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Priekšlikumu un komentāru apkopojums par  grozījumiem Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 

„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 

 
 

N.p.k. 
Konsultācijai 

nodotā 

projekta 

redakcija 

(konkrēta 

punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi 

un komentāri 
Regulatora 

viedoklis par 

priekšlikumiem 

vai 

komentāriem 

(ir ņemts vērā, 

vai informācija 

par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai 

nodotā projekta 

attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

• Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. 10. Komersants, 

kura mainīgās 

izmaksas 

(kurināmais vai 

pirktā 

siltumenerģija) ir 

atkarīgas no 

dabasgāzes cenas, 

var tarifus 

aprēķināt 

(aprēķinu norāda 

tabulas veidā) pie 

dažādām 

dabasgāzes cenām 

ar dabasgāzes 

cenas soli 0,50 

EUR/MWh 30 

cenas zem un 30 

cenas virs aktuālās 

dabasgāzes cenas, 

kas noapaļota līdz 

0,50 EUR/MWh, 

ja: 

10.1. 

komersants ražo, 

pārvada un pārdod 

lietotājiem 

siltumenerģiju, 

bet neiepērk 

siltumenerģiju no 

cita komersanta; 

10.2. 

komersants 

saražoto 

siltumenerģiju 

pārdod citam 

Latvijas 

siltumuzņēmumu 

asociācija 

Aicinām 

papildināt 

metodikas 

10.punkta 

redakciju ar 

vārdiem "ja 

izpildās viens no 

sekojošajiem 

kritērijiem: " un 

izteikt punktu 

sekojoši: 

10. Komersants, 

kura mainīgās 

izmaksas 

(kurināmais vai 

pirktā 

siltumenerģija) ir 

atkarīgas no 

dabasgāzes cenas, 

var tarifus 

aprēķināt 

(aprēķinu norāda 

tabulas veidā) pie 

dažādām 

dabasgāzes cenām 

ar dabasgāzes 

cenas soli 0,50 

EUR/MWh 30 

cenas zem un 30 

cenas virs aktuālās 

dabasgāzes cenas, 

Ņemts vērā 10. Komersants, kura 

mainīgās izmaksas 

(kurināmais vai pirktā 

siltumenerģija) ir 

atkarīgas no dabasgāzes 

cenas, var tarifus 

aprēķināt (aprēķinu 

norāda tabulas veidā) 

pie dažādām 

dabasgāzes cenām ar 

dabasgāzes cenas soli 

0,50 EUR/MWh 30 

cenas zem un 30 cenas 

virs aktuālās 

dabasgāzes cenas, kas 

noapaļota līdz 0,50 

EUR/MWh, ja izpildās 

viens no šādiem 

kritērijiem: 

10.1. komersants 

ražo, pārvada un 

pārdod lietotājiem 

siltumenerģiju, bet 

neiepērk siltumenerģiju 

no cita komersanta; 

10.2. komersants 

saražoto siltumenerģiju 

pārdod citam 

siltumapgādes 

komersantam; 

10.3. komersants 

visu lietotājiem 

piegādāto 

siltumenerģiju iepērk; 

10.4. komersanta 

iepirktās 



siltumapgādes 

komersantam; 

10.3. 

komersants visu 

lietotājiem 

piegādāto 

siltumenerģiju 

iepērk; 

10.4. 

komersantam 

iepirktā 

siltumenerģijas 

cena vai tarifs ir 

fiksēts vai 

piesaistīts paša 

komersanta 

izmaksām. 

kas noapaļota līdz 

0,50 EUR/MWh, 

ja izpildās viens no 

sekojošiem 

kritērijiem: [..]" 

LSUA uzskata, ka 

punkta esošā 

redakcija nosaka, 

ka tarifu 

aprēķināšana pie 

dažādām 

dabasgāzes cenām 

ar 0.50 EUR/ 

MWh soli ir 

pieļaujama tikai 

gadījumos, kad ir 

konstatēta 

atbilstība visiem 

uzskaitītajiem 

kritērijiem. 

siltumenerģijas cena 

vai tarifs ir fiksēts vai 

iepirktās 

siltumenerģijas cena 

piesaistīta paša 

komersanta ražotās 

siltumenerģijas 

izmaksām par vienu 

vienību. 

2. 50.  Komersants, 

kuram Regulators 

līdz 2017.gada 

3.aprīlim 

apstiprinājis  

tarifus tabulas 

veidā pie dažādām 

dabasgāzes 

tirdzniecības 

cenām vai 

dabasgāzes 

diferencētajiem 

tirdzniecības gala 

tarifiem, pārejai 

no mērvienības 

“tūkst.nm3” uz 

EUR/MWh 

piemēro 

koeficientu 

10,538 un 

attiecīgo tabulu 

kopā ar 

pieprasījumu 

noteikt 

apstiprināto tarifu 

piemērošanas 

kārtību iesniedz 

Regulatoram. 

Latvijas 

siltumuzņēmumu 

asociācija 

Ņemts vērā 50. Komersants, kuram 

Regulators līdz 

2017.gada 3.aprīlim 

apstiprinājis  tarifus 

tabulas veidā pie 

dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām vai 

dabasgāzes 

diferencētajiem 

tirdzniecības gala 

tarifiem, var iesniegt 

Regulatorā 

pieprasījumu noteikt 

apstiprināto tarifu 

piemērošanas kārtību, 

pārejai no mērvienības 

“EUR/tūkst.nm3” uz 

“EUR/MWh” 

piemērojot koeficientu 

10,538, kā arī 

vienlaikus iesniedzot   

attiecīgo tabulu un pēc 

2017.gada 3.aprīļa 

noslēgto dabasgāzes 

piegādes līguma kopiju 

un dokumentu, kas 

apliecina aktuālo 

dabasgāzes cenu. 



Lūdzam precizēt 

metodikas 

50.punkta 

redakciju, iekļaujot 

informāciju par 

komponenti, kurai 

piemērojams 

pārejas koeficients, 

un precizējot 

mērvienïbu, un 

izteikt punktu 

sekojoši: "50. 

Komersants, kuram 

Regulators līdz 

2017.gada 

3.aprïlim 

apstiprinājis tarifus 

tabulas veidā pie 

dažādām 

dabasgāzes 

tirdzniecības cenām 

vai dabasgāzes 

diferencētajiem 

tirdzniecības gala 

tarifìem, kurināmā 

(dabasgāzes) cenas 

pārejai no 

mērvienības "EUR 

/ tūkst.nm3 " uz 

EUR/MWh 

piemēro 

koeficientu 10,538 

un attiecīgo tabulu 

kopā ar 

pieprasījumu 

noteikt apstiprināto 

tarifu piemērošanas 

kārtību iesniedz 

Regulatoram. 

• Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 
1. 49. Komersants, 

kuram Regulators 

līdz 2017.gada 

3.aprīlim ir 

apstiprinājis 

tarifus pie 

dažādām 

dabasgāzes 

tirdzniecības 

cenām, no 

2017.gada 

3.aprīļa līdz 

dienai, kad 

komersants sāk 

piemērot 

apstiprināto tarifu 

saskaņā ar 

metodikas 43.5 

1.punktu un 

 SIA 

„Energoapgādes 

tīkli 1”  

Metodikas 49. 

punktā ir teikts, ka 

līdz brīdim, kad 

komersants sāk 

piemērot 

apstiprināto tarifu 

saskaņā ar 

metodikas 43.51. 

punktu un 50. 

punktu, piemēro 

Regulatora 

apstiprināto tarifu, 

kas atbilst 

dabasgāzes apgādes 

komersanta pēdējai 

publicētai 

Nav ņemts vērā 

Komersantiem, 

kuriem tarifi līdz 

2017.gada 3.aprīlim 

ir apstiprināti 

tabulas veidā, 

diferenciācija ir 

atkarībā no 

dabasgāzes 

tirdzniecības cenas 

un dabasgāzes 

diferencētā 

tirdzniecības gala 

tarifa, kas izteikti 

mērvienībā 

EUR/tūkst.nm3. 

Tādējādi, 

Regulatorā 

iesniedzot 

49. Komersants, kuram 

Regulators līdz 

2017.gada 3.aprīlim ir 

apstiprinājis tarifus pie 

dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām, no 

2017.gada 3.aprīļa līdz 

dienai, kad komersants 

sāk piemērot 

apstiprināto tarifu 

saskaņā ar metodikas 

43.5 punktu un 

50.punktu vai kad 

stājas spēkā jauni tarifi, 

piemēro Regulatora 

apstiprināto tarifu, kas 

atbilst dabasgāzes 

apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai 



50.punktu vai kad 

stājas spēkā jauni 

tarifi, piemēro 

Regulatora 

apstiprināto 

tarifu, kas atbilst 

dabasgāzes 

apgādes 

komersanta 

pēdējai 

publicētajai 

dabasgāzes 

tirdzniecības 

cenai. 

dabasgāzes 

tirdzniecības cenai.  

No attiecīgā punkta 

teikuma 

konstrukcijas izriet, 

ka apstiprinātie 

tarifi ir jāpiemēro 

saskaņā ar 

metodikas vienu 

punktu un otru 

punktu 

(43.51.punktu un 

50.punktu), nevis 

izvēloties vai nu 

vienu punktu, vai 

otru. No rakstītā 

saprotam, ka 50. 

punkts pasaka tikai 

to, ka esošā 

apstiprinātā tarifa 

režģī dabasgāzes 

tirdzniecības cenu, 

kura šobrīd tabulā ir 

norādīta EUR, 

tūkst. 

nm3pārrēķina 

EUR/MWH, 

izmantojot 

koeficientu 10.538 . 

Attiecīgi, mūsuprāt, 

50.punkts nekādā 

veidā nepasaka, ka 

šajā pārrēķināšanas 

procesā varētu 

ņemt vērā aktuālo 

dabas gāzes cenu. 

Savukārt tas, 

mūsuprāt, ir 

pretrunā ar to, ko 

nosaka 

43.51.punkts, kurā 

ir teikts, ka, 

piemērojot 

siltumenerģijas 

tarifu, ņem vērā 

aktuālo dabas gāzes 

cenu, iepirktās 

siltumenerģijas 

cenu, pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu (šobrīd 

aktuālā dabasgāzes 

cena jau būs 

EUR/MWh vai 

EUR/KWh) un 

attiecīgi 

koeficientam 

10.538 nav 

nozīmes. 

iesniegumu saskaņā 

ar 50.punktā 

noteikto, tiks iegūta 

siltumenerģijas 

tarifu tabula, kur 

dabasgāzes cena tiks 

izteikta aktuālā 

dabasgāzes cenas 

mērvienībā 

EUR/MWh.  

50.punktā ir atsauce 

uz 43.5 punktu, kas 

paredz ņemt vērā 

aktuālo dabasgāzes 

cenu saskaņā ar 

Regulatora 

komersantam 

adresētajā lēmumā 

noteikto tarifu 

piemērošanas 

kārtību.  

 

dabasgāzes 

tirdzniecības cenai. 

     



• Citi priekšlikumi un komentāri 

1.  SIA 

„Energoapgādes 

tīkli 1”  

Vai ir pareizi no 

grozījumu projekta 

saprast, ka 

„piemērot 

siltumenerģijas 

tarifu”- nozīmē 

izmantot jau 

apstiprinātos tarifus 

līdz 2017. gada 3. 

aprīlim un attiecīgi 

tos kaut kādā veidā 

saskaņot ar 

regulatoru, ņemot 

vērā to, kas ir 

paredzēts 

grozījumu 

projektā?  

 

Komersantam, 

kuram Regulators ir 

apstiprinājis tarifus 

līdz 2017.gada 

3.aprīlim un kurš 

vēlas piemērot šos 

tarifus, saskaņā ar 

50.punktā noteikto 

jāvēršas Regulatorā, 

klāt pievienojot 

jauno dabasgāzes 

tirdzniecības 

līgumu. 

 

2. 43.51. 

Komersants, kas 

atbilst Metodikas 

10.punktam, 

piemērojot 

siltumenerģijas 

tarifu, ņem vērā 

konkrētajā mēnesī 

aktuālo 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

cenu, pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu un 

iepriekšējā 

periodā piemēroto 

un faktisko 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

cenu un pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu. 

SIA 

„Energoapgādes 

tīkli 1”  

• Kas 43.51. 

punktā ir domāts ar 

to, ka, piemērojot 

siltumenerģijas 

tarifu, ņem vērā 

iepriekšējā periodā 

piemēroto 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

cenu un pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu?  

 

 

Saskaņā ar 

Metodikas 

grozījumu galīgo 

variantu tas būs 

noteikts Regulatora 

komersantam 

adresētajā lēmumā 

noteiktajā tarifu 

piemērošanas 

kārtībā.   

 

 

3. 43.51. 

Komersants, kas 

atbilst Metodikas 

10.punktam, 

piemērojot 

siltumenerģijas 

tarifu, ņem vērā 

konkrētajā 

mēnesī aktuālo 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

cenu, pārdotās 

elektroenerģijas 

SIA 

„Energoapgādes 

tīkli 1”  

Vai pareizi būtu 

interpretēt, ka, 

„piemērojot 

siltumenerģijas 

tarifu” mums ir 

iespēja izvēlēties, 

kā to piemērojam, 

vai nu pēc 

43.51.punkta vai 50. 

punkta?  

Saskaņā ar 

49.punktu 

komersanti reizē 

piemēros 

43.5.punktu un 50. 

punktu. To darīs tie 

komersanti, kuriem 

siltumenerģijas tarifi 

apstiprināti līdz 

2017.gada 3.aprīlim 

tabulas veidā pie 

dažādām dabasgāzes 

cenām un kuri 

43.5 Komersants, kas 

atbilst vienam no  

10.punktā noteiktajiem 

kritērijiem, piemērojot 

siltumenerģijas tarifu, 

saskaņā ar Regulatora 

komersantam 

adresētajā lēmumā 

noteikto tarifu 

piemērošanas kārtību  

ņem vērā konkrētajā 

mēnesī aktuālo 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 



cenu un 

iepriekšējā 

periodā 

piemēroto un 

faktisko 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

cenu un pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu. 

50.  Komersants, 

kuram Regulators 

līdz 2017.gada 

3.aprīlim 

apstiprinājis  

tarifus tabulas 

veidā pie dažādām 

dabasgāzes 

tirdzniecības 

cenām vai 

dabasgāzes 

diferencētajiem 

tirdzniecības gala 

tarifiem, pārejai 

no mērvienības 

“tūkst.nm3” uz 

EUR/MWh 

piemēro 

koeficientu 

10,538 un 

attiecīgo tabulu 

kopā ar 

pieprasījumu 

noteikt 

apstiprināto tarifu 

piemērošanas 

kārtību iesniedz 

Regulatoram. 

 atbilst 10.punkta 

kritērijiem.  

43.5.punktu 

izmantos arī tie 

komersanti, kuriem 

tiks apstiprināti 

jauni tarifi tabulas 

veidā saskaņā ar 

10.punktā noteikto 

dabasgāzes cenas 

soli. Tas būs 

noteikts Regulatora 

komersantam 

adresētajā lēmumā 

noteiktajā tarifu 

piemērošanas 

kārtībā.   

 

siltumenerģijas cenu, 

pārdotās 

elektroenerģijas cenu 

un iepriekšējā periodā 

piemēroto un faktisko 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas cenu 

un pārdotās 

elektroenerģijas cenu. 

50. Komersants, kuram 

Regulators līdz 

2017.gada 3.aprīlim 

apstiprinājis  tarifus 

tabulas veidā pie 

dažādām dabasgāzes 

tirdzniecības cenām vai 

dabasgāzes 

diferencētajiem 

tirdzniecības gala 

tarifiem, var iesniegt 

Regulatorā 

pieprasījumu noteikt 

apstiprināto tarifu 

piemērošanas kārtību, 

pārejai no mērvienības 

“EUR/tūkst.nm3” uz 

“EUR/MWh” 

piemērojot koeficientu 

10,538, kā arī 

vienlaikus iesniedzot   

attiecīgo tabulu un pēc 

2017.gada 3.aprīļa 

noslēgto dabasgāzes 

piegādes līguma kopiju 

un dokumentu, kas 

apliecina aktuālo 

dabasgāzes cenu. 

 

4. 43.51. 

Komersants, kas 

atbilst Metodikas 

10.punktam, 

piemērojot 

siltumenerģijas 

tarifu, ņem vērā 

konkrētajā mēnesī 

aktuālo 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

cenu, pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu un 

iepriekšējā 

periodā piemēroto 

un faktisko 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

SIA 

„Energoapgādes 

tīkli 1”  

• Vai 

metodikā 

nevajadzētu 

precīzāk noteikt, kā 

komersantiem, 

kuriem tarifs tiek 

noteikts saskaņā ar 

metodikas 10. 

punktu, aktuālā 

dabasgāzes cena 

tiek attiecināta uz 

režģi- vai tas ir 

vienkārši saskaņā 

ar matemātikas 

noapaļošanas 

principiem?  

 

Aktuālo dabasgāzes 

cenu varēs piemērot, 

atrodot tuvāko no 

apstiprinātās  

tabulas. Detalizētāk  

tas būs noteikts 

Regulatora 

komersantam 

adresētajā lēmumā 

noteiktajā tarifu 

piemērošanas 

kārtībā.   

 

43.5 Komersants, kas 

atbilst vienam no  

10.punktā noteiktajiem 

kritērijiem, piemērojot 

siltumenerģijas tarifu, 

saskaņā ar Regulatora 

komersantam 

adresētajā lēmumā 

noteikto tarifu 

piemērošanas kārtību 

ņem vērā konkrētajā 

mēnesī aktuālo 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 

siltumenerģijas cenu, 

pārdotās 

elektroenerģijas cenu 

un iepriekšējā periodā 

piemēroto un faktisko 

dabasgāzes cenu, 

iepirktās 



cenu un pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu. 

siltumenerģijas cenu un 

pārdotās 

elektroenerģijas cenu. 

5.  SIA 

„Energoapgādes 

tīkli 1”  

Ja piemērojam 

siltumenerģijas 

tarifu pēc 43.51. 

punkta, vai tas 

nozīmē:  

a) Ka varam 

iesniegt jaunu 

režģi, kur galvenā ir 

aktuālā pēdējā 

mēneša iepirktā 

dabasgāzes cena, 

iepirktās 

siltumenerģijas 

cena, pārdotās 

elektroenerģijas 

cena (aktuālā) un 

attiecīgi mēs režģi 

veidojam pēc 10. 

punkta ar soli 0.50 

EUR/MWh? 

Respektīvi, mēs 

pārveidojam esošo 

tarifu, mainot trīs 

elementu lielumus- 

iepirktās 

dabasgāzes cenu un 

pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu, un soli, kādā 

mainās iepirktās 

dabasgāzes cenu, 

pārējo atstājot 

konstantu? Jeb šāda 

pieeja ir jau jauna 

tarifa iesniegšana ar 

visām no tā 

izrietošām sekām?  

b) Ka mēs 

pārtaisām esošo 

tarifa režģi pēc 50. 

punkta ar 

koeficientu 10.538 

(tā kā augstāk 

aprakstīts) un 

vienkārši 

skatāmies, kuram 

režģa gāzes cenai 

(EUR/MWh) 

matemātiski mūsu 

iepirktā dabasgāzes 

cena vistuvāk 

iekrīt, un tādu tarifu 

attiecīgajā mēnesī 

piemērojam (bet 

Iesniedzot tarifu 

projektu saskaņā ar 

10.punktā noteikto, 

tas ir jauns tarifu 

projekts, kuru 

izskata atbilstoši 

normatīvajos aktos 

noteiktajiem 

termiņiem un 

kārtībai. 

Piemērojamo 

siltumenerģijas 

tarifu noteiks 

saskaņā ar 

Regulatora 

komersantam 

adresēto lēmumu, 

kurā būs noteikta  

tarifu piemērošanas 

kārtība.   

 

 



pēc šādas pieejas 

būs problēma ar 

pārdotās 

elektroenerģijas 

cenu, jo iespējams 

tā nākotnē nebūs 

precīzi tādā pašā 

korelācijā ar 

iepirktās 

dabasgāzes cenu, 

kā tas bija līdz šim, 

šobrīd nav 

apstiprināta jauna 

MK 221. 

noteikumu 

redakcija, kurā būtu 

pateikts, kā 

veidosies 

elektroenerģijas 

cena koģenerācijas 

stacijām)? 

 

6.  SIA 

„Energoapgādes 

tīkli 1”  

• Kur ir 

atrodama 

informācija par 

Regulatora noteikto 

kārtību, kādā 

komersants informē 

lietotājus, attiecīgo 

pašvaldību un 

Regulatoru par 

piemērojamiem 

tarifiem, kas minēta 

51. punktā?  

 

Lēmumā par 

piemērošanas 

kārtību paredzēts 

noteikt kārtību, kādā 

komersants informē 

lietotājus, attiecīgo 

pašvaldību un 

Regulatoru par 

piemērojamiem 

tarifiem. 

 

7.  Latvijas 

siltumuzņēmumu 

asociācija  

Aicina skaidrot 

10.4.punkta 

redakciju, norādot, 

kas tiek saprasts ar 

“(..) fiksēts vai 

piesaistīts paša 

komersanta 

izmaksām” 

Iepirktās 

siltumenerģijas 

fiksēts tarifs vai 

fiksēta cena nozīmē 

apstiprinātu 

siltumenerģijas 

tarifu vai  saskaņā ar 

Enerģētikas likuma 

49.pantā atļautās 

vienošanās  

līgumā  noteikto 

siltumenerģijas 

cenu, kas ir 

nemainīga, 

piemēram, atkarībā 

no dabasgāzes cenas 

izmaiņām. Iepirktās 

siltumenerģijas cena 

piesaistīta paša 

komersanta 

saražotās 

siltumenerģijas 

 



izmaksām – 

sistēmas operators 

iepērkot no 

neatkarīgā ražotāja 

siltumenerģiju, 

līgumā noteicis, ka 

iepirktās 

siltumenerģijas cena 

būs atkarīga no 

sistēmas operatora 

ražošanas izmaksām 

EUR/MWh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


