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Par izsludinātajām publiskajām konsultācijām
Biedrība Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (turpmāk LSUA) ir iepazinusies ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk Regulators) sagatavotajiem dokumentiem
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (turpmāk - Siltumapgādes
metodika) un Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika (turpmāk - Kapitāla atdeves
metodika; abas kopā – Metodikas), un izsaka sejojošus komentārus.
LSUA uzskata, ka pirms metodiku nodošanas publiskai konsultācijai, ir jābūt izanalizētiem
visu izmaiņu skarto uzņēmumu rādītājiem, tajā skaitā tarifiem un naudas plūsmām,
nepieciešamības gadījumā, pieprasot uzņēmumiem sniegt papildus informāciju. Tāpat jāņem vērā,
ka jebkādi grozījumi nozares regulējumā ietekmē ne tikai uzņēmumu nākotnes investīcijas, bet var
skart arī jau uzņemtās finanšu saistības. Turklāt būtiski ir ievērot regulējuma pārmantojamību,
sabalansējot tās ar šobrīd spēkā esošajām prasībām. Jebkādi izmaiņu projekti ir publiskojami un
ieviešami tikai un vienīgi pēc vispusīgas dažādu faktoru analīzes un ietekmes uz nozari ilgtermiņā
izvētējuma, kā arī pēc argumentētu un konstruktīvu sarunu ar nozaru pārstāvjiem noslēgšanās.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbībai, to sagatavotajiem dokumentiem
un iespējamajiem nākotnes lēmumiem seko līdzi ne tikai nozaru, kuras šīs izmaiņas var skart,
pārstāvji, bet arī kredītiestādes. Tādējādi, vēl pirms jauno Metodikas prasību stāšanās spēkā tiks
negatīvi ietekmēti vēl neuzsāktu finansējuma līgumu nosacījumi. Vēlamies norādīt, ka šobrīd liela
daļa Latvijas siltumenerģias apgādes nozares uzņēmumi aktīvi nodarbojas ar ES KF 2014.-2020.
gada plānošanas perioda projektu realizāciju un ir uzsāktas sarunas ar kredītiestādēm par
nepieciešamā finansējuma piesaisti. Vairāki biedri ir norādījuši, ka ir veikuši aprēķinus, izmantojot
publiskai konsultācijai nodotās Metodikas, un iegūtie rezultāti liecina par problēmām turpmākajā
sadarbībā ar bankām. Līdz ar to uzskatām, ka uzņēmumu likviditātes pasliktināšana radīs nopietnu
apdraudējumu ne tikai veiksmīgai projektu realizācijai un KF līdzfinansējuma apgūšanai, bet arī
novest pie būtiskas uzņēmumu finanšu stāvokļa pasliktināšanās.
Tāpat vēlamies norādīt, ka tirgus situācija un klientu (izvēles) iespējas elektroenerģijas,
gāzes un siltumenerģijas apgādes nozarēs nevar tikt vērtētas kā vienlīdzīgas un vienotas pieejas
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nepieciešamība dažās metodikās nav pamatots arguments tik radikālu izmaiņu ieviešanai.
Centralizētās siltumenerģijas uzņēmumu klientiem ir neierobežota iespēja atteikties no
centralizēta pakalpojuma saņemšanas un brīvas izvēles iespējas nodrošināt alternatīvus
siltumavotus savu vajadzību nodrošināšanai, kas savukārt nav iespējams elektroenerģijas un gāzes
apgādes nozarēs.
Ņemot vērā iepriekš minēto, LSUA aicina Regulatoru:
•
•
•
•
•
•

•
•

Pagarināt publiskās konsultācijas termiņu līdz 2018.gada 31.augustam;
Sniegt plašāku un detalizētāku izmaiņu nepieciešamības pamatojumu;
Sniegt skaidrojumu par Regulatora veikto siltumapgādes uzņēmumu darbības analīzi un
jaunās Metodikas ietekmi uz to saimniecisko darbību;
Situācijas izvērtēšanai un Metodiku satura pilnveidošnai organizēt darba grupu, tajā
iesaistot ne tikai nozaru pārstāvjus, bet arī neatkarīgus auditorus;
Paredzēt 3-5 gadu pārejas periodu, līdz Metodiku prasības stājas spēkā pilnā apmērā;
Veikt Metodikās iestrādāto prasību salāgošanu ar citu spēkā esošo normatīvu prasībām,
piemēram, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma noteikumiem. Tāpat aicinām ņemt vērā,
ka uzņēmumiem ar atšķirīgu gada pārskata periodu atsevišķu Siltumapgādes metodikas
prasību korekta piemērošana nav iespējama;
Pārliecināties par publiskojamajos dokumentos iekļauto formulu precīzu atainojumu un
teksta formulējuma korektumu;
Skaidrot, vai un kad Regultors plāno ieviest līmeņatzīmes principu centralizētās
siltumapgādes nozarē, par ko tika publiski paziņots vairākās konferencēs un mūsu
savstarpējās tikšanās reizēs.

Latvijas siltumuzņēmumu asociācija aicina neapstiprināt nevienu no Metodikām un apliecina
gatavību turpināt sadarbību un tikties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
pārstāvjiem, lai konstruktīvu sarunu laikā pamatotu paustos ieteikumus un sniegtu detalizētus
ieteikumus Metodiku pilnveidošanai.
Tikšanās laika saskaņošanai aicinām sazināties ar asociācijas vadītājiem:
Ina Bērziņa – Veita, LSUA prezidente, t. 26591444
Valdis Vītoliņš, LSUA Valdes loceklis, t. 26196666, vai izmantojot e-pastu: lsua@lf.lv
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