
 

 

 

 

SIA “Liepājas enerģija” 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 sekojošus iebildumus un priekšlikumus: 

1)Nedz konsultāciju dokumentā nedz Metodikās nav atrodams pamatojums kāpēc šāda izmaiņa 

siltumenerģijas nozarē būtu vajadzīga. Pieminētā vienotā pieeja ir sekas šāda regulējuma 

ieviešanai, bet nevar kalpot par pamatojumu. SIA “Liepājas enerģija” uzskata, ka bez pamatojuma 

šādas izmaiņas nav ieviešamas. Šāda līmeņa dokumentus Regulatoram būtu jāizstrādā ievērojot 

likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto - nodrošināt iespēju saņemt 

nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst 

ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci 

regulējamās nozarēs. Konsultāciju dokumenti un Metodikas nesatur norādes par to, kas esošajās 

Metodikās ir pretrunā ar likumā noteikto un kā tas tiek atrisināts ar izmaiņām par kurām ir izdoti 

konsultāciju dokumenti. 

2)Ņemot vērā piedāvāto izmaiņu būtiskumu siltumapgādes nozarei, SIA “Liepājas enerģija” 

uzskata, ka priekšlikumu un komentāru iesniegšanas termiņš būtu jāpagarina vismaz līdz 2018. 

gada 31. augustam. Likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktais tarifu 

projektu izskatīšanas termiņš ir 90 dienas. Metodikas attiecas uz visiem tarifu projektiem, kas 

turpmāk tiks iesniegti, tāpēc Regulatora noteiktās 22 kalendāra dienas Metodiku izskatīšanai un 

priekšlikumu un komentāru iesniegšanai acīmredzami neatbilst likumā minētajam termiņam un 

jautājuma nozīmībai, un ir nepietiekamas. Patreiz noteiktā pārāk īsā termiņa dēļ SIA “Liepājas 

enerģija” nav iespēju detalizēti izskatīt Metodikas un sagatavot visus priekšlikumus un 

komentārus, kas būtu nepieciešami lai Metodikas atbilstu likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” noteiktajam. 

3)Izvērtējot piedāvāto grozījumu ietekmi uz SIA “Liepājas enerģija” komercdarbību, ir secināms 

ka šie grozījumi izsauks darbības apturēšanu un maksātnespēju. 2015.gada 24. septembrī, 

pusotru gadu pēc tarifu projekta iesniegšanas, Regulators apstiprināja SIA “Liepājas enerģija” 
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siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Salīdzinot apstiprinātajos tarifu projektos paredzēto 

peļņu pirms procentiem un nodokļiem (PPPN) ar PPPN kas aprēķināta atbilstoši Metodikām 

izmantojot 2015. gada pārskata datus par RAB vērtību, konstatēts 55% peļņas samazinājums. Tā 

rezultātā SIA “Liepājas enerģija” nevarēs izpildīt daļu no ilgtermiņa kredītu līgumos paredzētajām 

kovenantēm un kredītus izsniegušās bankas atbilstoši noslēgtajiem kredītu līgumiem iegūs 

tiesības pieprasīt atdot visus ilgtermiņa kredītus nekavējoties. Atkārtojot iepriekš minēto, SIA 

“Liepājas enerģija” iebilst pret šādu nepamatotu un nozari sagraujošu grozījumu ieviešanu 

Metodikās. 

 

Ar cieņu 

 

Valdes priekšsēdētājs        J.Jansons 

 

Valdes priekšsēdētāja vietnieks      J.Bērziņš 
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