
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “Wesemann-Sigulda” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Siguldā 

  

 

2019.gada 4.septembrī                                   Nr. 18 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V.Uzvārds, SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis 

V.Uzvārds, SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis 

 

Piedalās:            

6 iedzīvotāji, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji 

 

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 “Wesemann-Sigulda” 2019.gada 31.jūlijā 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts 

Siguldai pie dažādām dabasgāzes cenām. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 

aprēķināts 65,95 EUR/MWh (bez PVN) pie pašreizējās dabasgāzes iegādes cenas, kas ir par 



5,03 EUR/MWh vairāk kā pašlaik piemērojamais tarifs. Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA 

“Wesemann-Sigulda” pārstāvim. 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis sniedz prezentāciju par SIA “Wesemann-

Sigulda” darbību un iesniegto tarifu projektu un par atsevišķo tarifu (ražošanas tarifs, pārvades 

un sadales tarifs, tirdzniecības tarifs) veidojošām izmaksām. SIA “Wesemann-Sigulda” 

pārstāvis norāda, ka SIA “Wesemann-Sigulda” ir pieaudzis lietotājiem nodotās siltumenerģijas 

apjoms kopš tika apstiprināts spēkā esošais tarifs, kā arī samazinājies iepirktās siltumenerģijas 

apjoms un īpatnējie pārvades un sadales zudumi. SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, 

ka pašlaik tiek piemērots tarifs 60,92 EUR/MWh (bez PVN), kas atbilst 2017.gadā pēdējai 

publicētajai dabasgāzes cenai. Aprēķinātais tarifu projekts paredz tarifu pieaugumu par 6-10% 

pie dažādām dabasgāzes cenām un pie jūlija aktuālās dabasgāzes cenas tarifu projekts 

aprēķināts 65,95 EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 8,2% vairāk, kā spēkā esošais tarifs. Tarifu 

izmaiņas nepieciešamas sakarā ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. 

Kopš 2016.gada ir rekonstruēti siltumtīkli aptuveni 1,3 km garumā, veikts šķeldas katlu 

kapitālais remonts, kā arī uzstādīti attālinātās nolasīšanas skaitītāji. SIA “Wesemann-Sigulda” 

pārstāvis norāda, ka lielāko izmaksu īpatsvaru no kopējām izmaksām veido kurināmā izmaksas 

– 33,9%, darba samaksas izmaksas – 20,4%, pamatlīdzekļu nolietojums – 13,1% un iepirktās 

siltumenerģijas izmaksas – 11,1%. Lielākais izmaksu pieaugums tarifu projektā plānots 

kurināmā izmaksām par 50,3%, iepirktās siltumenerģijas izmaksām par 47,5% un darba 

samaksas izmaksām par 14,9%, turpretī samaksājās iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas 

par 42,8%, elektroenerģijas izmaksas par 10,6%. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kādēļ uzklausīšanas sanāksme tiek 

organizēta darba dienas vidū, kad daļa cilvēku strādā. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka uzklausīšanas sanāksme ir rīkota arī darba dienas 

vakarā, bet arī tad apmeklētība ir bijusi maza, līdz ar to nevar viennozīmīgi pateikt, ka kāds 

konkrēts laiks būtu labāks. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda, ka ir vairāki siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu sniedzēji Latvijā, kuri 2017.-2018.gadā spēja samazināt savus tarifus, un vaicā, 

kādēļ SIA “Wesemann-Sigulda” nav samazinājis savus tarifus. 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka 2017.gadā strauji pieauga šķeldas 

cenas, tādējādi tarifa samazinājums nebūtu bijis iespējams. Spēkā esošajā tarifā šķeldas cena ir 

9,85 EUR/ber.m3, bet 2017.gadā cena pieauga līdz 14 EUR/ber.m3. SIA “Wesemann-Sigulda” 

pārstāvis norāda, ka SIA “Wesemann-Sigulda” 2018./2019.gada apkures sezonā strādāja ar 

zaudējumiem un tādējādi bija radusies nepieciešamība iesniegt jaunu siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu projektu. Ja nebūtu pieaugusi kurināmā cena, tarifu, iespējams, varētu 

samazināt. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda, ka ziemas paliek siltākas, ēkas tiek 

siltinātas un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms samazināsies. Vai nebūs gaidāms jauns 

tarifu pieaugums? 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka pie izmaksu 5% vai lietotājiem 

nodotās siltumenerģijas apjoma 10% izmaiņām, atbilstoši Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai, SIA “Wesemann-Sigulda” būs pienākums 

iesniegt jaunu tarifu projektu. 



Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda, ka šķeldas cenas tiek paceltas, tās 

netiek regulētas vai uzraudzītas, un SIA “Wesemann-Sigulda” nepieciešams pašiem saražot 

šķeldu. 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka šķelda tiek iepirkta par tirgus cenu, 

kā arī norāda, ka SIA “Wesemann-Sigulda” nav iespējas pašiem saražot sev nepieciešamo 

šķeldu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda, ka agrāk, kad siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumus nodrošināja pašvaldības uzņēmums “Siguldas Siltums”, izveidojās situācija, 

kurā tika prasīta liela maksa par nekvalitatīvu pakalpojumu, kā rezultātā vairākas mājās 

atslēdzās no centralizētās siltumapgādes sistēmas. Iedzīvotājs norāda, ka pastāv bažas, ka, atkal 

ceļot esošos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, var notikt līdzīga situācija. 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka šobrīd siltumapgādes sistēma ir 

būtiski uzlabota, visur ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji un lietotāji norēķinās par konkrēto 

patēriņu. SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka siltinātās mājās izmaksas lietotājiem 

ir samazinājušās par 40-50%. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, kad tiks nojaukta vecā katlumāja 

Laimas ielā. 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka katlumāja Laimas ielā nepieder SIA 

“Wesemann-Sigulda”. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs norāda, ka Regulatoram būtu nepieciešams 

sekot līdzi šķeldas cenām un salīdzināt savā starpā cenas. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, kādēļ tarifs ir tik liels? Šķelda un gāze 

Latvijā maksā samērā līdzīgās cenās, bet tarifs ir trešais lielākais valstī. Kādi ir tie citi iemesli? 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka iespaido vairāki faktori, pirmkārt, tas 

ir iedzīvotāju blīvums. Siguldā siltumtrašu garums ir ap 17 km, ir arī 5 km posms ar vienu 

lietotāju siltumtrases beigās. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, kurā pilsētas rajonā ir šāda situācija? 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis norāda, ka Televīzijas ielas rajonā. SIA 

“Wesemann-Sigulda” pārstāvis arī norāda, ka SIA “Wesemann-Sigulda” meklē dažādus 

risinājumus, kā optimizēt darbību, tai skaitā ir arī likvidētas vecās katlumājas. SIA 

“Wesemann-Sigulda” pārstāvis  norāda, ka ir runāts arī ar pašvaldību, ka jaunbūvēm, kurām 

ir iespējams pievienoties centralizētajai siltumenerģijas apgādes sistēmai, tas būtu jādara. SIA 

“Wesemann-Sigulda” pārstāvis  norāda, ka, piemēram, Rīgā ir daudz lielāks iedzīvotāju un 

arī siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāju blīvums, tādēļ arī tarifs ir mazāks. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, vai gāzes katlu uzstādītā jauda Siguldā 

ir lielāka nekā šķeldas katlu jauda? 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis  norāda, ka šķeldas jauda ir 8 MW un gāzes jauda 

ir 4,8 MW. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, vai minētie 65,95 EUR/MWh ir 

ieskaitot PVN vai bez tā. 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis  norāda, ka bez PVN. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka 65,95 EUR/MWh nav galīgais tarifs un praksē 

visbiežāk tiek veiktas korekcijas pēc Regulatora pieprasītās informācijas un tarifa precizējumu 

saņemšanas. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs vaicā, kāda ir dabasgāzes cena? 

SIA “Wesemann-Sigulda” pārstāvis  norāda, ka gāzes cena ir ap 13 EUR/MWh un 

aptuveni 10 EUR/MWh par papildu saistītajiem pakalpojumiem. 

Regulatora pārstāvis norāda, ka Regulators tuvākajā laikā pieprasīs papildu 

informāciju SIA “Wesemann-Sigulda”. 



Papildus notiek arī sanāksmes dalībnieku diskusija par neregulētajiem pakalpojumiem, 

kas skar namu apsaimniekotāja kompetenci un siltumapgādes sistēmas organizāciju un 

samaksas kārtību mājas iekšienē ārpus regulēto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu robežas. 

 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:00. 

  

               

Sanāksmes vadītājs        V.Uzvārds 

 

 

 

Protokolēja         V.Uzvārds 


