
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par SIA 

,,Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Ogrē 

  

 

2019.gada 3.jūlijā  Nr.13 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, SIA ,,Ogres Namsaimnieks” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA ,,Ogres Namsaimnieks” pārstāvis 

 

Piedalās:  

V. Uzvārds, Ogres novada pašvaldības deputāte           

Četri siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji 

 

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, 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 ,,Ogres Namsaimnieks” 2019.gada 22.maijā Regulatorā 

iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kurā iekļauti arī neparedzētie izdevumi 

no iepirktās siltumenerģijas cenu pieauguma par periodu no 2018.gada jūlija līdz 2019.gada martam. 



SIA ,,Ogres Namsaimnieks” iesniegtajā tarifu projektā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas 

komponente aprēķināta 40,30 EUR/MWh ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti, un 

siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa aprēķināta 22,34 EUR/MW/gadā. Savukārt,  iekļaujot 

neparedzētos izdevumus no iepirktās siltumenerģijas cenu pieauguma, tarifi aprēķināti: 40,30 

EUR/MWh ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti un siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas 

maksa 26,34 tūkst. EUR/MW vienam gadam.  

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA ,,Ogres Namsaimnieks” pārstāvim. 

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis nosauc tarifu projekta iesniegšanas iemeslus, proti, 

pašvaldības aģentūras reorganizāciju 2018.gada vidū, siltumapgādes un namu apsaimniekošanas 

funkcijas deleģējot SIA ,,Ogres Namsaimnieks”, kā rezultātā SIA ,,Ogres Namsaimnieks” kļuva par 

regulējamu energoapgādes komersantu, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem siltumenerģija 

galalietotājiem jāpārdod par Regulatora apstiprinātu tarifu. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis 

skaidro, kāpēc tarifu projekts iesniegts 2019.gada maijā, norādot, ka bija nepieciešams laiks informācijas 

(faktisko izmaksu un apjomu) uzkrāšanai, izvērtēšanai un apstrādei. SIA “Ogres Namsaimnieks” 

pārstāvis skaidro, ka SIA ,,Ogres Namsaimnieks” funkcijas un sniegto pakalpojumu loks ir šaurāks, 

salīdzinot ar iepriekš aģentūras veiktajām funkcijām, tādējādi arī mainījusies netieši attiecināmo 

izmaksu attiecināšanas proporcija. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka iesniegtais tarifu 

projekts ir īpatnējs, jo tas ir divdaļīgs tarifs, kā tas bijis arī iepriekš Ogres pilsētā.   

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis dod vārdu SIA ,,Ogres Namsaimnieks” pārstāvim. SIA 

“Ogres Namsaimnieks” pārstāvis sniedz prezentāciju par SIA ,,Ogres Namsaimnieks” iesniegto tarifu 

projektu un par atsevišķo tarifu (ražošanas tarifs, pārvades un sadales tarifs, tirdzniecības tarifs) 

veidojošām izmaksām. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis, atkārtojot SIA “Ogres Namsaimnieks” 

pārstāvja iepriekš teikto, nosauc tarifu iesniegšanas iemeslu, sniedz informāciju par divdaļīgā tarifa 

būtību, sniedz skaidrojumu par neparedzēto izdevumu iekļaušanu tarifu projektā un sniedz informāciju 

par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Latvijas pilsētās un par galvenajām tendencēm un 

likumsakarībām siltumapgādes jomā Latvijā. Regulatora pārstāvis papildina  SIA “Ogres 

Namsaimnieks” pārstāvja prezentāciju par siltumapgādes pakalpojumu tarifiem Latvijā, sniedzot aktuālo 

informāciju par nupat apstiprināto AS ,,Rīgas siltums” tarifu. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, vai tarifu projektā aprēķinātais 

siltumenerģijas tarifs ar neparedzētajiem izdevumiem būs vienāds visiem lietotājiem vai atšķirsies. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs arī vaicā, kāda varētu būt 60 dzīvokļu mājai aptuvenā 

siltuma jaudas maksa gadā. 

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis skaidro, ka gala tarifa siltumenerģijas komponente būs 

visiem lietotājiem vienāda, bet gala tarifa siltuma jaudas maksa katrai ēkai atšķirsies, ņemot vērā 

konkrētās ēkas pieprasīto siltuma jaudu. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka aptuvenā 

siltuma jaudas maksa gadā šādai ēkai būs aptuveni 2 tūkst.EUR gadā, norādot, ka mazajām mājām tā 

varētu pieaugt, bet lielajām mājām varētu samazināties pēc tarifu projekta apstiprināšanas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja jautā, kur un kā var apskatīt visu informāciju 

par iesniegto tarifu projektu, norādot, ka tikai pēc visas Regulatorā iesniegtās informācijas aplūkošanas 

varēs uzdot konkrētus jautājumus. 

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis skaidro, ka iepazīties ar visu tarifu projektā iekļauto 

informāciju kā arī saņemt atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem var, vēršoties SIA ,,Ogres 

Namsaimnieks” ar rakstisku iesniegumu, kā arī piebilst, ka uzklausīšanas sanāksme arī tiek rīkota ar 

mērķi informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tā izskatīšanu un uzklausīt 

sanāksmes dalībnieku priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu. 



Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja vaicā par Regulatora tīmekļvietnē publicēto 

kopsavilkumu par SIA ,,Ogres Namsaimnieks” tarifu projektu, norādot, ka dokumentā nav norādīts tā 

sagatavotājs. 

Regulatora pārstāvis paskaidro, ka tas ir sagatavots atbilstoši Regulatora iekšējiem 

normatīvajiem aktiem un informācija tīmekļvietnē publicēta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Jebkuru 

jautājumu gadījumā saistībā ar tīmekļvietnē publicēto informāciju sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var 

vērsties Regulatorā.  

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis, papildinot SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvja un 

P.Dzintara teikto, norāda, ka komersanta un Regulatora tīmekļvietnē informācija par iesniegto tarifu 

projektu un tajā iekļautajām izmaksām ir publicēta koncentrētā veidā, norādot, ka bieži vien tarifu 

projekta informācijas apjoms ir  liels, tādējādi visiem lietotājiem ērti pārskatāmā un pieejamā veidā šādu 

informācijas apjomu nav iespējams nodrošināt. Tāpēc jebkuram ir tiesības vērsties pie komersanta vai 

Regulatorā un iepazīties ar pilnu informācijas apjomu.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja vaicā, kāpēc uzklausīšanas sanāksme tiek 

rīkota plkst. 12:00, kas daudziem sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem, viņasprāt, ir nepiemērots laiks. 

Regulatora pārstāvis paskaidro, ka Regulators senāk vienu uzklausīšanas sanāksmi rīkoja 

vakarā ārpus darba laika, taču tās apmeklētība nebija liela. Regulatora ieskatā, daudzi cilvēki strādā 

maiņu darbu, var būt arī atvaļinājumos, tāpēc visu  iedzīvotāju intereses attiecībā uz sanāksmes rīkošanas 

laiku apmierināt nav iespējams. 

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis, papildinot SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvja 

prezentācijas laikā minētos faktus, detalizētāk pastāsta par  SIA ,,Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas 

ražošanas procesu no kurināmā un iepirktās siltumenerģijas diversifikācijas aspekta un šo abu izmaksu 

ietekmi uz tarifu projektu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, kurš ir lētāks kurināmais šķelda vai 

gāze. 

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis atbild, ka šķelda ir lētāks kurināmā veids.  

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis, papildinot paskaidro detalizētāk, salīdzinot kurināmā, 

iepirktās siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksas šobrīd piemērotajā  SIA ,,Ogres Namsaimnieks” 

tarifā un aprēķinātajā tarifu projektā, kur lielāko izmaksu īpatsvaru veido iepirktās siltumenerģijas 

izmaksas no neatkarīgā ražotāja šķeldas katlumājas. SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis arī paskaidro, 

ka pēc rudens-ziemas perioda dabasgāzes cenu kāpuma, šobrīd dabasgāzes cena krītas, taču tas 

nenozīmē, ka, ražošanas procesā izmantojot vairāk dabasgāzi, izmaksas būtu zemākas, salīdzinot ar 

šķeldas izmaksām.   

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis piebilst un paskaidro, ka dabasgāzes cenu kritums 

skaidrojams ar dabasgāzes krājumu izpārdošanu, kas palika pāri krātuvē pēc salīdzinoši siltās ziemas. 

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis arī skaidro, ka SIA ,,Ogres Namsaimnieks” izdevīgāk ir iepirkt 

siltumenerģiju no šķeldas katlumājas ne tikai kurināmo cenu starpības dēļ, bet tādējādi samazinot arī 

SIA ,,Ogres Namsaimnieks” dabasgāzes pieslēgumu atļauto slodzi, rezultātā, samazinot fiksēto maksu 

par dabasgāzes pieslēguma atļauto slodzi.  

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

pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību, aicina jebkuru jautājumu gadījumā vērsties SIA ,,Ogres 

Namsaimnieks” un Regulatorā un slēdz sanāksmi. 

 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:15. 

  

         

Sanāksmes vadītājs                                 /paraksts/  Regulatora pārstāvis 

 

Protokolēja                                           /paraksts/ Regulatora pārstāvis 


