
 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

uzklausīšanas sanāksme par pašvaldības SIA ,,Ventspils siltums” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 
 

 

PROTOKOLS 

Ventspilī 

 

 

 

2016.gada 28.oktobrī                                                                                                             Nr.14 

 

Sanāksmi vada: 

 V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

Uzaicinātie: 

 V. Uzvārds, SIA ,,Ventspils siltums” pārstāvis  

 V. Uzvārds, SIA ,,Ventspils siltums” pārstāvis 

 V. Uzvārds, SIA ,,Ventspils siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA ,,Ventspils siltums” pārstāve 

Sanāksmē piedalās: 

 SIA ,,Ugāles nami” un laikraksta ,,Ventas balss” pārstāvji (4 cilvēki, skat. dalībnieku 

reģistrācijas lapā) 

Protokolē: 

 V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 12:30. 

 

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 pārstāvis, izmantojot uzskates materiālus (prezentāciju), iepazīstina 

klātesošos ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) 

uzklausīšanas sanāksmju norises kārtību un informē par tarifu projekta izvērtēšanas gaitu, 
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izskatīšanas termiņiem, regulējamā pakalpojuma robežu un pamatnostādnes par tarifā 

iekļaujamām izmaksām.      

 

2. Pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību 

un iesniegtā tarifu projekta īss raksturojums. 

 

Regulatora pārstāvis informē, ka SIA ,,Ventspils siltums” 2016.gada 20.septembrī 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts 

Ventspils  pilsētai. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 54,90 

EUR/MWh apmērā, un tas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir par 5,8% zemāks.     

Regulatora pārstāvis dod vārdu komersanta pārstāvjiem.     

SIA ,,Ventspils siltums” pārstāvis raksturo jauna siltumenerģijas tarifu projekta 

iesniegšanas pamatojumu, norādot uz Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikas 28.punktu. Tas nosaka: ja par 10% mainās tarifa aprēķinam 

izmantotie prognozētie siltumenerģijas apjoma rādītāji vai par 5% mainās tarifa aprēķinā 

iekļautās prognozētās kopējās izmaksas, komersants iesniedz jaunu tarifa projektu, kas balstīts 

uz koriģētajiem siltumenerģijas apjomiem un izmaksām. Šie nosacījumi ir izpildījušies: 

pateicoties siltajai 2015./2016.gada ziemai un siltumenerģijas lietotāju veiktajai ēku 

siltināšanai, būtiski samazinājies siltumenerģijas patēriņš. Turklāt, salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, ir krietni samazinājusies SIA ,,Ventspils siltums” izmantotā galvenā kurināmā 

(šķeldas) tirgus cena. Prognozēto kopējo izmaksu samazinājums iesniegtajā tarifu projektā 

salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu pārsniedz 1 miljonu eiro.     

SIA ,,Ventspils siltums” pārstāvis informē par galvenajiem pieņēmumiem 

siltumenerģijas bilancē. Plānots, ka lietotājiem nodotā siltumenerģija būs 144472 MWh gadā, 

kas atbilst 2013.-2015.gada vidējam līmenim, taču ir par 7,7% mazāk nekā spēkā esošajā tarifā. 

Arī saražotais siltumenerģijas daudzums (174518 MWh) un pārvades un sadales zudumi 

(20258 MWh) atbilst 2013.-2015.gada vidējam līmenim, bet šie rādītāji ir attiecīgi par 6,8% un 

3,4% mazāki nekā spēkā esošajā tarifā.  

SIA ,,Ventspils siltums” pārstāvis raksturo arī tarifu projekta izmaksu struktūru. 

Tarifu projekta kopējo izmaksu sastāvā lielāko izmaksu īpatsvaru veido kurināmā izmaksas 

(26%), pamatlīdzekļu nolietojums (25%), darba samaksa ar sociālo nodokli (17%) un 

elektroenerģijas izmaksas (6%). Neto peļņa tarifu projektā iekļauta atbilstoši 6,3% 

rentabilitātei, taču maksimāli pieļaujamā rentabilitāte ir 10%. Saskaņā ar Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 15. un 16.punktu tarifu projekta izmaksās 

neiekļauj uzkrājumus šaubīgo debitoru veidošanai, inflāciju, kurināmā un elektroenerģijas cenu 

izmaiņas, nodokļu un nodevu izmaiņas un citu valsts noteiktu maksājumu izmaiņas. 

SIA ,,Ventspils siltums” pārstāvis informē arī par SIA ,,Ventspils siltums” 

plānotajiem efektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Tie ir dūmgāzu kondensatora uzstādīšana 

katlumājā Talsu ielā 69 un atsevišķu siltumtrašu posmu nomaiņa Celtnieku ielā un Dzintaru 

ielā, sasniedzot tādu līmeni, ka 99,9% no kopējā siltumtrašu garuma Ventspilī būs ar 

rūpnieciski izolētām caurulēm.           
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3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem.   

Laikraksta ,,Ventas balss” pārstāve jautā, ar ko izskaidrojams tarifu projektā iekļauto 

pārējo pastāvīgo izmaksu palielinājums salīdzinājumā ar 2015.gada faktu. 

SIA ,,Ventspils siltums” pārstāve atbild, ka izmaksu pieaugumu nosaka dažādu 

papildu pasākumu veikšanas nepieciešamība saskaņā ar noteiktajām prasībām vides 

aizsardzību un citas ar komersanta darbību saistītas jomas reglamentējošajos normatīvajos 

aktos.        

Laikraksta ,,Ventas balss” pārstāve jautā, ar ko skaidrojams procentu maksājumu 

izmaksu samazinājums tarifu projektā.  

SIA ,,Ventspils siltums” pārstāve atbild, ka tas skaidrojams ar aizdevumu 

pamatsummu atlikumu samazināšanos, jo komersants kredītus pakāpeniski atmaksā. Procentu 

likmēm būtiski nemainoties, maksājamo procentu summa pakāpeniski samazinās. SIA 

,,Ventspils siltums” pārstāve arī norāda, ka kopš spēkā esošā tarifu projekta apstiprināšanas 

SIA ,,Ventspils siltums” jaunus kredītus nav ņēmis, taču pašlaik pēta iespējas Eiropas 

Savienības līdzfinansējuma piesaistei, lai uzstādītu dūmgāzu kondensatoru katlumājā Talsu ielā 

69. 

SIA ,,Ugāles nami” pārstāvis, interesējas par Eiropas Savienības līdzfinansējuma 

summu iekļaušanu siltumenerģijas tarifu projektu izmaksās.  

Regulatora pārstāvis norāda, ka šāda veida atbalsta summas siltumenerģijas tarifu 

projektu izmaksās neiekļauj, un to nosaka Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikas 18. un 19.punkts.    

Attiecībā uz tarifu projekta izvērtēšanas gaitu Regulatora pārstāvis paskaidro, ka 

Regulators rūpīgi izvērtē siltumenerģijas tarifā iekļautās izmaksas, lai pārliecinātos par tarifa 

pamatotību. Regulators 2016.gada 26.oktobrī nosūtīja SIA ,,Ventspils siltums” papildu 

informācijas pieprasījumu. 

SIA ,,Ventspils siltums” pārstāvis informē, ka SIA ,,Ventspils siltums” gatavo 

atbildes uz Regulatora jautājumiem un tiks veikta tarifu projekta precizēšana, lai nodrošinātu 

aprēķināto siltumenerģijas tarifu pamatotību.       

Priekšlikumi par SIA ,,Ventspils siltums” iesniegto tarifu projektu uzklausīšanas 

sanāksmes laikā netika izteikti.  

 

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz pulksten 13:15. 

 

 

 

Sanāksmes vadītāja   /paraksts/   Regulatora pārstāve 

 

Protokolēja    /paraksts/   Regulatora pārstāvis 


