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Nr.35
(prot. Nr.7, 2.p)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Zemgales enerģijas parks" saražotās
siltumenerģijas tarifa projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada
1.februārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Zemgales enerģijas parks”, vienotais
reģistrācijas numurs: 40103398901, juridiskā adrese: Ainavas iela 2A–28, Rīga, LV-1084
(turpmāk – SIA ,,Zemgales enerģijas parks”), iesniegumu ar lūgumu izvērtēt un apstiprināt
tam pievienoto koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projektu (2019.gada
31.janvāris Nr.2019/MS-666) (turpmāk – tarifa projekts).
Regulators konstatē un secina
1. SIA „Zemgales enerģijas parks” ir reģistrēta siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar
Nr.SR0216 un elektroenerģijas ražotāju reģistrā ar Nr.ER0203.
2. Viens no likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums)
1.pantā noteiktajiem mērķiem ir nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju
saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas)
atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.
3. Likuma 19.panta pirmā daļa noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās
nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas
metodiku un pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma iesniedz Regulatoram
aprēķinātos tarifus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu
pamatojumu.
4. SIA „Zemgales enerģijas parks” bija jāiesniedz Regulatoram koģenerācijas stacijā
saražotās siltumenerģijas tarifa projekts, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada
11.jūnija lēmumu Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk –
Metodika), un tarifa aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojums saskaņā
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ar Regulatora 2010.gada 10.jūlija lēmumu Nr.1/12 „Noteikumi par tarifu veidojošo izmaksu
pamatojumu” (turpmāk – Noteikumi).
5. Noteikumu 2.punkts noteic, kādi tarifa aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo
izmaksu pamatojošie dokumenti sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz
Regulatoram.
6. Metodikas 4.punkts noteic, ka komersants iesniedz Regulatoram tarifu projektu, kas
izstrādāts saskaņā ar Metodikā noteiktajām aprēķina tabulām, kopā ar tarifu projektā minēto
tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un plānoto grāmatvedības bilanci, kas attiecināta uz
ražošanu par tarifa aprēķina periodu un vidējā kopkapitāla aprēķinu.
7. Metodikas 6.punkts noteic, ka komersants iesniedz informāciju par kārtējā gada
sagaidāmajām izmaksām un iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām. Regulators konstatē, ka
informācija par SIA ,,Zemgales enerģijas parks” kārtējā gada sagaidāmajām izmaksām
iesniegta identiska ar iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām.
8. Regulators konstatē, ka SIA ,,Zemgales enerģijas parks” nav iesniegusi:
8.1. Noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto plānoto budžetu (bilanci) nākamajam gadam;
8.2. Noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto detalizētu informāciju par faktiski veiktajām
investīcijām divos iepriekšējos gados;
8.3. Noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto detalizēto informāciju par plānotajām
investīcijām pārskata gadā un par plānotajām investīcijām nākamajos gados, ja SIA ,,Zemgales
enerģijas parks” vadības institūcija ir apstiprinājusi investīciju plānu ilgākam laika posmam;
8.4. Noteikumu 2.7. apakšpunktā minēto būtisko izmaksu pozīciju pamatojošo
dokumentu (štatu saraksta, pamatlīdzekļu saraksta, noslēgto līgumu saraksta un citu) kopijas.
SIA ,,Zemgales enerģijas parks” nav iesniegusi arī dokumentus kurināmā izmaksu
pamatojumam, iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksu pamatojumam un apdrošināšanas
izmaksu pamatojumam.
9. Tā kā tarifa projekts iesniegts neatbilstoši normatīvo aktu prasībām bez tarifa
projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojošiem dokumentiem, Regulators secina, ka
tarifa aprēķina projektā minētās tarifu veidojošās izmaksas ir nepamatotas.
10. Saskaņā ar Likuma 19.panta otro daļu, ja Regulators konstatē, ka tarifa projekts ir
aprēķināts nepareizi vai tarifa aprēķina projektā minētās tarifu veidojošās izmaksas ir
nepamatotas, Regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam
veikt tarifa projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifa projektu.
11. Ņemot vērā, ka tarifa aprēķina projektā minētās tarifu veidojošās izmaksas ir
nepamatotas, SIA ,,Zemgales enerģijas parks” tarifa projekts ir noraidāms.
12. Vienlaicīgi Regulators secina, ka nepieciešams uzdot SIA „Zemgales enerģijas
parks” līdz 2019.gada 14.martam iesniegt Regulatorā SIA „Zemgales enerģijas parks”
aprēķinātu koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projektu kopā ar tarifu
veidojošo izmaksu pamatojumu.
13. Regulators, izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības
apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta izdošanu, secina, ka šis administratīvais akts ir
nepieciešams, piemērots un vajadzīgs tiesiskā mērķa – nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu par tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar Metodiku un atbilst ekonomiski pamatotām

2

izmaksām, ko apliecina nepieciešamie dokumenti, – sasniegšanai. Regulators jau 2018.gada
6.aprīlī un 29.novembrī nosūtīja vēstules SIA „Zemgales enerģijas parks” (2018.gada 6.aprīlis
Nr.1-2.86/1033 un 2018.gada 29.novembris Nr.1-2.86/3739), norādot uz nepieciešamību
iesniegt Regulatorā izskatīšanai saskaņā ar Metodiku aprēķinātu koģenerācijas stacijā
saražotās siltumenerģijas tarifa projektu kopā ar tarifa aprēķina projektā minēto tarifu
veidojošo izmaksu pamatojumu. Ņemot vērā SIA ,,Zemgales enerģijas parks” lūgumus
(2018.gada 10.augusts Nr.2018/ld-08-01 un 2018.gada 3.septembris Nr.2018/ld-10-02),
Regulators vairākkārt atjaunoja SIA „Zemgales enerģijas parks” koģenerācijas stacijā
saražotās siltumenerģijas tarifa projekta iesniegšanas termiņu. Regulators 2018.gada 1.augustā
organizēja darba tikšanos ar SIA „Zemgales enerģijas parks” pilnvaroto pārstāvi par tarifa
projekta iesniegšanu kopā ar nepieciešamo tarifa aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo
izmaksu pamatojumu, kā arī vairākkārt nosūtīja elektroniskos sūtījumus, norādot informāciju
par tarifa projekta iesniegšanu kopā ar nepieciešamo tarifa aprēķina projektā minēto tarifu
veidojošo izmaksu pamatojumu. Tā kā SIA „Zemgales enerģijas parks” ilgstoši nav iesniegusi
tarifu aprēķina projektu kopā ar tarifa aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu
pamatojošiem dokumentiem, Regulators secina, ka šis administratīvais akts vajadzīgs mērķa
un sabiedrības ieguvuma – ar dokumentiem apliecināta ekonomiski pamatotām izmaksām
atbilstoša tarifa projekta iesniegšana izvērtēšanai – sasniegšanai, vienlaicīgi uzdodot SIA
„Zemgales enerģijas parks” līdz 2019.gada 14.martam iesniegt Regulatorā SIA „Zemgales
enerģijas parks” aprēķinātu koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projektu kopā
ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojošiem dokumentiem.
14. SIA ,,Zemgales enerģijas parks” pārstāvis uz Regulatora padomes sēdi bija
uzaicināts (2019.gada 11.februāra vēstule Nr.2-2.86/493), bet nav ieradies. Regulators SIA
,,Zemgales enerģijas parks” ir paskaidrojis (2019.gada 12.februāra vēstule Nr. 2-2.86/509), ka
SIA ,,Zemgales enerģijas parks” pārstāvības tiesības Regulatora padomes sēdē ir ne tikai SIA
,,Zemgales enerģijas parks” pilnvarotajai personai ar paraksta tiesībām, bet arī citai personai,
kuru SIA ,,Zemgales enerģijas parks” kā juridiska persona pilnvaro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2010.gada 10.jūlija lēmuma
Nr.1/12„Noteikumi par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu” 2.punktu, Regulatora
2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” 4. un
6.punktu, pamatojoties uz likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu,
5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo
un otro daļu, 20.pantu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta trešo viens prim daļu,
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1. un 2.punktu, 57.pantu, 65.panta trešo daļu un
66.pantu,
padome nolemj:
1. noraidīt SIA ,,Zemgales enerģijas parks” 2019.gada 1.februārī iesniegto
koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projektu (SIA ,,Zemgales enerģijas
parks” 2019.gada 31.janvāra iesniegums Nr.2019/MS-666);
2. uzdot SIA „Zemgales enerģijas parks” līdz 2019.gada 14.martam iesniegt
Regulatorā SIA „Zemgales enerģijas parks” aprēķinātu koģenerācijas stacijā saražotās
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siltumenerģijas tarifa projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu
pamatojošiem dokumentiem.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā
no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto
administratīvo aktu.
Priekšsēdētāja

R. Irkļa

p.i.
I. Birziņš

padomes loceklis
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