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2019.gada 7.jūnijā                                          Nr.10 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds – SIA “Brocēnu Siltums“ pārstāvis 

V. Uzvārds – SIA “Brocēnu Siltums“ pārstāvis 

V. Uzvārds – SIA “Brocēnu Siltums“ pārstāve 

V. Uzvārds – SIA “SMART Consulting” pārstāvis 

 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, Brocēnu novada pašvaldības pārstāvis 

Pieci siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji 

V. Uzvārds, Brocēnu novada pašvaldības pārstāvis 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāve 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 12:05. 

 

 

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) 
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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 “BROCĒNU SILTUMS” 2019.gada 29.aprīlī 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 50,01 EUR/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar spēkā 

esošo tarifu, ir par 1,25 EUR/MWh (2,6%) lielāks. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA “SMART Consulting” pārstāvim. 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis sniedz informāciju par SIA “BROCĒNU 

SILTUMS” pakalpojumu sniegšanu. Tiek norādītas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

galvenās izmaksas un to īpatsvars kopējās izmaksās, kā arī izmaksu salīdzinājumu, kur 

būtiskākais ir tas, ka aprēķinātajā tarifu projektā nav kredītu procentu izmaksas. Komersants 

norāda, ka lielākās izmaksas sastāv no iepirktās siltumenerģijas izmaksām, kuras tarifu projektā 

veido aptuveni 71% no kopējām izmaksām, pārvades un sadales zudumi veido 10%, darba 

samaksa veido 8%, elektroenerģija - 2% no kopējām izmaksām. SIA “SMART Consulting” 

pārstāvis norāda, ka izmaksu pieaugums galvenokārt saistāms ar no SIA “Brocēnu enerģija” 

iepirktās siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu no 19,92 EUR/MWh uz 33,85 

EUR/MWh un minimālās algas kāpumu. SIA “SMART Consulting” pārstāvis piebilst, ka 

tarifu projektā investīciju projekti (lieli remontdarbi) nav iekļauti. 

 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kāds ir Regulatora uzdevums 

tarifa izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka Regulators regulē sabiedriskos pakalpojumus, tai skaitā 

siltumapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju un citus sabiedriskos pakalpojumus, kur cenu 

nenosaka tirgus. Regulators funkcija ir izvērtēt Regulatorā iesniegtos tarifu projektus un tarifu 

projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu. Regulatora pārstāvis paskaidro, ka 

SIA “BROCĒNU SILTUMS” siltumapgādes tarifs tika apstiprināts 2009.gadā, un līdz šim 

tarifs netika mainīts. Bet šobrīd Regulatorā iesniegtais tarifu projekts ir izvērtēšanas procesā 

un, iespējams, ka aprēķinātais tarifs nav galīgais, jo Regulators SIA “BROCĒNU SILTUMS” 

nosūtījis papildu informācijas pieprasījumu par skaidrojumu sniegšanu un izmaksu pamatojošo 

dokumentu iesniegšanu. Pēc informācijas saņemšanas Regulators rūpīgi izvērtēs 

siltumenerģijas bilances (tehniskos parametrus) un visas siltumenerģijas apgādes tarifā 

iekļautās izmaksas, kā arī uzņēmuma finanšu rādītājus, lai pārliecinātos par tarifa pamatotību. 
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Siltumenerģijas apgādes tarifu aprēķina pēc Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa 

aprēķināšanas metodikas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kāpēc netiek vērtēts trīspusēji 

noslēgtais līgums starp Brocēnu novada pašvaldību, SIA “BROCĒNU SILTUMS” un SIA 

“Brocēnu enerģija” pēc Enerģētikas likuma vai citiem normatīvajiem aktiem? 

Regulatora pārstāvis paskaidro, ka šobrīd spēkā esošais tarifs tika apstiprināts 

2009.gadā, ko apstiprināja Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators. Tā kā šobrīd 

Regulatorā ir iesniegts jauns tarifu projekts, Regulators nevērtēs 2009.gadā apstiprināto tarifu. 

Regulatora pārstāvis norāda, ja komersants vēlas veikt izmaiņas spēkā esošajā siltumenerģijas 

apgādes pakalpojuma tarifā, šajā gadījumā komersantam ir pienākums sagatavot un iesniegt 

Regulatorā jaunu tarifa projektu, kas balstīts uz koriģētajiem siltumenerģijas apjomiem un 

izmaksām. Pie iesniegtā tarifu projekta tiks vērtēts arī minētais trīspusējais līgums. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kur Regulators ņēma 

informāciju par spēkā esošo tarifu pa pakalpojumu veidiem, jo 2009.gada lēmumā šī 

informācija nav norādīta. 

Regulatora pārstāvis atbild, ka minētā informācija ir no iesniegtā tarifu projekta. 

2009.gada lēmumā bija norādīts tikai gala tarifs. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, vai spēkā esošajā tarifā tika 

iekļautas kredītizmaksas? 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis atbild, ka 2009.gadā apstiprinātajā tarifā bija 

iekļautas kredītizmaksas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs piebilst, ka tad, kad kredītizmaksas 

beidzās, SIA “BROCĒNU SILTUMS” lietotājiem piemēroja samazināto tarifu, bet pēc pāris 

mēnešiem atnāca jauns SIA “BROCĒNU SILTUMS” vadītājs un lietotājiem sāka piemērot 

Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināto tarifu. 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis atbild, ka uzņēmuma vadītājs nevar patvaļīgi 

piemērot citu tarifu nekā to ir noteicis Regulators. Ja mainās kādas izmaksas vai apjomi, tad 

komersantam ir jāvēršas Regulatorā par jauna tarifa projekta apstiprināšanu. SIA “SMART 

Consulting” pārstāvis piebilst, ka šobrīd SIA “BROCĒNU SILTUMS” mainījušās iepirktās 

siltumenerģijas izmaksas, līdz ar to tarifs tiks paaugstināts, tāpēc Regulatorā ir iesniegts tarifu 

projekts apstiprināšanai. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, no kurienes tiek ņemta 

iepirktās siltumenerģijas cena 19,92 EUR/MWh? 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis atbild, ka iepirktās siltumenerģijas cena ir 

norādīta noslēgtajā trīspusējā līgumā. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kāpēc elektroenerģijas 

izmaksas 2018.gadā bija 7,65 tūkst. EUR, bet tarifu projektā plānojas 13,10 tūkst. EUR, kāpēc 

tik liels izmaksu pieaugums? 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis atbild, ka elektroenerģijas izmaksas aprēķinātas 

pēc faktiskiem rādījumiem. Regulators veiks izmaksu pārbaudi un salīdzināšanu ar Latvijā 

vidējo elektroenerģijas cenu. Elektroenerģijas cena tiek ņemta no noslēgtā elektroenerģijas 

līguma. 
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Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā kāpēc tarifu projektā plānots 

zudumu pieaugums? 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis skaidro, ka pārvades un sadales zudumi katru 

gadu mainās, bet tarifu projektā gan absolūtos skaitļos, gan procentos nav būtiskas atšķirības 

salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, vai tiek plānoti jauni 

siltumenerģijas patērētāji? 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis atbild, ka jaunus siltumenerģijas patērētājus nav 

plānots pieslēgt, tarifu projektā tiek ņemti vērā tikai šobrīd esošie siltumenerģijas patērētāji un 

faktiskie rādītāji. SIA “SMART Consulting” pārstāvis papildina, ka jaunas investīcijas netiek 

plānotas. 

Regulatora pārstāvis sniedz skaidrojumu par elektroenerģijas izmaksām. Regulatorā 

tarifa projekta vērtēšanas process ir iesācies. Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas, 

Regulators vērtēs iekļautās elektroenerģijas izmaksa - gan 2018.gada faktiskās izmaksas, gan 

2019.gadā plānotās izmaksas. Regulators patērēto elektroenerģiju skatās arī no tehniskiem 

indikatoriem – iztērētās kilovatstundas pret realizēto megavatstundu daudzumu, kā arī faktiskos 

rādītājus salīdzina ar Latvijas vidējiem rādītājiem. Regulatora pārstāvis pateicās sabiedrībai 

par iesaistīšanos tarifa vērtēšanas procesā. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kāpēc pieaug administrēšanas 

izmaksas siltumenerģijas realizācijai, ja visi procesi ir datorizēti? 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis atbild, ka visi datorprogrammās ievadītie skaitļi 

ir jāpārbauda. Bet lielu daļu no administrācijas izmaksām veido tieši darba algas, kas salīdzinot 

ar 2009.gadā apstiprinātajā tarifā ir krietni pieaugušas un pieaugušas arī datorprogrammu 

uzturēšanas izmaksas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka 2018.gada siltumapgādes 

peļņa ir 95,85 tūkst. EUR, kas ir 6,8 EUR/MWh. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

lietotājs jautā, kā Regulators skatās uz šādu peļņas rādītāju? Ja šobrīd komersantam peļņa 

pārsniedz maksimālo robežu, tāds kāds ir pamatojums tarifa celšanai? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka siltumenerģijas komersantiem nevar tarifu projektā 

ielikt lielāku peļņu nekā to nosaka Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas 

metodika. Pēc papildu informācijas saņemšanas Regulators vērtēs peļņas un finanšu rādītājus. 

Maksimāli pieļaujamā peļņa, kas var tikt ielikta tarifu projektā ir 10%. SIA “SMART 

Consulting” pārstāvis papildina, ka šobrīd Regulatorā iesniegtajā tarifu projektā mainās arī 

citas izmaksas un tarifu projektā ir iekļauta maksimālā peļņa. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka pieaugusi iepirktās 

siltumenerģijas cena – 33,85 EUR/MWh, bet pēdējais SIA “Brocēnu enerģija” Regulatorā 

apstiprinātais lēmums par siltumenerģijas ražošanas tarifu ir 2017.gada jūnijā. Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kad SIA “BROCĒNU SILTUMS” iepirka 

siltumenerģiju pa Regulatora apstiprināto tarifu? 

SIA “SMART Consulting” pārstāvis atbild, ka SIA “BROCĒNU SILTUMS” šobrīd 

iepērk siltumenerģiju no SIA “Brocēnu enerģija” par 33,85 EUR/MWh. SIA “SMART 

Consulting” pārstāvis norāda, ja SIA “Brocēnu enerģija” tika apstiprināts jauns 

siltumenerģijas ražošanas tarifs, tad SIA “BROCĒNU SILTUMS” pirks siltumenerģiju par 
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Regulatora apstiprinātu tarifu. Ja, sakarā ar iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu, SIA 

“BROCĒNU SILTUMS” pieaugs izmaksas, tad arī SIA “BROCĒNU SILTUMS” vērsīsies 

Regulatorā ar jauna tarifa apstiprināšanu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka SIA “BROCĒNU 

SILTUMS” no 2017.gada jūnija līdz 2018.gada oktobrim iepirka siltumenerģiju no SIA 

“Brocēnu enerģija” pa citu tarifu nekā bija noteikts Regulatora lēmumā. 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka SIA “Brocēnu enerģija” jāpiegādā siltumenerģija SIA 

“BROCĒNU SILTUMS” pa Regulatora apstiprinātu tarifu. Kā arī SIA “BROCĒNU 

SILTUMS” lietotājiem nedrīkst piemērot citu tarifu, kas nav saskaņā ar Regulatora lēmumu. 

SIA “BROCĒNU SILTUMS” patvaļīgi bija samazinājis tarifu lietotājiem. Regulatora 

pārstāvis skaidro arī tarifa samazināšanas gadījumā, komersantam jāgriežas pie Regulatora par 

jauna tarifa apstiprināšanu.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, kāds ir Regulatora uzdevums 

un vai ir spēkā trīspusēji noslēgtais līgums starp Brocēnu novada pašvaldību, SIA “BROCĒNU 

SILTUMS” un SIA “Brocēnu enerģija”? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka Regulatora pienākums ir sabalansēt siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifus starp siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāju interesēm, 

droša un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanu un komersanta pamatotām pakalpojumu 

sniegšanas izmaksām. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka SIA “BROCĒNU 

SILTUMS” 2018.gada desmit mēnešus lietotājiem siltumenerģiju piegādāja pa lētāku tarifu, 

bet 2018.gada divus mēnešus pa Regulatora apstiprināto tarifu, un peļņa 2018.gadā bija 95,85 

tūkst. EURO. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, vai tiešām komersantam 

bija nepieciešams apstiprināt jaunu tarifu? 

Regulatora pārstāvis atbild, ka šobrīd notiek tarifa projekta vērtēšanas process, pēc 

papildu informācijas saņemšanas Regulators vērtēs arī uzņēmuma peļņu un jauna 

siltumenerģijas tarifa pamatotību. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs jautā, cik dienas tiek skatīts tarifu 

projekts un kad tas tiks izskatīts? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka tarifa projekta izvērtēšanas kārtība tika parādīta 

sagatavotajā prezentācijā. Regulatora pārstāvis papildus paskaidro, ka pēc papildu 

informācijas saņemšanas tarifu projekts tiek izvērtēts 90 dienu laikā. Pēc tarifa projekta 

izskatīšanas lēmumu pieņem 30 dienu laikā.  

Regulatora pārstāvis piebilst, kamēr Regulators nav pieņēmis lēmumu par iesniegtā 

tarifa apstiprināšanu, Komersantam norēķinos par siltumenerģiju jāpiemēro 2009.gadā 

apstiprinātais tarifs. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka Regulatora atbildes 

vēstulē minēja, ka uzklausīšanas sanāksmes laikā par siltumenerģijas tarifu projektu, tiks vērtēti 

ne tikai jau iepriekš sniegtie komentāri, bet arī tiks izvērtēts trīspusējais līgums starp Brocēnu 

novada pašvaldību, SIA “BROCĒNU SILTUMS” un SIA “Brocēnu enerģija”. 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka uzklausīšanas sanāksmes laikā tiek uzklausīti 

priekšlikumi un komentāri par iesniegto tarifu projektu. Pašā uzklausīšanas sanāksmes laikā 
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minētais līgums netiks izvērtēts. Šobrīd tiek uzsākts jaunā tarifu projekts izvērtēšanas process, 

kura laikā šo līgumu izvērtēs.  

 

 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:00. 

                                

Sanāksmes vadītājs    /paraksts/            V. Uzvārds 

 

 

 

Protokolēja     /paraksts/            V. Uzvārds 


