
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par AS 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu  

PROTOKOLS 

Mārupē 

  

 

2019.gada 5.novembrī                                    Nr. 22 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V.Uzvārds, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis 

V.Uzvārds, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis 

 

Piedalās:            

3 iedzīvotāji, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji 

 

Protokolē: 

V.Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis 

 

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. 

 

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 AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2019.gada 

3.oktobrī Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas 

aprēķināts Mārupes, Tīraines un Skultes ciemam. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala 



tarifs aprēķināts 56,07 EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 5,75 EUR/MWh vairāk kā pašlaik 

piemērojamais tarifs. Regulatora pārstāvis dod vārdu AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” pārstāvim. 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis sniedz prezentāciju par AS 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” darbību un iesniegto tarifu projektu un par atsevišķo tarifu 

(ražošanas tarifs, pārvades un sadales tarifs, tirdzniecības tarifs) veidojošām izmaksām. AS 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” ir pieaudzis lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms, kopš tika apstiprināts 

spēkā esošais tarifs, bet tai pašā laikā ir pieaugušas arī kurināmā (+19,5%), dabas resursu 

nodokļa (+21,3%), pamatlīdzekļu nolietojuma (+26,9%) izmaksas. AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” ar jauna katla uzstādīšanu un ārpakalpojumu izmantošanu katlu apkopei ir spējusi 

samazināt darba samaksas izmaksas. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis 

norāda, ka pašlaik iesniegtais tarifu projekts vēl tiek precizēts un tas var vēl mainīties, jo jau 

pēc esošajiem aprēķiniem tas ir 55,05 EUR/MWh. 2018.gadā investēti aptuveni 244 tūkst. EUR 

Skultes ciema katlumājā, kā arī tuvākajos gados plānots veikt investīcijas aptuveni 400 tūkst. 

EUR apmērā Tīraines un Mārupes katlumājās. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pārstāvis norāda, ka lielāko izmaksu īpatsvaru tarifu projektā no kopējām izmaksām veido 

kurināmā izmaksas – 77,1%, peļņa – 6,2%, elektroenerģijas izmaksas – 4,3%, darba samaksas 

izmaksas – 3,8%.  

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kādi bija iemesli 2018.gada 

paaugstinātajiem siltumenerģijas zuduma apmēriem. 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka 2018.gadā tehnisku 

iemeslu dēļ nebija precīza saražotās siltumenerģijas uzskaite Skultes ciemā. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, kādā veidā tika nosegti šie zudumi? 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka tas tika nosegts ar AS 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” peļņu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs izsaka bažas par esošajām un plānotajām 

investīcijām, norādot, ka AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pašiem cītīgi jāseko līdzi un 

kārtīgi jāizvērtē visas nianses, lai nepārmaksātu par investīciju veikšanu un būvniecību. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, kāds ir iemesls darba samaksas 

sazinājumam? 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka AS “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” veica štatu samazinājumu sakarā ar noslēgto ārpakalpojumu par 

katlumāju apkopi. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, vai ir veikti ieguldījumi siltumtīklu 

nomaiņā. 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka pēdējos piecos gados 

nav veikti būtiski ieguldījumi siltumtīklos. Plānoti ir minimāli remontdarbi, šobrīd vairāk tiek 

plānota katlu nomaiņa Tīraines un Mārupes ciemā. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, vai tiek apskatīta iespēja, veicot katlu 

nomaiņu, uzstādīt koģenerācijas iekārtu? 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka, nē. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, vai visas katlumājas kā kurināmo 

izmanto dabasgāzi? 



AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka, jā, kā arī ir viena lokālā 

katlumāja ar malkas apkuri, kas nav iekļauta tarifu projektā, bet tiek plānota šo māju pieslēgšana 

centralizētajai siltumapgādei. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, kāda cilvēku iesaiste siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu sniegšanā? 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka cilvēku iesaiste domājot 

uz priekšu ir ļoti zema, it īpaši tas ir redzams arī runājot par māju siltināšanu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, vai AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” ir orientēts uz attīstību? 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka, jā. AS “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, un 

šobrīd Tīraines ciemā esošajai katlumājai visvairāk nepieciešamas investīcijas, jo visai regulāri 

ir nepieciešami neplānoti remontdarbi. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda, ka nepieciešams strādāt pie plašākas 

komunikācijas ar iedzīvotājiem par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem, to attīstības 

nepieciešamību. Iedzīvotājs arī vaicā, vai AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” neplāno 

sniegt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus arī Jaunmārupē? 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis norāda, ka tādu plānu nav un 

pakalpojumus sniedz SIA “Sabiedrība Mārupe”. 

 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  12:45. 

  

               

Sanāksmes vadītājs        V.Uzvārds 

 

 

 

Protokolēja         V.Uzvārds 


