
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

PROTOKOLS 

Kuldīgā 

  

 

2019.gada 27.jūnijā                                    Nr. 12 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pārstāve 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, Kuldīgas novada pašvaldība pārstāve 

V. Uzvārds, laikraksts “Kurzemnieks” pārstāve 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten  13:00. 

 

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. 

Kuldīgas novada pašvaldības pārstāve jautā, vai tarifu projektā tiek iekļautas tikai 

ražošanas personāla darba samaksas izmaksas, vai arī administrācijas personāla izmaksas arī 

tiek iekļautas? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas 

siltumtīkli” (turpmāk – SIA “Kuldīgas siltumtīkli”) ir gan siltumenerģijas ražotājs, gan 



pārvades un sadales operators un tirgotājs, līdz ar to arī administrācijas izmaksas tiek iekļautas 

tarifu projektā. 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pārstāvis norāda, ka agrāk SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 

sniedza arī ēku apsaimniekošanas pakalpojumus un tad daļa no administrācijas izmaksām 

nebija attiecināma uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem. 

 

2. Pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību un iesniegtā tarifu 

projekta īss raksturojums 

 

Regulatora pārstāvis informē, ka SIA “Kuldīgas siltumtīkli”  2019.gada 21.maijā 

Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 52,95 EUR/MWh (bez PVN). SIA “Kuldīgas 

siltumtīkli”  ir aprēķinājis vienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu visai tā 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanas licences darbības zonai. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pārstāvim. 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pārstāvis sniedz prezentāciju par SIA “Kuldīgas 

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

sadales tarifs, tirdzniecības tarifs) veidojošām izmaksām. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 

pārstāvis norāda, ka jauna tarifu projekta sagatavošanai un iesniegšanai Regulatorā ir trīs 

galvenie iemesli, pirmkārt, iepriekšējais tarifs ir spēkā no 2009.gada, kas apstiprināts vēl 

reģionālo Regulatoru darbības laikā un pie citas tarifu aprēķināšanas metodikas. Otrkārt, ir 

notikušas būtiskas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaiņas – 2012.gadā darbību uzsāka 

koģenerācijas stacija, bet 2014.gadā SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pārņēma esošo infrastruktūru 

vairākos ciemos Kuldīgas novadā un uzsāka sniegt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus 

vairākās jaunās teritorijās, tādējādi palielinot lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu. 

Treškārt, desmit gadu laikā ir palielinājušās dažādas izmaksas, piemēram, kurināmā cena 

šķeldai, degvielas izmaksas, elektroenerģijas izmaksas, minimālā darba alga valstī. SIA 

“Kuldīgas siltumtīkli” pārstāvis norāda, ka SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ar vairākumu no 

klientu norēķinās ar tiešajiem norēķiniem (izrakstot individuālus rēķinus dzīvokļiem, nevis 

mājai kopumā) un šīs izmaksas netiek iekļautas tarifu projektā SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 

pārstāvis norāda, ka lielākās izmaksu pozīcijas ir kurināmā izmaksas, darba samaksas izmaksas 

un pamatlīdzekļu nolietojums. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Kuldīgas novada pašvaldības pārstāve vaicā, kādā cenu līmenī atrodas SIA “Kuldīgas 

siltumtīkli” izstrādātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka 50-55 EUR/MWh (bez PVN) ir vidējs gala tarifs starp 

regulētajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējiem. 

Laikraksts “Kurzemnieks” pārstāve vaicā, vai tarifu projektā ir iestrādāta rezerve, 

kas ierobežotu pārāk biežu tarifu maiņu pie jaunām izmaksu izmaiņām? 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pārstāvis norāda, ka tarifs ir aprēķināts ar kopumā mazu 

peļņas apmēru un tālākā situācija ir ļoti atkarīga no kurināmā cenām nākamajā apkures sezonā. 

Kuldīgas novada pašvaldības pārstāve vaicā, cik bieži komersanti aprēķina un 

iesniedz jaunus tarifu projektus? 

Regulatora pārstāvis norāda, ka situācijas mēdz būt ļoti dažādas, bet pastāv arī 

vienkāršotas iespējas mainīt apstiprinātos tarifus ar piemērošanas kārtības un atļauju pašiem 

noteikt tarifus, ja mainās, piemēram, kurināmā izmaksas dabasgāzei vai šķeldai. Tarifu maiņa 



arī atkarīga no konkrētās situācijas, piemēram, ja pašvaldības kapitālsabiedrība redz, ka ar 

spēkā esošajiem tarifiem iespējams nodrošināt pakalpojumus, tad jaunu  tarifu projektu iesniedz 

retāk. Citos gadījumos, kur, piemēram, pašvaldība ir deleģējusi siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu sniegšanu ar koncesijas līgumu privātam komersantam, tad viņš iespējams nāk 

biežāk pārskatīt tarifus. Ir arī gadījumi, kad komersanti nāk arī ar tarifu samazinājumu. 

 

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

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

 

Sanāksmi slēdz pulksten  13:45. 

  

          

 

         

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

 

 

 

Protokolētāja             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


