
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “Saldus siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Saldū 

  

 

2019.gada 15.novembrī                                   Nr. 25 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V.Uzvārds, SIA “Saldus siltums” pārstāvis 

V.Uzvārds, SIA “Saldus siltums” pārstāve 

 

Piedalās:            

10 siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji, mediju pārstāvji, pašvaldības 

pārstāvji 

 

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 “Saldus siltums” 2019.gada 10.oktobrī 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts 

Saldus pilsētai. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 61,62 EUR/MWh 

(bez PVN), kas ir par 4,76 EUR/MWh vairāk kā pašlaik piemērojamais tarifs. Regulatora 

pārstāvis dod vārdu SIA “Saldus siltums” pārstāvim. 

SIA “Saldus siltums” pārstāvis sniedz prezentāciju par SIA “Saldus siltums” darbību 

un iesniegto tarifu projektu un par atsevišķo tarifu (ražošanas tarifs, pārvades un sadales tarifs, 

tirdzniecības tarifs) veidojošām izmaksām. SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka 

galvenais iemesls tarifu palielinājumiem ir kurināmā izmaksu pieaugums kopš 2018.gada. 

Tarifu projekts iesniegts arī sakarā ar to, ka iepriekš bija atsevišķs koģenerācijā saražotās 

siltumenerģijas tarifs. Tarifu projektā tiek plānots lietotājiem nodotās siltumenerģijas 

samazinājums par 8,7%, salīdzinot ar pašreiz piemērojamo tarifu, kā arī iepirktās 

siltumenerģijas samazinājums par 33%, kas būtiski ietekmē tarifu izmaksas. Lielākais izmaksu 

īpatsvars tarifu projektā ir kurināmā izmaksām (28,5%), iepirktajai siltumenerģijai (26%) un 

darba samaksai (17,5%). SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka ir samazinātas pastāvīgās 

izmaksas par 42,1 tūkst. EUR, salīdzinot ar pašreiz piemērojamo tarifu. Mainīgajās izmaksās ir 

dabas resursu nodokļa pieaugums par 6,5 reizēm, kas skaidrojams ar pašu saražotās 

siltumenerģijas pieaugumu un nodokļu likmju izmaiņām, kā arī ir palielinājušās 

elektroenerģijas izmaksas par 23,3%. SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka māju 

siltināšanas rezultātā ir novērojama tendence, ka samazinās lietotājiem nodotās siltumenerģijas 

apjoms. Būtiska problēma ir siltumenerģijas zudumi (20,7%). 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Iedzīvotāja vaicā, kas tiek darīts, lai mazinātu lielos siltumenerģijas zudumus. 

SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka lielie zudumi veidojas, jo SIA “Saldus 

siltums” ir liels siltumtīklu kopgarums, jo visas SIA “Saldus siltums” katlumājas ir savienotas 

vienotā tīklā. Lielākā daļa siltumtīklu jau ir nomainīti uz rūpnieciski izolētiem. SIA “Saldus 

siltums” pārstāvis norāda, ka vēsturiski tika visi siltumtīkli savienoti vienā tīklā, bet dalīt tos 

mazākās sistēmās, kas samazinātu zudumu apmēru, nav iespējams bez jaunu katlumāju 

būvniecības, kas prasa lielas investīcijas. 

Iedzīvotāja vaicā, vai, nomainot siltumtīklus, ir bijusi ekonomija? Iedzīvotāja norāda, 

ka arī šobrīd daudz kur novērojama zaļa zāle ziemā vietās, kur atrodas siltumtrases. 

SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka, jā. Siltumenerģijas zudumi bija 

samazinājušies, kad SIA “Saldus siltums” lietotājiem nodeva ap 35 tūkst. MWh/gadā, bet šobrīd 

lietotājiem nodotais apjoms ir samazinājies. 

Iedzīvotāja vaicā, kādas investīcijas tiek ieguldītas māju pagrabos un mājās, kurām iet 

cauri siltumtīkli? 

SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka siltumtīkli, kuri iet cauri dzīvojamām 

mājām, pagaidām vēl nav atjaunoti un tā nav bijusi SIA “Saldus siltums” prioritāte. 

Iedzīvotāja vaicā, vai ir ekonomiskais pamatojums SIA “Saldus siltums” iepirkt 

siltumenerģiju? Iedzīvotāja norāda, ka tas būtiski pagarina nepieciešamo siltumtīklu garumu. 

SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka vēsturiski ekonomiskais ieguvums bija 

liels, bet šobrīd tas ir mazāks. SIA “Saldus siltums” pārstāvis arī norāda, ka, ja SIA “Saldus 

siltums” atteiktos no iepirktās siltumenerģijas, tad būtu nepieciešams palielināt SIA “Saldus 

siltums” ražošanas jaudu. 

Iedzīvotāja vaicā, kas notiek ar slimnīcas katlumāju? 



SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka komersants, kas uztur šo katlumāju, 

nodarbojas ar ļoti neprognozējamu uzņēmējdarbību, līdz ar to arī SIA “Saldus siltums” nākotnē 

jārēķinās, ka katlumājas darbība var tikt pārtraukta. 

Iedzīvotājs norāda, ka iepriekš minētais komersants ir liela apgrozījuma uzņēmums ar 

vienu nodarbināto, kurai norādītais darbības veids nav saistīts ar siltumenerģijas ražošanu. 

Iedzīvotājs vaicā, vai SIA “Saldus siltums” ir nepieciešamība iepirkt siltumenerģiju no šāda 

komersanta? 

SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka iepirktā siltumenerģija no šī komersanta 

pašreiz ir nepieciešamība. SIA “Saldus siltums” pārstāvis arī norāda, ka šī komersanta 

darbības specifikas dēļ ir grūti prognozēt tarifu projektā plānoto iepirktās siltumenerģijas 

apjomu. Komersants izmantojot koģenerācijā saražoto elektrību savām vajadzībām, bet 

saražotā siltumenerģija ir blakus produkts, kuru nepieciešams realizēt. 

Iedzīvotāja vaicā, vai SIA “Saldus siltums” plānos ir uzlabot siltummezglu darbību, tai 

skaitā automātisko nolasīšanu? 

SIA “Saldus siltums” pārstāvis norāda, ka tas ir māju apsaimniekošanas jautājums. 

Bet attiecībā uz automātisko nolasīšanu norāda, ka tās ir papildu izmaksas un šobrīd manuālā 

nolasīšana aizņem ļoti mazu laika patēriņu no viena cilvēka kopējiem darba pienākumiem. 

 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  12:40. 

  

          

 

         

Sanāksmes vadītājs        V.Uzvārds 

 

 

 

 

Protokolēja         V.Uzvārds 

 


