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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 
12.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Brocēnu siltums” (turpmāk – SIA 
“Brocēnu siltums”) 2018.gada 11.oktobra iesniegumu Nr.1-6.2/315 ar lūgumu sniegt 
skaidrojumu par SIA “Brocēnu siltums” tiesībām samazināt siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu un pienākumu iesniegt Regulatoram jaunu siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts). 

Atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1punktam energoapgādes komersants, kas 
piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai 
noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par 
tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu 
aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, izņemot šā likuma 49.panta pirmajā 
daļā minētos gadījumus. 

Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators 2009.gada 4.septembrī ar 
lēmumu Nr.393 “Par SIA “Brocēnu siltums” siltumapgādes tarifu” (turpmāk – Lēmums) 
apstiprināja SIA “Brocēnu siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 48,76 EUR/
MWh (bez PVN). Lēmums ir spēkā esošs un piemērojams norēķinos starp SIA 
“Brocēnu siltums” un siltumenerģijas lietotājiem līdz jauna siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifa apstiprināšanai. 

Normatīvie akti neierobežo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiesības vērsties 
Regulatorā un iesniegt izvērtēšanai jaunu tarifu projektu. 

Līdz ar to, ja SIA “Brocēnu siltums” vēlas veikt izmaiņas spēkā esošajā 
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifā (tai skaitā arī situācijā, kad spēkā esošo 
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu plānots samazināt), SIA “Brocēnu siltums” ir 
tiesības sagatavot un iesniegt Regulatorā jaunu tarifu projektu, kas aprēķināts atbilstoši 
Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) prasībām. 
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Savukārt, atbilstoši Metodikas 28.punktam, ja par 10% mainās tarifa aprēķinam 
izmantotie prognozētie siltumenerģijas apjoma rādītāji vai par 5% mainās tarifa aprēķinā 
iekļautās prognozētās kopējās izmaksas, SIA “Brocēnu siltums” ir pienākums sagatavot un 
iesniegt Regulatorā jaunu tarifa projektu, kas balstīts uz koriģētajiem siltumenerģijas 
apjomiem un izmaksām.  
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