KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ
SILTUMAPGĀDE?
KĀ REGULATORS IZSKATA SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMA TARIFU PROJEKTU?
Saskaņā ar Regulatora metodiku komersants pēc savas iniciatīvas
vai Regulatora pieprasījuma Regulatoram iesniedz aprēķināto tarifa
projektu kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem un paziņojumu
par tarifa projektu.
Komersants 10 dienu laikā pēc tarifa projekta iesniegšanas Regulatorā:
- publicē paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un savā
mājaslapā,
- nosūta paziņojumu pašvaldībai publicēšanai tās mājaslapā un
iedzīvotāju informēšanai.
Iepazīties ar tarifa projektu un iesniegt priekšlikumus un ieteikumus
var pie komersanta un Regulatorā.

IZVĒRTĒŠANA
līdz 90 dienām

Regulators:
- rūpīgi izvērtē tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatojumu,
- paziņojumu par tarifu projektu un tarifu projekta kopsavilkumu
publicē Regulatora mājaslapā,
- organizē uzklausīšanas sanāksmi,
- izvērtē sabiedrisko pakalpojumu lietotāju priekšlikumus un ieteikumus
par tarifu projektu.

Nepieciešamības gadījumā Regulators komersantam:
- pieprasa sniegt noteiktā termiņā (ne īsākā par 10 dienām) papildu
informāciju un dokumentus, ja nav pietiekamu ziņu,
- uzdod veikt tarifu projekta pārrēķinu noteiktā termiņā (ne īsākā par
5 darba dienām), ja aprēķināts nepareizi vai izmaksas ir nepamatotas.
Laiku, kurā komersants pārrēķina tarifa projektu un gatavo papildu
informāciju, neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas laikā.

LĒMUMA
PIEŅEMŠANA
līdz 30 dienām

Regulators pieņem lēmumu par jauno tarifu.
PAZIŅOŠANA
līdz 10 dienām

SPĒKĀ
STĀŠANĀS
ne agrāk kā 30
dienu laikā

Lēmumu par apstiprināto tarifu Regulators:
- publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”,
- ievieto Regulatora mājaslapā,
- nosūta pašvaldībai, ievietošanai tās mājaslapā un iedzīvotāju informēšanai,
- informē komersantu.

Jaunais tarifs stājas spēkā ne agrāk kā 30 dienu laikā pēc tā
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

x

Regulators tarifus neapstiprina, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir mazāks par 5000 MWh/gadā, kas atbilst
apmēram 6 - 8 piecdesmit dzīvokļu ēkām.

CIK TĀLU TIEK REGULĒTS SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMS?
Siltumapgādes pakalpojums tiek regulēts siltumenerģijas pārvadei līdz ēkas ievadam jeb ēkas siltummezglam, kur ir uzstādīts
siltumenerģijas skaitītājs.

Komersants

Apsaimniekotājs

Siltumapgādes pakalpojums

Siltumapgādes sistēmu uztur siltumapgādes komersants, bet apsaimniekotājs uztur ēkas iekšējās sistēmas.

KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?
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KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?
1. Centralizētajā siltumapgādē siltumenerģijas ceļš līdz radiatoram sākas ar siltumenerģijas saražošanu katlu mājā vai
koģenerācijas stacijā.

2. Saražotā siltumenerģija tiek pārvadīta līdz ēkām pa siltumtrasēm. Šo siltumenerģijas ceļa posmu līdz ēkai sauc par
siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu.

3. Ēkā ir izvietots siltummezgls, kas uzskaita pievadīto siltumenerģiju, kas tālāk tiek novadīta ēkas apkures sistēmā un karstā
ūdens uzsildīšanai.
Tālāk siltumenerģijas ceļš ēkā sadalās.

4. Siltumenerģija cirkulē radiatoru sistēmā un nodrošina ēkās apkuri.
5. Ar siltumenerģijas palīdzību tiek uzsildīts ēkai pievadītais aukstais ūdens, lai no krāna varētu tecēt karstais ūdens.
6. Karstais ūdens ēkas iekšējā sistēmā nepārtraukti atdziest, bet, lai nodrošinātu cilvēka komfortu un atverot krānu, ūdens
tomēr būtu karsts, notiek nepārtraukta karstā ūdens cirkulācija sistēmā un šī ūdens sildīšana.

KĀDAS IZMAKSAS IEKĻAUJ SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMA TARIFĀ?
Siltumapgādes pakalpojuma tarifā ietver tikai tās izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz
ēkas ievadam jeb siltummezglam, tas ir, izmaksas par siltumapgādes izveidi, uzturēšanu un pakalpojuma sniegšanu.
Visām izmaksām ir jābūt ekonomiski pamatotām.

Komersants
Komersants

Apsaimniekotājs
Apsaimniekotājs

KĀDI FAKTORI IETEKMĒ SILTUMENERĢIJAS TARIFU DAŽĀDĀS APDZĪVOTĀS VIETĀS?
Siltumenerģijas tarifi dažādās apdzīvotās vietās ir
atšķirīgi, un tam par iemeslu ir vairāki faktori:
- Patēriņa apjoms
- Iedzīvotāju (apbūves) blīvums
- Teritorijas reljefs un teritoriālais izvietojums
- Infrastruktūras lielums
- Veiktās investīcijas un tehnoloģijas
- Izmantotais kurināmais (šķelda, gāze, ogles,
malka, granulas vai visu kurināmo komplekts)

DABASGĀZE

BIOMASA

Citas izmaksas un nodokļi

Citas izmaksas un nodokļi

Nolietojums un remonti
Darbinieku atalgojums
Elektrība

Nolietojums un remonti
Darbinieku atalgojums
Elektrība

Regulatora apkopotā statistika liecina, ja komersants,
kurš ražo siltumenerģiju, pamatā izmanto dabasgāzi,
tad kurināmā izmaksas vidēji veido 60 - 80% no
kopējām izmaksām. Savukārt, ja siltumenerģijas
ražošanā galvenais kurināmais ir biomasa (malka,
ogles, šķelda, granulas), tad izmaksu struktūrā
kurināmā izmaksas ir salīdzinoši mazākas, taču
ražošanas procesā tad nepieciešams vairāk resursu
darbaspēka un remontdarbu nodrošināšanai.

Kurināmais
Kurināmais

Siltumapgādes tarifs – fiksēts
Mainīgās Pastāvīgās
izmaksas izmaksas
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Mai.
Jun.
Jūl.

Ja komersants siltumenerģijas ražošanā izmanto
kurināmo, kura iegādes cena ir fiksēta uz noteiktu
laika periodu (piemēram, šķeldu, ogles, granulas,
malku), tad arī siltumapgādes tarifs ir noteikts
nemainīgs visai apkures sezonai.

Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

Malka, ogles, šķelda, granulas

Tarifs

Siltumapgādes tarifs – noteikts tabulas veidā
1

2

Mainīgās Pastāvīgās
izmaksas izmaksas
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Mai.
Jun.
Jūl.
Aug.
Sep.
Okt.

Gāze

Gāze / malka, ogles, šķelda,
granulas

Nov.
Dec.

Tarifs

Siltumenerģijas ražotājiem, kuri kā kurināmo izmanto
dabasgāzi vai vairākus kurināmā veidus, bet viens no
tiem ir dabasgāze, reizi mēnesī atbilstoši gāzes
tarifiem var mainīties tarifi, kuri ir apstiprināti tabulas
veidā – nosakot siltumapgādes tarifus atbilstoši
dažādām dabasgāzes cenām. Piemērojot
siltumapgādes tarifus, pastāvīgās ražošanas izmaksas
netiek mainītas, vienīgais mainīgais lielums ir gāzes
cena.

KĀ DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ VEIDOJAS DZĪVOKĻA INDIVIDUĀLĀ MAKSA PAR SILTUMAPGĀDI?

Maksa par
siltumapgādi

maksa par
karstā ūdens
cirkulācijas
nodrošināšanu

maksa par
karstā
ūdens
uzsildīšanu

aprēķinātā
maksa
par apkuri
uz m2

KAS IETEKMĒ SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅU UN MAKSU PAR TO?
Maksa par apkuri ir atkarīga no siltumenerģijas patēriņa, kuru ietekmē:

+
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Gaisa temperatūra
Jo siltāka ziema, jo mazāks maksājums.

-30...50%

Ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība
-6...10%

Dati par centrālo siltuma apgādi liecina, ka
siltumenerģijas ražošanā zudumi sastāda 6-10%,
piegādē 12-18%, bet ēkā aiz siltumenerģijas piegādes
robežas no 30-50% un vairāk.

-12...18%

+20%

Iedzīvotāju komforta prasības telpām un karstajam ūdenim

ot

Samazinot temperatūru telpās par vienu grādu laikā,
kad tās netiek izmantotas, rēķinu var samazināt par
vidēji 5%. Tātad – samazinot telpas temperatūru nakts
stundās vai neizmantojamās telpās, piemēram, no
22oC līdz 18oC – tiks ietaupīti aptuveni 20% siltuma.
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