
 

Kopsavilkums par SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

(turpmāk – SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”) siltumenerģijas apgādes tarifu 

projekti iesniegti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) 

2018.gada 26.septembrī (turpmāk – tarifu projekti).     

SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir sistēmas operators, kas visu 

siltumenerģiju iepērk no SIA ,,Baložu siltums”.  

Tarifu projekts ar neparedzētām izmaksām iesniegts sakarā ar pirktās siltumenerģijas 

cenas izmaiņām, ko veido no SIA ,,Baložu siltums” pirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas 

laika periodā no 2017.gada 1.novembra, kad stājās spēkā ar 2017.gada 28.septembra 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) padomes lēmumu 

Nr.110 ,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Baložu siltums” saražotās siltumenerģijas 

tarifs” apstiprinātais SIA ,,Baložu siltums” saražotās siltumenerģijas tarifs līdz 2018.gada 

1.jūnijam, kad stājās spēkā ar 2018.gada 19.aprīļa Regulators lēmumu Nr.45 ,,Par sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātie SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi. Šajā laika periodā neparedzētās izmaksas par 

iepirkto siltumenerģiju sastāda 145,44 tūkst. EUR, kuru plānots atgūt 2 gadu laikā, tādejādi 

tarifu projekta ar neparedzētām izmaksām aprēķinā iekļaujot summu 72,72 EUR apmērā. 

Tarifu projekts bez neparedzētām izmaksām aprēķināts atbilstoši apstiprinātajam tarifu 

projektam, un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi stātos spēkā pēc siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu ar neparedzētām izmaksām termiņa beigām, tas ir pēc diviem 

gadiem. 

  

Tarifu projektos aprēķinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi  

 

Šobrīd SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” spēkā esošie siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.45, kur siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ir 

58,99 EUR/MWh. 

Iesniegtajā tarifu projektā ar neparedzētām izmaksām siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu gala tarifs aprēķināts 63,41 EUR/MWh, kas ir par 4,42 EUR/MWh jeb 7,5% 

augstāks, salīdzinājumā ar spēkā esošo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu. 

Iesniegtajā tarifu projektā bez neparedzētām izmaksām siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu gala tarifs aprēķināts atbilstoši spēkā esošajam siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu gala tarifam – 58,99 EUR/MWh (1.tabula).    
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                                                                                                                                            1.tabula 

  

Spēkā 

esošais 

tarifs 

Tarifu 

projekts ar 

neparedzētām 

izmaksām 

Tarifu 

projekts bez 

neparedzētām 

izmaksām 

Izmaiņas, tarifu 

projekts ar 

neparedzētām 

izmaksām pret 

spēkā esošo tarifu 

Izmaiņas, tarifu 

projekts bez 

neparedzētām 

izmaksām pret 

spēkā esošo tarifu 

  EUR EUR EUR EUR % EUR % 

  1 2 3 (2-1) (2/1) (3-1) (3/1) 

Siltumenerģijas 

ražošanas tarifs (iepirktās 

siltumenerģijas tarifs) 

48,16 51,91 48,16 3,75 7,8 0 0 

Siltumenerģijas pārvades 

un sadales tarifs 
10,77 11,44 10,77 0,67 6,2 0 0 

Siltumenerģijas 

tirdzniecības tarifs 
0,06 0,06 0,06 0 0 0 0 

Siltumenerģijas gala 

tarifs 
58,99 63,41 58,99 4,42 7,5 0 0 

 

Tarifu projektu izmaksas 

 

Tarifu projektā ar neparedzētām izmaksām tarifu veidojošās izmaksas un to 

salīdzinājums ar spēkā esošajā tarifā apstiprinātajām izmaksām atspoguļots 2. un 3.tabulā.  

 

                                                                                                        2.tabula   

Izmaksu posteņi 

Spēkā 

esošais tarifs 

Tarifu projekts ar 

neparedzētām izmaksām 

Tarifu projekts bez 

neparedzētām izmaksām 

Tūkst.  EUR 

gadā 

Tūkst. EUR 

gadā 

% no 

kopējām 

izmaksām 

Tūkst. EUR 

gadā 

% no 

kopējām 

izmaksām 

Elektroenerģijas un 

ūdens izmaksas 
16,46 16,46 1,6 16,46 1,7 

Iepirktā siltumenerģija 934,51 934,51 89,5 934,51 96,2 

Pārējās mainījās 

izmaksas 
0,00 72,72* 7,0 0,00 0,0 

Mainīgās izmaksas 

kopā 
950,97 1023,69 98,0 950,97 97,9 

* iekļautas neparedzētās izmaksas                                                                              

                                                                                                              3.tabula 

Izmaksu posteņi 

Spēkā 

esošais tarifs 

Tarifu projekts ar 

neparedzētām izmaksām 

Tarifu projekts bez 

neparedzētām izmaksām 

Tūkst.  EUR 

gadā 

Tūkst. EUR 

gadā 

% no 

kopējām 

izmaksām 

Tūkst. EUR 

gadā 

% no 

kopējām 

izmaksām 

Darba samaksa ar 

sociālo nodokli 
16,83 16,83 1,6 16,83 1,7 

Iekārtu remontu un 

uzturēšanas izmaksas 
1,14 1,14 0,1 1,14 0,1 
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Izmaksu posteņi 

Spēkā 

esošais tarifs 

Tarifu projekts ar 

neparedzētām izmaksām 

Tarifu projekts bez 

neparedzētām izmaksām 

Tūkst.  EUR 

gadā 

Tūkst. EUR 

gadā 

% no 

kopējām 

izmaksām 

Tūkst. EUR 

gadā 

% no 

kopējām 

izmaksām 

Pamatlīdzekļu 

nolietojums 
1,46 1,46 0,1 1,46 0,2 

Pārējās pastāvīgās 

izmaksas 
0,96 0,96 0,1 0,96 0,1 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
0,03 0,03 0 0,03 0 

Neto peļņa ar 

uzņēmuma ienākuma 

nodokli  

0,25 0,25 0 0,25 0 

Pastāvīgās izmaksas 

kopā: 
20,67 20,67 2,0 20,67 2,1 

             

Lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms tarifu projektos plānots atbilstoši spēkā esošo 

tarifu veidojošajiem siltumenerģijas apjomiem – 16472 MWh. 


