu bilancē un var 

izmantot plašās priekšrocības, ko sniedz ieguldījumi energoefektivitātē. 

Noteiktā laika posmā pēc investīciju īstenošanas un panākto rezultātu izpildes 

uzrādīšanas EEP sniedzējs pārdod pārfinansēšanas iestādei sagaidāmos debitoru 

parādus, saņemot par tiem avansa maksājumu, kamēr pircējs (pārfinansēšanas 

iestāde) iegūst tiesības turpmāk saņemt maksājumus no debitoriem. Šādā veidā EEP 

sniedzējs samazina bilances saistību apjomu un gūst iespēju finansēt jaunus 

projektus, kas citādi nebūtu iespējams. Tādējādi pārfinansēšanas iespēju esamība ir 

būtisks elements EEP sniedzēju izaugsmes atbalstam. 

Dažādi pārfinansēšanas konceptu piemēri ir atrodami Austrijā, Čehijā un Latvijā. 
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Pārfinansēšanas modeļu ieviešanu bieži ierobežo augstās darījumu izmaksas un 

standartizētas dokumentācijas trūkums, kas, šķiet, ir galvenais faktors, kura dēļ 

refinansēšanas modeļa potenciāls nav izmantots un kavē šī modeļa ieviešanu jaunos 

tirgos. 
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