
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par AS 

“Olaines ūdens un siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Olainē 

  

 

2019.gada 6.augustā                                    Nr. 16 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, AS “Olaines ūdens un siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS “Olaines ūdens un siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS “Olaines ūdens un siltums” pārstāvis 

 

Piedalās:            

Viens siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs 

 

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 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 “Olaines ūdens un siltums” 2019.gada 3.jūlijā 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts 



Olainei. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 49,04 EUR/MWh (bez 

PVN), par 2,59 EUR/MWh vairāk kā pašlaik piemērojamais tarifs. Regulatora pārstāvis dod 

vārdu AS “Olaines ūdens un siltums” pārstāvim.  

AS ,,Olaines ūdens un siltums” pārstāvis sniedz prezentāciju par AS “Olaines ūdens 

un siltums” darbību un iesniegto tarifu projektu un par atsevišķo tarifu (ražošanas tarifs, 

pārvades un sadales tarifs, tirdzniecības tarifs) veidojošām izmaksām. AS ,,Olaines ūdens un 

siltums” pārstāvis norāda, ka AS “Olaines ūdens un siltums” aptuveni 40% no kopējā 

lietotājiem nodotā siltumenerģijas apjoma saražo paši, bet aptuveni 60% iepērk no citiem 

ražotājiem. Tarifu izmaiņas nepieciešamas sakarā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu un dabasgāzes 

cenu svārstībām. No 2017.gada jūlija līdz 2018.gada decembrim AS “Olaines ūdens un siltums” 

ir radušās neparedzētās izmaksas 410 tūkst. EUR apmērā, bet pēc vienošanās ar uzņēmuma 

akcionāru (Olaines novada pašvaldību) šīs izmaksas tarifu projektā netiek iekļautas. AS 

,,Olaines ūdens un siltums” pārstāvis norāda, ka ir mainījusies arī attiecība starp pašu 

saražoto siltumenerģijas apjomu un iepirkto siltumenerģijas apjomu, iepirktajam apjomam 

pieaugot pēdējos gados. Kā arī ir palielinājies pamatlīdzekļu nolietojums, kas skaidrojams ar 

veiktajiem ieguldījumiem siltumtīklu nomaiņā, kā arī pieaugušas darba samaksas izmaksas. AS 

,,Olaines ūdens un siltums” pārstāvis norāda, ka tarifu projektā jau tiek veikti labojumi sakarā 

ar aritmētisku kļūdu kurināmā aprēķinā, pēc kuriem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala 

tarifs aprēķināts 49,53 EUR/MWh. AS ,,Olaines ūdens un siltums” pārstāvis norāda, ka, 

salīdzinot ar tuvākajiem novadiem, AS “Olaines ūdens un siltums” ir viens no zemākajiem 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā par neparedzētajiem 

izdevumiem – vai tie kādā veidā tiks kompensēti? 

AS ,,Olaines ūdens un siltums” pārstāvji atbild noraidoši. AS “Olaines ūdens un 

siltums” 2018.gadu pabeidza ar zaudējumiem. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, vai AS “Olaines ūdens un 

siltums” tarifu projektā iekļauj iespējamos lietotājiem nodotās siltumenerģijas samazinājumus, 

kas iespējami no siltinātajām mājām? 

AS ,,Olaines ūdens un siltums” pārstāvis norāda, ka AS “Olaines ūdens un siltums” 

tarifu projektā nav iekļāvis arī siltumenerģijas zudumu samazinājumus no pēdējiem veiktajiem 

siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem, kas pēc komersanta domām kompensētu lietotājiem 

nodotās siltumenerģijas samazinājumu. Tarifu projektā nav iestrādātas nākotnes prognozes 

attiecībā uz šo jautājumu. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka tarifu aprēķināšanas metodika nosaka, ka par pamatu 

tiek ņemti vismaz trīs gadu vidējie siltumenerģijas rādītāji, tos koriģējot ar izmaiņām 

pieslēgumos (jauni pieslēgumi vai atslēgumi), kā arī efektivitātes pasākumiem. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, vai tarifu projektam ir kāds 

noteikts darbības termiņš? Vai tas ir beztermiņa līdz brīdim, kad komersants iesniedz jaunu 

tarifu projektu? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka noteikta termiņa nav. Šobrīd tarifu aprēķināšanas 

metodika atļauj dot komersantam tiesības pašam noteikt tarifus, ja mainās kurināmā vai 

iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Šādā situācijā iespējams ātrāk apstiprināt tarifu izmaiņas, jo 

netiek mainītas pārējās tarifu projekta izmaksu pozīcijas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, vai AS “Olaines ūdens un 

siltums” ir obligāts pienākums iesniegt jaunu tarifu projektu pie kurināmā cenu izmaiņām? 



Regulatora pārstāvis norāda, ka Regulators lēmumos nosaka, ka, ja kurināmā vai 

iepirktās siltumenerģijas cena samazinās, tad komersantam ir pienākums noteikt jaunu tarifu, 

bet, ja pieaug cena, tad komersantam ir tiesības noteikt jaunu tarifu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, vai esošā tarifu aprēķināšanas 

metodika atļauj situāciju ar divdaļīgu tarifu, kurā lietotāji maksātu noteiktu maksu visu gadu. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka tarifu aprēķināšanas metodika atļauj aprēķināt 

divdaļīgus tarifus, bet praksē šī iespēja tiek reti izmantota. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, kādēļ tas reti tiek izmantots? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka tā ir komersantu brīva izvēle un Regulators vērtē gan 

vienu, gan otru variantu, atkarībā kādu iesniedz komersants. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs vaicā, vai AS “Olaines ūdens un 

siltums” neplāno divdaļīgu tarifu? 

AS ,,Olaines ūdens un siltums” pārstāvis norāda, ka, nē. 

 

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  


