
 

Kopsavilkums sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Brocēnu Enerģija”  

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektam 

 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Brocēnu Enerģija” (turpmāk – SIA “Brocēnu 

Enerģija”) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) 2022.gada 24.augustā (turpmāk – 

tarifu projekts).     

SIA “Brocēnu Enerģija” paziņojumu par siltumenerģijas tarifa projekta iesniegšanu 

Regulatoram publicējusi 2022.gada 1.septembra oficiālajā  izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

Nr.169. 

 Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir iesniegts sakarā ar 

energoresursu cenu kāpumu un citu izmaksu pozīciju pieaugumu, kā arī SIA "Brocēnu 

Enerģija" sniegto siltumenerģijas pakalpojumu izmaiņām.  

 

 

 Faktiskie siltumenerģijas apjomu rādītāji par iepriekšējiem finanšu gadiem un tarifu 

projektā plānotie siltumenerģijas apjomi ir parādīti 1.tabulā.  

1.tabula 

Rādītāji 

2019. 

gada 

fakts 

2020. 

gada 

fakts 

2021.  

gada  

fakts 

2019. - 

2021. 

gada 

vidējais 

rādītājs 

Tarifu 

projekts 

Izmaiņas pret 

vidējo 

Izmaiņas, tarifu 

projekts / 

2021.gada fakts 

MW

h 
% MWh % 

Lietotājam 

nodotais 

siltumenerģijas 

daudzums 

(MWh) 

14004* 14770* 18485* 15753* 16674 +922 +5,9 -1811 -9,8 

Pārvades un 

sadales zudumi 

(MWh) 

2222* 2050* 2050* 2107* 2107 0 0,0 +57 +2,8 

Siltumtīklos 

nodotā 

siltumenerģija 

(MWh) 

16225 16819 20535 17860 18781 +922 +5,2 -1754 -8,5 

Saražotais 

siltumenerģijas 

daudzums 

(MWh) 

16225 16819 20535 17860 18781 +922 +5,2 -1754 -8,5 

Pārvades un 

sadales zudumi 

(%) 

13,7 12,2 10,0 12,0 11,2 -0,7 -6,1 +1,2 12,4** 

*  ietverti SIA “BROCĒNU SILTUMS” dati 

**procentpunkti 
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Tarifu projektā aprēķinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi  

 

SIA “Brocēnu Enerģija” ir spēkā saražotās siltumenerģijas tarifs 33,85 EUR/MWh, kas 

apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr.64.  

SIA “Brocēnu Enerģija” turpmāk sniegs siltumapgādes pakalpojumus Brocēnos, Saldus  

novadā, t.sk., arī siltumapgādes sadales un pārvades un tirdzniecības pakalpojumus, kurus līdz 

šim veica SIA “BROCĒNU SILTUMS”.  

SIA “BROCĒNU SILTUMS” 2022.gada 12.maijā Regulators ar lēmumu Nr.70    

apstiprināja siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kur siltumenerģijas gala tarifs ir 

47,22 EUR/MWh. 

SIA “Brocēnu Enerģija” iesniegusi tarifu projektu, kurā siltumenerģijas gala tarifs ir 

aprēķināts 110,32 EUR/MWh (t.sk., dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 

0,06 EUR/MWh) apmērā, kas sastāv no: 

• ražošanas tarifa – 87,21 EUR/MWh; 

• pārvades un sadales tarifa – 16,78 EUR/MWh; 

• tirdzniecības tarifa – 6,27 EUR/MWh; 

• akcīzes nodokļa komponente - 0,06 EUR/MWh. 

 

Tarifu projektā aprēķināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu salīdzinājums ar 

spēkā esošo tarifu ir sniegts 2.tabulā (spēkā esošā tarifa apmērs norādīts SIA “BROCĒNU 

SILTUMS” apstiprinātā gala tarifa apmērā). 

2.tabula 

Siltumenerģijas 

apgādes 

pakalpojumi 

Spēkā 

esošais 

tarifs, 

EUR/ 

MWh 

Tarifu projekts, 

EUR/ 

MWh* 

Tarifu projekts, 

EUR/ 

MWh** 

Izmaiņas, tarifu 

projekts*/  

spēkā esošais 

tarifs) 

Izmaiņas, tarifu 

projekts**/  

spēkā esošais tarifs 

EUR/ 

MWh 
% 

EUR/ 

MWh 
% 

Siltumenerģijas 

ražošanas tarifs 
34,15 96,25 87,21 62,10 181,8% 53,06 155,4% 

Siltumenerģijas 

pārvades un 

sadales tarifs 

11,35 17,93 16,78 6,58 58,0% 5,43 47,8% 

Siltumenerģijas 

tirdzniecības tarifs 
1,72 6,27 6,27 4,55 264,5% 4,55 264,5% 

Dabasgāzes 

akcīzes nodokļa 

komponente 

0,00 0,06 0,06 x x x x 

Siltumenerģijas gala 

tarifs ar dabasgāzes 

akcīzes nodokļa 

komponenti 

47,22 120,51 110,32 73,29 155,2% 63,10 133,6% 

 

* tarifu projekts ar neparedzētajām izmaksām 

** tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām 

 

 

Tarifu projektā aprēķinātais siltumenerģijas gala tarifs ir 110,32 EUR/MWh (t.sk., 

dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0,06 EUR/MWh). Papildus aprēķināts tarifu projekts 
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ar neparedzētajām izmaksām, kurā siltumenerģijas gala tarifs ir 120,51 EUR/MWh (t.sk., 

dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0,06 EUR/MWh). 

SIA “Brocēnu Enerģija” veikusi neparedzēto ieņēmumu un izmaksu aprēķinu, sakarā ar 

kurināmā cenas un elektroenerģijas cenu izmaiņām. 

 

 Tarifu projekta izmaksas 

 

Tarifu projektā (bez neparedzētajām izmaksām) tarifu veidojošās izmaksas un to 

salīdzinājums ar 2021.gada izmaksām atspoguļots 3.tabulā, bet tarifu projektā (bez 

neparedzētajām izmaksām) tarifu veidojošās īpatnējās izmaksas – attiecinātas pret lietotājiem 

nodoto siltumenerģijas apjomu un to salīdzinājums ar 2021.gada izmaksām atspoguļots 

4.tabulā. 

3.tabula 

Izmaksu posteņi 

2021.gada 

izmaksas, 

tūkst. EUR gadā 

Tarifu projekts 

Izmaiņas, tarifu projekts/ 

2021. 

gada izmaksas 

tūkst. EUR 

gadā 

Izmaksu 

īpatsvars 

no 

kopējām 

izmaksām, 

%  

tūkst. EUR 

gadā 
% 

Kurināmā izmaksas 461,8 1092,3 59,4 +630,5 +136,5 

Dabas resursu 

nodoklis 
9,3 14,5 0,8 +5,2 +56,4 

Elektroenerģijas  

izmaksas  
64,2 84,2 4,6 +20,0 +31,2 

Iepirktās 

siltumenerģijas 

izmaksas 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pārējās mainīgās 

izmaksa 
42,1 20,7 1,1 -21,4 -50,8 

Mainīgās 

izmaksas kopā 
577,4 1211,7 65,9 +634,4 +109,9 

Darba samaksa ar 

sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksām 

104,7 244,5 13,3 +139,8 +133,5 

Iekārtu remontu un 

uzturēšanas 

izmaksas  

77,5 93,4 5,1 +15,9 +20,5 

Pamatlīdzekļu 

nolietojums 
523,0 122,2 6,6 -400,8 -76,6 

Apdrošināšana 2,6 2,6 0,1 0,0 0,0 

Procentu 

maksājumi 
0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 

Pārējās pastāvīgās 

izmaksas 
32,9 60,0 3,3 +27,2 +82,7 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis 
0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 
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Izmaksu posteņi 

2021.gada 

izmaksas, 

tūkst. EUR gadā 

Tarifu projekts 

Izmaiņas, tarifu projekts/ 

2021. 

gada izmaksas 

tūkst. EUR 

gadā 

Izmaksu 

īpatsvars 

no 

kopējām 

izmaksām, 

%  

tūkst. EUR 

gadā 
% 

Uzņēmuma 

ienākuma nodoklis 
0,2 0,00 0,0 -0,2 -0,1 

Pastāvīgās 

izmaksas kopā: 
742,47 524,3 28,5 -218,2 -29,4 

Peļņa -454,9 102,5 5,6 +557,4 +122,5 

Izmaksas kopā 865,2 1838,5 100,0 +973,4 +112,5 

 

 

 

4.tabula 

Izmaksu posteņi 

2021. 

gada izmaksas, 

EUR/ MWh* 

Tarifu projekts, 

EUR/ MWh* 

Izmaiņas, tarifu projekts/ 

2021.gada izmaksas 

EUR/ MWh* % 

Kurināmā izmaksas 24,98 65,51 +40,53 +162,23 

Dabas resursu nodoklis 0,50 0,87 +0,37 +73,39 

Elektroenerģijas  

izmaksas  
3,47 5,05 +1,58 +45,40 

Iepirktās siltumenerģijas 

izmaksas 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Pārējās mainīgās 

izmaksa 
2,28 1,24 -1,03 -45,4 

Mainīgās izmaksas 

kopā 
31,24 72,67 +41,44 +132,66 

Darba samaksa ar 

sociālās apdrošināšanas 

iemaksām 

5,66 14,66 +9,00 +158,89 

Iekārtu remontu un 

uzturēšanas izmaksas  
4,19 5,60 +1,41 +33,62 

Pamatlīdzekļu 

nolietojums 
28,29 7,33 -20,97 -74,10 

Apdrošināšana 0,14 0,16 +0,02 +10,86 

Procentu maksājumi 0,05 0,05 +0,01 +10,86 
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Izmaksu posteņi 

2021. 

gada izmaksas, 

EUR/ MWh* 

Tarifu projekts, 

EUR/ MWh* 

Izmaiņas, tarifu projekts/ 

2021.gada izmaksas 

EUR/ MWh* % 

Pārējās pastāvīgās 

izmaksas 
1,78 3,60 +1,82 +102,51 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
0,04 0,04 0,00 0,00 

Uzņēmuma ienākuma 

nodoklis 
0,01 0,00 -0,01 -100,00 

Pastāvīgās izmaksas 

kopā: 
40,17 31,44 -8,72 -21,71 

Peļņa -24,61 6,14 +30,75 +125,0 

Izmaksas kopā 46,79 110,26 +63,47 +135,6* 

* 4.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu. 

 

SIA “Brocēnu Enerģija” iesniegtajā tarifu projektā lielāko izmaksu īpatsvaru no 

kopējām izmaksām veido kurināmā izmaksas (59,4%) un darba samaksas izmaksas ar sociālās 

apdrošināšanas iemaksām (13,3%).   


