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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Jūrmalā 

  

 

2017.gada 3.novembrī                                    Nr. 14  

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis 

 

 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, SIA “LKP Solutions” pārstāvis 

V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs  

V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs  

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “LKP Solutions” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums”  pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, Jūrmalas pilsētas dome pārstāvis 

V. Uzvārds, Jūrmalas pilsētas dome pārstāve 

V. Uzvārds,  SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis 

 

 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 12:00. 
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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 “Jūrmalas siltums” 2017.gada 2.oktobrī Regulatorā 

iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts Jūrmalas 

pilsētai. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs pie aktuālās dabasgāzes cenas ir 

aprēķināts 55,04 EUR/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir par 1,7% vairāk. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu  SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvim. 

 SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis sniedz informāciju par SIA “Jūrmalas siltums” 

siltumenerģijas tarifu izmaiņu nepieciešamību, minot to, ka tarifu izmaiņas ir saistītas ar 

koksnes šķeldas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā un dabasgāzes piegādātāju cenas 

pieaugumu.  Tiek norādītas siltumenerģijas pakalpojumu galvenās izmaksas un to īpatsvars 

kopējās izmaksās. Komersants norāda, ka lielākās izmaksas ir kurināmā izmaksas, kuras tarifu 

projektā veido 44,56 % no kopējām izmaksām, darba samaksa ar sociālo nodokli 21,54%, 

pamatlīdzekļu nolietojums 8,65 %,  iekārtu remonta un  uzturēšanas izmaksas 3,5%. 

Komersants arī informē par plānotajiem efektivitātes pasākumiem, t.i., siltumtīklu 

rekonstrukciju, siltuma zudumu un remontdarbu izmaksu samazināšanu, katlu māju 

rekonstrukciju (lietderības koeficienta uzlabošana no 82 % līdz 94 %) , ISO 5001 standarta 

ieviešanu, brīvprātīgo vienošanos ar Ekonomikas ministriju par energoefektivitātes uzlabošanu 

un iedzīvotāju izglītošanu. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

SIA “LKP Solutions” pārstāvis  jautā, ja SIA “Jūrmalas siltums” saņem Eiropas 

naudu, tad kāds ir ekonomiskais  efekts uz  1 eiro naudas vienību? 

 SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis skaidro, ka uzņēmums ir saņēmis Eiropas 

finansējumu 6 000 000 EUR apmērā jaunas šķeldu katlu mājas izbūvei, un tas radījis būtisku  

ekonomisko efektu. 
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SIA “LKP Solutions” pārstāvis jautā, kāpēc tarifu projektā iepirktās siltumenerģijas 

cena un daudzums atšķiras no noslēgtā līguma starp SIA “LKP Solutions” un SIA “Jūrmalas 

siltums”.  

Regulatora pārstāvis paskaidro, ka tarifu projektā ir iekļautas iepirktās siltumenerģijas 

izmaksas.  Aprēķinos ir norādīts gan iepērkamās siltumenerģijas apjoms, gan cena, taču 

Regulators konstatē, ka starp SIA ,,Jūrmalas siltums” un SIA ,,LKP Solutions” šobrīd nav 

panākta vienošanās par iepērkamās siltumenerģijas apjomu un cenu 2017./2018.gada apkures 

sezonā. Regulators  gatavo SIA “Jūrmalas siltums” papildus informācijas pieprasījumu, kurā 

viens no jautājumiem ir par iepirktās siltumenerģijas  izmaksām. Kad Regulatoram būs 

pārliecība par savstarpējo vienošanos, tikai tad tarifu projektā iekļautās iepirktās 

siltumenerģijas izmaksas varēs atzīt par pamatotām. 

 SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis skaidro, ka SIA “Jūrmalas siltums” ir  gatavs 

iekļaut tarifu projektā kā iepērkamo siltumenerģiju 30 000 MWh, bet esam iekļāvuši mazāk. 

Pēdējo 3-4 gadu tendence ir, ka šis apjoms nav izpildīts, tāpēc tikai kā prognozi esam iekļāvuši 

samazinātu apjomu, bet jebkurā brīdī esam gatavi koriģēt šo apjomu. 

 

SIA “LKP Solutions” pārstāvis jautā, kāpēc darba samaksa ar sociālo nodokli ir 

pieaugusi par 244 tūkst.EUR. Kāpēc iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas ar gāzes katliem 

bija 99 tūkst. EUR, taču tagad tās pieaug līdz 238,9 tūkst.EUR? Kāpēc pamatlīdzekļu  

nolietojums pieaug, salīdzinot ar iepriekšējo gadu līdz 253,9 tūkst.EUR ? 

SIA “Jūrmalas siltums” pārstāvis skaidro, ka SIA ”Jūrmalas siltums” ir sociāli 

atbildīgs uzņēmums un rūpējās ne tikai par gala patērētājiem, bet arī par saviem darbiniekiem, 

algas tika paceltas un tika izveidotas jaunas amata vietas ar vienīgo mērķi palielināt uzņēmuma 

efektivitāti.  

Visus iepriekšējos  gadus uzņēmums ļoti maz veltījis  iekārtu uzturēšanai, esam sākuši 

intensīvi darīt to, ko neesam darījuši 20 gadus. 

Nolietojums pieaudzis sakarā ar to, ka  agrāk netika investēti naudas līdzekļi 

efektivitātes paaugstināšanai, bet tagad mēs to darām. 

SIA “LKP Solutions” pārstāvis jautā,  kāpēc pie 7 milj. EUR apgrozījuma ir 3 milj. 

EUR kredītsaistības ? 

SIA “Jūrmalas siltums” pārstāve skaidro, ka SIA “Jūrmalas siltums” ir realizējis 

šķeldas katlumājas būvniecību, tāpēc ir nepieciešams piesaistīt ārējo finansējumu. Mums ir  

šaubīgo debitoru parādi un bilancē tas ir atspoguļots, ja debitori atmaksātu parādus 100% 

apmērā, tad droši vien aizdevumu saistības nebūtu nepieciešamas un īstenotu projektu saviem 

līdzekļiem. 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka saistībā ar aizdevumiem ir jāmin, ka tarifu projektā 

ir paredzēta zināma summa kā procentu maksājumu izmaksas. Tas tiek pārbaudīts, cik tas ir 

pamatoti un precīzi tarifu projektā aprēķināts. 

SIA “LKP Solutions” pārstāve  jautā, ja divi uzņēmumi nevar vienoties par iepirktās 

siltumenerģijas cenu, cik ilgi Regulators var neapstiprināt SIA “Jūrmalas siltums” tarifus? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka termiņš nav noteikts, tas varētu būt ilgstoši, jo mums 

ir nepieciešams pārliecināties vai iepirktās  siltumenerģijas izmaksas ir pamatotas un starp 

operatoru un ražotāju ir skaidra vienošanās par siltumenerģijas cenu. Tikai tad, kad mēs redzam, 

ka izmaksas tarifā ir pamatotas, varam virzīties uz tarifu apstiprināšanu.  

SIA “LKP Solutions” pārstāve jautā, kāda ir ar šķeldu saražotās siltumenerģijas cena 

Kauguru katlumājā?  

Regulatora pārstāvis skaidro, ka šobrīd to nevar pateikt, jo ir jautājumi par daudzām 

izmaksu pozīcijām, līdz ar to nepieciešams precizēt siltumenerģijas cenu atsevišķos ražošanas 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

Sanāksmi slēdz pulksten 13:10. 

                                

 

Sanāksmes vadītājs/paraksts/Regulatora pārstāvis  

 

Protokolēja/paraksts/Regulatora pārstāvis  


