
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Ozolniekos 

  

 

2019.gada 17.decembrī                                   Nr. 28 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V.Uzvārds, SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis 

V.Uzvārds, SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve 

V.Uzvārds, SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve 

V.Uzvārds, SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve 

 

Piedalās:            

5 siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji, mediju pārstāvji, pašvaldības 

pārstāvji, pašvaldības deputāti 

 

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 SIA “Ozolnieku KSDU”  2019.gada 15.novembrī 

Regulatorā iesniedza trīs siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus, kas aprēķināti 

atsevišķi katram ciemam Ozolnieku novadā – Ozolnieku, Branku un Ānes ciemam. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs Ozolniekos aprēķināts 63,66 EUR/MWh (bez 

PVN), kas ir par 2,48 EUR/MWh vairāk kā spēkā esošais tarifs, Branku ciema siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 50,40 EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 10,78 

EUR/MWh mazāk kā spēkā esošais tarifs, un Ānes ciemā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

gala tarifs aprēķināts 59,17 EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 2,01 EUR/MWh mazāk kā spēkā 

esošais tarifs. Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvim. 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis sniedz prezentāciju par SIA “Ozolnieku KSDU” 

darbību un iesniegtajiem tarifu projektiem un par atsevišķo tarifu (ražošanas tarifs, pārvades un 

sadales tarifs, tirdzniecības tarifs) veidojošām izmaksām. SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis 

norāda, ka atbilstoši Metodikai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums 

ir iesniegt jaunu tarifu projektu, ja par 10% mainās kopējās izmaksas vai par 5% mainās 

lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms. SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka 

2018.gadā SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāja ražot elektrību koģenerācijas procesā, kas būtiski 

izmainīja kopējās izmaksas, kā arī uzsāka sniegt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus Ānes 

ciemā, Ozolnieku novadā. Tādējādi SIA “Ozolnieku KSDU” bija nepieciešams sagatavot un 

iesniegt Regulatorā jaunu tarifu projektu. 2019.gadā Ozolnieku novada pašvaldība pieņēma 

lēmumu, ka nepieciešams aprēķināt un apstiprināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus 

katram ciemam atsevišķi. Galvenais iemesls atsevišķu tarifu izstrādei ir fakts, ka katrā ciemā 

siltumapgādes sistēmas un to izmaksas būtiski atšķiras, ar atsevišķiem tarifiem tiek panākts, ka 

katra ciema iedzīvotāji maksā par faktiskajām izmaksām. SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis 

norāda, ka gan vienotam, gan atsevišķiem tarifiem ir savi plusi un mīnusi. 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka lielākās izmaksu pozīcijas ir kurināmā 

izmaksas (robežās no 44-65% atsevišķos ciemos), kā arī darba samaksas izmaksas, 

pamatlīdzekļu nolietojums un Ānes ciemā arī pārējās pastāvīgās izmaksas, kurās iekļauta 

pamatlīdzekļu nomas maksa. 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka tiek ieguldīts procesu automatizācijā, kā 

arī 2019.gadā veikti siltumtīklu rekonstrukcijas darbi 500 m garumā Ozolnieku ciemā. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Iedzīvotāja vaicā, vai nav pretruna SIA “Ozolnieku KSDU” sniegtajā informācijā, ka 

ir būtiski samazinājusies dabasgāzes cena 2019.gadā, bet tai pašā laikā kurināmā izmaksas ir 

pieaugušas. 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka dabasgāzes cena 2018.gada beigās un 

2019.gada sākumā pieauga, salīdzinot ar 2017.gadu un spēkā esošo tarifu. 2019.gadā cenas 

samazinājās un SIA “Ozolnieku KSDU” izdevās noslēgt izdevīgu dabasgāzes piegādes līgumu 

par cenu, kāda iekļauta tarifu projekta aprēķinos. 

Iedzīvotāja vaicā par Ānes ciema tarifu projekta izmaksām – kāpēc pašvaldība iznomā 

sev piederošo katlumāju sev piederošam uzņēmumam SIA “Ozolnieku KSDU”, bet citos 

ciemos šāda prakse netiek piemērota? 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka pašvaldība izvēlējās nodot 

pamatlīdzekļus nomā par ikgadējo maksu, kas ir vienāda ar ikgadējo pamatlīdzekļu 

nolietojumu. 

Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvis norāda, ka pašvaldība izīrē pamatlīdzekļus 

par pamatlīdzekļu ikgadējo nolietojuma vērtību. Gadījumā, ja pamatlīdzekļi piederētu SIA 



“Ozolnieku KSDU”, tad tarifu projektā tiktu rēķināts pamatlīdzekļu nolietojums. Līdz ar to pēc 

būtības nekas nemainās. 

Ozolnieku novada pašvaldības deputāts norāda, ka Ānes ciemā lielu apjomu no 

lietotājiem nodotās siltumenerģijas saņem pašvaldību struktūras. Vai šādā veidā iedzīvotāji 

nesedz pašvaldības iestāžu siltumenerģijas izmaksas? 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka tarifu projektā paredzētais lietotājiem 

nodotās siltumenerģijas apjoms ietver visus pakalpojumu lietotājus, tai skaitā pašvaldības 

objektus. SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka arī pašvaldība saņem ikmēneša 

rēķinus par saņemtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem un veic maksājumus SIA 

“Ozolnieku KSDU”. Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvis pievienojas un norāda, ka 

pašvaldība maksā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem pēc tādiem pašiem tarifiem, kā 

pārējie pakalpojumu lietotāji. 

Iedzīvotāja vaicā, kā pašvaldība var ieguldīt bezpeļņas sabiedrībā “Ozolnieku KSDU” 

pašvaldības naudu, kad bija finansiālas problēmas, kā SIA “Ozolnieku KSDU” varēja īstenot 

šķeldas katlumājas projektu, bet Ānes ciemā pamatlīdzekļus nepieciešams iznomāt. 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka “Ozolnieku KSDU” nav bezpeļņas 

organizācija. Iespējams, ka nākotnē pašvaldība lems par pamatlīdzekļu ieguldīšanu uzņēmuma 

pamatkapitālā, bet pašlaik tādu plānu nav. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka tarifu projekta aprēķinos tiek rēķināts pamatlīdzekļu 

nolietojums atbilstoši tā noteiktajai nolietojuma likmei. Tā tas tiek darīts Ozolnieku ciemā. 

Ānes ciemā pamatlīdzekļi atbilstoši līgumiem ir iznomāti par grāmatvedībā paredzēto 

pamatlīdzekļu nolietojuma likmi, tādējādi tarifu projektu tas neietekmēs. 

Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvis norāda, ka nodot pamatlīdzekļus SIA 

“Ozolnieku KSDU” īpašumā nozīmētu papildus izmaksas, jo būtu nepieciešams veikt 

pamatlīdzekļu novērtēšanu. 

Iedzīvotāja vaicā, vai pašvaldība var noteikt dažādus tarifus dažādos ciemos. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka saņemot jaunu tarifu projektu, Regulators lūdz 

pašvaldību sniegt viedokli par to vai dažādās teritorijās būtu jāveido atsevišķi tarifi vai kopējs 

tarifs. 

Iedzīvotāja vaicā, vai Regulatoram ir iebildumi par nomātiem pamatlīdzekļiem? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka normatīvie akti neierobežo iespējas šajā jautājumā un 

pamatlīdzekļi var būt gan īpašumā, gan arī nomāti. Regulators vērtē visas izmaksu pozīcijas, 

t.sk. pamatlīdzekļu nolietojumu un arī nomas maksas, un tām ir jābūt ekonomiski pamatotām. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka Ānes ciemā nav unikāla situācija attiecībā uz 

pamatlīdzekļu iznomāšanu. 

Iedzīvotājs vaicā, kāds tarifs tiek pielietots Teteles skolā? 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve norāda, ka Teteles skolai siltumenerģiju nodrošina 

lokālā katlumāja, tādējādi tiek piemērots lokālo katlumāju tarifs. 

Iedzīvotāja vaicā, kādēļ tarifu projektā neparādās informācija par Teteles skolu? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka lokālās siltumapgādes sistēmas atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem netiek regulētas, jo netiek nodota siltumenerģija centralizētajā 

siltumapgādes sistēmā. 

Ozolnieku novada pašvaldības deputāts vaicā, kādēļ pieaugušas Ānes ciema pārējās 

pastāvīgās izmaksas no 14 tūkst. 2018.gadā līdz 33 tūkst. 2019.gadā? 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve norāda, ka nomas maksa 2018.gadā tika iekasēta, 

sākot ar augustu, bet 2019.gadā jau par pilnu gadu. 

Ozolnieku novada pašvaldības deputāts vaicā, cik lielas ir nomas izmaksas? 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve norāda, ka ap 2 tūkst. EUR mēnesī, 24 tūkst. EUR 

gadā. 

Ozolnieku novada pašvaldības deputāts norāda, ka tarifu projektā minēts 5035 EUR. 



SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve norāda, ka tās ir kopējās izmaksas, kā arī jāņem 

vērā, ka nomas maksa tiek sadalīta starp ražošanas tarifu un pārvades un sadales tarifu. 

Ozolnieku novada pašvaldības deputāts norāda, ka norādīts, ka pārējās pastāvīgās 

izmaksas ir pieaugušas līdz 33 tūkst. EUR, nevis 24 tūkst. EUR. 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāve norāda, ka pārējās pastāvīgajās izmaksās ir 

iekļautas arī citas izmaksas, t.sk. dažādas administrācijas izmaksas, piemēram, kancelejas 

preces, sakaru izdevumi, transporta izdevumi, IT pakalpojumi, apmācības un darba drošības 

izmaksas u.c. izmaksas. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka veicot tarifu projekta aprēķinu, komersants aprēķina 

atsevišķus pakalpojumu tarifus: ražošanas tarifu, pārvades un sadales tarifu un tirdzniecības 

tarifu. Līdz ar to izmaksu pozīcijas tiek norādītas atsevišķi katram no atsevišķajiem tarifiem. 

 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:10. 

  

          

 

         

Sanāksmes vadītājs        V.Uzvārds 

 

 

 

 

Protokolēja         V.Uzvārds 


