
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA ,,SALASPILS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 
 

 

Salaspilī 

  

2019.gada 27.decembrī  Nr. 29 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V.Uzvārds, SIA ,,SALASPILS SILTUMS” pārstāvis 

V.Uzvārds, SIA ,,SALASPILS SILTUMS” pārstāvis 

V.Uzvārds, SIA ,,SALASPILS SILTUMS” pārstāvis 

 

Piedalās:  

V.Uzvārds, Salaspils novada domes pārstāvis 

 

Protokolē: 

V.Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten  11:00. 

 

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 ,,SALASPILS SILTUMS” 2019.gada 27.novembrī 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts Salaspils 

pilsētas un Saulkalnes ciemata administratīvajām teritorijām. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala 

tarifs aprēķināts 51,97 EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 3,27 EUR/MWh jeb 5,9 % mazāks, salīdzinot 

ar spēkā esošo tarifu. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA ,,SALASPILS SILTUMS” pārstāvim. 

 

SIA ,,SALASPILS SILTUMS” pārstāvis sniedz prezentāciju par SIA ,,SALASPILS 

SILTUMS” darbību un iesniegto tarifu projektu. Prezentācijas laikā SIA ,,SALASPILS SILTUMS” 

pārstāvis informē, ka izmaiņas SIA ,,SALASPILS SILTUMS” siltumenerģijas apgādē bija 

nepieciešamas, jo iepriekšējais siltumapgādes tarifs tika apstiprināts 2013.gadā. SIA ,,SALASPILS 

SILTUMS” pārstāvis norāda, ka SIA ,,SALASPILS SILTUMS” 2 galvenie kurināmo veidi ir gāze un 

šķelda; ir papildināta siltumapgādes sistēma, kas sevī ietver saules kolektoru lauku 21 595 m2 platībā; 

energoresursu struktūras izmaiņu rezultātā plānots, ka dabasgāzes patēriņš siltumenerģijas 

nodrošināšanai būs tikai 9 %.  

SIA ,,SALASPILS SILTUMS” pārstāvis informē par: tarifu projekta izmaksu galvenajām 

pozīcijām, apskatot mainīgās un pastāvīgās izmaksas; kā arī informē par siltumapgādes pakalpojuma 

apjomu un tā izmaiņām; plānotajiem efektivitātes pasākumiem (jauno klientu piesaiste, saules kolektoru 

projekta izstrāde, siltumtrašu rekonstrukcija).   

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem. 

 

SIA ,,SALASPILS SILTUMS” pārstāvis lūdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju 

rast iespēju SIA ,,SALASPILS SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu izskatīt pēc iespējas īsākā laika periodā. 

 

Regulatora pārstāvis informē, ka ir sagatavota SIA ,,SALASPILS SILTUMS” adresēta vēstule 

par papildus informācijas sniegšanu saistībā ar iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu.  

 

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

pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību, aicina jebkuru jautājumu gadījumā vērsties 

SIA ,,SALASPILS SILTUMS” vai Regulatorā un slēdz sanāksmi. 

 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  11:40. 

  

          

         

Sanāksmes vadītājs Regulatora pārstāvis 

 

 

 

Protokolēja Regulatora pārstāvis 


