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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada 29.jūnijā                                              Nr.292  

         (protokols Nr.13, 26.§.) 

 

Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā apstiprināšanu SIA “EcoHeat Latvija” 

apsaimniekotajās katlu mājās 

 

Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2022. gada 13. maijā saņēmusi SIA 

“EcoHeat Latvija” iesniegumu Nr. EHL_13/05/22_3 “Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifiem”, ar kuru uzņēmums lūdz paaugstināt siltumenerģijas piegādes tarifus sākot ar 2022. gada 

1. oktobri - Drustos līdz 78.48 EUR par vienu 1 MWh siltuma bez PVN,  Gatartas pansionātā līdz 

82.89 EUR par vienu 1 MWh siltuma bez PVN, Palsmanē līdz 82.89 EUR par vienu 1 MWh 

siltuma bez PVN, Gaujienā līdz 82.89 EUR par vienu 1 MWh siltuma bez PVN. 

             Siltumenerģijas piegādes tarifu paaugstināšanas pamatojumā SIA “EcoHeat Latvija” 

norādījis, ka SIA “EcoHeat Latvia” ir pieaugušas kurināmā izmaksas, darba spēka izmaksas, 

iekārtu uzturēšanas izmaksas, degvielas cenas u.c. Šķeldas piegādes izmaksas ir faktiski 

palielinājušās divas reizes. 2021./2022. gada apkures sezonā pakalpojuma sniegšanas darbības 

zonā Gaujienā, pārdodot siltumenerģiju par spēkā esošo tarifu 59.58 EUR/MWh (bez PVN), SIA 

“EcoHeat Latvia” ir strādājusi ar zaudējumiem, kā arī būtiski pasliktinājās uzņēmuma finanšu 

rādītāji, kas izraisīja apgrozāmo līdzekļu trūkumu. Šādos apstākļos uzņēmumam bija ierobežotas 

iespējas piesaistīt kredītiestāžu finansējumu, kas savukārt liedza veikt turpmākas investīcijas 

siltumavotu un siltumtīklu atjaunošanā un siltumapgādes sistēmas uzlabošanā. 

          Papildus SIA “EcoHeat Latvia” ir norādījusi, ka, neskatoties uz kopējo sarežģīto situāciju, 

par kuru jau iepriekš vairākkārt informējusi pašvaldību, aprakstot projektu (Gatarta, Palsmane un 

Gaujiena) kavēšanās iemeslus, tomēr ir izdevies uzstādīt Gatartā un Palsmanē jaunas konteinertipa 

katlu mājas, kuru kopējās investīcijas sastāda 584000 EUR, no kurām bankas finansējums tikai 

139000 EUR.  Uzņēmums ir iesaldējis 445005 EUR savus apgrozāmos līdzekļus, kurus nebija 

plānots tik lielā apjomā iesaldēt. Straujais energoresursu cenu kāpums, esošie tarifi visos objektos, 

globālā situācija un uzņēmuma finanšu rādītāji pēc 2021/2022. gada apkures sezonas bankai lika 

pieņemt lēmumu apturēt tālāko šo projektu finansēšanu. Uzņēmums ne tikai nevar atgūt atpakaļ 

savus apgrozāmos līdzekļus, bet šobrīd nav iespējas saņemt arī pārējo finansējuma daļu, lai 

pabeigtu Gaujienas konteinertipa katlu mājas projektu, attiecīgi turpinot sarunas ar banku, lai 

atjaunoto šo projektu finansēšanu, bet viens no pamata nosacījumiem ir esošo siltumenerģijas 

tarifu paaugstināšana, lai uzņēmums nākošo apkures sezonu nestrādātu ar zaudējumiem. Lai arī 

Gaujienā uzstādītu jaunu modernu siltumavotu nepieciešams piesaistītu kredītiestāžu finansējumu, 

kas nav iespējams bez siltumapgādes pakalpojumu tarifu paaugstināšanas. 

Pēc pašvaldības papildus informācijas pieprasījuma uzņēmums iesniedzis pašvaldības 

Finanšu nodaļai aprēķinu pamatojošo informāciju. Starp pašvaldību un SIA “EcoHeat Latvia” 

2022. gada 8. jūnija pārrunu rezultātā  attiecībā uz Gaujienas apkures zonu norādīts, ka 

uzņēmumam jāiesniedz precizēts tarifa aprēķins pirms mobilā siltumavota uzstādīšanas, 

izmantojot pašvaldības infrastruktūru un malku kā kurināmo un pēc mobilā siltumavota 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


 

uzstādīšanas. Informāciju uzņēmums pašvaldībā iesniedzis 2022. gada 13. jūnijā ar vēstuli Nr. 

EHL_13/06/22_1, informējot par siltumenerģijas avotu uzstādīšanas iespējām Gaujienā un 

norādījis, ka, ievērojot vēstulē minēto un ņemot vērā kopējo sarežģīto ekonomisko situāciju, lūdz 

apstiprināt šādus nosacījumus Gaujienas šķeldas konteinertipa katlu mājas uzstādīšanai:  

- Pēc ALTUM kredītkomitejas lēmuma uzņēmums nekavējoties paziņo par to Smiltenes 

novada domei, bet ne vēlāk kā līdz 01.09.2022;  

- Ja kredītkomitejas lēmums ir negatīvs, Puses vienojas par tālāko rīcību kā prioritāti 

paturot nākošās tekošās apkures sezonas nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi no SIA EcoHeat 

Latvia puses;  

- Ja kredītkomitejas lēmums ir pozitīvs, Puses vienojas par siltumenerģijas tarifu, kamēr 

tiek izmantoti pašvaldības esošie malkas apkures katli līdz brīdim, kad tiek uzstādīta šķeldas 

konteinertipa katlu māja; (Pielikumā tarifa aprēķins malkas apkures katliem);  

- Ja kredītkomitejas lēmums ir pozitīvs, uzņēmumam iestājas termiņš ne vēlāk kā sešu 

mēnešu laikā no kredītkomitejas lēmuma saņemšanas uzstādīt šķeldas konteinertipa katlu māju 

nosakot, ka Smiltenes novada domei vienu reizi mēnesī tiek demonstrēts iekārtu ražošanas 

process/progress mūsu saistītā uzņēmuma SIA EcoHeat Technoogies ražošanas telpās, iepriekš 

saskaņojot apskates laikus. 

Attiecīgi ar šāda rakstura risinājumu, piedāvātais siltumapgādes tarifs Gaujienā līdz mobilā 

siltumavota uzstādīšanai tiek piedāvāts 75.18 EUR par vienu 1 MWh siltuma bez PVN. 

Pašvaldības Finanšu nodaļa, iepazinusies ar tarifu aprēķiniem, sniegusi atzinumu, ka piedāvātie 

tarifu aprēķini satur informāciju par iekļautajām izmaksām un tarifa veidošanos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 

14.punkta d) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 20. pantu, Sabiedrisko 

pakalpojumu  regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, ņemot vērā esošās energoresursu cenas, Smiltenes 

novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas  2022. gada  

22.jūnija atzinumu (protokols Nr. 8), atklāti balsojot ar 13 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda 

Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs 

Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, 

"ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt siltumapgādes tarifu apkures sezonā SIA “EcoHeat Latvija” apsaimniekotajās 

pašvaldības siltumapgādes sistēmās: 

1.1. Drustu ciemā - 78.48 EUR par vienu 1 MWh siltuma bez PVN;  

1.2. Gatartas pansionātā  -  82.89 EUR par vienu 1 MWh siltuma bez PVN;  

1.2.  Palsmanes ciemā  -  82.89 EUR par vienu 1 MWh siltuma bez PVN; 

1.4. Gaujienā (Izglītības iestādēm adresē “Gaismas”, Gaismas 1”,  un dzīvojamā māja “Rīti”): 

1.4.1. līdz šķeldas konteinertipa katlu māja uzstādīšanai  -  75,18 EUR par vienu 1 MWh 

siltuma bez PVN; 

1.4.2. pēc šķeldas konteinertipa katlu mājas uzstādīšanas - 82.89 EUR par vienu 1 MWh 

siltuma bez PVN. 

2. Apstiprināt šādus nosacījumus Gaujienas šķeldas konteinertipa katlu mājas uzstādīšanai: 

2.1. Pēc ALTUM kredītkomitejas lēmuma uzņēmums nekavējoties paziņo par to Smiltenes novada 

domei, bet ne vēlāk kā līdz 01.09.2022;  

2.2. Ja kredītkomitejas lēmums ir negatīvs, Puses vienojas par tālāko rīcību kā prioritāti paturot 

nākošās tekošās apkures sezonas nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi no SIA EcoHeat Latvia 

puses;  

2.3. Ja kredītkomitejas lēmums ir pozitīvs, Puses vienojas par siltumenerģijas tarifu, kamēr tiek 

izmantoti pašvaldības esošie malkas apkures katli līdz brīdim, kad tiek uzstādīta šķeldas 

konteinertipa katlu māja;  



 

2.4. Ja kredītkomitejas lēmums ir pozitīvs, uzņēmumam iestājas termiņš ne vēlāk kā sešu 

mēnešu laikā no kredītkomitejas lēmuma saņemšanas uzstādīt šķeldas konteinertipa katlu māju 

nosakot, ka Smiltenes novada domei vienu reizi mēnesī tiek demonstrēts iekārtu ražošanas 

process/progress, iepriekš saskaņojot apskates laikus; 

2.5. Ja uzņēmums neuzstāda šķeldas konteinertipa katlu māju 2.4. punktā noteiktajā termiņā, 

pašvaldība piemēro tam vienošanās dokumentā noteikto līgumsodu. 

3. Uzdot Juridiskai nodaļai: 

3.1. sagatavot grozījumus ar SIA “EcoHeat Latvija” noslēgtajos līgumos par siltumapgādes 

pakalpojumu attiecībā uz siltumapgādes tarifu un Lēmuma 2. punktā atrunāto; 

3.2. papildināt līgumus ar nosacījumu, ka Līdzējiem ir tiesības rosināt siltumapgādes tarifa 

pārskatīšanu, ja kurināmā cenu svārstības tirgū pārsniedz 20%. 

4. Lēmums daļā par siltumapgādes tarifu stājas spēkā ar 2022.gada 1.oktobrī.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    E.Avotiņš 

 


