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Par izmaiņām Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 

  

Saistībā ar gaidāmo dabasgāzes (DG) tirgus liberalizāciju, Latvijas 

Pašvaldību savienības (LPS) Tehnisko problēmu komitejā kopā ar a/s 

“Latvijas gāze” un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 

pārstāvjiem tika apspriests jautājums par siltumenerģijas tarifu noteikšanu 

liberalizēta DG tirgus apstākļos. Ņemot vērā, ka vienā komitejas sēdē nebija 

iespējams detalizēti apskatīt daudzos ar dabasgāzes cenu liberalizāciju, 

saistītos siltumtarifu regulēšanas jautājumus, LPS aicina turpināt diskusiju par 

gatavojamajām  izmaiņām “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikā”. 

No SPRK saņemtās Publiskās konsultācijas informatīvā dokumenta, un 

arī no apspriešanas Tehnisko problēmu komitejā, līdz galam nekļuva skaidrs, 

kā reāli un bez lielas kavēšanās tiks apstiprināti (fiksēti) siltumenerģijas tarifi:  

 Ja Siltumapgādes uzņēmumi slēgs dabasgāzes piegādes līgumus, kur 

DG cena varēs mainīties pa mēnešiem, nav skaidrs, kādā veidā 

siltumuzņēmumi varēs izdarīt izmaiņas siltumtarifos klientiem?  Kā zināms, 

patlaban tiek piemērota SPRK  apstiprinātā dabasgāzes cenu tabulu, un 

siltumapgādes uzņēmumi nosaka siltumtarifus atbilstoši šai DG cenu tabulai, 

izmaiņas veicot katru mēnesi bez jaunu tarifu pārapstiprināšanas. 

 Apspriežot jauno kārtību, no apspriešanas dokumenta un diskusijas 

radās iespaids, ka, jau pārejas periodā, neregulējot DG tirdzniecības gala 

cenas, turpmāk siltumtarifu noteikšanā SPRK vēlas pieturēties pie DG 

pēdējās fiksētās cenas (un nākotnē – iespējams – līmeņatzīmes),  ko būs 

jāievēro siltumuzņēmumiem. 

 

Tādējādi var veidoties situācijas: 

 Reālā DG cena ir zemāka par DG pēdējo fiksēto cenu. Tad 

siltumapgādes klienti saņems paaugstinātus rēķinus, un siltumuzņēmumiem 

radīsies nepamatota peļņa. 
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 Reālā DG cena ir augstāka par SPRK noteikto pēdējo fiksēto cenu. 

Tad siltumuzņēmumiem siltumenerģijas pašizmaksa būs virs noteiktās, un 

uzņēmumam vai nu būs jācieš nepamatoti zaudējumi, vai jāgriežas SPRK, lai 

apstiprinātu jaunu siltumtarifu. Taču atbilstoši siltumtarifu metodikai, tas 

prasa nesamērīgi daudz laika (parasti kā minimums 160 dienas), un šajā laikā 

DG tarifi var atkal nomainīties. 

Tādēļ kā labāko pagaidu risinājumu piedāvājam normatīvajos 

dokumentos (Siltumtarifu metodikā u.c. nepieciešamajos dokumentos) 

saglabāt esošos siltumtarifu apstiprināšanas principu – balstoties uz DG cenu 

tabulu. Tas ļautu siltumuzņēmumiem: 

1. Sniegt ziņas SPRK nepieciešamās ziņas par ikmēneša dabasgāzes 

cenām; 

2. Operatīvi pašiem noteikt ikmēneša siltumenerģijas tarifus klientiem. 

 

LPS piekrīt, ka pēc pārejas perioda beigām siltumtarifu noteikšanā 

varētu tikt izmantoti gan dabasgāzes, gan siltumtarifu līmeņatzīmes, taču ir 

jāveic rūpīgs izvērtēšanas darbs: ir jāņem vērā gan DG iespējamās cenu 

svārstības, gan siltumuzņēmumu lielums, gan citi iespējamie faktori.  

LPS ir gatava arī turpmāk piedalīties diskusijās. 
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