
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “Krāslavas nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Krāslavā 

  

 

2018.gada 17.septembrī                                   Nr. 22  

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, SIA “Krāslavas nami” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Krāslavas nami” pārstāve 

 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, DZĪKS “Florupīte” pārstāvis 

V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja 

V. Uzvārds, Krāslavas novada domes pārstāvis 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten  13:05. 

 

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 “Krāslavas nami” 2018.gada 14.augustā 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts 

Krāslavas pilsētai. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 53,04 

EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 3,62 EUR/MWh mazāk kā spēkā esošais tarifs. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA “Krāslavas nami” pārstāvei. 

SIA “Krāslavas nami” pārstāve sniedz prezentāciju par SIA “Krāslavas nami” 

struktūru, uzņēmuma sniegto pakalpojumu veidiem, iepriekšējo gadu apgrozījumu. SIA 

“Krāslavas nami” pārstāve norāda, ka uzņēmumā 2016. un 2017.gadā ir notikusi 

reorganizācija un uzņēmums tagad sniedz arī ūdenssaimniecības un atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumus. SIA “Krāslavas nami” pārstāve norāda, ka pastāv vairāki 

iemesli, kādēļ ir iesniegts jauns tarifu projekts. Mainījušās ir SIA “Krāslavas nami” izmaksas, 

samazināti siltuma zudumi, veikti divi siltumtīklu un siltumpunktu izbūves projekti, kur 

piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas ļauj veikt siltumapgādes tarifu samazinājumu. 

SIA “Krāslavas nami” pārstāve sniedz informāciju par SIA “Krāslavas nami” siltumapgādes 

pakalpojumu nodrošināšanas izmaksām, kā arī par plāniem veikt ieguldījumus un uzstādīt jaunu 

šķeldas katlu tuvākajos gados, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. 

 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

DZĪKS “Florupīte” pārstāvis norāda, ka SIA “Krāslavas nami” paveikuši daudz 

darba, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus un uzlabotu sniegto siltumapgādes pakalpojumu 

kvalitāti. DZĪKS “Florupīte” pārstāvis jautā par pamatlīdzekļu nolietojumu un 

apdrošināšanas izmaksām – vai apdrošināšana sedz remonta izmaksas? 

SIA “Krāslavas nami” pārstāve norāda, ka pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts 

no pamatlīdzekļu izveides brīža par pamatlīdzekļu izveides vērtību un tiek proporcionāli 

sadalīts tā kalpošanas laikā. Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies neatkarīgi no SIA 

“Krāslavas nami” darbībām, piemēram, ugunsgrēka gadījumā. SIA “Krāslavas nami” 

pārstāve norāda, ka vairāki apkures katli ir veci un ir nepieciešams veikt regulārus iekārtu un 

remonta uzturēšanas darbus, kā arī notiek arī siltumtīklu avārijas un ir nepieciešami līdzekļi 

siltumtīklu remontdarbu veikšanai. 

DZĪKS “Florupīte” pārstāvis norāda, ka tarifs visticamāk tikai palielinātos, jo cenas 

dažāda veida darbiem ar laiku tikai palielinās un ir izdarīti daudz darbu priekšdienām. 

SIA “Krāslavas nami” pārstāve norāda, ka vecie kurināmā katli darbojās ar lietderību 

ap 70%, bet jaunākais šķeldas katls ar aptuveni 89% lietderību, bet tā kā tiek lietoti gan vecie, 

gan jaunais katls, kopējā lietderība ir mazāka. SIA “Krāslavas nami” pārstāve norāda, ka 

spēkā esošajā tarifā tika plānotas arī šķidrā kurināmā (mazuts, slānekļa eļļa) izmaksas, kas ir 

būtiski lielākas. 

DZĪKS “Florupīte” pārstāvis jautā SIA “Krāslavas nami” viedokli par karstā ūdens 

55 grādu temperatūras nodrošināšanu tīklos. 

SIA “Krāslavas nami” pārstāve norāda, ka tā ir Ministru kabineta noteikumu prasība, 

kuru SIA “Krāslavas nami” nepieciešams nodrošināt un ko SIA “Krāslavas nami” arī nodrošina. 



SIA “Krāslavas nami” pārstāvis norāda, ka temperatūras nodrošināšana tālāk gala 

lietotājiem ir mājas apsaimniekotāja atbildība. SIA “Krāslavas nami” nodrošina 

apsaimniekotājiem tīklos pietiekošu ūdens temperatūru. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka tarifu projekts ir izvērtēšanas procesā un šobrīd SIA 

“Krāslavas nami” piedāvātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 53,04 EUR/MWh 

(bez PVN) var vēl mainīties. 

 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

 

Sēdi slēdz pulksten  13:50. 

  

          

                  

Sanāksmes vadītājs   /paraksts/   Regulatora pārstāvis 

 

 

Protokolēja    /paraksts/   Regulatora pārstāvis 


