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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

pašvaldības SIA “Iecavas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu  

PROTOKOLS 

Iecavā 

  

 

2020.gada 14.janvārī                                    Nr. 2 

                                                   

 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis    

 

Uzaicinātie: 

V. Uzvārds, SIA “Iecavas siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Iecavas siltums” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Iecavas siltums” pārstāvis 

 

Piedalās:            

V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, laikraksta “Bauskas dzīve” pārstāve 

V. Uzvārds, SIA “Iecavas siltums” pārstāvis 
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V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds,  siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs 

 

 

 

Protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk pulksten 12:00. 

 

 

Darba kārtība 

 

 

1. Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

2. Komersanta prezentācija ar pamatojumu par jauno tarifa apstiprināšanas nepieciešamību un 

iesniegtā tarifu projekta īss raksturojums. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi. 

 

 

1. Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 

 

Regulatora pārstāvis, izmantojot uzskates materiālus (prezentāciju), iepazīstina 

klātesošos ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 

uzklausīšanas sanāksmju norises kārtību un informē par tarifu projekta izvērtēšanas gaitu, 

izskatīšanas termiņiem, regulējamā pakalpojuma robežu un pamatnostādnēm par tarifā 

iekļaujamām izmaksām. 

 

 

2. Pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību un iesniegtā tarifu 

projekta īss raksturojums 

 

Regulatora pārstāvis informē, ka pašvaldības SIA “Iecavas siltums” 2019.gada 

28.novembrī Regulatorā iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas 

aprēķināts Iecavas novadam. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ir aprēķināts 

56,87 EUR/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir par 11,7% vairāk. 

Regulatora pārstāvis dod vārdu komersanta pārstāvim.  

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis sniedz informāciju par pašvaldības SIA “Iecavas 

siltums” siltumenerģijas tarifu izmaiņu nepieciešamību, minot to, ka samazinājies pārdotās 

siltumenerģijas apjoms, uzņēmums veicis investīcijas siltumtrašu būvniecībā, mainījušās 

elektroenerģijas izmaksas, dabas resursu nodokļa nodevas apmērs, pamatlīdzekļu nolietojums, 

kredīta procentu maksājumu apmēri, patstāvīgās un mainīgās izmaksas un palielinājies 

minimālās algas apmērs.  

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis informē, ka 2018.gada 1.oktobrī SIA „Iecavas 

siltums” noslēdza līgumu ar SIA „Agro Iecava” par siltumenerģijas piegādi, kas tiek saražota 

koģenerācijas procesā. Plānotais piegādes apjoms ir 8822 MWh gadā.  

SIA “Iecavas siltums” izmaksu pozīcijas sadalās sekojoši, vislielāko izmaksu pozīciju 

veido kurināmā izmaksas un iepirktā siltumenerģija – 55% no kopējām izmaksām, darba 

samaksa – 34%, pamatlīdzekļu nolietojums – 4%, pārējās patstāvīgās izmaksas - 4%, 

elektroenerģijas izmaksas – 2% un dabas resursu nodoklis- 1%. 
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2018.gada maijā SIA “Iecavas siltums” noslēdzis līgumu ar CFLA par ES fondu 

līdzekļu piesaisti katlumājas pārbūvei pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem 

energoresursiem  un savienojošās trases izbūvei.  

Projektā uzņēmuma ieguldītie finanšu līdzekļi nav iekļauti tarifa aprēķinā. Projekta 

realizācijas laiks 30 mēneši.  

Projekta ieguvumi: 

1) CO2 emisiju samazinājums; 

2) Nemainīgs siltumenerģijas tarifs; 

3) Iecavas mikrorajoni savienoti vienā centralizētajā siltumapgādes sistēmā. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu citiem klātesošajiem uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai maksa par siltummezgla uzturēšanu 

daudzīvokļu mājā 2 EUR apmērā tiek iekļauta tarifu projekta aprēķinā? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka siltummezgla uzturēšana ir atsevišķa 

pozīcija un netiek iekļauta tarifu projektā. 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka saskaņā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifu aprēķināšanas metodiku namu apsaimniekošanas izmaksas neiekļauj tarifā. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai apstiprinot tarifu 2012. gadā tika 

izslēgta siltummezgla uzturēšanas maksa no tarifu projekta? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka siltummezgla uzturēšanas izmaksas tika izslēgtas no 

tarifa, bet var būt apmaksājamas atsevišķi. Siltumenerģija tarifu aprēķina uz piederības robežu 

starp pakalpojumu sniedzēju un lietotājiem. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, uz kāda pamata SIA “Iecavas siltums” 

pieaug izmaksas ? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka pieaug darba samaksas izmaksas, bet tas tiks vērtēts 

un aprēķinātās izmaksas nav galīgās. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, no kuru brīža skaitās 90 dienas izskatot 

tarifu projektu?  

Regulatora pārstāvis skaidro, ka 90 dienas sāk skaitīt no 2019. gada 28. novembra, 

kad  SIA “Iecavas siltums” iesniedza tarifu projektu Regulatorā. Vēl nāk klāt tas laiks, kad 

Regulatora darbinieki uzrakstīja vēstuli, papildinformācijas pieprasījumu, 2019. gada decembra 

beigās līdz tam brīdim, kad Regulators saņems atbildi. Kad saņems atbildi no SIA “Iecavas 

siltums” termiņa tecējums atjaunosies. Šīs apkures sezonas laikā tarifu projekts netiks 

apstiprināts. Jaunu tarifu, visdrīzāk, piemēros nākamajā apkures sezonā.  

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai aprēķinātais tarifs ir galīgais? 

 Regulatora pārstāvis skaidro, ka aprēķinātais tarifs nav galīgais, var mainīties dažādi 

apstākļi un komersantam būs jāiesniedz informāciju par 2019. gada rādītājiem un jāņem vērā 

iepriekšējo 3 gadu vidējos radītājus. Tādēļ aprēķinātais tarifs var mainīties.  

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā: siltinot mājas, SIA “Iecavas siltums” 

samazināsies lietotājiem nodotais apjoms, līdz ar to varēs paaugstināt tarifu vēl  par 20%, kur 

ir jēga siltināt mājas? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka tam jābūt māju iedzīvotāju kopīgam lēmumam. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai ir lētāk iepirkt siltumenerģiju no SIA 

“Agro Iecava”, nekā ražot un kāpēc nevarat vairāk iepirkt ? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka ir lētāk pirkt siltumu no SIA “Agro 

Iecava”. Cik SIA “Agro Iecava” saražo, tik arī SIA “Iecavas siltums” iepērk, tehniski nav 

iespējams saražot vairāk. 
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Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja izsaka pretenziju pret izvēlēto laiku 

uzklausīšanas sanāksmei, jo darbspējīgie iedzīvotāji šobrīd atrodas darbā un, iespējams, būtu 

vairāk priekšlikumu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, vai SIA “Iecavas siltums” ir izvērtējis 

iespēju nepalielināt tarifu, pirms iesniegt to Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, 

kādas varētu būt alternatīvas? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, SIA “Iecavas siltums” meklējis jaunus 

lietotājus, piemēram, sporta nams un nākotnē kultūras nams. Ja nākotnē lietotājiem nodotais 

siltumenerģijas apjoms pieaugs, tad SIA “Iecavas siltums” iesniegs jaunu tarifu projektu ar 

tarifa samazinājumu. 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka metodika paredz pie noteiktām apjomu un izmaksu 

izmaiņām iesniegt jaunu tarifu projektu. Ja lietotājiem nodotais apjoms būtiski pieaugs, tad SIA 

“Iecavas siltums” būs pienākums iesniegt jaunu tarifu projektu. 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka SIA “Iecavas siltums” katru mēnesi nodod 

atskaiti Regulatoram par lietotājiem nodoto siltuma apjomu, gāzes cenām. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā: ņemot vērā noslēgto līgumu ar  CFLA 

par ES fondu līdzekļu piesaisti katlu mājas pārbūvei pārejai no fosilā kurināmā uz 

atjaunojamiem energoresursiem un savienojošās trases izbūvei, SIA “Iecavas siltums” ir teicis, 

ka, samazinoties dabas gāzes patēriņam, samazināsies arī siltumenerģijas tarifs. 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka valstī ir tāda politika, ka dabas resursu 

nodoklis katru gadu pieaug, uz tarifu projekta iesniegšanas brīdi tas bija 7000 EUR, šogad dabas 

resursu nodoklis jau ir 12000 EUR, nākamajā gadā tas pieaugs vēl. Alternatīva ir būvēt šķeldas 

staciju. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, vai šī sanāksme ietekmē tarifu? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka šī sanāksme tiek rīkota lai uzklausītu viedokļus. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai tarifu apstiprina Iecavas domes 

sēdē? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka tarifu projektu izskata un apstiprina Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kad pēdējo reizi SIA “Iecavas situms” 

tika veikts audits? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka katru gadu notiek audits. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai nākotnē ir plānots modernizēt 

infrastruktūru? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka plānā ir savienot abus upes krastus vienā 

sistēmā un ražot siltumenerģiju izmantojot šķeldu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotāja jautā, kāda ir vidējā alga SIA “Iecavas 

siltums”? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka vidējā alga  ir 1078 EUR. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, no kādiem līdzekļiem tiks iegādāts 

biomasas katls ? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka katls tiks iegādāts ar ES fondu līdzekļu 

piesaisti un kredītu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, pa kuru ceļu tiks piegādāta šķelda? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka šķelda tiks piegādāta pa esošo ceļu. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, kad plānots pieņemt jaunu 

siltumenerģijas apgādes tarifu? 

Regulatora pārstāvis skaidro, ka jaunu siltumapgādes tarifu plānots apstiprināt 2020. 

gadā, visdrīzāk, pēc apkures sezonas beigām. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, vai SIA “Iecavas siltums” ir rēķinājusi 

iespējamo tarifu, kāds varētu būt pēc šķeldas katlumājas uzbūvēšanas un iedarbināšanas? 



 

5 

 

 SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka tarifs paliks tas pats, bet ekonomija tiks 

novirzīta kredīta segšanai. 

Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājs jautā, ja centra katlu māja apgādā visu Iecavu 

ar siltumenerģiju, kam ir vajadzīga otra katlu māja? 

SIA “Iecavas siltums” pārstāvis skaidro, ka abas katlu mājas ir nepieciešamas un tiks 

savienotas vienā sistēmā.  

 

Tā kā uzklausīšanas sanāksmes laikā citi jautājumi vai priekšlikumi netika izteikti, 

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

Sanāksmi slēdz pulksten 13:30. 

                                 

Sanāksmes vadītājs                                                                                                    V. Uzvārds 

 

Protokolēja                                                                                                            V. Uzvārds  


