
23.04.2019. 

Kopsavilkums par SIA ,,Ozolnieku KSDU”  

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  

  

  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 

12.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Ozolnieku KSDU”, vienotais reģistrācijas 

numurs: 41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, LV-3018, (turpmāk – SIA 

,,Ozolnieku KSDU”) iesniegumu (2019.gada 12.aprīlis Nr.1-11/96) ar tam pievienotiem 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem (turpmāk – tarifu projekti).  

Tarifu projekti ir iesniegti sakarā ar licences darbības zonas paplašināšanu 2018.gada 

6.decembrī, papildinot darbības zonu ar Ānes ciemu Cenu pagastā, Ozolnieku novadā (turpmāk 

– Ānes ciems), kā rezultātā ir notikušas izmaiņas siltumenerģijas apjoma rādītājos, proti, būtiski 

palielinājies SIA ,,Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājiem nodotais 

siltumenerģijas apjoms.  

SIA ,,Ozolnieku KSDU” Ānes ciemā piemēro Regulatora 2018.gada 17.maijā 

apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU”  ir iesniegusi divus tarifu projektus: 

1. vienotu centralizētās siltumapgādes sistēmas (Ozolnieku, Ānes un Branku ciemā) 

tarifu projektu,  

2. vienotu lokālo siltumapgādes sistēmu (Ozolnieku un Branku ciemā) tarifu projektu.  

 

Tarifu projektos ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales un 

tirdzniecības izmaksas, un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi.  

  

Šobrīd SIA ,,Ozolnieku KSDU” ir spēkā ar Regulatora 2018.gada 17.maija lēmumu Nr.53 

,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifiem” apstiprinātais siltumenerģijas tarifs centralizētās siltumapgādes sistēmā 

61,18 EUR/MWh. SIA ,,Ozolnieku KSDU” arī Ānes ciemā piemēro Regulatora 2018.gada 

17.maijā apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. 

Spēkā esošie tarifi, tarifu projektā (centralizētajai siltumapgādes sistēmai) aprēķinātie 

tarifi un to salīdzinājums atspoguļots 1.tabulā. 

1.tabula 

  

Spēkā esošais 

siltumenerģijas 

tarifs  

Tarifu  

projekts 

(centralizētā 

siltumapgādes 

sistēma) 

Īpatsvars, 

% 

Izmaiņas 

EUR/MWh % 

Ražošanas 

tarifs, 

EUR/MWh 

37,44 48,81 70,5% 11,37 30,4% 



  

Spēkā esošais 

siltumenerģijas 

tarifs  

Tarifu  

projekts 

(centralizētā 

siltumapgādes 

sistēma) 

Īpatsvars, 

% 

Izmaiņas 

EUR/MWh % 

Pārvades un 

sadales tarifs, 

EUR/MWh 

18,11 16,65 24,0% -1,46 -8,1% 

Tirdzniecības 

tarifs, 

EUR/MWh 

3,19 2,76 4,0% -0,43 -13,5% 

Akcīzes nodokļa 

komponente, 

EUR/MWh 

2,44 1,06 1,5% -1,38 -56,6% 

Siltumenerģijas 

gala tarifs, 

EUR/MWh 

61,18 69,28 100,0% 8,10 13,2% 

 

Savukārt lokālajās siltumapgādes sistēmās SIA ,,Ozolnieku KSDU” pašlaik piemēro 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Jelgavas reģionālā Sabiedrisko 

pakalpojumu regulatora 2008.gada 26.septembra lēmumu Nr.26 ,,Par SIA ,,Ozolnieku KSDU” 

siltumenerģijas diferencētā tarifa apstiprināšanu” un 2009.gada 11.maija Jelgavas reģionālā 

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu Nr.8 ,,Par SIA ,,Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas 

tarifiem” pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 128,06 EUR/tūkst.nm3 līdz 249,00 

EUR/tūkst.nm3. Saskaņā ar Metodikas 49.punktu no 2017.gada 3.aprīļa SIA ,,Ozolnieku KSDU” 

piemēro siltumenerģijas tarifu 47,62 EUR/MWh, kas atbilst dabasgāzes apgādes komersanta 

pēdējai publicētajai dabasgāzes tirdzniecības cenai, un atbilstošais dabasgāzes diferencētais 

tirdzniecības gala tarifs ir  24,45 EUR/MWh. 

SIA ,,Ozolnieku KSDU” aprēķinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 

lokālajās siltumapgādes sistēmās ir 48,73 EUR/MWh, ko veido: 

- siltumenerģijas ražošanas tarifs – 38,73 EUR/MWh; 

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs –5,29 EUR/MWh; 

- siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 3,20 EUR/MWh; 

- akcīzes nodokļa komponente – 1,51 EUR/MWh. 

 

Tarifu projektā (lokālā siltumapgāde) aprēķināto siltumenerģijas gala tarifu, salīdzinot ar 

pašreiz piemērojamo tarifu lokālajās siltumapgādes sistēmās, siltumenerģijas gala tarifa 

palielinājums ir 1,11 EUR/MWh jeb 2,3% apmērā. 

 

Tarifu projekta izmaksas  

 

Tarifu projektā (centralizētā siltumapgādes sistēma) tarifu veidojošās izmaksas un spēkā 

esošajā tarifā apstiprinātās izmaksas un to salīdzinājums atspoguļots 2. un 3.tabulā.  

 

 

 



2.tabula 

Izmaksu posteņi 

Spēkā 

esošais 

tarifs 

Tarifu projekts centralizētai 

siltumapgādes sistēmai 

Izmaiņas pret spēkā 

esošo tarifu 

tūkst. EUR tūkst. EUR īpatsvars, % tūkst. EUR % 

Kurināmā izmaksas 377,2 358,6 50,2% -18,6 -4,9% 

Dabas resursu nodoklis 12,5 8,5 1,2% -4,0 -31,9% 

Elektroenerģijas izmaksas 19,2 21,3 3,0% 2,1 10,9% 

Ūdens un ķimikāliju 

izmaksas 
0,1 0,1 0,0% 0,0 48,0% 

Pārējās mainīgās izmaksas 13,8 16,9 2,4% 3,1 22,1% 

Mainīgās izmaksas kopā 422,9 405,4 56,7% -17,5 -4,1% 

 

3.tabula 

Izmaksu posteņi 

Spēkā 

esošais 

tarifs 

Tarifu projekts centralizētai 

siltumapgādes sistēmai 

Izmaiņas pret spēkā 

esošo tarifu 

tūkst. EUR tūkst.  EUR īpatsvars, % tūkst.  EUR % 

Darba samaksa ar 

sociālajām iemaksām 
102,6 114,7 16,1% 12,1 11,8% 

Iekārtu remontu un 

uzturēšanas izmaksas 
15,0 37,9 5,3% 22,9 152,7% 

Pamatlīdzekļu nolietojums 70,3 70,0 9,8% -0,3 -0,4% 

Apdrošināšana 0,8 0,9 0,1% 0,1 10,5% 

Procentu maksājumi 20,7 18,8 2,6% -1,9 -9,2% 

Pārējās pastāvīgās 

izmaksas 
13,9 14,2 2,0% 0,3 2,3% 

Pastāvīgās izmaksas, 

kopā 
223,3 256,5 35,9% 33,2 14,9% 

Neto peļņa 45,5 52,6 7,4% 7,1 15,6% 

Izmaksas pavisam, kopā  691,6 714,6 100,0% 23,0 3,3% 

Ieņēmumi no 

elektroenerģijas 

pārdošanas 

212,3 0,0 0,0% -212,3 -100,0% 

Uz siltumenerģijas 

apgādi attiecināmās 

izmaksas 

479,4 714,6 100,0% 235,2 49,1% 

 

Beidzoties obligātā iepirkuma termiņa beigām 2018.gada vidū, centralizētās 

siltumapgādes sistēmas tarifu projektā nav plānoti ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas, 

salīdzinot ar spēkā esošo tarifu. 



Lokālajām siltumapgādes sistēmām tarifu projektā veidojošās izmaksas atspoguļotas 4. 

un 5.tabulā. Tās nav korekti salīdzināmas ar izmaksām spēkā esošajā tarifā un ar izmaksām  

Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifu projektā. 

4.tabula 

Izmaksu posteņi 
Tarifu projekts lokālajām siltumapgādes sistēmām 

tūkst. EUR īpatsvars, % EUR/MWh 

Kurināmā izmaksas 14,89 70,8% 33,42 

Elektroenerģijas izmaksas 0,02 0,1% 0,04 

Pārējās mainīgās izmaksas 0,14 0,6% 0,30 

Mainīgās izmaksas kopā 15,04 71,5% 33,76 

5.tabula 

Izmaksu posteņi 
Tarifu projekts lokālajām siltumapgādes sistēmām 

tūkst. EUR īpatsvars,% EUR/MWh 

Darba samaksa ar sociālajām 

iemaksām 
3,62 17,2% 8,12 

Iekārtu remontu un uzturēšanas 

izmaksas 
0,50 2,4% 1,13 

Pamatlīdzekļu nolietojums 0,03 0,2% 0,08 

Apdrošināšana 0,01 0,04% 0,02 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 0,41 2,0% 0,92 

Pastāvīgās izmaksas, kopā 4,58 21,8% 10,27 

Neto peļņa 1,42 6,8% 3,19 

Izmaksas pavisam, kopā  21,04 100,0% 47,22 

 

 


