
 

Kopsavilkums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SM Energo” 

 koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projektu 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2021.gada 31.maijā saņēma 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SM Energo” (turpmāk – SIA „SM Energo”) iesniegumu 

(2021.gada 31.maijs Nr.01/05/2021) ar tam pievienotu koģenerācijas stacijā saražotās 

siltumenerģijas tarifa projektu (turpmāk – tarifa projekts). 

Tarifa projekts iesniegts sakarā ar koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas 

palielināšanu virs 1 megavata, kuras dēļ nepieciešams Regulatorā iesniegt tarifa projektu, kas 

aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu 

aprēķināšanas metodika” prasībām. 

SIA „SM Energo” 2012.gada 11.septembrī saņēma tiesības koģenerācijas stacijā 

saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros (Ekonomikas ministrijas 

2012.gada 11.septembra lēmums Nr.1-6.1-781). Elektroenerģijas pārdošanas cena obligātā 

iepirkuma ietvaros tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra 

noteikumos Nr.561 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu 

noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” ietverto formulu.  

SIA „SM Energo” ir reģistrēta siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar reģistra numuru 

SR0179 un elektroenerģijas ražotāju reģistrā ar reģistra numuru ER0218. Komersants 

siltumenerģiju un elektroenerģiju ražo koģenerācijas iekārtā, kā kurināmo izmantojot šķeldu. 

SIA „SM Energo” koģenerācijas stacijā saražoto siltumenerģiju nodod Smiltenes pilsētas 

centralizētās siltumapgādes sistēmā.  

2018.-2020.gada faktiskie un tarifa projektā plānotie enerģiju apjomi parādīti 1.tabulā. 

 

1.tabula 

  
2018.g. 

fakts 

2019.g. 

fakts 

2020.g. 

fakts 

2018.-

2020.g. 

vidēji 

Tarifa 

projekts 

Salīdzinājums pret 

2018.-2020.g. vidējo 

MWh % 

Lietotājiem pārdotais siltumenerģijas 

apjoms no koģenerācijas iekārtas, 

MWh 

19731 18985 16818 18511 18511 - - 

Lietotājiem pārdotais siltumenerģijas 

apjoms no ūdenssildāmajiem katliem, 

MWh 

- - - - - X X 

Lietotājiem pārdotais siltumenerģijas 

apjoms kopā, MWh 
19731 18985 16818 18511 18511 - - 

Saražotā elektroenerģija, MWh 6775 6246 5472 6164 6023 -141 -2,3% 

 

SIA „SM Energo” šobrīd nav spēkā esošā koģenerācijas stacijā saražotās 

siltumenerģijas tarifa, jo agrāk koģenerācijas stacijas elektriskā jauda bija mazāka par 1 MW, 

un siltumenerģijas ražošanas tarifs bija aprēķināms saskaņā ar ,,Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”.  

Tarifa projektā aprēķinātais siltumenerģijas ražošanas tarifs ir 43,12 EUR/MWh.  
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Tarifa projektā tarifu veidojošās izmaksas un to salīdzinājums ar 2020.gada 

faktiskajām izmaksām atspoguļots 2.tabulā, bet tarifa projektā plānotās īpatnējās izmaksas 

(izmaksas attiecinot uz lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu) un 2020.gada faktiskās 

īpatnējās izmaksas atspoguļotas 3.tabulā. 

2.tabula 

Mainīgās izmaksas   
2020.g.fakts, 

tūkst.EUR 

Tarifa 

projekts, 

tūkst. 

EUR 

Īpatsvars, 

% 

Salīdzinājums pret 

2020.g. faktu 

Tūkst. 

EUR 
% 

Kurināmā izmaksas 431,8 440,4 34,8% +8,6 +2,0% 

Dabas resursu nodoklis 2,0 2,2 0,2% +0,2 +10,0% 

Elektroenerģijas, ūdens un 

ķimikāliju izmaksas 
86,1 14,4 1,1% -71,7 -83,3% 

Mainīgās izmaksas kopā 519,9 457,0 36,1% -62,9 -12,1% 

Personāla izmaksas 111,9 111,4 8,8% -0,5 -0,4% 

Administrācijas izmaksas 18,7 18,7 1,5% - - 

Iekārtu remontu un 

uzturēšanas izmaksas 
151,7 196,3 15,5% +44,6 +29,4% 

Apdrošināšana 3,5 3,3 0,3% -0,2 -5,7% 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 166,9 166,9 13,1% - - 

Pamatlīdzekļu nolietojums 209,7 168,3 13,2% -41,4 -19,7% 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
0,9 0,9 0,1% - - 

Pastāvīgās izmaksas kopā 663,3 665,8 52,5% +2,5 +0,4% 

Peļņa 210,5 144,1 11,4% -66,4 -31,5% 

Izmaksas pavisam kopā 1393,7 1266,9 100% -126,8 -9,1% 

Ienākumi no 

elektroenerģijas pārdošanas 
683,2 468,7 37,0% -214,5 -31,4% 

Uz siltumenerģijas 

ražošanu attiecināmās 

izmaksas  

710,5 798,2 63,0% +87,7 +12,3% 

3.tabula 

Mainīgās izmaksas   

2020.gada  

fakts, 

EUR/MWh 

Tarifa 

projekts, 

EUR/MWh 

Salīdzinājums pret 

 2020.g. faktu 

EUR/MWh % 

Kurināmā izmaksas 25,67 23,79 -1,88 -7,3% 

Dabas resursu nodoklis 0,12 0,12 - - 

Elektroenerģijas, ūdens un 

ķimikāliju izmaksas 
5,12 0,78 -4,34 -84,8% 

Mainīgās izmaksas kopā 30,91 24,69 -6,22 -20,1% 

Personāla izmaksas 6,65 6,02 -0,63 -9,5% 

Administrācijas izmaksas 1,11 1,01 -0,10 -9,0% 

Iekārtu remontu un uzturēšanas 

izmaksas 
9,02 10,60 +1,58 +17,5% 

Apdrošināšana 0,21 0,18 -0,03 -14,3% 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 9,93 9,02 -0,91 -9,2% 

Pamatlīdzekļu nolietojums 12,47 9,09 -3,38 -27,1% 

Nekustamā īpašuma nodoklis 0,05 0,05 - - 

Pastāvīgās izmaksas kopā 39,44 35,97 -3,47 -8,8% 

Peļņa 12,52 7,78 -4,74 -37,9% 

Izmaksas pavisam kopā 82,87 68,44 -14,43 -17,4% 
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Mainīgās izmaksas   

2020.gada  

fakts, 

EUR/MWh 

Tarifa 

projekts, 

EUR/MWh 

Salīdzinājums pret 

 2020.g. faktu 

EUR/MWh % 

Ienākumi no elektroenerģijas 

pārdošanas 
40,62 25,32 -15,30 -37,7% 

Uz siltumenerģijas ražošanu 

attiecināmās izmaksas  
42,25 43,12 +0,87 +2,1% 

 


