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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

pašvaldības  AS ,,Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifu projektu 

PROTOKOLS 

Daugavpilī 

2018.gada 15.maijā Nr. 16 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāvis 

V. Uzvārds, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve 

V. Uzvārds, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve 

V. Uzvārds, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve 

V. Uzvārds, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve 

V. Uzvārds, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve 

V. Uzvārds, PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāvis 

 

Piedalās: 

V. Uzvārds, Daugavpils pilsētas domes pārstāvis 

V. Uzvārds, laikraksta ,,Latgales Laiks” pārstāvis  

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 13:00. 

Darba kārtība 

l.  Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

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

iesniegtā tarifu projekta īss raksturojums. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi. 

1. Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 
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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 jaunā tarifa apstiprināšanas nepieciešamību un iesniegtā 
tarifu projekta īss raksturojums 

Regulatora pārstāvis informē, ka PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” 2018.gada 9.aprīlī 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts pie 

dabasgāzes cenām no 8,50 līdz 38,50 EUR/MWh. Pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 23,50 

EUR/MWh, kas atbilst aritmētiski tuvāk 2018.gada aprīļa faktiskajai dabasgāzes cenai, 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 50,37 EUR/MWh, kas ir par 2,49 

EUR/MWh mazāk, salīdzinot ar šobrīd piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu, kas ir 52,86 

EUR/MWh tarifu. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāvim. 

PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve, izmantojot uzskates materiālus 

(prezentāciju), iepazīstina klātesošos ar vispārējo informāciju par tarifu projektu un informāciju 

par tarifu veidojošo izmaksu posteņiem.  PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve norāda, ka 

galvenie iemesli tarifu projekta iesniegšanai bija elektroenerģijas ieņēmumu samazinājums, 

pārtraucot elektroenerģijas ražošanu siltumavotā SC1 kopš 2017.gada jūnija, beidzoties 

elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņam siltumavotā SC1 un sakarā ar pārkompensācijas 

koeficienta piemērošanu divām koģenerācijas stacijām. Otrkārt, komersants ir īstenojis 

siltumenerģijas ražošanas un pārvades efektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Treškārt, ir 

samazinājušās iepirktās siltumenerģijas izmaksas, samazinoties apjomiem un cenai. 

PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” pārstāve sniedz īsu ieskatu siltumenerģijas apgādes 

sistēmas darbībā un sniedz informāciju par veiktajiem un plānotajiem energoefektivitātes 

pasākumiem, un sniedz informāciju par tarifu projektā plānotajām izmaksām un plānotajiem 

apjomiem.  

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Klātesošajiem jautājumu, iebildumu un priekšlikumu nav, tāpēc Regulatora pārstāvis pateicas 

klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Sanāksmi slēdz pulksten 13:25. 

 

Sanāksmes vadītājs                                  /paraksts/  Regulatora pārstāvis 

 

Protokolēja                                              /paraksts/ Regulatora pārstāvis 


