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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par AS 

,,RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Rīgā 

  

 

2019.gada 25.janvārī                                            Nr. 3  

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve  

V. Uzvārds, AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve 

V. Uzvārds, AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve 

V. Uzvārds, AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs 

V. Uzvārds, siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs 

V. Uzvārds, ,,Latvijas avīze” pārstāvis 

V. Uzvārds, TV3 ziņas pārstāvis 

V. Uzvārds, Rīgas domes, frakcijas ,,Vienotība” pārstāvis 

V. Uzvārds, Rīgas domes, frakcijas ,,Vienotība” pārstāvis 

V. Uzvārds, LR4 ziņas pārstāvis 

V. Uzvārds, siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 10:00. 

 

 

Darba kārtība 
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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 AS ,,RĪGAS SILTUMS” 2018.gada 27.decembrī 

Regulatorā iesniedza jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ir aprēķināts 49,99 EUR/MWh apmērā, kas ir 

par 12,6% vairāk salīdzinājumā ar siltumenerģijas tarifu, kādu saskaņā ar ,,Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” piemēro no 2017.gada aprīļa. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu komersanta pārstāvim. 

AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve sniedz informāciju par AS ,,RĪGAS SILTUMS” 

siltumenerģijas tarifu izmaiņu nepieciešamību, minot to, ka tarifu izmaiņas galvenokārt ir 

saistītas ar dabasgāzes un šķeldas cenu pieaugumu. Tiek norādītas siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu galvenās izmaksas un to īpatsvars kopējās izmaksās. Komersants norāda, ka 

lielākās izmaksas ir iepirktās siltumenerģijas izmaksas, kuras tarifu projektā veido 69,4% no 

kopējām izmaksām, darba samaksa ar sociālo nodokli (9,4%),  kurināmā izmaksas (7,6%)  un 

pamatlīdzekļu nolietojums (5,2%). 

Komersants arī informē par veiktajiem efektivitātes uzlabošanas pasākumiem, t.i., 

2017./2018. finanšu gadā panākta siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficienta 

paaugstināšanās, uzstādīts absorbcijas siltumsūknis ar siltuma jaudu 5 MW, uzstādīti dūmgāzu 

kondensatori siltumcentrālēs „Vecmīlgrāvisˮ, „Ziepniekkalnsˮ un „Zasulauks”, uzstādīti 

kondensācijas ekonomaizeri katlumājā Gobas ielā 33A un siltumcentrālē „Ziepniekkalnsˮ, 

uzstādīta degšanas gaisa mitrināšanas sistēma katlumājā Kuģu ielā 26A. 

Komersants arī informē par  plānotajiem efektivitātes uzlabošanas pasākumiem, t.i., 

uzstādīt siltumcentrālē ,,Zasulauks” siltumsūkni biokurināmā katlumājas efektivitātes 

paaugstināšanai. Paredzēts arī siltumcentrālē „Daugavgrīva” izbūvēt automatizētu biokurināmā 

katlumāju ar katlu jaudu 2 x 4 MW un siltumcentrālē „Imanta” izbūvēt tāda paša veida 
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katlumāju ar jaudu 40 MW un augstu lietderības koeficientu. Tāpat plānots uzstādīt 

koģenerācijas pašpatēriņa iekārtas siltumcentrālē ,,Zasulauks” un katlumājā Bauskas ielā 207A. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Rīgas domes, frakcijas ,,Vienotība” pārstāvis norāda, ka, lasot 2018.gada jūlija 

Ekonomikas ministrijas preses relīzi par šķeldas katlumājas izbūvi, tajā ir norādīts, ka SIA 

,,Rīgas Bioenerģija” kapitāla daļu iegādes darījums nākotnē var veicināt siltumenerģijas tarifa 

celšanos Rīgā sakarā ar SIA ,,Rīgas bioenerģija” apjomīgajām kredītsaistībām. To segšanai AS 

,,RĪGAS SILTUMS” varētu būt nepieciešami paaugstināti ieņēmumi, kurus var gūt, palielinot 

siltumenerģijas tarifu.         Nepaiet ne pusgads un redzam, ka tarifu projekts ir iesniegts, un tajā 

ir tarifa pieaugums. Vai AS ,,RĪGAS SILTUMS” varētu komentēt, cik izdevīgs bija šis līgums 

ar  SIA ,,Rīgas Bioenerģija” un vai siltumenerģijas iepirkuma cena ir konkurētspējīga un kāda 

ietekme uz tarifu?   

AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve skaidro, ka SIA ,,Rīgas Bioenerģija” ir AS ,,RĪGAS 

SILTUMS” meitas uzņēmums. SIA ,,Rīgas Bioenerģija” piedalās siltumenerģijas tirgū, kur 

konkurē ar vēl sešiem siltumenerģijas ražotājiem. To, ka iepirktās siltumenerģijas izmaksas 

nepieaug tik strauji, tas ir pateicoties Rīgas labajā krastā izveidotajam siltumenerģijas tirgum, 

kurā cenas ir konkurētspējīgas un AS ,,RĪGAS SILTUMS” vienmēr izvēlas zemāko cenas 

piedāvājumu. Ja Ekonomikas ministrijas bažas bija par to, ka AS ,,RĪGAS SILTUMS” varētu 

iekļaut bankas kredītprocentus tarifu projekta izmaksās, tad šāda veida izmaksas tarifā nav 

iekļautas. Turpretī Ekonomikas ministrijai gan ir interešu konflikts saistībā ar AS “Latvenergo”, 

kas arī konkurē siltumenerģijas tirgū un pateicoties SIA ,,Rīgas Bioenerģija” varētu negūt tik 

lielu peļņu. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs saka: kad tika ielikts pamats SIA 

,,Rīgas Bioenerģija” katlumājai Rencēnu ielā, AS ,,RĪGAS SILTUMS” vadītājs solīja tarifu 

samazinājumu 1-3% robežās, bet rezultātā tarifu projektā aprēķinātais tarifs pieaug par 12,6%, 

kā tas izskaidrojams?  

Otrs jautājums ir par AS ,,RĪGAS SILTUMS” siltuma zudumiem. AS ,,RĪGAS 

SILTUMS”  stāsta, ka zudumi aug, bet skaitļi norāda citu, vidēji zudumi pēdējos trīs gados ir 

zemāki nekā tarifu projektā. Lūdzu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju izvērtēt, cik 

šie plānotie  zudumi ir pamatoti. 

Pēdējais jautājums ir par AS ,,RĪGAS SILTUMS” peļņas pieaugumu, kur tiek plānots 

tās pieaugums 8,3 reizes. Tas ir skandalozi un neuzskatu, ka tas ir labs akcionāru finansiālo 

problēmu risinājums.  

AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve skaidro: ja AS ,,RĪGAS SILTUMS” vadītājs varētu 

ietekmēt dabasgāzes cenu, tad siltumenerģijas tarifa samazinājums tiktu panākts. Ja nebūtu 

veiksmīgi ieviests siltumenerģijas tirgus, iepērkot siltumu no izdevīgākā piegādātāja, kā arī 

kurināmā veidu diversifikācijas, līdztekus dabasgāzei izmantojot arī šķeldu, tad mūsu tarifs 
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pieaugtu par aptuveni 20%. Tādējādi solījums ir apstiprinājies ar uzviju, mēs esam samazinājuši 

tarifu. 

AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve norāda, ka siltumenerģijas pārvades un sadales 

zudumi tarifu projektā ir plānoti 445 tūkst.MWh apmērā, un relatīvie zudumi būs 12,68%. Lai 

gan tas ir nedaudz vairāk kā vidēji 2015.-2017.gadā, tomēr salīdzinājumā ar citu komersantu 

rādītājiem zudumi ir zemā līmenī. Nelielais zudumu pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo trīs 

gadu līmeni, ir skaidrojams ar siltumtīklu novecošanos un siltumtīklu garuma pieaugumu. 

Attiecībā uz peļņas apmēru tarifu izmaksās: ,,RĪGAS SILTUMS” piekrīt, ka tā plānota lielāka 

nekā spēkā esošajā tarifu projektā, taču jāatzīmē, ka iepriekš peļņa bija iekļauta nelielā apmērā. 

Kopumā AS ,,RĪGAS SILTUMS” peļņa, kura ir nepieciešama attīstībai, attiecībā pret 

apgrozījumu ir samērīgā līmenī.         

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs izteic bažas par dabasgāzes 

sadārdzināšanos par 35% un vēlas noskaidrot, kāda ir dabasgāzes piegādātāju izvēles kārtība 

un vai iepērkamajai dabasgāzei ir pienācīga kvalitāte.                                

AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve norāda, ka pašlaik dabasgāzes cena veidojas brīvajā 

tirgū, pašlaik AS ,,RĪGAS SILTUMS” to pērk no  AS “Latvijas Gāze” un kopš 2017.gada vidus 

vērojama cenas kāpuma tendence. AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāvis paskaidro, ka AS 

,,RĪGAS SILTUMS” organizēja atklātu dabasgāzes iepirkumu un ir iepērkusi lielu dabasgāzes 

daudzumu no AS ,,Latvijas Gāze”, un šis dabasgāzes daudzums ir noglabāts Inčukalna pazemes 

gāzes krātuvē. Papildus ,,RĪGAS SILTUMS” katru mēnesi veic konkursu, lai potenciāli iepirktu 

papildu dabasgāzi no AS ,,Latvijas Gāze” vai kāda cita piegādātāja, izvēloties izdevīgāko cenas 

piedāvājumu salīdzinājumā arī ar iepriekš nopirkto dabasgāzi no AS ,,Latvijas Gāze”. Visa AS 

,,RĪGAS SILTUMS” iepirktā dabasgāze atbilst kvalitātes prasībām.     

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma lietotājs norāda, ka tarifu projektā ir plānots 

darba samaksas pieaugums, tai pašā laikā AS ,,RĪGAS SILTUMS” ir atlaidis daudzus 

darbiniekus, kāpēc darba samaksas pieaugums ir 10%. 

AS ,,RĪGAS SILTUMS” pārstāve paskaidro, ka atlaistie darbinieki veica citu funkciju 

– apkalpoja ēku iekšējās sistēmas. Šo darbinieku darba samaksa nebija iekļauta siltumenerģijas 

tarifa izmaksās. Salīdzinot tarifos iekļautās izmaksas darba samaksai, jāņem vērā, ka spēkā 

esošais siltumenerģijas tarifs apstiprināts 2013.gadā. Kopš tā laika valstī inflācija ir ap 9%, un 

tas arī izskaidro darba samaksas pieaugumu.  

 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi.     

 

 

Sanāksmi slēdz pulksten 11:15. 

 

Sanāksmes vadītājs   /paraksts/    Regulatora pārstāvis 

 

Protokolēja    /paraksts/    Regulatora pārstāvis 


