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Uzaicinātie: 

V. Uzvārds - SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis 

V. Uzvārds - SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis  

V. Uzvārds - SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis 

 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis 

V. Uzvārds, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis 

V. Uzvārds, Baložu pilsētas pārvaldes pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis 

V. Uzvārds, Ķekavas novada domes pārstāvis 

V. Uzvārds, Ķekavas novada domes pārstāvis 

V. Uzvārds, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 12:00. 

 

 

Darba kārtība 

 

 

1. Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

2. Komersanta prezentācija ar pamatojumu par jauno tarifa apstiprināšanas nepieciešamību un 

iesniegtā tarifa projekta īss raksturojums. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi. 
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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 tarifa projekta izvērtēšanas gaitu, 

izskatīšanas termiņiem, regulējamā pakalpojuma robežu un pamatnostādnēm par tarifā 

iekļaujamām izmaksām. 

 

 

2. Pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību un iesniegtā tarifu 

projekta īss raksturojums 

 

 

Regulatora pārstāvis informē, ka SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

2017.gada 5.oktobrī Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 64,97 EUR/MWh apmērā, kas, 

salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir par 11,09 EUR/MWh (20,6%) lielāks. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» 

pārstāvim. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis sniedz informāciju par 

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pakalpojumu sniegšanu. Tiek norādītas 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu galvenās izmaksas un to īpatsvars kopējās izmaksās. 

Komersants norāda, ka lielākās izmaksas sastāv no iepirktās siltumenerģijas izmaksām, kuras 

tarifu projektā veido vairāk kā 92,1% no kopējām izmaksām, darba samaksa veido 2,5%, 

elektroenerģija - 2,5% no kopējām izmaksām. Izmaksu pieaugums galvenokārt saistāms ar no 

SIA “BALOŽU SILTUMS” iepirktās siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu. SIA 

“BALOŽU SILTUMS” izmaksu pieaugums saistāms ar elektroenerģijas pārdošanas 

pārtraukšanu obligātā iepirkuma ietvaros, tādējādi palielinot pastāvīgo izmaksu slogu uz 

siltumenerģijas ražošanu.  

Komersants informē par turpmākajos gados veicamiem darbības efektivitātes 

uzlabošanas pasākumiem, kā viens no svarīgākajiem ir siltumtīklu modernizācija Titurgā. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis sniedz informāciju par SIA “BALOŽU 

SILTUMS” Regulatorā apstiprinātā siltumenerģijas ražošanas tarifa pieauguma iemesliem, kā 

galveno iemeslu min elektroenerģijas pārdošanas pārtraukšanu obligātā iepirkuma ietvaros. Kā 

arī sniedz informāciju par galvenajām izmaksām un to īpatsvaru kopējās izmaksās. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis informē, ka šobrīd tiek plānota jaunas šķeldas 

katlu mājas būvniecība, kas nākotnē varētu samazināt izmaksas. Ir iesniegts katlu mājas 

projekts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai.  

 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka SIA “BALOŽU 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegusi Administratīvajā Apgabaltiesā pieteikumu par SIA 

“BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas tarifa apstrīdēšanu. Siltumenerģijas apgādes 
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pakalpojumu lietotājs ierosina atlikt uzklausīšanas sanāksmi līdz brīdim, kad būs zināms 

tiesas lēmums par SIA “BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas tarifu. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka sanāksme tiks turpināta un pateicas par viedokli. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, cik lieli ir zudumi? Un kādi ir zudumi 

atsevišķi Baložos un Titurgā? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, vidēji zudumi pa 

abām administratīvajām teritorijām (Baložos un Titurgā) ir 19,4%, bet atsevišķi dati par 

zudumiem atsevišķās administratīvās teritorijās ir pieejami komersanta birojā. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, kāpēc aprēķinātais tarifa projekts 

Regulatorā iesniegts neatbilstoši Metodikai, nav ņemti vērā 3 gadu vidējie rādītāji, bet tarifa 

projekts aprēķināts balstoties uz pēdējā gada (2016.gada) rādītājiem? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka tarifa projekts 

Regulatorā iesniegts atbilstoši Metodikai un komersanta pārstāvis aicina SIA “BALOŽU 

SILTUMS” ierasties birojā un iepazīties ar atsevišķiem rādītājiem (kā, piemēram, zudumu 

līmeni, u.c.). 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis norāda, ka tarifu projektā zudumu līmenis ir 

norādīts 3892 MWh, salīdzinājumā ar 2011.gada publiskoto informāciju (zudumu līmenis 3072 

MWh), zudumu pieaugums ir tuvu 30%. SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis norāda, ka 

zudumu līmenis būtu samazinājies, ja tiktu veikta siltumtīklu rekonstrukcija. SIA “BALOŽU 

SILTUMS” pārstāvis jautā, vai to siltumtīklu izmaksas, kas vēl nav uzstādīti, ir iekļautas tarifu 

projektā? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka Metodika 

paredz iekļaut tikai tās izmaksas, ko apliecina ar pamatojošiem dokumentiem. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis norāda, ka spēkā esošais tirdzniecības tarifs ir 

apstiprināts 1,94 EUR/MWh (1,36 LVL/MWh) un pārvades un sadales tarifs – 12,77 

EUR/MWh (8,98 LVL/MWh). SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, kāpēc SIA 

“BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nesniedza Regulatorā jaunu tarifu projektu jau 

savlaicīgi, ja tirdzniecības tarifs ir samazinājies par 1,83 EUR/MWh? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka spēkā esošais tarifs un iesniegtais tarifu projekts 

aprēķināts pēc dažādām metodikām, līdz ar to atšķiras izmaksu attiecināšana. Regulatora 

pārstāvis paskaidro, ka Regulatorā iesniegtais tarifu projekts ir izvērtēšanas procesā un, 

iespējams, ka aprēķinātais tarifs nav galīgais, jo Regulators SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” nosūtījis papildu informācijas pieprasījumu par skaidrojumu sniegšanu un 

izmaksu precizēšanu. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, kad jaunais tarifs stāsies spēkā? Un vai 

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” varēs norēķināties par iepirkto siltumenerģiju 

no SIA “BALOŽU SILTUMS”? Kurš segs zaudējumus, kas radīsies līdz jauna tarifa spēkā 

stāšanās brīdim un vai šie zaudējumi tiks iekļauti nākošajā tarifu projektā? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka SIA 

“BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu Regulatorā iesniedza dažas dienas pēc SIA ,,BALOŽU SILTUMS” ražošanas tarifa 

apstiprināšanas, jo, izņemot iepirktās siltumenerģijas izmaksas, pārējās izmaksas bija 

nemainīgas. Bija nepieciešams pamatojošais dokuments iepirktās siltumenerģijas izmaksu 

pamatojumam.  

Ķekavas novada domes pārstāvis jautā, kāds ir aprēķinātais pārvades un sadales tarifs 

tarifu projektā? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka pārvades un sadales tarifs ir atkarīgs no attiecīgajā 

mēnesī piemērojamās dabasgāzes tirdzniecības cenas. Pie šā brīža aktuālās dabasgāzes cenas 

pārvades un sadales, un tirdzniecības tarifs aprēķināts 16,84 EUR/MWh. Spēkā esošais tarifs ir 

apstiprināts pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām tabulas veidā, pie zemākās 
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tirdzniecības cenas tarifs ir zemāks un, paaugstinoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, tas 

palielinās, tāpēc ir svarīgi salīdzināt tarifu pie līdzīgas tirdzniecības cenas ar to, kāda 

dabasgāzes tirdzniecības cena ir šobrīd.  

Baložu pilsētas pārvaldes pārstāvis sniedz viedokli, ka, izvērtējot piedāvātos tarifus 

un tarifu pieaugumu, konstatējams, ka lielāko izmaksu pieaugumu veido tieši no SIA 

“BALOŽU SILTUMS” iepirktās siltumenerģijas izmaksas. 

Regulatora pārstāvis atbild, ka siltumenerģija ražošanas tarifs izskatīšanas gaitā ir 

samazinājies. SIA “BALOŽU SILTUMS” ražošanas tarifs ir apstiprināts 48,16 EUR/MWh 

apmērā, kas ir mazāk nekā sākotnēji tika iesniegts. 

Ķekavas novada domes pārstāvis jautā, vai siltumenerģijas ražošanas tarifs ir spēkā, 

ja SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tiesā ir iesniegusi pieteikumu par SIA 

“BALOŽU SLTUMS” siltumenerģijas ražošanas tarifa apstrīdēšanu? Vai vispār var turpināt 

uzklausīšanas sanāksmi, ja nav zināms tiesas lēmums, jo no tiesas lēmuma, iespējams, būs 

atkarīgs gala tarifs? 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis atbild, ka siltumenerģijas ražošanas tarifs ir 

spēkā no 2017.gada 1.novembra. 

Regulatora pārstāvis atbild, ka uzklausīšanas sanāksme ir iedzīvotāju informēšana un 

viedokļu uzklausīšana par Regulatorā iesniegto siltumenerģijas pārvades un sadales, un 

tirdzniecības tarifu projektu.  

Ķekavas novada domes pārstāvis sniedz viedokli, ka gala tarifs ievērojami var 

mainīties, ja tiesa atcels lēmumu par SIA “BALOŽU SILTUMS” apstiprināto siltumenerģijas 

ražošanas tarifu, jo siltumenerģijas gala tarifu ietekmē siltuma zudumu izmaksas, kas ir 

atkarīgas no saražotās siltumenerģijas tarifa, jo lielāko izmaksu daļu veido tieši iepirktās 

siltumenerģijas izmaksas. 

Regulatora pārstāvis atbild, ka tas tā ir, bet šobrīd vēl nav zināms tiesas lēmums. 

Uzklausīšanas sanāksmi var turpināt. 

Ķekavas novada domes pārstāvis jautā, vai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” iesniegtajā tarifu projektā pārējās izmaksas ir palielinājušās. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka pārējās 

pastāvīgās izmaksas nav palielinājušās. 

Ķekavas novada domes pārstāvis lūdz pastāstīt par 18 darbiniekiem, kas ir iekļauti 

tarifu projektā. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka 18 darbinieku 

atalgojums tarifu projektā ir iekļauts, ievērojot izmaksu attiecināšanas proporcijas, un nevienam 

no šiem 18 darbiniekiem atalgojums nav iekļauts 100% apmērā.  

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis lūdz nosaukt visu 18 darbinieku amatus, kas ir 

iekļauti tarifu projektā. 

Regulatora pārstāvis atbild, ka tarifu projektā izmaksas darba samaksai veido 26 

tūkst. EUR gadā. Regulatora pārstāvis lūdz SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

pakomentēt darba samaksu attiecināšanu uz tarifu projektu. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāve atbild, ka 18 darbinieku 

atalgojums tarifu projektā ir iekļauts, ievērojot izmaksu attiecināšanas proporcijas. Tarifu 

projektā ir aprakstītas katra darbinieku funkcijas attiecībā uz siltumapgādi. Regulators ir 

pieprasījis iesniegt detalizētu informāciju par katra darbinieka darba samaksu, norādot gan 

stundas likmi, gan piemaksas par virsstundu darbu, gan noslodzi. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, kā šie 18 darbinieki tiek nodarbināti 

siltumapgādes jomā (ne apsaimniekošanā)? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka visa 

nepieciešamā informācija par darba samaksu tiks iesniegta Regulatorā izvērtēšanai. 
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SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, kāpēc pieaug elektroenerģijas izmaksas 

par 43%? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāve atbild, ka SIA “BALOŽU 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” visu nepieciešamo elektroenerģiju pērk no SIA “BALOŽU 

SILTUMS”. Tarifu projektā elektroenerģijas izmaksas ir iekļautas, ņemot vērā 2016.gada 

faktiskās izmaksas.   

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, vai tiek nodrošināta tehniskā ūdens 

sagatavošana siltumtīklu piebarošanai atbilstoši noteikumos iekļautajiem standartiem? SIA 

“BALOŽU SILTUMS” pārstāvis ierosina, ka ūdens piebarošanas izmaksas būtu jāiekļauj 

tarifa projektā, lai saglabātu siltumtīklu “ilgmūžību”. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka ūdens tiek 

sagatavots atbilstoši noteikumiem.  

Ķekavas novada domes pārstāvis jautā, kad varētu stāties spēkā jaunais gala tarifs? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka pašlaik 

aprēķinātais tarifs ir izvērtēšanas procesā, un tarifa spēkā stāšanās datums būs atkarīgs no tiesas 

lēmuma un SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tālākās darbības.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, cik iedzīvotāju bija ieradušies 

uzņēmumā iepazīties ar tarifa projektu un cik daudz bija ieradušies Regulatorā? Vai Regulators 

ir informēts par to, ka SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegusi 

Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par SIA “BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas 

tarifa apstrīdēšanu. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka tiesas 

kompetencē ir vienlaicīgi informēt gan Regulatoru, gan trešo personu -  SIA “BALOŽU 

SILTUMS” par pieteikumu par tarifa apstrīdēšanu. SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” neviens nebija ieradies, lai iepazītos ar tarifa projektu. 

Regulatora pārstāve atbild, ka Regulatorā bija ieradies viens pārstāvis, lai iepazītos ar 

vispārpieejamo informāciju par tarifu projektu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs ierosina rīkot vēl vienu uzklausīšanas 

sanāksmi, jo iedzīvotāji ir maz informēti par uzklausīšanas sanāksmes rīkošanu. 

Regulatora pārstāvis pateicas par viedokli. Regulatora pārstāvis atbild, ka visa 

informācija par uzklausīšanas sanāksmi tika publicēta normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā: 

gan Regulatora mājaslapā, gan tā tika nosūtīta Ķekavas novada domei iedzīvotāju informēšanai. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka arī iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem un jāinteresējas par 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību.  

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, vai Titurgas katlumājas saņemtā 

elektroenerģija pilnībā iekļauta tarifu projektā, vai nodalīta tā daļa, kas attiecas uz 

administrāciju (tās elektroenerģijas izmaksas būtu jānodala proporcionāli pakalpojumu 

veidiem)?  

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka 

elektroenerģijas izmaksas, kas attiecas uz administrāciju ir proporcionāli sadalītas starp 

pakalpojumu veidiem, gan ūdensapgādi un kanalizāciju, gan siltumapgādi. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, vai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” nav plāns samazināt elektroenerģijas izmaksas? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka šobrīd 

uzņēmumā notiek energoaudits, kas izvērtēs un informēs par elektroenerģijas patēriņa 

samazināšanu. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, kāda ir aktīvu bāze (pamatlīdzekļi), kas 

attiecas uz siltumapgādi? Vai siltumtrases, kas vēl nav nomainītas, ir iekļautas tarifu projektā? 
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SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka saskaņā ar 

Komerclikumu, šai informācijai ir komercnoslēpuma statuss. Siltumtrases, kas vēl nav 

nomainītas, protams, nav iekļautas tarifu projektā.  

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis jautā, vai inkasācijas izmaksas ir iekļautas 

tarifu projektā? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāve atbild, ka tāpat kā daudzas 

citas izmaksas arī inkasācijas izmaksas proporcionāli ir iekļautas tarifu projektā. 

SIA “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis komentē, ka naudas iekasēšana no 

iedzīvotājiem ir apsaimniekošanas funkcija, nevis pārvades un sadales pakalpojums, līdz ar to 

šīs izmaksas nebūtu iekļaujamas tarifu projektā. 

Regulatora pārstāvis atbild, ka tarifu projektā jāiekļauj tikai pamatotas izmaksas 

saskaņā ar Metodiku. 

Ķekavas novada domes pārstāvis jautā, kad siltumenerģijas gala tarifs varētu tikt 

apstiprināts? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka komersantam līdz 1.decembrim ir jāiesniedz prasītā 

papildinformācija, kas tiks izvērtēta. Ja būs saņemta visa izmaksu pamatojošā 

papildinformācija, tad gala tarifu varētu apstiprināt šogad, bet tarifi spēkā stāties varētu nākošā 

gada februārī. Procesa laika grafiks ļoti atkarīgs no tā, cik savlaicīgi un kvalitatīvi komersants 

sniegs atbildes uz Regulatora papildu jautājumiem. 

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:40. 

                                

Sanāksmes vadītājs    /paraksts/            V. Uzvārds 

 

 

 

Protokolēja     /paraksts/            V. Uzvārds 

 


