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Ievads

Ievads energoapgādes sistēmās un LTDH

Energoapgādes sistēmas Baltijas Jūras reģionā

Enerģētikas stratēģijas un 
pilotprojekti

Enerģētikas stratēģiju izstrādes metodika

Enerģētikas pilotstratēģijas – Mērķi un 
nosacījumi

Enerģētikas pilotstratēģijas - Piemēri

Pilotpasākumu testēšana

CO2 emisiju aprēķins

Finanšu Aspekti

LTDH projektu dzīves cikla izmaksas

Līgumu slēgšana un maksājumu modeļi

Tehniskie Aspekti

Cauruļu sistēmas

Koģenerācija (CHP)

Liela mēroga saules siltumenerģija

Siltuma pārpalikumi

Liela mēroga siltumsūkņi

Enerģija - siltums un enerģija - X

Siltumenerģijas, saules dzesēšanas sistēmas un 
PCM akumulācija

Siltumsūkņu sistēmas

LT un grīdas apsilde

Krāna ūdens ražošana

Ventilācijas Sistēmas

Labā prakse

Labā prakse I

Labā prakse II

Biznesa modeļi un inovatīvās finansējuma 
struktūras

LCA aprēķins

Ieskats klimata aizsardzības politikā un mērķos

Ekonomiskā efektivitāte un finansējuma 
trūkums



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Ievads
Problēma, mērķi un terminu definēšana
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Problēma un mērķis

LTDH projektu ekonomiskās problēmas:

• Lielas investīcijas

• Jaunu patērētāju neesamības risks

Iespējamais risinājums: papildus finansējuma 
nepieciešamības izvērtējums

Šķēršļi:

• Nepieciešamā summa, lai segtu “finansējuma 
trūkumu”?

• “Finansējuma trūkuma” pierādījumi iestādēm un 
investoriem

Rīks ekonomiskās efektivitātes 
noteikšanai un LTDH projektu 
finansējuma trūkuma aprēķināšanai

Ieinteresētās puses:

• LowTEMP projekta partneri

• Pašvaldību pārstāvji

• Siltumapgādes operatori

• Ētikas aģentūras

• Plānotāji

• Inženieri

• Finansēšanas iestādes

4



Ekonomiskā efektivitāte

Vienkāršāk sakot, kad visu ieņēmumu summa 
pārsniedz visu izdevumu summu (noteiktā laika 
periodā)

Daudz dažādas aprēķinu metodes

Priekšroka jādod dinamiskiem aprēķiniem, jo tad 
tiek ņemtas vērā laika izmaiņas, izmaksu un 
ieņēmumu vērtību atšķirības

Atlaides likme

Procentu likme, kas izmantota dinamiskajos rīkos 
lai aprēķinātu pašreizējo vērtību nākotnes naudas 
plūsmām

Finansējums

valsts vai organizācijas piešķirti līdzekļi 
pasākumam vai aktivitātei (1)

parasti kredītprocentu atlīdzības(2)

nav prasība tos atmaksāt (2)
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Terminu definējums
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Finansējuma trūkums

Daļa no ieguldījumiem, kurus nevar 
segt ar ieņēmumiem parastajā 
amortizācijas periodā(4)

Pamats piesakoties finansējumam (4)

“atšķirība starp pozitīvajām un 
negatīvajām naudas plūsmām 
ieguldījuma laikā, kas atskaitītas līdz 
pašreizējai vērtībai (parasti izmantojos 
kapitāla izmaksas)” (5)
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Terminu definējums

[€]

Finansējuma 
trūkums

0

Negatīvās naudas 
plūsmas: 
ieguldījumu 
izmaksas (I), 
darbināšana & 
uzturēšana (O&M)

I

O&M

Pozitīvā naudas plūsma: ienākumi (R) no siltuma un elektrības
pārdošanas dažādos scenārijos (1, 2 un 3)

R1

R2
R3

peļņa

Visu 
negatīvo
naudas 
plūsmu 
slieksnis

(6)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Ieviešana
Izejošie dati, rīka struktūra, aprēķinu metode, piemērošanas piemērs, nepieciešamā 
informācija un rezultāti

7



Izejošie dati

Finanšu shēmas un finasējuma trūkuma analīze 
(pdf, tēmas turpmākajai informācijai)

Aprēķina rīks ekonomiskās efektivitātes un 
finansējuma trūkuma noteikšanai (excel rīks)

Rokasgrāmata ekonomiskās efektivitātes 
noteikšanai & finansējuma trūkumiem (pdf, 
lietošanai kopā ar excel rīku)
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Rīka struktūra

Uz Excel balstīts rīks

Vairākas izklājlapas:

• Ievades dati: projekta informācija ir nepieciešama 4 
ievades sadaļās

• Papildus aprēķini: papildus aprēķini, darbojas 
automātiski. Nav jāievada.

• Rezultāti: ekonomiskās efektivitātes izdruka un ja 
nepieciešams – finansējuma trūkums.

• Pamatinformācija: satur izvēlnes, atsauces un teksta 
laukus. Iespējama ievade.

• Redzējums: informatīvs, nav nepieciešama ievade.
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Metode: Pašreizējā neto vērtība (NPV)

Finansējuma trūkums = NPV 20 gadu laikā visam 
ieguldījumam

Aprēķins:

• NPV - pašreizējā neto vērtība[€]

• n - pasākuma ieguldījuma ilgums [gadi]

• t - laika indekss, noteikts ieguldījuma gads [gadi]

• CFt- naudas plūsma t gadā vai starpība starp 
izmaksām un ieņēmumiem gadā [€]

• k = atlaides likme [%]

Ekonomiskā efektivitāte

Metode: Iekšējā atdeves likme (IRR)

“atlaides likmes vērtība pie kuras pašreizējā neto 
vērtība ir nulle” (8)

Aprēķins:

• n - pasākuma ieguldījuma ilgums [gadi]

• t - laika indekss, noteikts ieguldījuma gads 
[gadi]

• CFt - naudas plūsma t gadā vai starpība starp 
izmaksām un ieņēmumiem t gadā [€]

• IRR - iekšējā atdeves likme [%]

Finansējuma trūkums
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Aprēķina metode



Priekšnosacījumi

Kādu informāciju lietotajiem vajag?

Apsvērtais objekts un ieguldījuma izmaksas

Darbināšanas un uzturēšanas izmaksas

Ieņēmumi no siltuma un elektroenerģijas 
pārdošanas

Tehnoloģiju izejas dati

Finansēšanas iespējas (izvēles)

(visas izmaksas un ieņēmumi neskaitot PVN)
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Priekšnosacījumi – apsvērtais objekts

Vispārīgi: investīcijas

• Tīklā

• Siltumavotā

• Vai abos

Aprēķinu robežas: ieskaita visu, kas 
nepieciešams projekta mērķa 
sasniegšanai

Ņemt vērā iespējamās lielākās aprēķinu 
robežas (skatīt attēlu)
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Ieguldījuma izmaksas
Izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķa izbūvei

Rokasgrāmata ar detalizētu iespējamo ieguldījumu 
izmaksu parametru sarakstu

Atlaides likme

Rokasgrāmata sniedz ieteikumus atlaides likmes izvēlei 
saskaņā ar ES noteikumiem un ieteikumiem

Darbināšanas un uzturēšanas izmaksas
Darbināšanas izmaksas

• Kurināmā izmaksas

• Vispārējās darbināšanas izmaksas kā x % no sagaidāmajiem 
ieņēmumiem vai vienreizēja maksājuma €/a

Uzturēšanas izmaksas

• X % no ieņēmumiem vai vienreizējs maksājums €/a

• Paredzamais maksas pieaugums %/a

Pārdošanas ieņēmumi no…

• Siltuma: jaukta cena DH €/MWh un sagaidāmais cenas 
pieaugums x %

• Elektrība €/MWh (tikai koģenerācijas gadījumā)
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Priekšnosacījumi – izmaksas & ieņemumi, atlaides likme



Tehnoloģijas dati
Siltuma sadale

• Pilnīgas izmantošanas stundas, h/a

• Vidējie siltuma zudumi CSA sistēmā, %

Siltuma jauda

• Ražošanas stacijas uzstādīšanas vai demontāžas gads

• Veiktspēja kW vai saražota siltuma apjoms, MWh/a

Siltuma sadales piešķiršana ražotnēm

• Siltuma efektivitāte %, ja tiek izmantoti siltumsūkņi, tad COP vai 
SPF

• Ja koģenerācijas stacija: elektroenerģijas ražošanas efektivitāte

• Ja tiek izmantota vairāk kā viena ražošanas stacija: darba sadalījums

Finansējuma iespējas (izvēles)

Tikai, ja saņēmējam jau zināms

Finansējuma apmērs, € 

Finansējuma saņemšanas gads
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Aprēķina piemērs: Gulbenes pilotprojekts

Vietējās siltumsistēmas uzstādīšana 2019. gadā

Siltuma piegāde 3 pašvaldības ēkām, ražošana 
ar biomasas katlu māju (199 kWth)

Sadale, izmantojot nelielu vietējo siltumtīklu

Viedā uzskaites sistēma visās ēkās, kuras tiek 
apgadātas ar siltumu no mazas, vietējās 
apkures sitēmas
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Aprēķinu robežas

Projekta mērķis: vietējās siltuma sistēmas uzstādīšana

Aprēķina robežas ieskaitot:

• Biomasas katlu

• Mazu, vietējo siltumtīklu

Netiek apsvērts: viedā uzskaites sistēma, jo:

• Nav nepieciešams projekta mērķim (vietējās siltuma 
sistēmas uzstādīšana)  sistēma darbotos arī bez 
uzskaites sistēmas

• Komponentes, ārpus aprēķina robežām
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Aprēķina piemērs: Gulbenes pilotprojekts

(7)

Ievades tiešraides demonstrēšana, izmantojot 
rīku



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Secinājumi
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Iespējas

Lietotāji var aprēķināt gan ekonomisko 
efektivitāti, gan finansējuma trūkumu

Caurredzama aprēķinu metode, ievērojot 
tehnoloģijas un zināšanas, t.i. ES regulējumi

Ņem vērā naudas – laika vērtību

Iespējamas pašu korekcijas

Ierobežojumi

Līdz šim…

• Nav ekonomisku apsvērumu par enerģijas 
ietaupījumu, pateicoties ieguldījumiem jau 
esošās sistēmās

• Lēmumu pieņemšanas periods fiksēts: 20 gadi

Rezultāti nenozīmē finansējuma apstiprinājumu!

Finanšu iestādes novērtējums joprojām ir 
nepieciešams!
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