
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

uzklausīšanas sanāksme par SIA ,,Grobiņas siltums” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 
 

 

PROTOKOLS 

Grobiņā 

 

2016.gada 1.jūlijā                                                                                                                  

Nr.7 

 

 

Sanāksmi vada: 

 V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

Uzaicinātie: 

 V. Uzvārds, SIA ,,Grobiņas siltums” pārstāve  

 V. Uzvārds, SIA ,,Grobiņas siltums” pārstāve 

Sanāksmē piedalās: 

 Grobiņas pilsētas iedzīvotāji, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji (2 

cilvēki, skat. dalībnieku reģistrācijas lapā) 

Protokolē: 

 V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 13:00. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

2. Komersanta prezentācija ar pamatojumu par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību 

un iesniegtā tarifu projekta īss raksturojums. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi. 

  

1. Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

 

Regulatora pārstāve, izmantojot uzskates materiālus (prezentāciju), iepazīstina 

klātesošos ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) 

uzklausīšanas sanāksmju norises kārtību un informē par tarifu projekta izvērtēšanas gaitu, 

izskatīšanas termiņiem, regulējamā pakalpojuma robežu un pamatnostādnes par tarifā 

iekļaujamām izmaksām.      



 2 

 

2. Pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību 

un iesniegtā tarifu projekta īss raksturojums. 

 

Regulatora pārstāve informē, ka SIA ,,Grobiņas siltums” 2016.gada 30.maijā 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts 

Grobiņas pilsētai atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenām. 

Pie aktuālās dabasgāzes tirdzniecības cenas 142,29 EUR/tūkst.nm3 siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 57,09 EUR/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar 

spēkā esošo tarifu, ir lielāks par 20,4%.     

Regulatora pārstāve dod vārdu komersanta pārstāvjiem.     

SIA ,,Grobiņas siltums” pārstāve sniedz prezentāciju un raksturo siltumapgādes 

situāciju Grobiņas pilsētā.  

SIA ,,Grobiņas siltums” pārstāve informē par Grobiņas pilsētā paveiktajiem 

darbiem, lai uzlabotu siltumapgādes efektivitāti. SIA ,,Grobiņas siltums”, piesaistot ES 

fondu finansējumu, rekonstruēja katlu māju, uzstādot šķeldas katlu, tādējādi siltumenerģijas 

ražošanas procesā aizstājot fosilā kurināmā veidu – gāzi ar atjaunojamo kurināmā veidu – 

šķeldu un samazinot kurināmā izmaksas dabasgāzes cenas pieauguma gadījumā. SIA 

,,Grobiņas siltums”, piesaistot ES fondu finansējumu, veikusi siltumtīklu pārbūvi, izbūvējot 

saistvadu gandrīz 2 km garumā, tādējādi savienojot katlu mājas vienotā tīklā. Tas veicinājis 

siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu samazināšanos no 1100.MWh 2013.gadā līdz 

786 MWh 2015.gadā, un tarifu projektā ieplānotais zudumu apjoms ir 780 MWh gadā. 

SIA ,,Grobiņas siltums” pārstāve sniedz prezentāciju par tarifu projektā plānoto 

izmaksu izmaiņām pret 2015.gada faktiskajām izmaksām un pret spēkā esošajā tarifā 

apstiprinātajām izmaksām. 

SIA ,,Grobiņas siltums” pārstāve norāda, ka siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifu tā palielināšanās virzienā ietekmēja dabas resursu nodokļa izmaksu pieaugums, 

pieaugot nodokļu likmēm un šķeldas īpatsvaram un pastāvīgo izmaksu pieaugums. 

SIA ,,Grobiņas siltums” pārstāve norāda, ka siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifu tā palielināšanās virzienā ietekmē arī lietotājiem nodotās siltumenerģijas 

samazināšanās, ko rada dzīvojamo ēku siltināšana un pēdējo gadu augstās ārgaisa 

temperatūras.         

                

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi. 

 

Regulatora pārstāve dod vārdu iedzīvotājiem.  

Iedzīvotājiem jautājumu nav. 

Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par SIA ,,Grobiņas siltums” iesniegto 

tarifu projektu netika izteikti.  
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Regulatora pārstāve pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz pulksten 13:35. 

 

 

Sanāksmes vadītāja   /paraksts/  Regulatora pārstāve 

 

 

Protokolēja    /paraksts/  Regulatora pārstāvis 


