Energoserviss – Latvijas Energoefektivitātes asociācijas (LATEA) izstrādāta uzņēmējdarbības platforma un
zīmols energoefektivitātes darbu veikšanai uz energoservisa pamata. Energoservisa kompānijas bizness balstās uz
komersanta interesi strādāt atbilstoši energoservisa (ESKO )principiem - energoefektivātes līguma (EPC) ietvaros
nodrošinot pilna spektra energoefektivitātes pakalpojumu sniegšanu sākot ar energoauditu un tehniskā projekta
izstrādi un beidzot ar ilgtermiņa finansējuma piesaisti. Par energoservisa firmu var kļūt jebkurš uzņēmums
(kompānija, kas vēlas strādāt ESCO biznesā, namu apsaimniekotājs, būvnieks), kas turpmākos 15 - 25 gadus var
garantēt noteiktu energoefektivitātes līmeni un sniegt garantijas veiktajiem darbiem visu līguma termiņu.Parasti
ietaupījumiem ir jābūt aptuveni 50% no līdzšinējām enerģijas izmaksām. Klienti neuzņemas kredītsaistības, un
maksā rēķinus par siltumu līdzšinējā apmērā, bet ietaupītā nauda tiek novirzīta investīciju atmaksāšanai un biznesa
peļņai.
Status quo.
Latvijā līdz šim galvenais ēku atjaunošanas finansēšanas avots ir ES fondu līdzekļi, kuri būs pieejami vēl tikai pāris
gadus. Lai savlaicīgi nodrošinātu alternatīvu risinājumu, nesen ir nodibināts finanšu piesaistes fonds LABEEF
(Latvian Baltic Energy Efficiency Facility). Tā mērķis ir izveidot inovatīvu investīciju piesaistes platformu un,
pateicoties ārzemju praksei un fonda izstrādātajām procedūrām, ilgtermiņā nodrošināt novecojošā dzīvojamā
fonda atjaunošanu Latvijā. Jau šobrīd fonda darbībai un idejai atbalstu ir paudusi viens no tās potenciālajiem
investoriem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB), apņemoties piešķirt nozīmīgu finansējumu un
paudusi interesi kļūt par mazākuma akcionāru energoservisa biznesā (pie konkrēta apjoma). Sarunas tiek
turpinātas ar vairākiem citiem privātā kapitāla investoriem, kā arī ar valsts atbildīgajām institūcijām. Plānots, ka
sākumposmā tiks piesaistītas investīcijas ap 20 miljoniem eiro, kas nodrošinātu 80 ēku atjaunošanu pirmajos trīs
gados.
Energoserviss.lv
Energoservisa zīmols tika izveidots jau 2011. gadā, kad zem tā apvienojās LATEA uzņēmumi kopīgai
energoefektivitātes darbu veikšanai no A-Z, nodrošinot kvalitāti, būvuzraudzību un servisu. Tomēr likumdošanas
nepilnību dēļ energoservisa darbs netika sākts. Šobrīd situācija ir mainījusies. Saeimā pieņēmusi
Energoefektivitātes likumu, kurā beidzot iekļauts arī regulējums energoservisa kompāniju darbībai – definēts
energoefektivitātes pakalpojums, energoservisa pakalpojuma sniedzējs u.c. Tāpat likumā, pateicoties LATEA
aktīvai dalībai un priekšlikumiem, iekļauts regulējums ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu slēgšanai- nosacījums,
ka pašvaldības, slēdzot energoefektivitātes līgumu ar energoservisa pakalpojumu sniedzēju, ir tiesīgas uzņemties
ilgtermiņa saistības līdz 30 gadiem. Līdz ar to, tiek radīts pamats veiksmīgai energoservisu uzņēmumu darbībai
Latvijā.
Plāni.
Ņemot vērā radīto biznesa perspektīvu energoseviss.lv zīmols un platforma ir atjaunota, nolemjot tai piesaistīt
stratēģisko partneri – uzņēmumu, kas vēlas strādāt ESCO biznesā un nodrošināt vadošās nozares organizācijas –
Latvijas Energoefektivitātes asociācijas platformu un atbalstu.
Iespējas.
Pārņemot energoserviss.lv zīmolu un ar LATEA atbalstu, uzņēmums iegūst priekšrocības jauna biznesā - sava
vārda tiešu sasaisti ar energoservisa pakalpojumiem, kā arī izstrādātu zīmolu 3 valodās un interneta domēnu
energoservisa portāla izveidei. Uzņēmumam tiek nodrošināta saistība ar LATEA un tās atbalsta un iespēju
izmantošana darbā ar citiem nozares spēlētajiem, tostarp arī diskusijām politikas veidošanas līmenī un darbu ar
plānoto Energoefektivitātes akadēmiju ( arī apmācībām ESCO nozarē). Iespējamie interesenti – komersanti, kas
vēlas priekšrocības biznesā un augošajā ESCO nozarē.
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