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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 31.augsutā                                               Nr.364 

      (protokols Nr.15, 4.§.) 

 

Par siltumapgādes sniegšanu Smiltenes pilsētā 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā 

siltumapgāde, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, savukārt Enerģētikas likuma 

51. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju, organizē 

siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci 

siltumapgādes un kurināmā tirgū.; 

 2013. gada 12. aprīlī Smiltenes novada dome noslēdza līgumu Nr. SND-S-SP/1-13  par 

siltumenerģijas ražošanu un piegādi Smiltenes pilsētas siltumenerģijas lietotājiem (turpmāk – 

Siltumapgādes līgums), saskaņā ar ko Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SM Energo” (vienotās 

reģistrācijas numurs 42103037207) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VCHP” (vienotās 

reģistrācijas numurs 40103264213) apņēmās Smiltenes pilsētai nodrošināt siltumapgādes sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu - ilgtermiņa, uz laiku ne īsāku kā līdz 2023. gada 31. decembrim, nodrošināt 

nepārtraukta siltumenerģijas piegādi un pārdošana lietotājiem Smiltenes pilsētā, izmantojot 

pašvaldībai un Piegādātājiem piederošo siltumenerģijas ražošanas un piegādes infrastruktūru, par 

siltumenerģijas cenu (tarifu), kas  apstiprināta un publicēta likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” noteiktajā kārtībā.  

Paralēli tam, lai nodrošinātu siltumenerģijas pārvadi līdz lietotājiem Smiltenes pilsētā 

pašvaldība, atbilstoši 2012. gada 1. augusta līgumam Nr. SND-S-N/IB/1-12 par inženierbūvju nomu 

pašvaldība (turpmāk – Nomas līgums), atbilstoši Smiltenes novada domes 2012. gada 26. jūlija 

lēmumam „Par Smiltenes pilsētas siltumtrases nodošanu apsaimniekošanā” (sēdes protokols 

Nr.11.,§.18), nodeva nomā SIA “SM Energo” nomā un apsaimniekošanā pašvaldībai piederošas 

inženierbūves – Smiltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtrases, saskaņā ar 

līguma pielikumā pievienoto sarakstu un shēmu, ar mērķi - neierobežoti to izmantot siltumenerģijas 

piegādes nodrošināšanai Smiltenes pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā, siltumenerģijas 

piegādei Lietotājiem līdz piederības robežai to apgādei ar siltumenerģiju.  

2022. gada 21. jūnijā pašvaldība saņēma SIA “SM Energo” un SIA “CS Smiltene” iesniegumu 

Nr. 06/2022-2 “Par izmaiņām siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā”, kurā iesniedzējs norāda, ka ir 

pieņēmis lēmumu veikt saimnieciskās darbības reorganizāciju, nododot siltumenerģijas ražošanas, 

pārvades un tirdzniecības funkciju SIA “SM Energo” meitas sabiedrībai SIA “CS Smiltene” (SIA 

“SM Energo” pieder 100% no SIA “CS Smiltene”). Saimnieciskās darbības reorganizāciju plānots 

veikt, nododot SIA “SM Energo” piederošos siltumenerģijas ražošanas un pārvades pamatlīdzekļus 

SIA “CS Smiltene”, veicot siltumenerģijas ražošanā, piegādē un tirdzniecībā iesaistīto darbinieku 

pāreju uz SIA “CS Smiltene”, kā arī, pēc atbilstošas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, 

turpmāk tekstā – SPRK, licences saņemšanas, siltumenerģijas sistēmas klientu līgumu pārslēgšanu. 

Plānots, ka jaunais siltumenerģijas tirgotājs piegādes klientiem varētu uzsākt 01.08.2022., pie 

nosacījuma, ka tiks saņemta atbilstoša atļauja no SPRK, kā arī būs saņemta atļauja piemērot iepriekš 

SIA “SM Energo” apstiprināto siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības tarifu. SIA “SM 

Energo” un SIA “CS Smiltene” jau ir informējušas SPRK par nodomu veikt saimnieciskās darbības 
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reorganizāciju, nododot regulēto pakalpojumu sniegšanu SIA “CS Smiltene”, un 15.06.2022. ir 

saņēmušas SPRK atbildi ar nosacījumiem šo darbību veikšanai. Ievērojot iepriekšminēto iesniedzējs 

lūdz pašvaldības domi piekrist siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības tiesību nodošanai 

SIA “CS Smiltene”. Papildus tam, SIA “SM Energo” lūdz Smiltenes novada domi pieņemt lēmumu 

par līguma nr.  SND-S-N/IB/1-12 pārjaunošanu par labu SIA “CS Smiltene”, lai nodrošinātu, ka visa 

Smiltenes pilsētas siltumapgādes tīkla apsaimniekošana tiek nodrošināta vienoti, viena komersanta 

(SIA “CS Smiltene”) pārziņā. 

2022. gada 11. jūlijā pašvaldība no abiem iesniedzējiem saņēma papildus iesniegumu Nr. 

07/2022-1 “Par izmaiņām siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā (precizējums)”, kurā iesniedzēji 

norāda, ka precizē, ka SIA “SM Energo” plāno nodot Komersanta meitas uzņēmumam SIA “CS 

Smiltene” tikai siltumenerģijas pārvades un tirdzniecības licences un funkcijas, kā arī šīm funkcijām 

piekrītošos pamatlīdzekļus, bet siltumenerģijas ražošanu saglabās Komersantā, paralēli 

elektroenerģijas ražošanai. SIA “CS Smiltene” nemainīgi nodrošinās saražotās siltumenerģijas 

piegādi un pārdošanu siltumapgādes sistēmas lietotājiem, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas apstiprinātu siltumenerģijas gala tarifu. 

Izvērtējot iepriekš norādīto, uzklausot iesniedzēja pārstāvja sniegtos paskaidrojumus domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē, dome secina, ka iesniedzēju priekšlikums 

ir atbalstāms. 

 Ņemot vērā iepriekš norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. 

gada 24. augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.10) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. 

panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 15.panta pirmās daļas 1. punkta, 21.panta 

pirmās daļas ievaddaļu un tās  19.punktu, 27.punktu, Enerģētikas likuma 51. panta pirmo daļu, 

Civillikuma 1687., 1688., 1689. pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums 6.1 pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 

Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, 

Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piekrist, ka Smiltenes pilsētā sabiedriskos siltumapgādes pakalpojumus sniedz: 

1.1. siltumenerģijas ražošanu - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SM Energo” (vienotās 

reģistrācijas numurs 42103037207), ražojot siltumenerģiju koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 

16A, Smiltenē; 

1.2. siltumenerģijas pārvadi un pārdošanu siltumenerģijas lietotājiem ražošanu – SIA CS 

Smiltene (vienotās reģistrācijas numurs 40203353217) par tarifu, kas  apstiprināta un 

publicēta likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā, izmantojot 

pašvaldībai piederošās inženierbūves (siltumtrases Smiltenes pilsētā ar visiem to 

piederumiem) atbilstoši noslēgtajam inženierbūvju nomas līguma ar pašvaldību. 

2. Piekrist 2013. gada 12. aprīļa Līguma Nr. SND-S-SP/1-13  par siltumenerģijas ražošanu un piegādi 

Smiltenes pilsētas siltumenerģijas lietotājiem un 2012. gada 1. augusta līguma Nr. SND-S-N/IB/1-

12 par inženierbūvju nomu pārjaunošanai ar šī lēmuma 1. punktā minētajiem komersantiem. 

3. Pirms lēmuma 2. punktā minētā 2012. gada 1. augusta līguma Nr. SND-S-N/IB/1-12 par 

inženierbūvju nomu pārjaunošanas, ievērojot normatīvo aktu noteikumus, veikt spēkā esošā nomas 

līgumā noteiktās nomas maksas pārvērtēšanu.  

4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas 

pārvaldības un sadarbības jautājumos. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                      E.Avotiņš 
 

 


