
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

  

 

2017.gada 30.novembrī                                   Nr. 16  

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Jēkabpils siltums” pārstāve 

 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvis 

6 iedzīvotāji, siltumenerģijas lietotāji, masu saziņas līdzekļu pārstāvji 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

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 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, 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 “Jēkabpils siltums” 2017.gada 31.oktobrī 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts 

Jēkabpils pilsētai. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 54,04 

EUR/MWh, kas ir par 2,16 EUR/MWh mazāk kā pašreiz piemērojamais tarifs. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvim. 

SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvis norāda, ka pastāv vairāki iemesli, kādēļ ir iesniegts 

jauns tarifu projekts. Mainījušās ir SIA “Jēkabpils siltums” izmaksas, kas ļauj veikt 

siltumapgādes tarifu samazinājumu. Komersants arī norāda, ka realizēto Kohēzijas fondu 

projektu, kuros rekonstruēti siltumtīkli, rezultātā bija nepieciešams iesniegt jaunu 

siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektu. Trijos gados realizēti trīs rekonstrukciju projekti. 

 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, kādēļ dzīvoklī ir auksti radiatori. 

SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvis norāda, ka par mājas iekšējās sistēmas uzturēšanu, 

kā arī pieprasītā siltuma daudzuma regulēšanu atbildīgi ir mājas iedzīvotāji un to izvēlētais 

nama apsaimniekotājs. SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvis norāda, ka SIA “Jēkabpils siltums” 

siltumenerģiju ražo visu gadu, vadoties pēc pieprasītā siltumenerģijas daudzuma. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, cik bieži komersants var iesniegt tarifu 

projektu un kad varētu stāties spēkā jaunais SIA “Jēkabpils siltums” siltumapgādes 

pakalpojumu tarifs. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka nav ierobežojumu, cik bieži var iesniegt tarifu 

projektu, bet atbilstoši Metodikas 28.punktam komersantam ir obligāti jāiesniedz jauns 

siltumapgādes pakalpojumu tarifu projekts, ja par 10% mainās tarifa aprēķinam izmantotie 

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

prognozētās kopējās izmaksas. Regulatora pārstāvis norāda, ka tarifu projekta izskatīšana ir 

laikietilpīgs process, kas var ilgt vairākus mēnešus. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja vaicā, kādēļ tarifu projekts netika iesniegts jau 

pavasarī? 

SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvis norāda, ka pavasarī nebija zināms, kādas būs 

dabasgāzes izmaksas siltumenerģijas ražošanai un kādi varētu būt jaunā līguma nosacījumi pēc 

dabasgāzes tirgus atvēršanas. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, kāpēc SIA “Jēkabpils siltums” 

siltumapgādes pakalpojumu tarifs ir tik augsts salīdzinājumā ar Rīgu. 

SIA “Jēkabpils siltums” pārstāvis raksturo siltumapgādes situāciju Jēkabpilī, 

uzsverot siltumapgādes sistēmas sadrumstalotību pilsētā un norādot, ka pakalpojumu apjoms ir 

mazāks salīdzinot ar citām lielajām pilsētām. 

Papildus notiek arī sanāksmes dalībnieku diskusija par regulējamā siltumapgādes 

pakalpojuma sniegšanas robežu, kā arī par siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja un namu 

apsaimniekotāja kompetenci. 

 



Tā kā uzklausīšanas sanāksmes laikā citi jautājumi vai priekšlikumi netika izteikti, 

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten  13:00. 

  

          

                  

Sanāksmes vadītājs   /paraksts/   Regulatora pārstāvis 

 

 

 

Protokolēja    /paraksts/   Regulatora pārstāvis 


