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Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten  12:30. 
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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 tarifa 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 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 “Vangažu Namsaimnieks” 2017.gada 27.jūnijā 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 67,90 EUR/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar spēkā 

esošo tarifu, ir par 17,37 EUR/MWh (34,3%) lielāks. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu komersanta pārstāvim. 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis sniedz informāciju par SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” pakalpojumu sniegšanu. Tiek norādītas siltumenerģijas pakalpojumu galvenās 

izmaksas un to īpatsvars kopējās izmaksās. Komersants norāda, ka lielākās izmaksas sastāv no 

iepirktās siltumenerģijas izmaksām, kuras tarifu projektā veido vairāk kā 70% no kopējām 

izmaksām, darba samaksa veido 10% no kopējām izmaksām. Izmaksu pieaugums galvenokārt 

saistāms ar no SIA “Vangažu Sildspēks” iepirktās siltumenerģijas ražošanas izmaksu 

pieaugumu. SIA “Vangažu Sildspēks” izmaksu pieaugums saistāms ar elektroenerģijas 

pārdošanas pārtraukšanu obligātā iepirkuma ietvaros, tādējādi palielinot pastāvīgo izmaksu 

slogu uz siltumenerģijas ražošanu.  

Komersants norāda, ka šobrīd tiek plānota jaunas šķeldas katlu mājas būvniecība, kas 

nākotnē varētu samazināt izmaksas. Ir iesniegts katlu mājas projekts Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai. Tādējādi tiek darīts viss, lai izskatīšanā esošā, 

paaugstinātā tarifa darbības laiks būtu maksimāli īss. 

 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

R. Feldmanis jautā, kādēļ palielinās zudumi no 2,5 EUR/MWh līdz 4,3 EUR/MWh? 
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SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis skaidro, ka izmaksas pieaug sakarā ar 

iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu, siltumenerģijas zudumi nav palielinājušies. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kādēļ pieejamajā informācijā SIA 

“Vangažu Namsaimnieks” plānotais saražotais siltumenerģijas daudzums Dārza ielā tarifa 

projektā ir lielāks, nekā 2014.-2016.gadu individuālie apjomi? Kā arī siltumtīklos nodotais 

siltumenerģijas apjoms nesakrīt ar saražoto un iepirkto siltumenerģijas apjomu. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka attiecībā uz siltumtīklos nodoto siltumenerģijas 

apjomu iespējams nav norādīts pašpatēriņš, nepieciešamības gadījumā informācija tiks 

precizēta. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kādēļ SIA “Vangažu Namsaimnieks” ir 

iepircis siltumenerģiju par vairāk kā 27 EUR/MWh, lai gan tarifs bija noteikts 2009.gada 

21.aprīlī 19,60.  

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka tarifs bija 19,60 Ls/MWh, 

pārrēķinot EUR, summa ir atbilstoša. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda, ka ļoti lielas izmaksas tarifu projektā 

sastāda darbinieku atalgojums – 105 tūkst. EUR. Kā tiek atdalītas to strādājošo izmaksas, kas 

darbojas arī Gaujā, Inčukalnā? 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka iesniegtajā tarifu projektā ir 

darbinieki, kuru atalgojums ir iekļauts pilnā apmērā vai proporcionāli. Šo darbinieku 

atalgojums vai nu netiek iekļauts citos tarifos vai arī attiecināms proporcionāli. Tiem 

darbiniekiem, kuru darba pienākumi nav saistīti ar siltumapgādes nodrošināšanu Vangažos, 

atalgojums nav iekļauts tarifu projekta izmaksās. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā par siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 10.punktu, norādot, ka SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” situācija neiekļaujas šajos nosacījumos. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka 2017.gada jūlijā ir veikti siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumi un 10.punkts ir papildināts ar 10.4. 

apakšpunktu, kas iekļauj arī gadījumu, kad tiek gan iepirkta siltumenerģija, gan saražota. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kā pamatots tarifu projektā plānotais 

elektroenerģijas izmaksu pieaugums, ņemot vērā, ka iepirkums par elektroenerģijas piegādi 

Inčukalna novadam vēl nav noslēdzies. 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka elektroenerģijas izmaksas tiek 

prognozētas uz esošo situāciju un esošajām cenām. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda par bažām attiecībā uz iepirktās 

siltumenerģijas izmaksām no koģenerācijas iekārtas, kur izmaksas pieaug par 61%. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka SIA “Vangažu Sildspēks” ražošanas tarifs ir 

izvērtēšanas stadijā, tādējādi, ja izvērtēšanas procesā tarifs mainīsies, tad SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” būs nepieciešams attiecīgi precizēt tarifu projektu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda par zudumiem, ka nesen ir veikti 

rekonstrukcijas darbi. 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka pēdējā laikā veikti četru posmu 

nomaiņa, kopumā zudumu apjoms ir mazs. 

Inčukalna Uzņēmēju biedrības pārstāvis pievienojas I. Purmaļa teiktajam, ka kopējie 

apjomi samazinās, bet zudumi nesamazinās. Vai tas saistāms ar ziemas perioda gaisa 

temperatūras prognozēm? Vai ziema būs par 29% aukstāka? Trūkst informācijas detalizācijas 

par siltumenerģijas patēriņu un zudumiem. Tas pats arī attiecas uz citām izmaksu pozīcijām. 

Inčukalna Uzņēmēju biedrības pārstāvis norāda arī uz paredzēto peļņu 2 EUR/MWh – vai to ir 

nepieciešams tādā apmērā uzlikt patērētājiem?  

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka peļņa ir neliela un ir 

nepieciešama uzņēmuma attīstībai. 
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Inčukalna Uzņēmēju biedrības pārstāvis jautā, par sadarbību ar SIA “Vangažu 

Sildspēks” – vai zudumus sedz patērētājs? Kāds ir peļņas procents SIA “Vangažu Sildspēks”? 

Vai ir iespējams iegūt detalizētāku izmaksu informāciju? 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka komersants Regulatoram 

iesniedz detalizētu aprēķinu, kur visas izmaksas ir pamatotas ar aprēķiniem, līgumiem, rēķinu 

kopijām. Regulators pieprasa sīku un detalizētu papildinformāciju. 

Inčukalna Uzņēmēju biedrības pārstāvis norāda, ka patērētājs ir atkarīgs no SIA 

“Vangažu Sildspēks” noteiktā tarifa, bet trūkst informācijas un nav iespējams izvērtēt tā 

izmaksas. Kas notiek gadījumā, ja SIA “Vangažu Sildspēks” piemēro jauno tarifu, bet SIA 

“Vangažu Namsaimnieks” nespēj par to norēķināties pilnā apmērā? 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka jaunais, paaugstinātais tarifs 

varētu būt spēkā dažus mēnešus, jo ir iesniegts projekts Eiropas Savienības struktūrfondu 

piesaistei. 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka abi tarifu projekti ir izskatīšanas 

procesā. Attiecībā uz SIA “Vangažu Sildspēks” tarifa projektu, norāda, ka sabiedriskās 

apspriešanas tiek organizētas tikai siltumenerģijas gala tarifu projektiem. Galvenais iemesls 

tarifu kāpumam ir koģenerācijas stacijas darbības pārtraukums sakarā ar atļaujas beigām ražot 

elektroenerģiju un pārdot to obligātā iepirkuma ietvaros. Uzskatām, ka SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” tarifi nestāsies spēkā ātrāk par 2018.gada 1.janvāri. Attiecībā uz dabasgāzes 

piegādi – SIA “Vangažu Sildspēks” ir noslēdzis līgumu par dabasgāzes piegādi par fiksētu cenu, 

tādējādi ražošanas tarifs nemainīsies. Attiecībā uz jaunās katlumājas būvniecību – šobrīd ir 

saņemta būvatļauja un tiek gaidīts apstiprinājums Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam 

40% apmērā. Jaunā katlumāja paredzēta pilnībā automatizēta, tādējādi nodrošinot augstu 

efektivitāti un zemas izmaksas. 

Inčukalna Uzņēmēju biedrības pārstāvis jautā, kāds kurināmais tiks izmantots 

jaunajā katlumājā? 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka tiks būvēta šķeldas katlumāja.  

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, kāpēc tieši šķelda un vai atteiksies no 

dabasgāzes? Vai dabasgāze nav lētāka? Vai Latvijā ir pietiekami daudz šķeldas krājumu? 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka dabasgāzes cena sastāda aptuveni 35 

EUR/MWh, bet šķeldai aptuveni 14 EUR/MWh. Esošās dabasgāzes iekārtas tiks atstātas 

rezervē. Šobrīd vairumā lielo pilsētu tiek izmantotas šķeldas katlumājas, un kopumā ir laba 

pieredze. Nekas neliecina, ka koksnes krājumi Latvijā varētu izsīkt. Transporta izmaksas 

palielina izmaksas par aptuveni 1 EUR/MWh uz 100 kilometriem attāluma, kurā transportē 

šķeldu.   

Inčukalna Uzņēmēju biedrības pārstāvis jautā, ja jaunais tarifs stājas spēkā tikai 

2018.gadā, tad gaidāmajā apkures sezonā patērētājiem gala tarifs būs esošais, neskatoties uz 

SIA “Vangažu Sildspēks” ražošanas tarifu? 

Regulatora pārstāvis apstiprina, ka patērētājiem siltumenerģija piegādājama par SIA 

“Vangažu Namsaimnieks” spēkā esošu gala tarifu. 

Inčukalna novada domes pārstāvis norāda, ka, ja ražošanas tarifs tiek pieņemts, bet 

pārvades un sadales tarifs nē, tad uzņēmums var strādāt ar zaudējumiem, tādējādi būtu vēlams, 

lai tarifi tiktu apstiprināti vienā laikā. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka laika nobīde var ietekmēt, bet tomēr SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” ir ļoti laicīgi iesniedzis tarifu projektu. 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka SIA “Vangažu Sildspēks” savu tarifu 

projektu iesniedza 2016.gada 17.novembrī un pievienojas iepriekš teiktajam, ka arī sabiedrisko 

apspriešanu būtu bijis lietderīgi rīkot ātrāk, sasaistot to ar SIA “Vangažu Sildspēks” ražošanas 

tarifa izmaiņām. 
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Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, ja SIA “Vangažu Sildspēks” tarifu 

projektu iesniedza 2016.gada novembrī, bet līgums par dabas gāzi tika noslēgts tikai 2017.gadā, 

tad kā ir veikti tarifu projekta aprēķini? 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka SIA “Vangažu Sildspēks” tarifs 

sākotnēji tika iesniegts ar tā brīža aktuālo dabasgāzes cenu. Brīdī, kad SIA “Vangažu Sildspēks” 

noslēdza līgumu par dabasgāzes piegādi, tika par to informēts Regulators un izmaksas 

precizētas. 

Inčukalna novada domes pārstāvis jautā, kad varētu tikt apstiprināts SIA “Vangažu 

Sildspēks” jaunais ražošanas tarifs? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka ir saņemta prasītā papildinformācija, kas tiek 

izvērtēta. Tālākais laika grafiks atkarīgs no tā, vai visa izmaksu pamatojošā papildinformācija 

ir iesniegta un visas nepilnības ir novērstas. 

Inčukalna novada domes pārstāvis norāda, ka no patērētāju puses būtu vēlams, lai abi 

tarifi tiktu apstiprināti vienlaicīgi, tādā veidā būtu lielāka skaidrība, kā arī tiktu nodrošināta 

pakalpojumu nepārtrauktība. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai koģenerācijas iekārtu darbība pēc 18 

gadiem tiek pilnībā pārtraukta? 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka vecā koģenerācijas stacija beigusi 

strādāt ar 2017.gada apkures sezonas beigām, mazā koģenerācijas stacija ar 0,7 MW jaudu 

turpinās strādāt līdz 2019.gada beigām.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja jautā, kā tiks finansēts jaunās katlu 

mājas projekts papildus 40% līdzfinansējumam no Eiropas Savienības struktūrfondiem. 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka tiks ņemts kredīts, kas segs 60% no 

projekta izmaksām. Procentu izmaksas varētu būt 30-40 centi/MWh, bet ekonomija no 

kurināmo cenu starpības būs daudz lielāks ieguvums. Pašvaldībai ir arī iespēja palielināt 

pamatkapitālu, bet šobrīd kredītprocenti ir ļoti mazi. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kāds ir šķeldas ekonomiskais 

pamatojums? Pastāv bažas, ka gan šķeldas kvalitātes svārstību, kas rada papildus uzturēšanas 

izdevumus, gan kredīta procentu maksājumu dēļ, šķelda var nemaz nebūt tik izdevīgs variants. 

SIA “Vangažu Sildspēks” pārstāvis norāda, ka no pieredzes katlumājām nevajadzētu 

būt būtiski lielākām neparedzētām izmaksām. 

Inčukalna Uzņēmēju biedrības pārstāvis norāda, ka par jaunās katlu mājas 

būvniecības izmaksām varētu izbūvēt 60 mazās katlu mājas decentralizēti, tādējādi mazinot 

zudumus un pārvades izmaksas, un kopējās izmaksas būtu līdzīgas esošajai mazajai katlu mājai 

– ap 41 EUR/MWh. Vangažos ir 44 daudzdzīvokļu mājas. Pastāv arī šādas alternatīvas. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā vai tarifā tiek iekļautas izmaksas par 

debitoru parādiem? Mājām parādi krājas, līdz ar to kaut kādā mērā maksājošie sedz parādnieku 

nesamaksāto. 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka, debitoru parādi netiek iekļauti 

tarifu projektā, kā papildus izmaksas. Šīs izmaksas uzņēmumam ir jāsedz no saviem līdzekļiem, 

tāpēc uzņēmums ir ieinteresēts nodrošināt parādu piedziņu atbilstoši likumdošanai. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, kāds būtu ātrākais  laika grafiks tarifa 

apstiprināšanai? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka ātrākajā variantā tarifs varētu stāties spēkā no 

2017.gada 1.novembra. 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. 
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Sanāksmi slēdz pulksten  14:20. 

                                

 

 

Sanāksmes vadītājs   /paraksts/   Regulatora pārstāvis 

 

 

 

 

Protokolēja    /paraksts/   Regulatora pārstāvis 

 


