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Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten  12:03. 

 

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 iesniegto tarifu projektu īss 

raksturojums 

 



Regulatora pārstāvis informē, ka SIA ,,Ozolnieku KSDU” 2019.gada 12.aprīlī Regulatorā 

iesniedza divus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus, kas aprēķināti Ozolniekiem, kā 

arī Ānes un Branku ciemiem. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 69,28 

EUR/MWh (bez PVN), bet lokālajām siltumapgādes sistēmām gala tarifs aprēķināts 48,73 EUR/MWh 

(bez PVN). 

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvim. 

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

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

tirdzniecības tarifs) veidojošām izmaksām. SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis nosauc tarifu 

iesniegšanas iemeslus, proti, elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas iekārtās pārtraukšana un otrkārt, 

lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma pieaugums sakarā ar licences darbības zonas paplašināšanos 

2018.gada beigās. Ņemot vērā elektroenerģijas ieņēmumu samazinājumu, pārtraucot elektroenerģijas 

ražošanu koģenerācijas iekārtās, centralizētās siltumapgādes sistēmas tarifu projektā uz siltumenerģiju 

attiecināmās izmaksas ir pieaugušas. SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis uzskaita veiktos un plānotos 

energoefektivitātes pasākumus, tādējādi samazinot siltumenerģijas zudumus un siltumenerģijas 

patēriņu.  SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka centralizētās siltumapgādes sistēmas tarifu 

projektā plānots kurināmā izmaksu samazinājums, daļēji ražošanā izmantojot šķeldu, nevis dabasgāzi. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka pieaugot siltumenerģijas tarifam un samazinoties 

siltumenerģijas patēriņam energoefektivitātes pasākumu rezultātā, lietotāju izmaksas par patērēto 

siltumu kopumā nepieaugs. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja vaicā, kāpēc Ānē pieaug katlumājas 

uzturēšanas izmaksas, salīdzinot ar 2017.gada izmaksām, ja katlumāja ir jauna un moderna? 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka SIA ,,Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu sniegšanu Ānes ciemā uzsāka tikai 2018.gada beigās pēc licences darbības zonas 

paplašināšanas, tāpēc komersanta rīcība nebija informācijas par iepriekšējo gadu izmaksām Ānes ciemā. 

Komersants vienojoties ar pašvaldību, norēķiniem par siltumenerģiju Ānē izmantoja lokālo katlumāju 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, ciešot zaudējumus, jo piemērotais tarifs nesedza faktiskās 

izmaksas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja norāda, ka SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis 

neatbildēja pēc būtības uz uzdoto jautājumu un atkārto savu jautājumu. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka komersanta rīcībā nav informācijas par 

iepriekšējā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēja faktiskajām izmaksām un noteikto cenu par 

siltumenerģiju, tādējādi tās nav iespējams vērtēt un salīdzināt ar SIA ,,Ozolnieku KSDU” faktiskajām 

izmaksām. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja joprojām ir neizpratnē par tādu izmaksu 

pieaugumu, lai gan saprot, ka ir pieaugušas kurināmā izmaksas. Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu lietotāja, norāda ka Ānē nekāds ekonomisks ieguvumus nav bijis no koģenerācijas 

iekārtām. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka pārtraucot elektroenerģijas ražošanu 

koģenerācijas iekārtās, komersantam samazinājās dabasgāzes patēriņš, kā rezultātā SIA ,,Ozolnieku 

KSDU” būtiski pieauga dabasgāzes izmaksas (par 20 tūkst. EUR), jo dabasgāzes cenas ir  diferencētas 

atkarīgā no lietotāju patēriņa. SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka veicot aprēķinu, 

pamatojoties uz 2018.gada faktiskajiem datiem, siltumenerģijas izmaksas Ānē, attiecinot tās uz vienu 

lietotājiem nodotās siltumenerģijas vienību būtu bijušas lielākas par šobrīd tarifu projektā aprēķinātajām 

izmaksām centralizētās siltumapgādes sistēmā.  



Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja ierosina Ānē aprēķināt un piemērot lokālo 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, ņemot vērā, ka Ānes siltumapgādes sistēma nav savstarpēji 

saistīta ar Ozolnieku siltumapgādes sistēmu. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka Ānē ir siltumenerģijas pārvade un sadale, kas 

nav lokālajām katlumājām, tāpēc Ānei un Ozolniekiem aprēķināts vienots centralizētās siltumapgādes 

sistēmas tarifs. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja norāda, ka faktiski siltumenerģijas pārvades 

un sadales nav, ņemot vērā, ka siltumapgādes pakalpojums tiek nodrošināts vien 10 mājām un siltumtīklu 

garums sastāda 200-300 metrus. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja ir neizpratnē par 

centralizētās siltumapgādes tarifa aprēķināšanu Ānei, ja viņasprāt, tā ir lokālā siltumapgādes sistēma. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājas 

priekšlikums ir reģistrēts un SIA ,,Ozolnieku KSDU” ir veikuši aprēķinus, pamatojoties uz 2018.gada 

faktiskajām izmaksām, tādējādi secinot, ka nosakot Ānes ciemam lokālo siltumapgādes pakalpojumu 

tarifu, tas varētu būt augstāks par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektā aprēķināto 

vienoto tarifu Ānei un Ozolniekiem 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda uz iespējamu informācijas trūkumu 

par uzklausīšanas sanāksmi, ņemot vērā ļoti mazu uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku skaitu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs izsaka savu neapmierinātību ar strauju 

siltumenerģijas tarifu pieaugumu pēdējos 5 gados un ar siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu 

Ozolniekos, paplašinot licences darbības zonu un pievienojot jaunas teritorijas un izmantojot siltumtīklu 

rekonstrukcijā materiālus ar sliktāku siltumizolāciju.  Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs 

norāda, ka gadu iepriekš organizētajā uzklausīšanas sanāksmē tika pieminēti visi tie paši tarifu 

pieaugumu iemesli, kas šobrīd aprēķinātajiem tarifiem. Papildus Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu lietotājs norāda, ka pretstatā SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvja iepriekš minētajam par 

veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem un ēku siltināšanu, kā rezultātā samazinās siltumenerģijas 

patēriņš, kopš 2014.gada nosiltināta ir tikai viena māja. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka šobrīd noris vēl trīs ēku siltināšana.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka pēc šo ēku siltināšanas tarifs atkal 

varētu pieaugt. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka siltumenerģijas tarifs nākotnē varētu pieaugt, bet 

siltumenerģijas patēriņš pēc ēku siltināšanas samazināsies un tādējādi lietotāju izmaksas par patērēto 

siltumenerģiju būs mazākas. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka SIA ,,Ozolnieku KSDU” 

siltumapgādes sistēmai ir bijuši jauni pieslēgumi ar ievērojamu patēriņu – vidusskola, pansionāts, 

daudzīvokļu nams, tirdzniecības veikals, kas kompensē siltumenerģijas patēriņa samazinājumu 

energoefektivitātes pasākumu rezultātā, tādējādi tarifam nevajadzētu pieaugt. Papildus Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka šķeldas katlumājas būvniecība bija neveiksmīgs projekts un 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” un Ozolnieku novada pašvaldība solīja meklēt stratēģiskos risinājumus 

problēmas atrisināšanai. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda, ka nekādi risinājumi 

līdz šim nav bijuši un ir nepieciešams pie šīs problēmas atgriezties, iespējams pieaicinot kvalificētos 

speciālistus, kas izanalizētu pēdējās desmitgades kļūdas, lai tās novērst. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka Ozolnieku novada pašvaldība uzsākusi darbu pie 

energoefektivitātes problēmu risināšanas, meklējot attiecīgos speciālistus, kas izvērtētu pagātnes kļūdas 

un tās novērstu nākotnē siltumenerģijas lietotājiem un siltumenerģijas ražotājiem abpusēji izdevīgā 

veidā. SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis piebilst, ka attiecīgo speciālistu piesaiste visticamāk nebūs 

vienīgais problēmas risinājums. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs piebilst, ka reālā situācija to neatspoguļo, jo 

tarifu projektā ir aprēķināts lielāks tarifs, nevis mazāks, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu.  

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka tarifu pieaugumu ietekmēja kurināmā cenu 

pieaugums un elektroenerģijas ieņēmumu samazinājums, piebilstot, ka kā jau iepriekš minēja, tad ņemot 



vērā patēriņa samazinājumu energoefektivitātes pasākumu rezultātā siltumenerģijas lietotāju izmaksas 

par patērēto siltumenerģiju samazinās, neskatoties uz augstāku tarifu. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka Regulators tarifu projekta izvērtēšanas gaitā vērtē arī jauno 

pieslēgumu ietekmi, papildus skaidro arī, ka modernāko un jaunāko tehnoloģiju ieviešana saistīta ar 

papildus kapitāla izmaksām, taču vienlaicīgi ir iespējams samazināt citas izmaksu pozīcijas. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro par šķeldas un dabasgāzes cenu izmaiņu tendencēm 

un to ietekmi uz tarifu projektiem.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs ierosina koģenerācijas iekārtās ražot 

elektroenerģiju pašpatēriņam un norāda uz stratēģijas trūkumu, kā pozitīvu piemēru minot Salaspili, kur 

bija aprēķināti 3-4 iespējamie scenāriji.  

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka SIA ,,Ozolnieku KSDU” arī ir vērtējuši 

elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam, bet secinājuši, ka tas nav ekonomiski izdevīgi.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja jautā ar ko skaidrojams tarifu projektos 

plānotais kurināmā izmaksu samazinājums, ja kurināmo cenas aug. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāve skaidro, ka kurināmā izmaksās ir gan šķeldas, gan 

dabasgāzes izmaksas un tarifu projektā ir plānots lielāks šķeldas īpatsvara pieaugums, kā rezultātā 

kurināmā izmaksas samazinās. 

Regulatora pārstāvis paskaidro, ka daļēji aizstājot dabasgāzi ar šķeldu, kurināmā izmaksas 

samazinās, turpretim citas izmaksas var pieaugt, kā piemēram pelnu izvešana, nepieciešams papildus 

darba spēks. Regulatora pārstāvis norāda arī, ka elektroenerģijas ieņēmumu samazinājums atstāj 

būtisku ietekmi uz tarifu projektā plānoto izmaksu pieaugumu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājs norāda par elektroenerģijas obligātā 

iepirkuma sistēmas trūkumiem, norādot, ka rezultātā elektroenerģijas lietotāji, kas vienlaicīgi ir arī 

siltumenerģijas lietotāji Ozolniekos maksājuši par elektroenerģiju dārgāk un šobrīd pārtraucot 

elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, viņiem būs jāmaksā arī par siltumenerģiju dārgāk.  

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka spriežot pēc publiski pieejamās informācijas 

valdība pie OIK jautājuma strādā. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja norāda, ka Ānē tarifs dubultojas un arī SIA 

,,Ozolnieku KSDU” peļņa dubultojas un jautā Regulatora viedokli par šo. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka peļņa tarifu projektā ir jāparedz, jo tā 

nepieciešama komersanta attīstībai un ka Ānē 2018.gadā komersants nodrošinājis siltumapgādes 

pakalpojumu ciešot zaudējumus.  

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis un pārējie komersanta pārstāvji skaidro, ka peļņas 

īpatsvars pieaug kopējās izmaksās, bet peļņas apjoms nedubultojas. 

V.Veips jautā kāpēc palielinās izmaksas. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis skaidro, ka palielinājās dabasgāzes izmaksas, minimālā alga 

palielinājās, pamatlīdzekļu un citu resursu noma palielinājās. 

V.Veips lūdz uzrādīt Ānes ciema siltumapgādes pakalpojumu izmaksu atšifrējumu. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis aicina visus interesentus vērsties SIA ,,Ozolnieku KSDU” 

birojā, kur būs iespēja detalizēti iepazīties ar faktiskajām komersanta izmaksām, norādot, ka komersanta 

interesēs nav nesamērīgi palielināt siltumenerģijas  izmaksu slogu lietotājiem, bet gan noteikt tādu 

siltumenerģijas tarifu, kas būtu abām pusēm pieņemams un arī ļautu komersantam attīstīties nākotnes 

perspektīvā. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāja sašutusi par rēķinu sagatavošanas maksu. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” pārstāvis norāda, ka rēķinu sagatavošanas izmaksas neattiecas uz 

siltumapgādes pakalpojumiem. 

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

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

,,Ozolnieku KSDU” un Regulatorā un slēdz sanāksmi. 

 



 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:12. 

  

                  

Sanāksmes vadītājs                                  /paraksts/ Regulatora pārstāvis 

 

 

Protokolēja                                              /paraksts/ Regulatora pārstāvis 


