
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu projektu 

PROTOKOLS 

Baložos 

  

 

2018.gada 9.novembrī                                          Nr. 24 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

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, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, SIA “R.E.D. Namu serviss” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis 

V. Uzvārds, “BALOŽU SILTUMS” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāve 

V. Uzvārds, Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis 

 

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 tarifu apstiprināšanas nepieciešamību un 

iesniegtā tarifu 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 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 “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

2018.gada 26.septembrī Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu. Tarifu projekts iesniegts sakarā ar neparedzētām izmaksām, kas veidojās no pirktās 

siltumenerģijas cenas izmaiņām, ko veido no SIA ,,Baložu siltums” pirktās siltumenerģijas 

cenas izmaiņas laika periodā no 2017.gada 1.novembra, kad stājās spēkā ar 2017.gada 

28.septembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) padomes 

lēmumu Nr.110 ,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Baložu siltums” saražotās 

siltumenerģijas tarifu” apstiprinātais SIA ,,Baložu siltums” saražotās siltumenerģijas tarifs līdz 

2018.gada 1.jūnijam, kad stājās spēkā ar 2018.gada 19.aprīļa Regulatora lēmumu Nr.45 ,,Par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātie SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi. Šajā laika periodā neparedzētās 

izmaksas par iepirkto siltumenerģiju sastāda 145,44 tūkst. EUR, kuras plānots atgūt 2 gadu 

laikā, tādejādi tarifu projekta ar neparedzētām izmaksām aprēķinā iekļaujot summu 72,72 

tūkst. EUR apmērā gadā. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 63,40 

EUR/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir par 4,41 EUR/MWh (7,5%) lielāks.  

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» 

pārstāvim. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis informē, ka Regulatorā 

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tarifu projekta iesniegšanas galvenais iemesls 

ir neparedzētās izmaksas, kas veidojās no iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām. 

Komersants uzkrāto zaudējumu summu, kas sastāda 145,44 tūkst. EUR, plāno atgūt 2 gadu 

laikā. Pārējās izmaksas neplāno paaugstināt. Komersanta pārstāvis informēja, ka 

siltumenerģijas ražotājs - SIA “BALOŽU SILTUMS” - Regulatorā ir iesniedzis jaunu 

siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, līdz ar to komersants plāno, ka siltumenerģijas 

ražošanas tarifs būs zemāks pret spēkā esošo, un paaugstinātais tarifs būs īsāku brīdi nekā šobrīd 

plānots. 

 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis jautā, cik ilgā laikā tiks izskatīts Regulatorā 

iesniegtais SIA “BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas ražošanas tarifa projekts? 
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Regulatora pārstāvis atbild, ka tarifa projekta izskatīšana ilgst 3 līdz 4 mēnešus, ja 

tarifu projekts būs korekti iesniegts ar visiem pamatojošiem dokumentiem. Šobrīd izskatās, ka 

iesniegtajā tarifu projektā plānots siltumenerģijas ražošanas tarifa samazinājums par 5 – 6 

EUR/MWh. Tad attiecīgi SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” būs pienākums 

Regulatorā iesniegt siltumenerģijas gala tarifu, kurā būs jāatspoguļo jaunās iepirktās 

siltumenerģijas cenas izmaiņas, līdz ar to šobrīd tiek plānots, ka SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” būs mazāks siltumenerģijas gala tarifs. 

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis jautā, varbūt šīs neparedzētās izmaksas, kas 

veido augsto tarifu ir iespējams iekļaut nevis divu gadu periodā, bet piecu gadu periodā, lai 

neveidojas tik augsts tarifs. 

Regulatora pārstāvis atbild, ka siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika nosaka, ka neparedzētās izmaksas komersants sadala uz laika periodu, 

kas ir ne ilgāks par diviem gadiem. Ja komersants būt izvēlējies neparedzētās izmaksas iekļaut 

uz vienu gadu, tad tarifs būtu vēl augstāks, bet toties īsāku laika periodu. Šobrīd plānotais tarifa 

pieaugums pret šobrīd spēkā esošo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu ir par 4,41 

EUR/MWh. 

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis jautā, vai siltumenerģijas tarifu metodikā ir 

noteikts, ka, vērtējot tarifu projektu, Regulatoram ir tiesības komersantam jautāt un pieprasīt 

nepieciešamo papildu informāciju? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka vērtējot tarifu projektus, ja ir kādi precizējoši jautājumi 

par tarifa projekta aprēķiniem, izmaksām, siltumenerģijas apjomiem, zudumiem un citiem 

raksturojošiem rādītājiem vai ir nepieciešama papildu informācija, Regulators komersantam 

nosūta papildu informācijas pieprasījumu par skaidrojumu sniegšanu vai nepieciešamās 

informācijas iesniegšanu vai tarifa precizēšanu. 

SIA “R.E.D. Namu serviss” pārstāvis jautā, vai tiek vērtēts, kurš ir vainīgs, ka SIA 

“BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” radušies šie zaudējumi, vai tas nebija novēršams 

jau laicīgi, lai par to nav jāmaksā iedzīvotājiem? Kāpēc SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” laicīgi nav reaģējusi uz iepirktās siltumenerģijas tarifa pieaugumu? 

Regulatora pārstāvis paskaidro, ka situācija ir tāda, ka atsevišķi tiek apstiprināts 

siltumenerģijas ražošanas tarifs un atsevišķi operatoram apstiprina siltumenerģijas gala tarifu, 

ja operators visu siltumenerģiju iepērk no siltumenerģijas ražotāja. SIA “BALOŽU SILTUMS” 

ražošanas tarifs apstiprināts 2017.gada rudenī, bet SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” tarifu projekts vēl bija skatīšanā un tikai šā gada vasarā tika apstiprināts 

siltumenerģijas gala tarifs. 

SIA “R.E.D. Namu serviss” pārstāvis norāda, ka SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” gala tarifs Regulatorā bija jāiesniedz savlaicīgi, lai nerastos šāda situācija. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis paskaidro, ka SIA 

“BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tarifu projektu Regulatorā iesniedza uzreiz pēc 

ražošanas tarifa apstiprināšanas. Gala tarifs lielākoties ir atkarīgs no ražošanas tarifa. Ja tarifu 

projekti tiktu vienlaicīgi apstiprināti, tad jau visu pagājušo apkures sezonu iedzīvotāji būtu 

maksājuši paaugstināto tarifu, jo tāpat šīs izmaksas par iepirkto siltumenerģiju būtu iekļautas 

tarifu projektā. Šobrīd SIA “BALOŽU SILTUMS” Regulatorā ir iesniedzis tarifa projekta 

izmaksu samazinājumu, līdz ar to SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” plāno 

paaugstināto tarifu piemērot tikai 2 - 4 mēnešus, un iedzīvotāji tarifa pieaugumu jutīs mazāk. 

SIA “R.E.D. Namu serviss” pārstāvis jautā, vai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” saņēmusi pašvaldības dotāciju par šiem zaudējumiem, piemēram, saņemot 

netiešā veidā - palielinot pamatkapitālu? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ka pašvaldība nav 

devusi nevienu centu. Pamatkapitāla palielināšana notiek ar konkrētu mērķi, kā piemēram, 

Eiropas projektu realizācijai, par ko ir parakstīti ilgtermiņa līgumi. 
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Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis jautā, tā kā Regulatorā šobrīd ir iesniegt jauns 

siltumenerģijas ražošanas tarifs, vai ir iespējams, ka SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” jau tagad Regulatorā iesniedz siltumenerģijas gala tarifu ar samazināto 

iepirktās siltumenerģijas cenu? Lai neveidojas iepriekšējā situācija, ka pēc 4 mēnešiem tiks 

apstiprināts ražošanas tarifs un tikai tad SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

iesniegs savi gala tarifu? Vai ir iespējams vienlaicīgi noteikt SIA “BALOŽU SILTUMS”  

ražošanas tarifu un SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas gala 

tarifu, protams, pieliekot neparedzētos zaudējumus, kas kopumā būtu mazāki nekā šobrīd 

iesniegtajā tarifu projektā? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir 

iespējams sākt gatavot savus aprēķinus, bet, kamēr SIA “BALOŽU SILTUMS” nav apstiprināts 

ražošanas tarifs, tikmēr SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nevar zināt galīgo 

iepirktās siltumenerģijas cenu. Jo ražošanas tarifs šobrīd ir izvērtēšanas procesā un, ja būs 

nepieciešama papildu informācija un precizējumi, tarifs var arī mainīties. 

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis jautā kāds ir iespējamais minimālais termiņš, 

kad varētu izskatīt jauno SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” gala tarifu, ja tiek 

apstiprināts SIA “BALOŽU SILTUMS” ražošanas tarifs? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka lēmuma pieņemšanas termiņš ir 30 dienas, pie 

nosacījuma, ka tarifu projektā mainās tikai iepirktās siltumenerģijas cena un pārējās izmaksas 

netiek mainītas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs skaidro, ka 2018.gada 14.augustā 

Ķekavas novada avīzē bija nopublicēts, ka Baložos siltumenerģijas tarifs būs 42,55 EUR/MWh, 

un 2018.gada 6.septembrī ārkārtas sēdē apstiprina minēto tarifu. Bet SIA “BALOŽU 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2018.gada 26.septembrī Regulatorā iesniedza savu aprēķināto 

tarifu, kas ir 63,41 EUR/MWh, tas tika  publicēts arī Latvijas Vēstnesī. Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kāpēc SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

kā pašvaldības uzņēmums neievēro domes sēdē pieņemtos lēmumus par tarifa samazinājumu.  

Regulatora pārstāvis atbild, ka šobrīd Regulatorā SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” tarifa projektu ir iesniegusi tikai tāpēc, ka radušies neparedzētie izdevumi un 

šis tarifu projekts neskar citu lietu izskatīšanu, bet SIA “BALOŽU SILTUMS” Regulatorā 

iesniegtais ražošanas tarifs vēl netiek ņemts vērā. Regulatora pārstāvis skaidro, ka ražošanas 

tarifa samazinājuma efektu iedzīvotāji izjutīs vēlāk, kad SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” Regulatorā iesniegs un pēc tam tiks apstiprināts jauns gala tarifs ar jauno 

iepirktās siltumenerģijas cenu. 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis paskaidro, ka SIA 

“BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas gala tarifus apstiprina Regulators, 

nevis Ķekavas dome. 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka SIA “BALOŽU SILTUMS” iesniegtais ražošanas 

tarifs 42,55 EUR/MWh nav galīgais cipars, jo šobrīd notiek tarifa izvērtēšana, kur komersantam 

tiks pieprasīta papildu informācija. Regulatora pārstāvis skaidro, ka tarifu ietekmē ne tikai 

izmaksu apmērs, bet lielā mērā arī ražošanas apjomi, ko prognozē tarifu projektā. Tikai pēc 

ražošanas tarifa apstiprināšanas, SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” varēs 

prognozēt jaunos gala tarifus. 

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis jautā: vai normatīvajos aktos ir noteiks, ka, 

apstiprinot ražošanas tarifu, operatoram uzreiz ir jāsniedz gala tarifa aprēķins. Jo no sanāksmes 

konstatē, ka ir divi scenāriji: 

1) vai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” jāsniedz jauns tarifu projekts 

tikai pēc ražošanas tarifa apstiprināšanas? 

2) vai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” var jau tagad sniegt jauno tarifu 

aprēķinu kopā ar ražošanas tarifu un minētos tarifu projektus apstiprina vienlaicīgi? 
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Vai normatīvie akti nosaka kārtību, kā komersantiem konkrētā situācijā jārīkojas? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka ražotājs un operators ir saistīti komersanti, līdz ar to 

Regulators sekos šai situācijai, lai pēc ražošanas tarifa apstiprināšanas, savlaicīgi tiktu iesniegts 

jauns gala tarifa aprēķins, kur atspoguļotu zemākās iepirktās siltumenerģijas cenas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā noteikts, ja mainās 

siltumenerģijas apjomi un izmaksas komersantam ir pienākums iesniegt jaunu tarifu projektu.  

SIA “R.E.D. Namu serviss” pārstāvis jautā, vai tiešām ir jābūt apstiprinātam 

ražošanas tarifam, lai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” varētu Regulatorā 

sniegt jauno tarifu? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka šobrīd vēl nav apstiprināts jaunais ražošanas tarifs un 

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nevar iesniegt jauno gala tarifu, jo nav zināma 

precīzi iepirktās siltumenerģijas cena.  

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis paskaidro, ka plānotajā 

jaunajā tarifā citas izmaksas netiks mainītas un šobrīd gaida jaunā ražošanas tarifa 

apstiprināšanu. 

SIA “R.E.D. Namu serviss” pārstāvis jautā, kā plāno risināt situāciju ar 

siltumenerģijas zudumiem Titurgā? Vai ir plānots renovēt trases? 

SIA «BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» pārstāvis atbild, ja trases tiktu 

renovētas jau iepriekšējā gadā, tad tās visas izmaksas tiktu iekļautas tarifu projektā un gala tarifs 

būtu vēl augstāks, bet šobrīd ir iesniegts pieteikums Eiropas projektiem. 

SIA “R.E.D. Namu serviss” pārstāvis jautā, vai vispār cilvēki zina, ka notiek 

uzklausīšanas sanāksme? 

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.  

 

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:00. 

                                

Sanāksmes vadītājs    /paraksts/            V. Uzvārds 

 

 

 

Protokolēja     /paraksts/            V. Uzvārds 

 


