Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
uzklausīšanas sanāksme par AS ,,SIMONE”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

PROTOKOLS
Alūksnē
2016.gada 3.augustā
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Sanāksmi vada:
V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis
Uzaicinātie:
V. Uzvārds, AS ,,SIMONE” pārstāvis
Sanāksmē piedalās:
V. Uzvārds, Alūksnes novada domes pārstāvis
V. Uzvārds, Alūksnes novada domes deputāts
V. Uzvārds, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis
V. Uzvārds, SIA ,,Alūksnes nami” pārstāvis
V. Uzvārds, laikraksta ,,Alūksnes ziņas” žurnāliste
Alūksnes pilsētas iedzīvotāji (9 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.
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2. Pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību
un iesniegtā tarifu projekta īss raksturojums.
Regulatora pārstāve informē, ka AS ,,SIMONE” 2016.gada 28.jūnijā Regulatorā
iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts Alūksnes
pilsētas siltumapgādes sistēmai.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 55,75 EUR/MWh apmērā,
kas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir zemāks par 3,5%.
Regulatora pārstāve dod vārdu komersanta pārstāvim.
AS ,,SIMONE” pārstāvis sniedz prezentāciju un raksturo siltumapgādes situāciju
Alūksnes pilsētā. AS ,,SIMONE” spēkā esošais siltumenerģijas tarifs Regulatorā apstiprināts
2012.gada 26.janvārī. Jauna tarifu projekta iesniegšana nepieciešama sakarā ar to, ka kopš
spēkā esošā tarifa apstiprināšanas notikušas būtiskas izmaiņas AS ,,SIMONE” darbībā, kas
ietekmē komersanta saimnieciskās darbības rādītājus – pārbūvēta centrālā katlumāja, izbūvēti
jauni siltumtrašu atzari, uzlabota katlu energoefektivitāte.
AS ,,SIMONE” pārstāvis raksturo siltumenerģijas bilances rādītājus iesniegtajā tarifu
projektā salīdzinājumā ar spēkā esošā tarifa rādītājiem un 2015.gada faktiskajiem datiem.
Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums spēkā esošajā tarifu projektā bija 19083 MWh
gadā, iesniegtajā tarifu projektā tas tiek plānots 16995 MWh apmērā. Šāds samazinājums (par
10,9%) ir izskaidrojams ar daudzu siltumenerģijas lietotāju veiktajiem ēku siltināšanas
pasākumiem.
AS ,,SIMONE” pārstāvis informē, kāda ir tarifu projekta izmaksu struktūra un tās
izmaiņas salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu projektu. Lielākā izmaksu pozīcija ir kurināmā
izmaksas – 296,2 tūkst.EUR jeb 31,3% no kopējām izmaksām. Salīdzinājumā ar spēkā esošo
tarifu šīs izmaksas ir samazinātas par 10,50 EUR/MWh jeb 37,6%, rēķinot uz vienu lietotājiem
nodotās siltumenerģijas megavatstundu. Tas ir panākts, pateicoties tam, ka ir mainīts izmantotā
kurināmā veids – agrāk kurināja malku un ogles, bet tagad lieto šķeldu. Tāpat salīdzinājumā ar
spēkā esošā tarifu projekta rādītājiem ir būtiski samazinātas elektroenerģijas izmaksas,
iepirktās siltumenerģijas izmaksas, procentu maksājumi un neto peļņa. Savukārt pamatlīdzekļu
nolietojuma izmaksas tarifu projektā ir stipri pieaugušas, jo kopš spēkā esošā tarifa
apstiprināšanas nodoti ekspluatācijā dažādi pamatlīdzekļi ar lielu vērtību, piemēram, apkures
katli, siltumtrašu posmi.
Vēl AS ,,SIMONE” pārstāvis raksturo pēdējos gados veiktos un turpmākajos trīs
gados veicamos darbības efektivitātes uzlabošanas pasākumus – siltumtrašu posmu nomaiņu,
katlu iekārtu darbības optimizāciju, tehnoloģiskā procesa uzlabojumus. Tiek plānoti arī jaunu
objektu pieslēgumi centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kas tālākā nākotnē veicinās
siltumenerģijas tarifa samazināšanos.
3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi.
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Regulatora pārstāve dod vārdu iedzīvotājiem.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs jautā, kādi AS ,,SIMONE” ir
siltumenerģijas pārvades un sadales zudumi.
AS ,,SIMONE” pārstāvis atbild, ka tie ir nedaudz virs 20%, taču tuvākajos gados,
veicot sliktākajā stāvoklī esošo siltumtrašu posmu nomaiņu, ir plānots zudumu līmeni
samazināt līdz 16-18%.
Alūksnes novada domes deputāts jautā, kādā veidā AS ,,SIMONE” izvēlējās
pašreizējā kurināmā piegādātāju.
AS ,,SIMONE” pārstāvis atbild, ka kurināmā piegādātājs tika izraudzīts ar cenu
aptaujas metodi.
SIA ,,Alūksnes nami” pārstāvis jautā, vai rēķinu sagatavošanas izmaksas iekļauj tarifa
izmaksās.
AS ,,SIMONE” pārstāvis atbild, ka šādas izmaksas tarifā neiekļauj.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs norāda, ka, viņaprāt, plānotais
siltumenerģijas tarifa samazinājums par 3,5% ir pārāk mazs. Daudzi siltumenerģijas lietotāji ir
maznodrošināti, un viņiem ir grūti samaksāt apkures rēķinus.
Regulatora pārstāve paskaidro, ka Regulators rūpīgi izvērtē siltumenerģijas bilances
rādītājus un visas siltumenerģijas tarifā iekļautās izmaksas, lai pārliecinātos par tarifa
pamatotību. Regulators ir pieprasījis AS ,,SIMONE” papildu informāciju, kuru pēc tās
saņemšanas izvērtēs. Pašlaik aprēķinātais siltumenerģijas tarifs nav galīgais variants, un vēl ir
iespējama tarifa precizēšana.
SIA ,,Alūksnes nami” pārstāvis jautā, kāda veida izmaksas ir iekļautas pārējo
pastāvīgo izmaksu pozīcijā.
AS ,,SIMONE” pārstāvis informē, ka šajā pozīcijā ietilpst transportlīdzekļu un
traktortehnikas uzturēšanas un degvielas izmaksas, sakaru izdevumi, biroja un kancelejas preču
izmaksas, darba aizsardzības izdevumi, atsevišķu ārpakalpojumu izmaksas. Šīs izmaksas tarifu
projektā iekļautas 34,6 tūkst.EUR apmērā.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotāja jautā, kāpēc AS ,,SIMONE” daļu
siltumenerģijas iepērk no cita ražotāja situācijā, kad uzņēmumam pietiek pašam savas
siltumenerģijas ražošanas jaudas.
AS ,,SIMONE” pārstāvis atbild, ka AS ,,SIMONE” ir spēkā 2008.gadā noslēgts
līgums par siltumenerģijas iepirkšanu no cita komersanta, un nav radušies apstākļi, kuru dēļ
būtu nepieciešams šo līgumu lauzt.
Regulatora pārstāve norāda, ka minēto līgumu par siltumenerģijas iepirkšanu
Regulators ir lūdzis iesniegt papildu informācijas pieprasījumā. Šis līgums tiks izvērtēts, lai
noteiktu, vai siltumenerģijas iepirkšana no cita komersanta ir ekonomiski pamatota.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs jautā par to, vai AS ,,SIMONE” ir
realizējusi projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un kā tas ietekmē tarifa aprēķinu.
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Regulatora pārstāve atbild, ka šādus projektus komersants ir realizējis, taču, ievērojot
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, tarifu projektā
pamatlīdzekļu nolietojums un kopkapitāls ir atbilstoši samazināts.
SIA ,,Alūksnes nami” pārstāvis norāda, ka daļa siltumenerģijas lietotāju par apkuri
maksā avansā vasaras mēnešos. Tas AS ,,SIMONE” vasarā rada papildu ieņēmumus, un
komersants varētu apsvērt jautājumu par apkures maksas atlaižu piešķiršanu šādiem
siltumenerģijas lietotājiem.
Sanāksmes dalībnieki diskutē par šādu atlaižu piešķiršanas iespējām. Tiek secināts, ka
normatīvie akti siltumenerģijas tarifa atlaižu piemērošanu neparedz.
Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par AS ,,SIMONE” iesniegto tarifu
projektu netika izteikti.
Regulatora pārstāve pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi.
Uzklausīšanas sanāksmi slēdz pulksten 13:50.
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