Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par
pašvaldības SIA “Norma K” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
projektu

PROTOKOLS
Mālpilī

2018.gada 31.jūlijā

Nr. 20

Sanāksmi vada:
V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis
Uzaicinātie:
V. Uzvārds, SIA “Norma K” pārstāvis
Piedalās:
V. Uzvārds, Mālpils novada domes pārstāvis
V. Uzvārds, SIA “Norma K” pārstāvis
V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs
V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs
V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs
V. Uzvārds, SIA “Norma K” pārstāve
V. Uzvārds, SIA “Norma K” pārstāve
Protokolē:
V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis
Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 12:00.
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,
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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 pašvaldības SIA “Norma K” 2018.gada 21.jūnijā
Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts
Mālpils novadam. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ir aprēķināts 56,36
EUR/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir par 16,6% vairāk.
Regulatora pārstāvis dod vārdu komersanta pārstāvim.
SIA “Norma K” pārstāvis sniedz informāciju par pašvaldības SIA “Norma K”
siltumenerģijas tarifu izmaiņu nepieciešamību, minot to, ka tarifs nav mainīts kopš 2013. gada
un tarifa izmaiņas ir saistītas ar koksnes šķeldas cenas pieaugumu, elektroenerģijas izmaksu
pieaugumu, kā arī algu palielināšanu.
SIA “Norma K” pārstāvis informē, ka līdz 2018.gada 13.jūlijam tika veikta cenu
aptauja par kurināmās šķeldas piegādi, piedalījās 5 komersanti un rezultātā zemākā šķeldas cena
ir 12,62 EUR/ber.m3, pārējie šķeldas cenu piedāvājumi bija robežās no 13,45 EUR/ber.m3 līdz
13,90 EUR/ber.m3, līdz ar to plānotais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs pieaugs.
Vidējā cena siltumenerģijas apgādes pakalpojumam Latvijā ir 55 EUR/MWh, bet vidējā cena
reģionā (Sigulda, Cēsis, Ropaži, Salaspils, Saulkrasti) ir ap 62 EUR/MWh.
Komersants prognozē lietotājiem nodotā siltumenerģijas daudzuma samazināšanos,
kas ir saistīts ar Mālpils profesionālās vidusskolas un internātskolas likvidēšanu.
3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi
Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes
dalībniekiem.
Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, cik darbinieki apkalpo katlu māju?
SIA “Norma K” pārstāvis skaidro, ka vasaras sezonā strādā divi atslēdznieki, viens
traktorists, četras apkopējas un siltumdienesta vadītājs, ziemā nāk klāt četri kurinātāji un trīs
laboranti.
Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kāda būs šķeldas cena?
SIA “Norma K” pārstāvis skaidro, ka veicot jaunu šķeldas iepirkumu, par uzvarētāju
atzīts pretendents, kas piedāvāja cenu 12.62 EUR/ber.m3 .
Tā kā uzklausīšanas sanāksmes laikā citi jautājumi vai priekšlikumi netika izteikti,
Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi.
Sanāksmi slēdz pulksten 12:50.
Sanāksmes vadītājs/paraksts/Regulatora pārstāvis
Protokolēja/paraksts/Regulatora pārstāvis
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