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SIA “MS siltums” -

Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS siltums”

Pašvaldība -

Ogres novada pašvaldība

PA “Ogres namsaimnieks” -

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”

KPI “ABZA” -

Ogres novada Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA”

PA “Rosme” -

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Rosme”

SPRK -

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

CSS -

centralizētā siltumapgādes sistēma

ISM -

individuālais siltummezgls

PII -

pirmsskolas izglītības iestāde

MW -

megavats

MWh -

megavatstunda

GWh -

gigavatstunda

CO2 -

oglekļa dioksīds

LDK -

lietderības koeficients

Madliena -

Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads

Suntaži -

Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads

Ogre -

Ogre, Ogres novads

AER -

atjaunojamie energoresursi

OIK -

obligātā iepirkuma komponente

LIAA -

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
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SIA “MS siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017. - 2022.gadam (turpmāk arī –
Stratēģija) ir izstrādāta saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma” 57. pantu.
SIA “MS siltums” Stratēģija ir vērsta uz ekonomiski pamatotu CSS saglabāšanu Ogres
novadā un infrastruktūras modernizāciju, energoefektivitātes paaugstināšanu, apkārtējas vides
piesārņojuma, energopatēriņa samazināšanu, kā arī pamatota tarifa izmantošanu. Izmantojot
Stratēģijā noteiktos principus, ir jāizstrādā attiecīgi plāni un projekti, lai veicinātu ne tikai
siltumapgādes sistēmas modernizāciju un efektivitātes uzlabošanu, bet arī sadarbību starp
siltumapgādes uzņēmumu, Ogres novada pašvaldību un siltumenerģijas lietotājiem.

Siltumapgādes attīstības plānu īstenošanas procesā ir pieļaujama Stratēģijas aktualizācija
un jaunu jautājumu tehniskā izpēte. Stratēģija var tikt grozīta, uzlabota un papildināta atbilstoši
situācijas izmaiņām, īstenojot konkrētus projektus.
Stratēģija ietver SIA “MS siltums” darbības un tās rīcībā esošo resursu aprakstu, tajā ir
aplūkotas siltumapgādes nozares attīstības tendences, aprakstīti SIA “MS siltums” darbību
ietekmējošie faktori. Stratēģijā tiek atspoguļota arī SIA “MS siltums” misija, vīzija, vērtības un
mērķi, kā arī šo mērķu sasniegšanai nepieciešamo uzdevumu kopums.
Pakalpojumu sniegšanas prasības siltumenerģijas nozarē reglamentē sekojoši normatīvie
akti:


“Enerģētikas likums”;



likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”;



“Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.
SIA “MS siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija ir balstīta uz faktiem, novērtējumiem,

pieņēmumiem un citu informāciju, kas bija pieejama uz 2016. gada 30.novembri un kas atbilst
nozares standartiem un praksei.

Lēmums par SIA “MS siltums” izveidošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu centralizētās
apkures un ūdensapgādes sistēmu Madlienā un Suntažos, tika pieņemts 2013. gada 21.martā,
un atbilstoši tam 2013. gada 30. aprīlī tika dibināts uzņēmums. SIA “MS siltums” tika dibināts ar
4
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mērķi nodrošināt saimnieciski efektīvas siltumapgādes funkcijas par taisnīgiem un patērētāju
maksātspējai atbilstošiem tarifiem.
2013. gada vasarā tika uzsākta katlu mājas projektēšana Madlienā, savukārt, 2014.gada
23.janvārī tika pieņemts pašvaldības lēmums par KPI “ABZA” un PA “Rosme” reorganizāciju,
nododot SIA “MS siltums” centralizētās siltumapgādes nodrošināšanas funkciju Madlienā un
Suntažos, kā arī nododot SIA “MS siltums” bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā minētās
funkcijas izpildei nepieciešamos pamatlīdzekļus uz 10 gadiem. Tādējādi SIA “MS siltums” saņēma
lietošanā Madlienas un Suntažu katlumājas ar tajās esošajām iekārtām, zemi zem tām,
siltumtrasēm un telpām ISM izveidošanai.
Tabula Nr.1: “SIA „MS siltums” pamatdati”

Rādītājs
Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reģistrācijas Nr., vieta, datums
Juridiskā adrese
Pamatdarbības veidi
Dalībnieki
Pamatkapitāls

Dati
Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MS siltums”
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40103666190, Rīga, 30.04.2013.
“Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads,
LV-5045
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE kods 35.30)
100% kapitāla daļu turētājs ir Ogres novada dome
100 000 euro

SIA “MS siltums” ir kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder pašvaldībai, līdz ar
to tā atrodas pilnīgā pašvaldības pārraudzībā. SIA “MS siltums” parakstītais un apmaksātais
pamatkapitāls ir 100 000 euro. SIA “MS siltums” nav dalībnieks citās sabiedrībās (uzņēmumos).
Ogres novada dome uz deleģējuma līguma pamata ir piešķīrusi SIA “MS siltums”
ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedrisko pakalpojumu – siltumapgādi - Ogres novada Madlienā un
Suntažos. Turklāt, saskaņā ar minēto līgumu SIA “MS siltums” ir deleģēta siltumenerģijas
ražošanas un piegādes funkcija līdz PA “Ogres namsaimnieks” siltumtīkliem Ogres pilsētas
centrālajā daļā. Šīs funkcijas deleģējums Madlienā, Suntažos un Ogrē izriet no likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības kompetencē ietilpstošās
autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā.
Atbilstoši likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” siltumapgāde ir
regulējams sabiedriskais pakalpojums. Saskaņā ar minētā likuma noteikumiem SIA “MS siltums”
sniedz sekojošus regulētus pakalpojumus Madlienā un Suntažos:


siltumenerģijas ražošana;



siltumenerģijas pārvade un sadale;



siltumenerģijas tirdzniecība.
5
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Minētajā sakarā SIA “MS siltums” ir reģistrēta SPRK uzturētajos regulējamo
siltumapgādes komersantu reģistros:


siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar Nr. SR0269;



siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar Nr. ST0082.

Regulējama siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojuma sniegšanai SIA “MS
siltums” ir izsniegta licence Nr.E23030.
Attēls Nr.1: “SIA “MS siltums struktūra”

Valdes loceklis

Lietvede
(0,25 slodze)

Katlu mājas
vadītājs
(0,5 slodze)
Ogres biomasas
katlu māja
Rietumu ielā 1

Madlienas katlu
māja

Suntažu ciemata
katlu māja

Kurinātāji

Kurinātāji

Kurinātāji

(4 cilv.)

(4 cilv.)

(4 cilv.)
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Zemāk ir atspoguļota “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma” 58.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktā prasītā informācija par SIA “MS siltums”
veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā par 2015.finanšu gadu.
Tabula Nr.2: “Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (euro)”

Nodokļa veids

Maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (euro)

Pievienotās vērtības nodoklis
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Dabas resursu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

2015.gads

2016. prognoze

6806
--11`488
21`598
41
1172
12

148195
--20117
35818
--3195
0

SIA “MS siltums” svarīgākais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt tās darbības virzienā
(siltumapgāde) ietilpstošo funkciju izpildes maksimālu efektivitāti. Nosakot darbības un attīstības
mērķus, SIA “MS siltums” balstās uz tās pastāvēšanas misiju, nākotnes vīziju un pastāvošajām
vērtībām.
Zemāk ir norādīti SIA “MS siltums” stratēģiskie mērķi.



Modernizēt

siltumapgādes

tehnoloģijas,

investējot

siltumapgādes

sistēmu

rekonstrukcijas veikšanā, lai nomainītu novecojušās, nedrošās un neefektīvās
siltumapgādes sistēmas.


Panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot modernas un efektīvas siltumapgādes
tehnoloģijas.



Samazināt siltumenerģijas zudumus Madlienas siltumtrasē.



Paaugstināt ražošanas efektivitāti, ieviest automatizāciju.



Ilgtspējīga darbības plānošana, veicot investīcijas un organizējot siltumapgādes sistēmu
apkalpošanu.



Saglabāt zemu siltumenerģijas gala tarifu Madlienā un Suntažos, modernizējot
siltumapgādi un nodrošinot efektīvu ražošanu un administratīvo vadību.



Piesaistīt jaunus klientus SIA “MS siltums” centralizētās siltumapgādes sistēmām.

7
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Atbildība pret vidi, ieviešot modernākos risinājumus, kas paredz mazākus zudumus,
zemākus C02 izmešus, kā arī minimizēt citu kaitīgu vielu nonākšanu apkārtējā vidē.



Palielināt AER ražotās siltumenerģijas īpatsvaru pilsētā.



Siltumenerģijas ražošanas optimizēšana, samazinot izmaksas.



Stabila un droša siltumenerģijas piegāde patērētājiem.



Ilgtspējīga darbības plānošana.



Sniedzot pakalpojumu par zemām cenām, radīt priekšnoteikumus jaunu klientu piesaistei
CSS.



Sniegt

atbalstu,

konsultatīvus

priekšlikumus

pašvaldībai

siltumenerģijas

energoefektivitātes paaugstināšanai.


Efektīvu ražošanas tehnisko risinājumu īstenošana.



Atbildība pret vidi, ieviešot modernākos risinājumus, kas paredz mazākus zudumus,
zemākus C02 izmešus, kā arī minimizēt citu kaitīgu vielu nonākšanu apkārtējā vidē.

SIA “MS siltums” misija: „Nodrošināt Ogres novada pašvaldības deleģētās Ogres novada
apdzīvotās vietas ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi.”

SIA “MS siltums” vīzija: „Moderns centralizētās siltumapgādes uzņēmums, kas
kvalitatīvi, efektīvi un sociāli atbildīgi sniedz pakalpojumus par taisnīgiem siltumenerģijas
tarifiem Ogres novada pašvaldības deleģētajās Ogres novada apdzīvotajās vietās, izmantojot
risinājumus, kas atbilst labākai iespējamai praksei siltumapgādes nozarē.“

SIA “MS siltums” vērtības ir sekojošas:
Atbildīga attieksme – nodrošināt drošu un kvalitatīvu siltumapgādi, uzņemties atbildību
par ikvienu lēmumu un darbību.
Godīgums un uzticamība - pildīt dotos solījumus un darboties ilgtermiņā, lai klienti un
darbinieki uz mums var paļauties un uzticēties.
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Efektīva darbība – inovatīvu un efektīvu tehnoloģiju ieviešana, profesionāla pieeja, lai
sasniegtu izvirzītos mērķus. Efektīva personāla darbība.
Sociālā atbildība – sabalansēt drošas siltumapgādes un tās sistēmu attīstības iespējas ar
sociāli atbildīgi noteiktu siltumenerģijas tarifu.

SIA “MS siltums” mērķis ir organizēt Ogres novada apdzīvoto vietu Madlienas, Suntažu
un kopš 2016.gada Ogres pilsētas centrālās daļas centralizēto siltumapgādi. Tās pamatdarbība ir
saistīta ar siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, kas ietver siltumenerģijas ražošanu,
izmantojot AER, siltumenerģijas pārvadi un sadali, kā arī siltumenerģijas tirdzniecību. SIA “MS
siltums” mērķis ir arī atbalstīt pašvaldību siltumapgādes sistēmu sakārtošanā visā Ogres novadā,
lai visā novadā būtu drošas, efektīvas CSS ar stabilu un nelielu siltumenerģijas tarifu.
Siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt enerģijas lietotāju drošu,
pastāvīgu un stabilu apgādi ar siltumenerģiju ekonomiski pamatoti pieprasītajā daudzumā un
kvalitātē.
Attēls Nr.2: “Apdzīvotās vietas, kur SIA “MS siltums” sniedz siltumapgādes pakalpojumus”

Kopš dibināšanas SIA “MS siltums” ir pierādījusi sevi kā nopietnu siltumapgādes
uzņēmumu ar 7,2 miljoniem euro aktīviem, 2,86 miljoniem euro piesaistītu LIAA finansējumu,
ikgadējo apgrozījuma potenciālu 2,1-2,5 miljoni euro apmērā un siltumenerģijas tarifiem, kas ir
zemāki nekā līdzīgos siltumapgādes uzņēmumos Latvijā. Uzņēmuma vērtība ir lēšama ap 3,7
9
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miljoniem euro ar peļņas kapacitāti 150-300 tūkstoši euro gadā, kas ir pilnībā pietiekama aktuālo
kredītsaistību segšanai.
2014. gada pavasarī uzņēmums uzsāka darbību, saņemot lietošanā arī Madlienas un
Suntažu siltumapgādes sistēmas. Vasaras sezonā notika sagatavošanās darbi nākamajai apkures
sezonai. 2014. gada novembrī uzņēmums sagatavoja un iesniedza turpmākās attīstības projektus
LIAA. 2014. gadā SIA “MS siltums” apgrozījums sasniedza 231 977 euro un gads tika noslēgts ar
zaudējumiem 29 985 euro apmērā, kas bija saistīts ar pārņemtās sistēmas tehnisko stāvokli un
izmaksām, kas pārsniedza tarifus.
2015.gadā SIA “MS siltums” apgrozījums sasniedza 307 229 euro. Minētais gads tika
noslēgts ar zaudējumiem 47 246 euro apmērā. Gada beigās tika uzsāktas investīcijas siltumtrašu
projektos Madlienā un Suntažos, kā arī biomasas kaltu mājas izbūve Ogrē.
2016.gadā SIA “MS siltums” bizness ievērojami paplašinājās, jo gada vidū tika sākts ražot
siltumenerģiju no jaunās šķeldas katlumājas Ogrē. Tās 2016. gada apgrozījums tiek prognozēts
aptuveni 1 030 000 euro, un bet uzņēmums gadu plāno beigt ar nelielu peļņu.
Turpmākajos gados tiek plānots apgrozījums ~1,9 miljoni euro, ņemot vērā, ka Ogrē pilna
gada laikā ir plānots saražot vairāk nekā 50 GWh siltumenerģijas par kopējo summu virs 1,5
miljoniem euro. Prognozētā ikgadējā peļņa varētu sasniegt aptuveni 150 000 euro, kas tiks
novirzīta aizdevuma maksājumu segšanai un nākamajiem investīciju projektiem. 2015. gads bija
pirmais pilnais darbības gads, kurā SIA “MS siltums” pilnībā nodrošināja siltumapgādi Madlienā
un Suntažos. Siltumapgāde tika nodrošināta bez pārtraukumiem, sniedzot palīdzību PA “Rosme”
un iedzīvotājiem risināt problēmas saistībā ar pilnvērtīgu siltumenerģijas nodrošināšanu
patērētājiem daudzdzīvokļu mājās. 2015.gada vasarā tika izpildīti visi sagatavošanās darbi 2015.2016.gada sezonai, tai skaitā, sagatavoti šķeldas uzkrājumi 3000 m3 apjomā un veikti
remontdarbi Suntažu ciemata katlumājā tās efektīvas darbības un nepieciešamās siltumenerģijas
ražošanas un pārvades iespēju nodrošināšanai.
2016. gada aprīlī tiek uzsākta siltumenerģijas ražošana jaunajā katlumājā Ogrē,
piegādājot siltumenerģiju Ogres centrālai zonai. 2016.gadā (Kaltu mājas nepilnā darbības gadā)
prognozētais saražotais siltumenerģijas apjoms sasniegs aptuveni 24 500 MWh. Kopējā minētās
katlumājas potenciāls ir vairāk nekā 50 000 – 67 000 MWh siltumenerģijas gadā. Līdz ar šīs
katlumājas uzbūvēšanu 60% siltumenerģijas Ogres pilsētā ir iespējams saražot no AER. Tomēr
uzņēmums izskatīta citas iespējas vēl vairāk palielināt AER siltumenerģijas īpatsvaru Ogrē, kas
samazinās gala tarifu pilsētā.
SIA “MS siltums” savā darbības zonā ir saglabājusi siltumenerģijas tarifus zemākā līmenī
nekā vidējais tarifu līmenis Latvijā. Ņemot vērā, ka SIA “MS siltums” savā jaunajā katlumājā ražo

10

Ogres novada pašvaldības SIA “MS Siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017. - 2022.gadam

un pārdod siltumenerģiju PA “Ogres namsaimnieks” par zemu cenu, 2016.gada nogalē
siltumenerģijas tarifs Ogrē gala patērētājiem ir gandrīz pats zemākais valstī, t.i., 42,79 euro
/MWh. Nedaudz zemāks tarifs ir tikai Rīgā, kurai ir ievērojami lielāka CSS. Siltumenerģijas tarifs
Madlienā ir 49,52 euro/MWh, bet Suntažos attiecīgi 50,88 euro/MWh, kas ir mazāks kā vidējais
tarifs Latvijā (2016.gada decembrī vidējais tarifs Latvijā bija 52,60 euro/MWh). SIA “MS siltums”
2015. un 2016. gadā veica investīcijas ar mērķi padarīt tās CSS būtiski efektīvāku un apstiprinātu
vienotu, samazinātu siltumenerģijas tarifu Madlienā un Suntažos. Tuvākajā laikā SPRK
apstiprināšanai tiks iesniegts jauns, samazinātais siltumapgādes tarifs Madlienai un Suntažiem,
kura provizoriskais apmērs varētu būt ap 48 euro/MWh.
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1

Grafiks Nr.1: “Siltumapgādes tarifi Latvijas apdzīvotajās vietās 2016.gada decembrī”

1

www.sprk.gov.lv
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Kā jau iepriekš minēts SIA “MS siltums” nodrošina siltumapgādi Ogres novada
apdzīvotajās vietās Madlienā, Suntažos un Ogres pilsētas centrālajā daļā.

Madliena ir Ogres novada Madlienas pagasta centrs, kas atrodas Abzes upes abos
krastos. Madliena atrodas 80 km attālumā no Rīgas un 45 km attālumā no novada centra –
Ogres. Madlienas pagasts robežojas ar Lēdmanes, Lauberes, Ķeipenes, Taurupes, Meņģeles,
Krapes un Bebru pagastu. Madlienas pagasta kopējā platība ir 168 km 2. Madlienas pagastā
kopējais iedzīvotāju skaits 2014.gadā bija 1802, no kuriem vairāk kā puse dzīvo pagasta lielākajā
apdzīvotajā vietā – Madlienā. Madlienā ir izveidota CSS ar vienu katlumāju, kurā ir uzstādīti trīs
ūdenssildāmie katli.

Suntaži ir pagasta centrs Ogres novada Suntažu pagastā, kas atrodas pie Abzes upes
ietekas upē Mazā Jugla. Suntaži atrodas ap 60 km no Rīgas un 25km attālumā no novada centra –
Ogres. Ziemeļos pagasts robežojas ar Rīgas rajonu (Ropažu pag., Mālpils pag.), pārējā daļā ar
Ķeipenes, Lauberes, Rembates, Ogresgala pagastiem un Ikšķiles lauku teritoriju. Suntažu pagasta
platība ir 160,5 km2. Pagastā 2014.gadā bija reģistrēti 2029 iedzīvotāji, no kuriem pagasta centrā
dzīvo aptuveni 45% no visiem iedzīvotājiem. Suntažos ir izveidota CSS ar vienu katlumāju2, kurā ir
uzstādīts viens ūdenssildāmais katls.

Ogre atrodas Daugavas labajā krastā, 36 km attālumā no galvaspilsētas - Rīgas. Ogres
pilsētas platība ir 13,6 km2, un pēc teritoriālā plānojuma tā ir izvietota ļoti kompakti (pretstatā,
piemēram,

garumā

izstieptajai

Jūrmalas

pilsētai).

Šāds

izvietojums

rada

lieliskus

priekšnosacījumus ērtas un ekonomiskas CSS ieviešanai. 2016.gada 1.janvārī Ogrē dzīvoja
nedaudz vairāk kā 25 380 iedzīvotāji. SIA “MS siltums” Ogrē apsaimnieko CSS daļu3 ar vienu
katlumāju, kurā ir uzstādīti divi ūdenssildāmie katli. Siltumapgādes operatora funkciju Ogrē veic
PA “Ogres namsaimnieks”, kuras pārraudzībā ir 13 kaltu mājas un siltumtīkli 26 km garumā.

2

Siltumapgādes sistēmai ir pievienota vēl viena ar malku kurināma katlumāja, kuras darbība tika apturēta
līdz ar energoefektivitātes projekta realizēšanu 2015. gadā
3
Ogres CSS ir apvienotas 4 kaltu mājas ar kopējo ikgadējo apjomu 85-95 GWh
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Madlienas katlumājā ir uzstādīti trīs ūdenssildāmie katli, kā arī siltumtrases ar kopējo
garumu 2,98 km.
Saražotās un lietotājiem piegādātās siltumenerģijas apjomi ir cieši saistīti ar
klimatiskajiem apstākļiem - apkārtējās vides temperatūru. Arī siltumenerģijas zudumi ir saistīti ar
klimatiskajiem apstākļiem, bet visvairāk tos ietekmē cauruļvadu siltumizolācijas tehniskais
stāvoklis. Saražotās un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjomi, kā arī siltumenerģijas īpatnējo
zudumu apjoms pēdējos 3 gados ir redzams zemāk norādītajā tabulā.
Tabula Nr.3: “Siltumenerģijas apjomi Madlienā”

fakts

2014.gads

Saražotā
siltumenerģija
4889

20%

-999

fakts

2015.gads

4106

3506

15%

-600

4917

4313

12%

-604

Laika periods

prognoze

2016.gads

Patērētā
siltumenerģija
3890

Zudumi %

Zudumi MWh

Saražoto siltumenerģijas apjomu apkures sezonas laikā var ietekmēt gan apkurs sezonas
garums, gan arī apkures sezonas vidējās gaisa temperatūras. 2015. gads klimatisko apstākļu ziņā
bija salīdzinoši silts, kā arī 2015. gadā apkures sezona sākās salīdzinoši vēlu (2015. gada 18.
oktobrī). Pēdējo trīs gadu laikā 2016. gadā ir bijis visvairāk apkures dienu ar viszemāko vidējo
gaisa temperatūru (skatīt grafiku Nr.2).
Grafiks Nr.2: “Vidējā apkures sezonas gaisa temperatūra un apkures sezonas dienu skaits”*

* dati par vidējām gaisa temperatūrām ir iegūti no VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs " mājas lapas www.meteo.lv
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Savukārt grafikā Nr.3 varam novērot, ka 2015.gadā veiktā siltumtrašu nomaiņa nozīmīgi
ietekmējusi siltumenerģijas īpatnējos zudumus (%).
Grafiks Nr.3: “Siltumenerģijas apjomi Madlienā un īpatnējie siltumenerģijas zudumi %”

Madlienas katlumāja ar siltumenerģiju nodrošina Madlienas iedzīvotājus, uzņēmumus un
pašvaldībai piederošas ēkas. Katlumājas kopējā uzstādītā siltumenerģijas jauda ir 4,3 MW, kuru
veido trīs ūdenssildāmie katli: AK-2000 (uzstādītā jauda 2MW), AK-1300 (uzstādītā jauda 1,3MW)
un Hromets KVS (uzstādītā jauda 1 MW). Katlumāja patērētājus ar apkuri nodrošina apkures
sezonas laikā, kas ir aptuveni 208 dienas gadā.
Attēls Nr.3: “Madlienas pagasta katlumāja”
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Katlumājā uzstādītā katla AK–2000 kurināšanai tiek izmantota koksnes šķelda un skaidas,
bet katli AK-1300 un Hromets KVS tiek kurināti ar malku un tiek uzturēti tikai kā rezerves katli.
Katlumājai blakus atrodas noliktava, kurā tiek uzglabāts kurināmais. Kurināmā noliktava ir
noslēgta būve ar atvērtu kurināmā piegādes vietu.
Attēls Nr.4: “Madlienas katlumājas ūdenssildāmie katli”

Vasarā Madlienas katlumājas darbība tiek apturēta, jo karstā ūdens piegāde no CSS
iedzīvotājiem netiek veikta.
Grafiks Nr.4: “Madlienas katlumājas slodzes grafiks”
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Madlienas stundu slodzes gada perspektīvā

pilns kalendārais gads (janvāris - decembris)

Madlienas pārvades siltumtīkli ir orientēti ZR-DA virzienā ar atzarojumiem uz ēkām Z un
D virzienā. Kopējais siltumtīklu posmu garums ir 2,98 km. Katlumāja atrodas siltumtrases DA
16
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galā, bet vairāki lieli siltumenerģijas patērētāji, piemēram, vidusskola atrodas siltumtīklu ZR galā,
kas atrodas vistālāk no katlumājas.
Attēls Nr.5: “Madlienas siltumapgādes sistēma”

Daļa no siltumtrasēm (2274 m) ir no jauna izbūvētas vai rekonstruētas 2015.gadā
realizētā līdzfinansējuma projekta ietvaros, vēl daļa (289 m) ir agrāk bezkanāla tehnoloģijā
izbūvētas siltumtrases labā tehniskā stāvoklī, bet atlikušās (418 m) - ir saglabājušās vecās
virszemes un pazemes siltumtrases.
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Stiprās puses







Vienota siltumapgādes sistēma
Lielākā daļa - rekonstruētas bezkanāla
siltumtrases (86 %)
Centralizēta siltumapgāde
2 cauruļu sistēma
Jauni ISM pašvaldības ēkās (lielākā daļa no
siltumenerģijas patēriņa ~ 55 %)
Zemas darbaspēka un administratīvās
izmaksas

Vājās puses







Iespējas




Katlumājas automatizācija, distancēta vadība
un uzraudzība
Centralizēta administratīvā vadība
Iedzīvotāju izglītošana siltumapgādes jomā,
lai rosinātu ēkās uzstādīt modernus ISM ar
iespēju sagatavot karsto ūdeni; iedzīvotāju
izglītošana par ISM priekšrocībām; sadarbība
ar iedzīvotājiem minēto darbību realizēšanā

Katlumājas ražošanas iekārtas ir nolietotas
Neliela siltumapgādes sistēma
Daļa vēl ir vecas, nerekonstruētas siltumtrases
(14 %) ar sliktu siltumizolāciju
Daudzdzīvokļu ēkās ir novecojuši ISM
CSS siltumenerģija netiek izmantota karstā
ūdens sagatavošanai
Informācijas trūkums iedzīvotājiem par
siltumapgādi

Draudi



Siltumenerģijas apjoma samazināšanās (ēku
siltināšana)
Iedzīvotāju skaita samazināšanās

Iepazīstoties ar Madlienas siltumapgādes sistēmas SVID analīzi, varam secināt, ka, lai
Madlienā saglabātu CSS un padarītu to pēc iespējas efektīvāku, ir nepieciešams veikt Madlienas
katlumājas rekonstrukciju un atlikušo nerekonstruēto siltumtrašu nomaiņu. Savukārt, lai
kompensētu iespējamo siltumenerģijas apjoma samazinājumu no ēku siltināšanas, būtu
jāiesaistās iedzīvotāju izglītošanā par siltumapgādes jautājumiem un jāaicina iedzīvotājus veikt
ēku ISM rekonstrukciju, vienlaicīgi nodrošinot arī iespēju daudzdzīvokļu ēkās ISM sagatavot
karsto ūdeni, ja ēkās ir bijusi izbūvēta un ir saglabāta iekšējā karstā ūdens apgādes sistēma.

Suntažos ir izveidota CSS ar vienu katlumāju, kurā ir uzstādīts viens ūdenssildāmais katls.
Minētajā katlumājā saražotās un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjomi ir cieši saistīti ar
apkārtējās vides temperatūru, bet siltumenerģijas zudumus visvairāk ietekmē cauruļvadu
siltumizolācijas tehniskais stāvoklis. Saražotās un lietotājiem piegādātās siltumenerģijas apjomi,
kā arī siltumenerģijas īpatnējo zudumu apjoms pēdējos 3 gados ir atspoguļots zemāk norādītājā
tabulā Nr.4.
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Tabula Nr.4: “Siltumenerģijas apjomi Suntažos”

fakts

2014.gads

Saražotā
siltumenerģija
3418

fakts

2015.gads

2978
3722

Laika periods

prognoze

2016.gads

Patērētā
siltumenerģija
2850

Zudumi %

Zudumi MWh

17%

-568

2465

17%

-513

3174

15%

-548

2015. gads klimatisko apstākļu ziņā bija salīdzinoši silts, tādēļ siltumenerģijas apjomi bija
proporcionāli mazāki. Savukārt, grafikā Nr.5 varam redzēt, ka 2015.gadā veiktā 927 m siltumtrašu
nomaiņa ir atstājusi nozīmīgu iespaidu uz siltumenerģijas īpatnējiem zudumiem (%). Neskatoties
uz to, ka siltumtrases ir pagarinātas par 480 m, sakarā ar jaunizbūvēto savienojošo posmu,
īpatnējie zudumi (%) kopumā ir samazinājušies.
Grafiks Nr.5: “Siltumenerģijas apjomi Suntažos un īpatnējie siltumenerģijas zudumi tīklos %”

Šobrīd Suntažos, siltumenerģiju nodrošina viena katlumāja, bet līdz 2015.gadam
siltumapgādes sistēma Suntažos bija sadalīta divās neatkarīgās siltumapgādes sistēmās, un katrai
CSS bija sava katlumāja (ciemata katlumāja un internātskolas katlumāja). Šāda sadale radīja
būtiskus zaudējumus SIA “MS siltums”. Internātskolas katlumāja bija ļoti novecojusi un
neefektīva ar lielām ekspluatācijas un personāla izmaksām, tāpēc 2015.gadā, izmantojot LIAA un
Kohēzijas fonda finansējuma atbalstu, tika realizēts projekts par internātskolas katlumājas
siltumtīklu rekonstrukciju 447 m garumā un jauna siltumtrašu posma izbūvi 480 m garumā, lai
savienotu tīklus ar ciemata katlumājas siltumtīkliem. Šī projekta realizācija pavēra iespēju veikt
internātskolas katlumājas likvidēšanu, kas, savukārt, nodrošināja SIA “MS siltums” ietaupījumu uz
kurinātāju darba samaksas izmaksām.
19
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Attēls Nr.6: “Suntažu Ciemata katlumāja”

Suntažu ciemata katlumājā siltumenerģijas ražošana tiek veikta ar šķeldas ūdenssildāmo
katlu KvLC Nr. GA-04.6240/1. Katla jauda ir 1,5MW, un tas katlumājā tika uzstādīts 2000.gadā.
Kopš tā laika ievērojama katlumājas modernizācija nav veikta, izņemot regulārus uzturēšanas
darbus. Katlumājā izmantotās šķeldas uzglabāšana tiek veikta blakus izvietotajā noliktavā, kura ir
aprīkota ar automātisko kurināmā padeves sistēmu uz ūdenssildāmo katlu.
Attēls Nr.7: “Suntažu Ciemata katlumājā uzstādītais ūdenssildāmais katls”

Katlumāja nodrošina gan apkures vajadzībām nepieciešamo siltumenerģijas apjomu, gan
karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo siltumenerģijas apjomu. Vasaras periodā katlumājas
darbība tiek apturēta, un iedzīvotāji karsto ūdeni sagatavo ar individuāliem ūdens sildītājiem. Tas
ir redzams arī zemāk atspoguļotajā Suntažu katlumājas slodzes grafikā Nr.6, jo vasarā minētā
katlumāja nedarbojas.
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Grafiks Nr.6: “Suntažu katlumājas slodzes grafiks”
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Suntažu stundu slodzes gada perspektīvā

pilns kalendārais gads (janvāris - decembris)

Attiecībā uz ciemata katlumājas siltumtīkliem, jāteic, ka ciemata katlumājas siltumnesēja
sadales sistēma tika atjaunota 2000. un 2002.gadā, un tās tehniskais stāvoklis ir samērā labs.
2014.gada nogalē siltumtīklu apsekojuma laikā tika novērots, ka trašu siltumizolācija ir labā
stāvoklī, tā nav bojāta un pilnībā nosedz cauruļu virsmu. Netika novērotas arī siltumizolācijas
sarukšanas un sēšanās pazīmes. Ciemata katlumājas siltumtīklu sistēma ir 1488 m gara un,
pieskaitot klāt 2015.gadā rekonstruētās un jaunizbūvētās siltumtrases 927 m (bijušās
Internātskolas katlumājas tīkli) garumā, Suntažu kopējās CSS siltumtīklu garums ir 2415 m.
Attēls Nr.8: “Suntažu siltumapgādes sistēma”

Lai arī Suntažos ir izveidota centralizētā siltumapgādes sistēma, daļa ēku, kuras ir
pieslēgtas pie vienotās CSS, tomēr neizmanto šo pakalpojumu un nodrošina apkuri lokāli ar
saviem spēkiem. Šobrīd Suntažos CSS ir pieslēgti 63,6 % dzīvokļu. Tas rada potenciālu SIA “MS
siltums” veikt nepieciešamās darbības, lai iegūtu jaunus klientus.
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Stiprās puses






Vienota siltumapgādes sistēma
Visā CSS rekonstruētas bezkanāla siltumtrases
(100 %)
Centralizēta siltumapgāde
2 cauruļu sistēma
Zemas darbaspēka un administratīvās
izmaksas

Vājās puses







Iespējas








Jaunu katlu uzstādīšana
Katlumājas automatizācija un distancēta
vadība un uzraudzība
Rosināt ēkas “Bangas “ iedzīvotājus uzstādīt
modernu ISM, sadarboties ar iedzīvotājiem
minētajā procesā
Papildu patērētāju piesaiste CSS
Centralizēta administratīvā vadība
Iedzīvotāju izglītošana siltumapgādes jomā,
lai rosinātu ēkās uzstādīt modernus ISM ar
iespēju sagatavot karsto ūdeni; iedzīvotāju
izglītošana par ISM priekšrocībām; sadarbība
ar iedzīvotājiem minēto darbību realizēšanā

Katlumājā ražošanas iekārtas samērā vecas
(2000.g.)
Nav efektīvas rezerves jaudas ražošanai
(novecojuši rezerves malkas katli)
Neliela siltumapgādes sistēma
CSS siltumenerģija tiek izmantota karstā
ūdens sagatavošanai tikai 3 ēkās
Vienā daudzīvokļu ēkā “Bangas” nav ISM
Informācijas trūkums iedzīvotājiem par
siltumapgādi

Draudi




Siltumenerģijas apjoma samazināšanās (ēku
siltināšana)
Nedroša siltumenerģijas ražošana, nav
rezerves katlu
Iedzīvotāju skaita samazināšanās, iedzīvotāju
migrācija uz pilsētām

Iepazīstoties ar Suntažu siltumapgādes sistēmas SVID analīzi, varam secināt, ka, lai
saglabātu CSS Suntažos un padarītu to pēc iespējas efektīvāku, ir nepieciešams veikt Suntažu
katlumājas rekonstrukciju, paredzot arī rezerves jaudas katlu. Savukārt, lai kompensētu
iespējamo siltumenerģijas apjoma samazinājumu no ēku siltināšanas, būtu jāpiesaista jauni CSS
siltumenerģijas lietotāji, ja tas ir ekonomiski pamatoti, jāiesaistās iedzīvotāju izglītošanā par
siltumapgādes jautājumiem, un jāaicina iedzīvotājus veikt darbības, lai daudzdzīvokļu ēkās ISM
tiktu sagatavots arī karstais ūdens, ja ēkās ir bijusi izbūvēta un ir saglabāta iekšējā karstā ūdens
apgādes sistēma.

2016.gadā Ogrē sāka darboties SIA “MS siltums” uzbūvētā jaunā katlu māja Rietumu ielā
1, Ogrē ar 14 MW jaudu (divi katli pa 7 MW katrs), kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Šī
katlumāja nodrošina lielāko siltumslodzes daļu Ogres centra patērētājiem. Lai šo katlumāju
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pievienotu esošajai Ogres CSS, bija nepieciešams uzbūvēt jaunu siltumtrašu savienojošo posmu
ar pilsētas centrālo daļu un daļēji atjaunot esošās siltumtrases. Lai varētu nodrošināt iespēju
piegādāt siltumenerģiju no jaunās katlumājas Rietumu 1 pietiekošā apjomā uz Ogres centrālo
daļu, daļa rekonstruēto siltumtrašu posmu bija jāizbūvē ar lielāku diametru nekā līdz šim.
Lai rastos priekšstats par Ogres pilsētas siltumapgādes sistēmu kopumā un biomasas
jaudu attīstības perspektīvu Ogrē, turpmāk tiks aprakstīta Ogres kopējā situācija attiecībā uz
siltuma ražotnēm un siltumtīkliem, kā arī detalizētāk tiks analizēta SIA “MS siltums” CSS Ogrē.
Siltumapgādes operatora funkcijas Ogrē pilda PA “Ogres namsaimnieks”, kurš veic gan
siltumenerģijas ražošanas, siltumenerģijas pārvades un sadales un siltumenerģijas tirdzniecības
funkcijas, turklāt apsaimnieko gandrīz visas CSS ēkas, veicot siltumenerģijas sadali ēkās un
piestādot patērētājiem rēķinus par siltumenerģiju. Ogres pilsētā ir 13 vietēja mēroga siltuma
avoti, kuri atrodas PA “Ogres namsaimnieks” īpašumā un apkalpošanā, un kuros siltumenerģija
tiek ražota ar fosilo kurināmo - dabasgāzi. 10 no šīm katlu mājām ir lokālas un apkurina nelielus
Ogres rajonus. Savukārt, centrālajā pilsētas zonā atrodas trīs katlu mājas (Upes prospekts 19,
Skolas iela 20 un Zilokalnu prospekts 12a), kuras nodrošina makslimālās slodzes koģenerācijas un
biomasas apkures katliem.
Attiecībā uz kopējām siltumenerģijas ražošanas iespējām Ogres pilsētā jāatzīmē, ka 1999.
gadā tika pabeigta 6 katlumāju būvniecība Ogres pilsētā, no kurām 5 darbojās, izmantojot kā
kurināmo dabasgāzi. Katlumāja ar vislielāko uzstādīto katlu jaudu atrodas Upes prospektā 19.
Pašreiz tajā ir ierīkoti 4 katli ar 43 MW kopējo uzstādīto jaudu. Otra lielākā katlumāja atrodas
Skolas ielā 20, kurā ir trīs katli ar uzstādīto jaudu 10 MW. Šīs katlumājas zem dzelzceļa ir
savienotas savā starpā ar siltumtrasi. Šāds slēgums ļauj no katlumājas Upes prospektā 19
piegādāt siltumenerģiju ēkām A. Pumpura ielā, Skolas ielā, Grīvas prospektā, Brīvības ielā un
Rīgas ielā. No 2004.līdz 2008.gadam tika uzbūvētas vēl 4 nelielas jaudas katlumājas, kurās kā
kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Lai kompensētu trūkstošās siltumenerģijas jaudas Zilokalnu
prospekta un Ausekļa prospekta ēkām, kā arī Vidus prospekta ēkām, 2009.gadā tika izbūvēta
konteinera tipa katlumāja Zilokalnu prospektā 12a (2 katli, 8 MW kopējā uzstādīta jauda).
2012.un 2013.gadā tika uzbūvētas vēl divas nelielas jaudas katlumājas, kurās kā kurināmais tiek
izmantota dabasgāze. Visas 13 iepriekšminētās katlumājas ražo siltumenerģiju, un tās
apsaimnieko PA “Ogres namsaimnieks”.
2002.gadā darbību uzsāka koģenerācijas stacija pie katlumājas Skolas ielā 20. Savukārt,
2005.gadā sāka darboties otra koģenerācijas stacija katlumājā Upes prospektā 19. Koģenerācijas
stacijas, izmantojot dabasgāzes iekšdedzes dzinējus, ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
2012.gadā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu uzsāka koģenerācijas stacija Brīvības ielā
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116a. 2013.gadā tika uzbūvēta un sāka darboties koģenerācijas stacija Akmeņu ielā 43D. Visas 4
iepriekšminētās koģenerācijas stacijas ir privāto investoru objekti, ar kuriem PA “Ogres
namsaimnieks” vienojas par iepirktās siltumenerģijas cenu.
Koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas tirdzniecībai tiek izmantotas obligātā
iepirkuma priekšrocības, kas ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem.
Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, ka ražotāji, kuri elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijā,
var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātā iepirkuma
priekšrocības koģenerācijas stacijas Skolas ielā 20 un Upes prospektā 19 ir tiesīgas izmantotas
līdz 2017. gada vidum un 2018. gadam. Pēc obligātā iepirkuma termiņa beigām 3 līdz 3,5 MW
strādājošās iekārtās saražotās siltumenerģijas pašizmaksa būtiski pieaugs.
2002.gada aprīlī tika uzsākta kondensācijas tipa ekonomaizeru darbība katlumājā Upes
prospektā 19. Savukārt, katlumājā Skolas ielā 20 kondensācijas tipa ekonomaizeri savu darbību
uzsāka 2003.gada aprīlī. Šīs iekārtas siltumenerģiju ražo, izmantojot dūmgāzes, kas rodas,
ūdenssildāmajos katlos sadedzinot kurināmo. Arī šo siltumenerģiju PA “Ogres namsaimnieks”
iepērk no uzņēmējiem.
Attēls Nr.9:“Jaunā SIA “MS siltums” katlumāja Rietumu 1, Ogre”

2016.gadā 20.oktobrī Ogrē tika atklāta (pieņemta ekspluatācijā jau pavasarī) SIA “MS
siltums” uzbūvētā jaunā katlumāja Rietumu ielā 1, Ogrē ar jaudu 14 MW (divi katli – katrs ar 7
MW jaudu). Atšķirībā no pārējām katlumājām Ogrē, kurās kā kurināmais tiek izmantota
dabasgāze, jaunajā katlumājā siltumenerģiju ražo, izmantojot vietējo kurināmo – šķeldu un
mežistrādes atkritumus. Jaunā katlumāja ir projektēta un aprīkota ar vismodernākajām
tehnoloģijām, izmantojot austriešu firmas Kohlbach iekārtas, Latvijas uzņēmuma SIA “FILTER”
labāko speciālistu pieredzi un zināšanas. Testi ir apliecinājuši, ka minētā katlumāja darbojas ar
augstu efektivitāti.
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Attēls Nr.10: “Ogres katlumājas Rietumu 1 iekārtas (iekšpuse)”

Katlumāja var darboties pilnībā automātiski un tikt uzraudzīta attālināti neatkarīgi no
kurināmā kvalitātes un siltumenerģijas pieprasījuma izmaiņām pilsētā. Pie katlumājas ir izbūvēta
šķeldas noliktava, kas ļauj optimizēt kurināmā iegādi, uzglabāt rezervi līdz pat 15 dienām,
neveicot piegādes nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā. Līdz ar jaunizbūvēto siltumtrasi katlumāja
darbojas vienotā sistēmā ar pārējām katlumājām Ogres centrālajā zonā.
Attēls Nr.11 : “Ogres siltumapgādes sistēma ar lielākajiem siltuma avotiem”
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SIA “MS siltums” īpašumā Ogrē ir siltumtrases posms ar diametru DN 300 (Dn 324/500
mm) 1 590 m garumā, kas uzbūvēts 2015.gadā, lai savienotu jaunuzbūvēto katlumāju Rietumu 1
ar PA “Ogres namsaimnieks” siltumtīkliem, kā arī rekonstruēta siltumtrase aptuveni 300 m
garumā, lai nodrošinātu iespēju piegādāt siltumenerģiju uz Ogres centrālo daļu. Siltumtīkli ir
uzbūvēti bezkanāla tehnoloģijā ar 2. sērijas siltumizolācijas klasi, kā rezultātā siltumenerģijas
zudumi savienojošā ir posmā ir tikai aptuveni 0,5-0,7%.

Stiprās puses








Jauna, moderna katlumāja, kurā kā
kurināmais tiek izmantota šķelda –
atjaunojams un vietējais resurss
Visā CSS jaunas bezkanāla siltumtrases (100
%)
Zemas siltumenerģijas ražošanas izmaksas
Automātiska ražošanas vadība
Salīdzinoši stabila, prognozējama kurināmā
cena (atšķirībā no dabasgāzes)
Zemas darbaspēka un administratīvās
izmaksas

Vājās puses






Vasarā ir jāstrādā uz nepilnu slodzi (kuru
pašlaik nodrošina koģenerācijas stacijas), lai
arī Ogrē ir patēriņa potenciāls
Strādājot vairākām stacijām vienotā režīmā,
jāpielāgojas kopējās sistēmas darbības un
temperatūras režīmiem
Kurināmā piegādes iela nav noasfaltēta (ar
grants segumu), kas nenodrošina drošu
piegādes grafiku sliktos laikapstākļos

Iespējas

Draudi












Jaunu siltumenerģijas patēriņa klientu
piesaiste
Papildu siltumslodzes iegūšana, pārņemot
apjomu no novecojošām dabasgāzes katlu
mājām
Energoefektivitātes paaugstināšana
Atbalsta sniegšana pašvaldībai un PA “Ogres
namsaimnieks” siltumtrašu rekonstrukcijas
jautājumos



Šķeldas cenas kāpums
Zema dabasgāzes cenas cena
Patēriņa samazinājums (piemēram, zudumu
samazinājums trasēs, ēku siltināšana)
Esošo iekārtu izmešu daudzums var neatbilst
jaunajām normām, kas potenciāli stāsies
spēkā pēc 2025. gada

Iepazīstoties ar SIA “MS siltums” Ogres CSS SVID analīzi, varam secināt, ka ir
nepieciešams nodrošināt katlumājas Rietumu 1 maksimālu darbību uz pilnu jaudu, kā arī papildu
siltumenerģijas jaudas uzstādīšanu minētajā katlumājā, lai Ogres pilsētas CSS būtu pēc iespējas
efektīvāka un ekonomiski izdevīgāka.

2015.gada 23.aprīlī SIA “MS siltums” noslēdza līgumu ar LIAA un Kohēzijas fondu par
finansējuma atbalstu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.
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824 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētas siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanai”
par

projektu

Nr.L-PCS-15-0147

“Suntažu

siltumapgādes

sistēmu

energoefektivitātes

paaugstināšana”. Suntažu ciema daļā, kas agrāk bija pievienota siltumapgādei no internātskolas
katlumājas, 2015.gadā projekta Nr.L-PCS-15-0147 ietvaros tika veikta siltumtīklu rekonstrukcija
447 m garumā, savienojošās siltumtrases izbūve 480 m garumā ar Ciemata katlumājas tīkliem un
internātskolas katlumājas darbības pārtraukšana, tādā veidā radot ekonomiju uz personāla
izmaksām. Minētā projekta kopējās izmaksas sastādīja 302 570 euro.
2015.gada 10.jūnijā šīs pašas apakšaktivitātes ietvaros tika noslēgts līgums par projekta
Nr.L-PCS-15-0149 “Madlienas siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana”.
Projekta realizācijas laikā tika veikta apakšzemes kanālos esošo siltumtrases cauruļu (tai skaitā
četrcauruļu sistēmā izbūvēto) un betona elementu demontēšana, jaunu rūpnieciski izolētu
cauruļu un noslēgierīču montāža ar bezkanāla metodi, kā arī 11 gab. ISM uzstādīšana
siltumenerģijas patērētajiem – pašvaldībai piederošās ēkās. Minētā projekta kopējās izmaksas
sastādīja 726 124 euro.
Savukārt, 2015.gada 28.augustā minētās apakšaktivitātes ietvaros tika noslēgti vēl divi
līgumi ar LIAA ietvaros par projektiem “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā”
ar Nr.L-PCS-15-0151 un “Savienojošā siltumtrašu posma izbūve apvienojot pilsētas
siltumapgādes sistēmu ar efektīvu biomasas staciju Ogres pilsētā” ar Nr.L-PCS-15-0152. Šo abu
projektu realizēšanas rezultātā Ogres pilsēta ieguva ievērojami lielāku tarifa neatkarību no
dabasgāzes cenām, jo tika uzbūvēta jauna katlumāja, kurā kā kurināmo izmanto šķeldu. Minētā
katlumāja ar jaunizbūvētajiem siltumtīkliem tika savienota ar Ogres centrālas daļas CSS. Projekta
Nr.L-PCS-15-0151 kopējās izmaksas sastādīja 5 726 578 euro, bet projekta Nr.L-PCS-15-0152
kopējās izmaksas sastādīja 543 442 euro.
Minēto projektu ietvaros jaunuzbūvētās katlumājas Rietumu ielā 1, Ogrē jauda ir 14 MW.
Katlumājas un savienojošo siltumtrašu būvniecības izmaksas sastādīja 5,9 miljonus euro, kuru
segšanai tika izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi 2,86 miljonu euro (~50%)
apmērā. Kopējās investīcijas katlumājas būvniecībai sasniedza 4,812 miljonus eiro, kas ir vienas
no zemākajām izmaksām starp līdzīgiem projektiem Latvijā. Savienojošā un rekonstruētā
siltumtrašu posma izmaksas bija 1,071 miljoni euro.
Jaunā Ogres katlumāja ir projektēta, uzbūvēta un aprīkota ar vismodernākajām
tehnoloģijām. Testi ir apliecinājuši, ka katlumāja strādā ar augstu efektivitāti. Jaunā Ogres
katlumāja var darboties pilnībā automātiskā režīmā un tikt uzraudzīta attālināti, neatkarīgi no
kurināmā kvalitātes un siltumenerģijas pieprasījuma izmaiņām pilsētā, tādā veidā taupot
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līdzekļus uz personāla izmaksām. Izmantojot jaunizbūvēto siltumtrasi, katlumāja darbojas
vienotā sistēmā ar pārējām katlumājām Ogres centrālajā zonā.
Visu 4 iepriekšminēto projektu realizācija tika uzsākta 2015.gada nogalē, un uz
Stratēģijas sagatavošanas brīdi tie ir veiksmīgi pabeigti. Kopā šie 4 projekti tika realizēti par 7 298
715 euro (gandrīz 7,3 miljoni euro).

Madlienas pagastā siltumenerģija nepieciešama apkures sagatavošanai dzīvojamām un
sabiedriskā rakstura ēkām. Ar siltumenerģiju tiek apgādātas 17 daudzdzīvokļu ēkas un 11 ēkas,
kas pieder 7 pašvaldības iestādēm un sabiedriskām organizācijām. Minētās ēkas patērē vislielāko
siltumenerģijas apjomu. Centralizētajai siltumapgādei ir pieslēgtas arī vairākas privātmājas.
Zemāk uzrādītajos attēlos ir atspoguļoti tipiskākie Madlienas CSS patērētāji.
Attēls Nr.12: “Tipiskas daudzdzīvokļu ēkas Madlienā nesiltināta un siltināta ēka”

Dažām no ēkām apkures sezonas laikā ir nodrošināta iespēja atslēgties no kopējās
siltumapgādes sistēmas un apgādāt sevi ar nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu, izmantojot
lokālās apkures sistēmas.
Attēls Nr.13: “Pašvaldības īpašumā esošās ēkas - Madlienas vidusskola”
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Kopējais Madlienas iedzīvotāju siltumenerģijas patēriņš gadā ir aptuveni 4000 MWh.
Pēdējos gados kopējais siltumenerģijas patēriņš attiecīgi 2014.gadā bija 3890 MWh, 2015.gadā –
3506 MWh un prognozētais 2016.gada patēriņš – 4313 MWh. Sekojoši varam secināt, ka pēc
siltumtīklu un pašvaldības ēku siltummezglu sakārtošanas (atjaunošanas) 2015.gadā lietotāji ir
gatavi lietot vairāk siltumenerģiju. Minētā pamatā ir fakts, ka lietotāji saņem kvalitatīvu
pakalpojumu ar skaidriem samaksas noteikumiem, jo siltumtīklu īpatnējie zudumi strauji
samazinās, t.i., 2014.gadā – 20%, 2015.gadā – 15% un 2016.gada prognozētie zudumi ir tikai
12%.
2

Grafiks Nr.7: “Madlienas ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš kWh/m ”

Ja ēku kopējo siltumenerģijas patēriņu izsaka kWh/m2 gadā (sk.grafiku Nr.6), tad vidējais
siltumenerģijas patēriņš apkurei 2015./2016.gada ziemā bija 140 kWh/m 2. Vislielākais īpatnējais
enerģijas patēriņš 222 kWh/m2 gadā ir ēkā “Otrās mājas”, bet ļoti tuvu atrodas arī daudzdzīvokļu
ēkas „Virši” un „Rūķīši”, kuru īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir attiecīgi 200 un 197 kWh/m 2
gadā. Savukārt, viszemākais siltumenerģijas patēriņš ir ēkām „Ābeles” 22 kWh/m2 gadā (renovēta
ēka) un “Atceres” 16 kWh/m2 gadā (viendzīvokļa ēka, kurai ir alternatīvas kurināšanas iespējas).
Ņemot vērā Madlienas vidējo rādītāju redzams, ka enerģijas patēriņš ēkās ir līdzīgs un pat
nedaudz zem vidējā nerenovētu ēku siltumenerģijas patēriņa apkurei Latvijā, kas ir 150 kWh/m 2
gadā.
Apskatot Latvijā realizētos energoefektivitātes projektus, siltumenerģijas patēriņš pēc
kompleksas siltināšanas un siltumapgādes sistēmas modernizēšanas projektu realizēšanas vidēji
ir 90 - 120 kWh/m2 gadā, kas ļauj secināt, ka Madlienas pagasta centra atsevišķām ēkām ir augsts
energoefektivitātes uzlabošanas un enerģijas patēriņa samazināšanas potenciāls. Tehniski
iespējamais enerģijas patēriņa samazinājums energoietilpīgās ēkās ir no 30% līdz pat 55%. Ņemot
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vērā to, ka iedzīvotāji pēc ēku renovācijas izvēlas augstākas temperatūras iekštelpās, reālais
enerģijas patēriņa samazinājums varētu sasniegt aptuveni 25% robežu.
Raugoties uz situāciju no siltummezglu viedokļa, konstatējams, ka šobrīd Madlienas
centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir pieslēgtas 17 daudzdzīvokļu mājas un 7 pašvaldības
(daļēji pastarpinātā) pārraudzībā esošās ēku grupas, bet kopumā siltumapgāde tiek organizēta,
izmantojot 32 siltummezglus. 2015.gadā, realizējot siltumapgādes sistēmas modernizācijas
projektu, tika modernizēti 11 no 32 esošajiem siltummezgliem. Minētie siltummezgli tika
modernizēti pašvaldības apsaimniekotajās sabiedriskajās ēkās kā pansionāts, pasts, kino zāle,
kultūras nams, sporta zāle, pagastmāja, vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”,
internātskola, mūzikas un mākslas skola un autoosta. Pārējās ēkās siltummezgli centralizētas
apkures nodrošināšanai ir ļoti novecojuši un neefektīvi. Ņemot vērā, ka ISM ietilpst
daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošajā daļā, lēmums par ISM uzstādīšanu un tā finansēšanu ir
jāuzņemas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai.
Karstā ūdens sagatavošana vēsturiski Madlienā nav notikusi ISM, bet vai nu dzīvokļos,
izmantojot elektriskos boilerus, vai saņemot siltumenerģiju pa četrcauruļu sistēmu no katlu
mājas. Līdz ar četrcauruļu sistēmas likvidāciju, uzstādītie ISM ir lielākoties izveidoti tikai
centralizētas apkures nodrošināšanai. Karstā ūdens sagatavošana notiek tikai pirmsskolas
izglītības iestādē “Taurenītis”. Pašlaik iedzīvotāji karsto ūdeni no SIA “MS siltums” piegādātās
siltumenerģijas nesaņem, lai arī pirms renovācijas tas tika nodrošināts pa četrcauruļu sistēmu.
Iemesls – iedzīvotāji nebija gatavi ātri izdarīt lēmumu par ISM uzstādīšanu.
SIA “MS siltums” ir vienīgais siltumenerģijas ražotājs Madlienā, bet siltumapgādes
sistēmas rādītāju konkurētspēju un tarifu atbilstību uzrauga SPRK.

Suntažu ciemata katlumāja ar siltumenerģiju nodrošina tuvumā esošo skolu (tai skaitā,
arī muižas ēku) un upes otrā pusē izvietotās 6 daudzdzīvokļu mājas, doktorātu un Tautas namu.
Pēc 2015.gadā realizētā siltumtīklu savienošanas projekta pie kopējiem ciemata katlumājas
tīkliem ir pieslēgtas arī Suntažu internātskolas divas ēkas un blakus esošās četras daudzdzīvokļu
mājas, kas agrāk tika kurinātas no atsevišķās internātskolas katlumājas (šobrīd nedarbojas). Vienā
no daudzdzīvokļu ēkām ir veikti siltināšanas darbi, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un
samazinot siltumenerģijas zudumus.
Katlumāja nodrošina gan apkures vajadzībām nepieciešamo siltumenerģijas apjomu, gan
karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo siltumenerģijas apjomu 3 daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem. Vasaras periodā katlumājas darbība tiek apturēta, un iedzīvotāji karsto ūdeni
sagatavo ar individuāliem ūdens sildītājiem.
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Zemāk uzrādītajos attēlos ir atspoguļoti tipiskākie Suntažu CSS patērētāji.

Attēls Nr.14: “Pirmskolas izglītības iestāde „Taurenītis””
Attēls Nr.15: “Pašvaldības īpašumā esošās ēkas Suntažos”

Attēls Nr.16: “Tipiskas daudzdzīvokļu ēkas Suntažos – nesiltināta un siltināta ēka”
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Kopējais Suntažu iedzīvotāju siltumenerģijas patēriņš gadā ir aptuveni 3000 MWh.
Pēdējos gados kopējais siltumenerģijas patēriņš attiecīgi 2014.gadā bija 2850 MWh, 2015.gadā –
2465 MWh un prognozētais 2016.gada patēriņš – 3174 MWh. Siltumenerģijas īpatnējiem
zudumiem arī ir tendence samazināties, neskatoties uz to, ka siltumtīklu kopējais garums ir
pieaudzis par 480 m saistībā ar savienojošā posma izbūvi, savienojot divu katlumāju tīklus.
Siltumenerģijas īpatnējie zudumi 2014.gadā – 17%, 2015.gadā – 17% un 2016.gada prognozētie
zudumi ir 15%.
2

Grafiks Nr.8: “ Suntažu ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš kWh/m ”

Apskatot katra patērētāja īpatnējo siltumenerģijas patēriņu

(sk.grafiku Nr.7),

2015./2016.gada ziemā kWh/m2 novērojams, ka visenergoefektīvākās ēkas ir tieši pašvaldības
pārziņā esošās ēkas, kurās enerģijas patēriņš ir robežās no 60 kWh/m 2 gadā skolas ēkai līdz 129
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kWh/m2 gadā doktorāta ēkai. Vidējais siltumenerģijas patēriņš Suntažos apkurei 2015./2016.
gada ziemā bija 120 kWh/m2. Tikai vienā daudzdzīvokļu ēkā - “Rīti”, kas ir renovēta,
siltumenerģijas patēriņš ir ievērojami zem vidējā patēriņa. Ēkas “Rīti” īpatnējais siltumenerģijas
patēriņš ir 73 kWh/m2 gadā. Pārējās daudzdzīvokļu ēkās pārsvarā siltumenerģijas patēriņš ir
ievērojami augstāks, un tas ir robežās no 132 līdz 247 kWh uz apkurināmo kvadrātmetru gadā.
Daudzdzīvokļu ēkas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir salīdzinoši augsts, jo ēkas nav
renovētas, un tām raksturīgi paaugstināti siltumenerģijas zudumi gan caur norobežojošām
konstrukcijām, gan ēku iekšējām siltumapgādes sistēmām.
Papildu faktors, kas paaugstina ēku īpatnējo siltumenerģijas patēriņu, ir fakts, ka daļā
daudzdzīvokļu ēku vairāki dzīvokļi ir atslēgti no CSS, paaugstinot ēkas iekšējo siltumenerģijas
zudumu īpatsvaru. Piemēram, daudzdzīvokļu ēkā „Krasti” no centralizētās siltumapgādes
sistēmas ir atslēgti 14 no 18 dzīvokļiem.
Daudzdzīvokļu ēku īpatnējie siltumenerģijas patēriņa dati norāda, ka šīm ēkām ir augsts
energoefektivitātes uzlabošanas un enerģijas patēriņa samazināšanas potenciāls. Pašreizējā ēku
renovācijas pieredze Latvijā norāda, ka, veicot kompleksu renovāciju (norobežojošo konstrukciju
siltināšana, siltumnesēju sadales sistēmu siltumizolācijas atjaunošana, siltumenerģijas padeves
ieregulēšana), ir iespējams sasniegt enerģijas patēriņa samazinājumu par 30 līdz 55%.
Vērtējot situāciju no ēku siltummezglu viedokļa, ir konstatējams, ka šobrīd Suntažos CSS
ir pieslēgtas 10 daudzdzīvokļu mājas un 5 pašvaldības pārraudzībā esošas ēku grupas, bet
kopumā siltumapgāde tiek organizēta, izmantojot 14 ISM. Vienā ēkā “Bangas” vispār nav ierīkots
ISM. Esošie ISM ir pietiekoši moderni un darbojas automātiskā režīmā. Vienīgi apkures sistēma
nav atdalīta ar siltummaini, bet ēkas iekšējā siltumapgādes sistēma ir pievienota siltumtīkliem
atkarīgā pieslēguma shēmā. Ņemot vērā, ka ISM ietilpst daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā
esošajā daļā, lēmums par ISM uzstādīšanu un tā finansēšanu ir jāuzņemas daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļu īpašnieku kopībai.
Karstā ūdens sagatavošana vēsturiski Suntažos lielākajā daļā ēku nav notikusi
siltummezglos, bet lokāli dzīvokļos. Karstā ūdens sagatavošana siltummezglos notiek tikai
internātskolai un trim daudzdzīvokļu ēkām.
Lai arī Suntažos ir izveidota CSS, daļa ēku īpašnieku ir izvēlējušies nepievienoties kopējai
CSS, un siltumenerģijas apgādi nodrošina pašu spēkiem. Tas rada potenciālu SIA “MS siltums”
veikt darbu pie tā, lai iegūtu papildu lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjomu, iegūstot jaunus
klientus.
SIA “MS siltums” ir vienīgais siltumenerģijas ražotājs Suntažos, bet siltumapgādes
sistēmas rādītāju konkurētspēju un tarifu atbilstību uzrauga SPRK.

33

Ogres novada pašvaldības SIA “MS Siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017. - 2022.gadam

2016. gadā pie centralizētās siltumapgādes bija pieslēgtas 163 daudzdzīvokļu ēkas, 50
privātmājas, 45 juridiskajām personām un 25 pašvaldībai piederošas ēkas.
Visvairāk siltumenerģijas Ogrē patērē pašvaldībai piederošās ēkas un daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas. CSS Ogres pilsētā ir pieslēgtas arī 50 vienģimeņu dzīvojamās ēkas. Lielākā daļa
patērētāju ir ar salīdzinoši augstu īpatnējo siltumenerģijas patēriņu, tomēr jāņem vērā aktīva
tendence siltināt ēkas un arī citos veidos samazināt siltumenerģijas patēriņu.
Kopš 2013.gada Ogrē saražotajam un lietotāju patērētajam siltumenerģijas apjomam ir
tendence pakāpeniski samazināties. Tas skaidrojams ar ēku sistēmu sakārtošanu un siltināšanu,
kā arī ar siltumenerģijas zudumu siltumtīklos samazināšanos. Kā zināms, siltumenerģijas patēriņa
apjoms ir saistīts ar āra gaisa temperatūras izmaiņām. Tādējādi 2012./2013. gadā aukstās ziemas
iespaidā Ogrē tika konstatēts salīdzinoši lielāks siltumenerģijas patēriņš (saražots 110,5 GWh,
patērēts 88,8 GWh). Ja neņemam vērā 2012./2013. gada siltumenerģijas patēriņu, tad sākot ar
2013./2014. gada sezonu saražotais siltumenerģijas daudzums ir samazinājies no 98,9 GWh/gadā
līdz 93,3 GWh/gadā, savukārt, patērētājiem nodotais siltumenerģijas daudzums pieaudzis no
76,1 GWh gadā līdz 78,7 GWh gadā.
Grafiks Nr.9: “Siltumenerģijas apjomi Ogrē un īpatnējie siltumenerģijas zudumi tīklos %”

Ogres pilsētā CSS ir pieslēgtas gandrīz visas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. PA “Ogres
namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām īpatnējā siltumenerģijas
patēriņa vidējā aritmētiskā vērtība ir 126 kWh/m2 gadā. Renovētai ēkai, kurai veikta
norobežojošo

konstrukciju

siltināšana

un

inženierkomunikāciju

sakārtošana,

vidējais

siltumenerģijas patēriņš apkures un karstā ūdens patēriņa nodrošināšanai vidēji ir nepieciešamas
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ap 100 kWh/m2 gadā. Tas nozīmē, ka gala siltumenerģijas patēriņa samazināšanai vēl ir
potenciāls, kā rezultātā Ogres pilsētā ir iespējams panākt gan kurināmā patēriņa samazinājumu,
gan iedzīvotāju izmaksu par siltumenerģiju samazinājumu.

Lai optimizētu siltumapgādes administratīvo pārvaldi un padarītu siltumenerģijas
ražošanu, pārvadi un sadali efektīvāku, perspektīvā SIA “MS siltums” būtu jānodrošina ar
siltumenerģijas ražošanas un/vai pārvades un sadales funkciju organizēšanu un veikšanu pēc
iespējas vairāk Ogres novada apdzīvotās vietas. Tādējādi pašvaldībai ar SIA “MS siltums”
palīdzību rastos iespēja piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu novada iedzīvotājiem,
siltumenerģijas ražošanu rekonstruējot uz lētākajiem AER, un atstājot, piemēram, Ogrē dabasgāzi
tikai kā rezerves kurināmo.
Attēls Nr.17: “Apdzīvotās vietas, kur SIA “MS siltums” sniedz siltumapgādes pakalpojumus un potenciāli iespējamās
pakalpojumu sniegšanas vietas”

PA

“Ogres

namsaimnieks” un

citām

pašvaldības

struktūrvienībām,

kas

nav

kapitālsabiedrības, atbilstoši likumdošanai nav tiesību pretendēt uz Eiropas Savienības
līdzfinansējumu.
Savukārt, SIA “MS siltums” ir iespēja piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, lai
optimizētu un renovētu siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas. Eiropas Savienības
līdzfinansējuma piesaiste, veicot ieguldījumus siltumapgādes sistēmas uzlabošanā, sniedz
sekojošu ieguvumus:
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 saražota lētāka siltumenerģija;
 uzbūvētas efektīvas un modernas siltumenerģijas ražošanas iekārtas bāzes
siltumslodzei;
 nodrošināta siltumapgādes sistēmas drošība ar iespēja izmantot divus kurināmos
(AER un dabasgāzi);
 šķelda ir lokāli pieejams un uzkrājams kurināmais novada ietvaros;
 divi kurināmie ļauj diversificēt ražošanu, izmantojot lētāko no tiem.

Kā jau iepriekš minēts SIA “MS siltums” ir trīs galvenās pakalpojuma izplatīšanas
ģeogrāfiskās zonas – Madliena, Suntaži un Ogres pilsētas centrālā daļa. Madlienā un Suntažos SIA
“MS siltums” piegādā siltumenerģiju līdz katram siltummezglam, bet norēķinus ar gala patērētāju
veic cita juridiskā persona, piestādot rēķinu kopā ar citu pakalpojumu izmaksām. Madlienā SIA
“MS siltums” klients ir KPI “ABZA”, bet Suntažos - PA “Rosme”. Minētie klienti izraksta rēķinus
par siltumenerģijas piegādi gala patērētājiem. Ogrē SIA “MS siltums” piegādā siltumenerģiju tikai
līdz PA “Ogres namsaimnieks” sadales siltumtīkliem, tādējādi PA “Ogres namsaimnieks”
pagaidām ir vienīgais SIA “MS siltums” klients Ogrē. Piegādes robeža ir Zilokalnu prospekts 12a
katlumāja, kas pēc jaunās biomasas katlumājas Rietumu 1, Ogrē, pieņemšanas ekspluatācijā,
darbojas kā siltumenerģijas uzskaites punkts. Rēķinus par siltumenerģijas piegādi gala
patērētājiem izstāda PA “Ogres namsaimnieks” kopā ar citu pakalpojumu rēķiniem.

SIA “MS siltums” ir pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība, kuras viens no uzdevumiem ir
Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaiste CSS rekonstrukcijai un modernizācijai Ogres novada
apdzīvotajās vietās Madlienā un Suntažos. Līdz šim SIA “MS siltums” ir veiksmīgi izdevies realizēt
4 rekonstrukcijas projektus par kopējo summu gandrīz 7,3 miljoni euro, kā rezultātā SIA “MS
siltums” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, banku un nozares speciālistiem.
Galvenā sadarbība ar gala patērētājiem SIA “MS siltums” izpaužas iedzīvotāju izglītošanā
siltumapgādes jautājumos. Tas ir saistīts gan ar iedzīvotāju izglītošanu ISM regulēšanas
jautājumos (galvenokārt, tur, kur ISM nav automatizēti), gan ar efektīvas siltumenerģijas patēriņa
jautājumiem dzīvokļos. Bieži nākas arī atbildēt uz jautājumiem par efektīvu siltumenerģijas
ražošanu

katlumājā,

siltumenerģijas

zudumiem

siltumapgādes jautājumus.
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SIA “MS siltums” izvirzīties uzdevumi sadarbībai ar pašvaldību ietver efektīvas
centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu Ogrē, Madlienā un Suntažos, sniedzot pašvaldībai
atbalstu jautājumos par lokālu sistēmu siltumapgādes risinājumiem. Papildus tam, uzņēmuma
mērķis ir padarīt efektīvu CSS administrēšanu, samazinot pašvaldībai administratīvo slogu, kā arī
samazināt pašvaldības finanšu slogu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, lai
finansētu attīstības projektus bez pašvaldības līdzfinansējuma. Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējums tiks piesaistīts projektiem ar mērķi paaugstināt energoefektivitāti un palielinātu AER
izmantošanu siltumenerģijas ražošanā.

SIA “MS siltums” ir pieredze un kompetences ES fondu finansēto projektu realizēšanā. Kā
jau iepriekš aprakstīts nodaļā “Ieguldījumi siltumapgādes sistēmas sakārtošanā” 2015.un
2016.gadā tika realizēti 4 ļoti apjomīgi fondu projekti par kopējo summu gandrīz 7,3 miljoni euro,
kuros virsvadību un kontroli veica SIA “MS siltums”. Investīcijas minētajos projektos ir bijušas
mazākas nekā līdzīgu apjomu un kvalitātes projektos citur Latvijā.
Grafiks Nr.10: “Biomasas katlumāju investīciju salīdzinājums”

* dati no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras datiem, pašvaldību un būvnieku publicētās informācijas un citiem publiski pieejamiem informācijas
avotiem

Šo projektu ietvaros tika realizēts gan ļoti apjomīgs projekts - katlumājas būvniecība ar
14 MW jaudu, kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda, gan arī siltumtrašu izbūves un
rekonstrukcijas projekti, kā arī siltummezglu rekonstrukcijas un izbūves projekti. Visās
iepriekšminētajās jomās SIA “MS siltums” ir guvusi nopietnu pieredzi.
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Ņemot vērā, ka SIA “MS siltums” ir tikai viens administrācijas inženiertehniskais
darbinieks (valdes loceklis), realizējot iepriekšminētos projektus, tika izveidota veiksmīga
sadarbība ar nozares speciālistiem, projektu vadītājiem. Minētajai sadarbībai bija būtiska nozīme
minēto projektu realizēšanā un pastāv iespēja to turpināt citu šāda līmeņa projektu realizācijai.
SIA “MS siltums” ir izveidota efektīva vadības un pārvaldības sistēma ar minimālām
administrācijas izmaksām un efektīvu personālu. SIA “MS siltums” štatu sarakstā ir 1 valdes
loceklis, 2 (katrs 0,5 slodzē nodarbināts) katlumājas vadītāji, 0,25 slodzē nodarbināts lietvedis un
12 apkures krāšņu kurinātāji (pa 4 uz katru no Madlienas katlumāja, Suntažu katlumāja un Ogres
katlumāja). Ogres katlumāja strādā pilnīgi automātiskā režīmā, bet kurinātājs veic tikai kontroles,
uzraudzības un šķeldas pieņemšanas un laboranta funkciju.
SIA “MS siltums” ir pieredze izdevīgu iepirkumu procesu organizēšanā. Minēto 4 projektu
realizācijas ietvaros veikto iepirkumu cenas bija ievērojami zemākas, salīdzinot ar līdzīgiem
projektiem citās pilsētās. Piemēram, Ogres katlumājas projekta realizēšanas gaitā tika realizēts
veiksmīgs iepirkuma process, kura rezultātā saskaņā ar publiski pieejamo informāciju investīciju
izmaksas atbilstoši uzstādītajai jaudai ir būtiski zemākas nekā vienlaikus būvētie līdzīgie projekti
Bauskā, Jelgavā, Kocēnos. Iespējamā kopējā ekonomija lēšama 400 līdz 1000 tūkstoši euro.

Kā zināms SIA “MS siltums” vienīgais dalībnieks ir pašvaldība, kuru varam uzskatīt par
galveno uzņēmuma partneri. SIA “MS siltums” un pašvaldības partnerība iedzīvotājiem sniedz
pārliecību par to, ka SIA “MS siltums” darbosies pašvaldības un tās iedzīvotāju interesēs,
piemērojot ilgtspējīgus risinājumus, kas pēc iespējas veicinās

siltumenerģijas tarifu

samazināšanos nākotnē. Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “MS siltums” galvenais mērķis nav gūt
pēc iespējas lielāku peļņu uz iedzīvotāju rēķina. SIA “MS siltums” ir jāgūst peļņā tādā apmērā, lai
nodrošinātu tā attīstību un esošo iekārtu atjaunošanu.
SIA “MS siltums” partnerība ar pašvaldību, ir papildus garants iespējamiem finansējuma
piešķīrējiem. Līdz ar to SIA “MS siltums” ir iespējas iegūt izdevīgākus nosacījumus kredīta
saņemšanai attīstības un rekonstrukcijas projektu realizēšanai.
SIA “MS siltums” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar potenciālā finansējuma
piešķīrējiem. SIA “MS siltums” jau ir saņēmusi ievērojamu aizdevumu (4,3 miljoni euro), kas
liecina par pozitīvu kredītreitingu un banku uzticēšanos SIA “MS siltums” pārvaldībai un
investīciju politikai. SIA “MS siltums” līdzšinējā darbība ir pierādījusi, ka aizdotā nauda ir efektīvi
ieguldīta, kā arī minētie naudas līdzekļi sniedz gaidītos rezultātus. Aizdevuma atmaksa notiek
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atbilstoši biznesa plānam. SIA “MS siltums” tiek piedāvātas zemas procentu likmes, un, ņemot
vērā jau realizētos projektus un to rezultātus, aizdevējiem ir liela interese par papildus
finansējuma piešķiršanu SIA “MS siltums”.
Iepriekšējo būvniecības projektu realizācijas laikā SIA “MS siltums” ir izveidojusies
veiksmīga sadarbība arī ar projektu vadītājiem, būvniecības, projektēšanas, montāžas un
būvuzraudzības kompānijām. Šis apstāklis ir nozīmīgs, jo būvniecībā ļoti liela nozīme ir partnera
uzticamībai. Tādā veidā realizētajos projektos tika ieviestas vismodernākās tehnoloģijas, un arī
turpmākajos projektos SIA “MS siltums” plāno uzturēt līdzvērtīgi augstu līmeni.
Siltumapgāde ir pakalpojums, kura nodrošināšanā ārkārtīgi svarīgs faktors ir –
pakalpojuma drošība un nepārtrauktība. Arī likumdošana un SIA “MS siltums” licence nosaka to,
ka ir jānodrošina nepārtraukts siltumapgādes pakalpojums. Šim nolūkam svarīgs ir servisa
atbalsts, it sevišķi jaunajām katlumājām, kuras ir aprīkotas ar īpaši sarežģītu iekārtu kopumu. SIA
“MS siltums” ir noslēgusi līgumus ar apkalpojošam kompānijām par servisa pakalpojumu
sniegšanu, kuras ir pierādījušas sevi kā pieredzējušus profesionāļus savā jomā.
Lai arī SIA “MS siltums” pie katras katlumājas ir ierīkojusi kurināmā noliktavu ar šķeldas
rezervi 15 diennaktīm, svarīgs faktors ir šķeldas piegāde un tās piegādātāji. Šķeldas piegādes
partneriem šķelda ir jāpiegādā katru dienu (3 līdz 4 kravas), tai ir jābūt kvalitatīvai (atbilstoši
līguma prasībām) un piegādātājam ir jānodrošina pietiekama elastība piegāžu ziņā. Neskatoties
uz klimatiskajiem apstākļiem, katlumājā negaidīti var būt nepieciešama īpašas kvalitātes šķelda,
lai nodrošinātu nepieciešamo siltumenerģijas jaudu. Šādos gadījumos SIA “MS siltums” pastāvīgie
šķeldas piegādātāji ir spējīgi operatīvi nodrošināt SIA “MS siltums” prasībām atbilstošu šķeldu.

Kā jau iepriekš minēts SIA “MS siltums” kā pašvaldības izveidotai kapitālsabiedrībai nav
mērķis gūt pēc iespējas lielākus ienākumus un peļņu, bet gan strādāt uzņēmuma dalībnieka
(pašvaldības) un sabiedrības interesēs. Tomēr ir jāņem vērā, ka SIA “MS siltums” ir sabiedrība ar
ierobežotu atbildību (SIA), tātad komersants, un komercdarbības pamatuzdevums ir strādāt ar
peļņu, ko nosaka arī “Komerclikums”. Šajā Stratēģijā noteiktais SIA “MS siltums” ieņēmumu un
līdz ar to arī peļņas gūšanas apjoms ir ierobežots ar līmeni, kas nodrošina iespēju laicīgi un droši
veikt kredītsaistības, kuras SIA “MS siltums” ir uzņēmies CSS modernizācijai un kas ļauj veikt
turpmāku CSS attīstību.
Tabula Nr.5: “Plānotie Siltumenerģijas tarifi Ogrē, Suntažos un Madlienā”
Siltumenerģijas tarifs

Mērv.

2016./2017. gada
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Ogres ražošanas tarifs

apkures sezona

sezona

euro/MWh

30,00

30,00

Suntažu gala tarifs

euro/MWh

50,88

48,00

Madlienas gala tarifs

euro/MWh

49,52

48,00

SIA “MS siltums” ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas 2017.gadā ir plānoti 1780
tūkstošu euro apmērā, to skaitā:


82% no kopējiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no Ogres;



11% no Madlienas;



8 % no Suntažiem.
Tabula Nr.6: “Plānotie siltumenerģijas apjomi 2017.gadā”
Rādītājs

Mērv.

Ogre

Madliena

Suntaži

Kopā

Pārdotā lietderīgā siltumenerģija

MWh

48 380

3 790

2 706

54 876

Ieņēmumi

euro

1 451 415

193 397

134 796

1 779 608

2017. gada realizācijas apjomu ietekmējošie faktori salīdzinājumā ar 2016. gadu:


plānotais realizētais siltumenerģijas apjoms pieaugs par 75%, jo 2017.gads būs
pirmais pilnais darbības gads;



Ogres pārdošanas apjoms plānots par 102 % lielāks kā 2016. gadā (ražošana tika
uzsākta 2016. gada vidū);



Suntažos pārdošanas apjoms plānots par 15%, bet Madlienā par 12 % mazāks,
salīdzinot ar 2016. gadu, kas skaidrojams ar vidēji aukstāku un garāku apkures
sezonu 2016. gadā. Papildu ietekme ir 2015.gadā uzstādītajiem ISM un to
efektīvākai ekspluatēšanai, ekonomējot pie dažādiem darba režīmiem;



plānotais ieņēmumu pieaugums ir 73% apmērā.
Tabula Nr.7: “Tīklos nodotās un pārdotās siltumenerģijas apjomi un ieņēmumi”
Ogre, Madliena, Suntaži (KOPĀ)
Rādītājs

Tīklos nodotā siltumenerģija
Zudumi un pašu patēriņš
Pārdotā lietderīgā siltumenerģija
Ieņēmumi

Mērv.

MWh
MWh
MWh
euro

2016
(prognoze)

2017
(budžets)

33 224
1 844
31 380
1 031 125

56 641
1 764
54 876
1 779 608

%

(izmaiņas)
70%
-4%
75%
73%

SIA “MS siltums” uzdevums ir uzturēt Ogrē, Madlienā un Suntažos efektīvu
siltumenerģijas ražošanas un pārvades pašizmaksu, lai atdeve nodrošinātu pozitīvu kredītreitingu
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nākotnes attīstības projektu realizēšanai gan Ogrē, Madlienā un Suntažos, gan arī citās Ogres
novada apdzīvotās vietās.

SIA “MS siltums” darbību ietekmē gan tās iekšējā vide, ko veido SIA “MS siltums” stiprās
un vājās puses, gan ārējā vide, ko sastāda pastāvošās iespējas un draudi, kas pastāv no ārējās
vides politisko, ekonomisko, sociālo vai tehnoloģisko faktoru puses.
PEST analīze ļauj apskatīt dažādu ārējo faktoru ietekmi uz SIA “MS siltums” darbību, lai
spētu laicīgi paredzēt un pēc iespējas mazināt negatīvo faktoru ietekmi.
Pareizās stratēģijas izvēlei tiek veikta informācijas stratēģiskā analīze (pārsvarā iekšējo
faktoru analīze). Šim nolūkam visbiežāk tiek pielietota SVID metode, kas ļauj apzināt SIA “MS
siltums” stiprās un vājās puses.
Turpmākajās Stratēģijas nodaļās ir atspoguļotas SIA “MS siltums” PEST un SVID analīze.

Kapitālsabiedrības pašas par sevi nevar ietekmēt vides faktorus, bet vides faktori var
ietekmēt nozares vai kapitālsabiedrības ienesīgumu. Stratēģiskās analīzes veikšana ietver
vispārīgās vai makroekonomiskās vides aplūkošanu, lai noteiktu un izprastu plašākas ilgtermiņa
tendences. PEST analīze iedala vispārējo biznesa vidi šādās kategorijās: politiskā, ekonomiskā,
sociālā un tehnoloģiskā.
Tabula Nr.8: “SIA „MS siltums” PEST analīze”

Politiskie faktori








Reglamentējošā likumdošana SIA “MS siltums”
sniegto pakalpojumu jomā (siltumenerģijas
pakalpojumi) (+/-)
Pašvaldības regulējošie normatīvie dokumenti
(+/-)
Valsts, pašvaldības vai ES līdzfinansējuma,
grantu utt. iespējas, piedaloties ar SIA “MS
siltums” darbību saistītos attīstības projektos
(+)
Valsts un Eiropas politika ir vērsta uz AER
izmantošanu siltumapgādē (+)
Valsts atbalsts (subsīdijas OIK veidā) turpmāk
nav paredzētas koģenerācijas stacijām (+)

Ekonomikas ietekme
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Ekonomiskā situācija un nozares tendences –
izeja no ekonomiskās lejupslīdes (+)
Inflācijas līmenis valstī (-)
Atkarība no laika apstākļu izmaiņām (-)
Siltuma pieprasījuma svārstības (-)
Nav tiešo konkurentu Madlienā un Suntažos (+)
Ogrē ir liela konkurence (+/-)
Tarifu nosaka SPRK, pēc tarifa projekta, ko
iesniedz pakalpojuma sniedzējs pēc savas
iniciatīvas vai pēc Regulatora pieprasījuma (-)
Patērētāju maksātspējas samazināšanās un
debitoru parādu pieaugums (-)

Ogres novada pašvaldības SIA “MS Siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017. - 2022.gadam

Sociālās un kultūras tendences







SIA “MS siltums” piederība pie pašvaldības
uzņēmumu kategorijas (+)
Ogres novada iedzīvotāju dzīves līmenis,
iedzīvotāju skaita samazināšanās (-)
Patērētāju sekošanas paraugi, apmierināto
klientu atsauksmes (+)
SIA “MS siltums” reputācija (+)
Masu mediju viedoklis (+)
Patērētāju attieksme un viedokļi (+)

Tehnoloģiskā ietekme





Tehnoloģiju pilnveide un attīstība SIA “MS
siltums” piedāvāto pakalpojumu jomā (+)
Informācijas un komunikācijas attīstība,
plašākas komunikācijas iespējas (+)
Inovatīvo tehnoloģiju ieviešanas potenciāls (+)
Licencēšana, sertificēšana (+/-)

Raugoties uz PEST analīzes datiem, varam secināt, ka SIA „MS siltums” darbību pozitīvi
ietekmē pamatā tehnoloģiskie faktori, piemēram, tehnoloģiju pilnveide un attīstība SIA “MS
siltums” piedāvāto pakalpojumu jomā (katlumāju rekonstrukcija un automatizācija, jaudīgu un
efektīvu apkures katlu izvēle, siltumtrašu rekonstrukcija). Tāpat pozitīvu ietekmi rada arī sociālie
faktori, piemēram, SIA “MS siltums” pozitīvā reputācija iedzīvotāju vidū.
Runājot par politiskajiem faktoriem, varam atzīmēt, ka likumdošana un normatīvie akti
no vienas puses ir disciplinējošs faktors. Rīkojoties atbilstoši likumdošanai un normatīvajiem
aktiem, darbība kļūst skaidra un reglamentēta. Vienlaicīgi pastāv tendence veicināt pāreju no
fosilām gāzes (t.sk. koģenerācijas) stacijām un biomasas stacijām. Tomēr no otras puses varam
teikt, ka reglamentējošās normas tomēr ierobežo darbības brīvību, kas netieši var ietekmēt SIA
“MS siltums” attīstību, kā rezultātā šo punktu nevaram nosaukt par absolūti pozitīvu faktoru.
Tādi ekonomiskie faktori kā inflācijas svārstības valstī, siltumenerģijas pieprasījuma
svārstības un pilnīga pakļautība sezonalitātei ir faktori, kas pamatā negatīvi ietekmē SIA „MS
siltums” darbību, tomēr tos SIA “MS siltums” nevar ietekmēt. Tāpat negatīva ietekme ir arī
faktam, ka Ogres novadā ir liels skaits mazu apdzīvoto vietu ar nelielu iedzīvotāju blīvumu.
Iedzīvotāju skaits samazinās saistībā ar negatīvu pieaugumu, kā arī iedzīvotāju pārcelšanos uz
dzīvi tuvākajās pilsētās, piemēram, uz Rīgu vai Ogri. Iedzīvotāju skaita samazināšanās SIA “MS
siltums” nozīmē patērētāju skaita samazināšanos, kā arī gala patērētāju maksātspējas
samazināšanos.
Analizējot sociālās un kultūras tendences, varam konstatēt lielākoties pozitīvu ietekmi,
piemēram, SIA “MS siltums” reputācija, ko pastiprina SIA “MS siltums” piederība publiskā
kapitāla kapitālsabiedrību kategorijai. Daudziem patērētājiem pastāv uzskats, ka valsts un
pašvaldības uzņēmumi ir stabilāki un uzticamāki nekā privātuzņēmumi. Klientu apmierinātība un
labas atsauksmes sniedz pozitīvu ietekmi uzņēmuma reputācijai. Masu mediju ietekmi uz
kapitālsabiedrības darbību pamatā nosaka viedoklis, kas tiek pausts publiskajā telpā. Ja SIA “MS
siltums” tiek minēta neitrālā vai pozitīvā gaisotnē, tas var vairot potenciālo klientu skaitu.
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Novada iedzīvotāju zemais dzīves līmenis un iedzīvotāju skaita samazinājums, ir negatīvs faktors,
jo šādi samazinās arī SIA “MS siltums” esošo un potenciālo klientu skaits.
Kā jau tika minēts iepriekš tehnoloģiskajiem faktoriem ir pozitīva ietekme uz SIA “MS
siltums” darbību, jo, attīstoties tehnoloģijām, rodas arī vairāk iespēju SIA “MS siltums” attīstībai.
Tehnoloģiju pilnveidošana ļauj uzlabot lietotājiem

sniedzamo

pakalpojumu

kvalitāti,

pakalpojuma drošību, kā arī samazina siltumenerģijas zudumus un pakalpojuma izmaksas.

Nozīmīgākie SIA “MS siltums” darbību ietekmējošie iekšējie faktori, kurus SIA “MS
siltums” var ietekmēt, ir atsevišķās vietās esošās novecojušās tehnoloģijas. Madlienā un Suntažos
joprojām ir novecojušas katlu iekārtas un atsevišķi siltumtrašu posmi.
Veicot SVID analīzi, izvērtēsim iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un
problēmas.

Tabula Nr.9: “SIA „MS siltums” SVID analīze”

Stiprās puses








Pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība
Pieeja Valsts Kases izdevīgajiem kredītiem
Labs kredītreitings
Laba kompetentu speciālistu komanda
rekonstrukcijas projektu realizēšanai
(ieskaitot ārpakalpojumu sniedzējus)
Stabila finanšu situācija
Modernu tehnoloģiju un risinājumu
izmantošana projektos

Vājās puses




Iespējas






ES fondu piesaiste attīstības projektu
realizācijai
Tehnoloģiju attīstība un modernizācija
Centralizēta administratīvā vadība
Samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksas
Virzība uz automatizētu katlumāju darbības
nodrošināšanu bez kurinātājiem

Ģeogrāfiski sadrumstalota siltumapgādes
zona, lieli attālumi
Atsevišķās vietās nolietotas ražošanas iekārtas
Pārsvarā nelielas CSS ar proporcionāli lielām
un nemainīgajām izmaksām

Draudi
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Patērētāju, siltumapgādes apjoma
samazināšanās (ēku siltināšana)
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Informācijas par siltumapgādi trūkums
iedzīvotājiem
Novada administratīvie risinājumi
Politisko procesu negatīva ietekme uz
kurināmā cenām
Iedzīvotāju zemā maksātspēja
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Apkopojot SVID analīzes datus, varam secināt, ka SIA “MS siltums” ir vairākas iespējas,
kas izmantojamas, pateicoties tās stiprajām pusēm, piemēram, ņemot vērā pastāvošo pozitīvo
pieredzi 4 ES fondu projektu realizēšanā, speciālistu komandu un aizņēmumu iespējas, pastāv
iespēja turpināt rekonstruēt un modernizēt CSS gan esošajās siltumapgādes sistēmās, gan
palīdzēt pašvaldībai modernizēt CSS citās novada apdzīvotajās vietās.
Tāpat varam secināt, ka, pateicoties savām stiprajām pusēm, SIA „MS siltums” var
mazināt draudu ietekmi, piemēram, moderno, energoefektīvo risinājumu ieviešana un izmaksu
samazināšana spēs kompensēt paredzamo pakalpojuma apjoma samazināšanos.

Sniegtā

pakalpojuma kvalitāte ļaus noturēt esošos klientus, savukārt, stabilā finanšu situācija ļaus veidot
rezerves, no kurām īstermiņā varēs segt izejvielu izmaksu pieaugumu.
SVID analīze parāda arī, ka SIA “MS siltums” ir iespējas izmantot dažādus veidus, lai
mazinātu savas vājās puses, piemēram, izmantojot jaunas tehnoloģijas un uzlabojot
infrastruktūru, samazināt siltumenerģijas zudumus. Tas radīs iespēju noturēt esošos un piesaistīt
jaunus klientus, iespējams, turpmāk palielināt arī neto apgrozījumu. Tāpat, izmantojot ES fondu
piesaistītos līdzekļus un jaunākās tehnoloģiskās iespējas, var atjaunot nolietotos pamatlīdzekļus.
SIA “MS siltums” svarīgi pievērst lielāku uzmanību vājajām pusēm, kuru ietekmi varētu
pastiprināt draudi. Izejvielu sadārdzinājums un iedzīvotāju maksātspēja var būtiski ietekmēt SIA
“MS siltums” darbību, tomēr, atjaunojot tehnoloģijas un samazinot izmaksas un rezultātā arī
tarifu, to var kompensēt. Šīs situācijas iestāšanās iespējamību var mazināt arī, noslēdzot
ilgtermiņa līgumus ar šķeldas piegādātājiem par fiksētu cenu. Izglītojot iedzīvotājus par
efektīvāku siltumenerģijas lietošanu, var samazināt viņu izdevumus un līdz ar to arī palielināt
pakalpojuma apmaksas disciplīnu.
Neto apgrozījuma un iedzīvotāju skaita samazinājums SIA “MS siltums” var radīt
zaudējumus, kas var būtiski ietekmēt SIA “MS siltums” turpmāko darbību un attīstību. Tāpēc SIA
“MS siltums” būtu jādomā par jaunu klientu piesaisti CSS, piemēram, piesaistot dažādus vietējos
uzņēmumus.
Izvērtējot SVID analīzi, varam secināt arī, ka SIA “MS siltums” ir vairāki aspekti, kuros
pilnveidoties un attīstīties, lai noturētu savas pozīcijas un veiksmīgi darbotos. Kā būtiskākais no
tiem ir Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītu modernu, efektīvu un ilgtspējīgu tehnoloģiju
ieviešana, kas nodrošinās zemas ekspluatācijas un personāla izmaksām.

2013.gadā apstiprinātajā un spēkā esošajā “Ogres novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības
plānā 2013. – 2020.gadam” kā augstas prioritātes pasākums tika noteikta ekonomiskā aprēķina
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un izvērtējuma veikšana par iespēju Ogres pilsētas un Ogresgala katlumājām pāriet no dabas
gāzes uz AER (piemēram, granulām un šķeldu) izmantošanu kurināmā vajadzībām. 2016.gadā SIA
“MS siltums” šo mērķi daļēji sasniedza, uzbūvējot un sākot ekspluatēt katlumāju Rietumu 1,
Ogrē. Minētā katlumāja ar 2016.gada jaudu 14 MW spēj nodrošināt 65 - 70% siltumslodzes Ogres
pilsētai ar siltumenerģiju, kuras ražošanā kā kurināmais izmantota šķelda. Tas jau ir daudz, tomēr
Ogrē pastāv arī ievērojams slodzes potenciāls siltumenerģijai, kuras ražošanai šobrīd, kā
kurināmais tiek izmantota dabasgāze (koģenerācijā un katlos). Jāņem vērā, ka pie vidējām
dabasgāzes cenām tarifs par šo siltumenerģiju ir daudz lielāks kā pērkot no SIA “MS siltums”.

Grafiks Nr.11: “Siltumenerģijas slodžu grafiks Ogres pilsētā, situācija uz 2016.gadu”
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10,00

14,00
14,00
14,00

9,80
9,43
4,98

5,00

0,00

20,61
19,04

2,79

2,66

4,39
2,99

3,79
2,36

8,87

6,26
4,51

3,96
3,06

3,38

3,52

dabasgāzes koģenerācija

Dabasgāzes katli

Ekonomaizers

Diennakts slodze

12,45

3,36

3,12

3,46

3,47

3,26

Biomasas katli

Pirms vairāk kā 10 gadiem tika veiktas investīcijas privātajās koģenerācijas stacijās, kas
uz laiku ļāva nedaudz samazināt siltumenerģijas cenu. Tomēr pašreizējais regulējums nosaka, ka
dabasgāzes koģenerācijas stacijām atbalsta mehānisms darbosies tikai līdz 2017./2018. gadam,
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kas nozīmē pēc tam iepirktās koģenerācijas siltumenerģijas pašizmaksas strauju pieaugumu.
Tādēļ ir nepieciešams veikt papildus šķeldas ražošanas jaudu izbūvi Ogres pilsētā. SIA “MS
siltums” katlumājā Rietumu 1, Ogrē ir iespējas uzstādīt vēl papildu šķeldas katlus, kuri varētu
aizstāt līdz šim lēto koģenerācijas siltumenerģiju Ogres centra zonai. Turpinot attīstību, būtu
iespējams uzstādīt papildus biomasas iekārtas ar kopējo jaudu 5-10 MW, veicot ekonomiskus
aprēķinus precīzai jaudas noteikšanai pēc 2017.gada (kad katlumājas Rietumu 1, Ogrē darbība
būs ilgusi pilnu gadu un būs skaidrība par koģenerācijas siltumenerģiju). Pēc 2017.gada būtu arī
jānovērtē pilsētas

attīstības

perspektīvas

(jauni

klienti,

ēku

siltināšana,

siltumtrašu

rekonstrukcija) un situācija saistībā ar koģenerācijas stacijām Ogrē (vai tiks iepirkta
siltumenerģija no tām). Potenciāli pēc vairākiem gadiem līdz pat 90 % siltumenerģijas Ogres
pilsētas centrālajā daļā varētu tikt ražota ar ekonomiski izdevīgāko vietējo kurināmo. Līdzīgi
pastāv iespēja risināt jautājumus par gāzes katlumāju jaudas aizstāšanu ar jaunu katlumāju, kurā
kā kurināmais tiek izmantota šķelda.
Par vienu no izdevīgākajiem kurināmajiem Latvijas apstākļos ir uzskatāms biomasas
kurināmais – šķelda, kas ir mežistrādes un kokrūpniecības atlikumi. Salīdzinājumam - vietējā
kurināmā - šķeldas izmaksas (euro/MWh) vēsturiski ir bijušas gandrīz 2,5 - 3 reizes mazākas nekā
fosilā kurināmā - dabasgāzes izmaksas. Šķeldas priekšrocība ir arī salīdzinoši nelielas izmaksu
izmaiņas 1-2 euro/MWh, kamēr dabasgāzes izmaksu svārstības ir sasniegušas 10-15 euro/MWh
dažu gadu laikā.
Būtiski, ka Latvija ir viena no vadošajām valstīm pasaulē pēc mežu platības uz iedzīvotāju
skaitu, kā arī pēc meža platību blīvuma uz teritorijas vienību. Tāpēc varam secināt, ka šķeldas
materiāls valstī ir pietiekamā daudzumā. Šķeldas materiāls netrūkst arī Ogres un tuvākajos
novados. Turklāt, šķeldas sagatavošanas apjoma pieaugumam ir pozitīva ietekme uz
uzņēmējdarbību un nodarbinātību novadā un Latvijā kopumā.

SIA “MS siltums” galvenais nefinanšu mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt kvalitatīvu
siltumapgādes pakalpojumu Ogres novada iedzīvotājiem. Tādējādi svarīgākais mērķis ir apmierināts klients. Lai panāktu minētos virsmērķus, ir izvirzīti šādi prioritārie nefinanšu virzieni:


stabila un droša siltumenerģijas piegāde patērētājiem;



modernas un efektīvas siltumapgādes tehnoloģijas;



ilgtspējīga darbība (domāšana);



atbildība pret vidi;



palielināt AER īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā;
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atkarībā no nepieciešamības sniegt atbalstu pašvaldībai, piedāvājot efektīvus
tehniskajiem un administratīviem risinājumiem;



padarīt efektīvu CSS administrēšanu;



iedzīvotāju izglītošana par siltumenerģijas patēriņa jautājumiem;



darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana.

Kā jau iepriekš vairākkārt minēts, SIA “MS siltums” finanšu mērķi nav saistīti ar pēc
iespējas lielākas peļņas gūšanu. Kā pašvaldībai piederošs uzņēmums SIA “MS siltums” orientējas
uz klientu apmierinātību, tāpēc galvenais SIA “MS siltums” finanšu mērķis ir gūt taisnīgu peļņu,
kas sniegtu iespēju nomaksāt visas SIA “MS siltums” saistības un veikt pārdomātu investīciju
politiku, vienlaicīgi saglabājot konkurētspējīgus tarifus.
Lai arī tarifu aprēķināšanas metodika ļauj siltumenerģijas tarifa aprēķinā paredzēt tādu
peļņas apmēru, kas atbilst 10% no kopkapitāla, SIA “MS siltums” savā tarifu aprēķinā paredz
mazāku peļņas apmēru. Peļņas apmērs ir tikai tik liels, lai nosegtu kredīta maksājumus un
papildus 2 euro/MWh uzņēmuma attīstībai. Kopā šis peļņas apmērs ir aptuveni 6-7% no
kopkapitāla, tātad tikai 60-70% no pieļaujamā peļņas lieluma.
Papildus ir iespējams definēt sekojošus SIA “MS siltums” finanšu mērķus:


saglabāt zemu siltumenerģijas gala tarifu, modernizējot siltumapgādi un nodrošinot
efektīvu ražošanu un administratīvo vadību;



nodrošināt siltumenerģijas tarifa atbilstību faktiskajām pakalpojuma izmaksām;



nodrošināt finanšu līdzsvara koeficientu (pašu kapitāls/kopējie aktīvi) virs 20% visā
pārskata periodā (Ieskaitot fondu atbalstu (nākamo periodu ieņēmumus));



sasniegt saistību sloga (DEBT/EBITDA) proporciju zem 11;



nodrošināt rentabilitāti un pozitīvu naudas plūsmu, lai varētu segt kredīta maksājumus;



strādāt ar peļņu (samērīgu);



piesaistīt jaunus klientus savām CSS;



samazināt siltumenerģijas pārvades/sadales zudumus siltumtrasēs;



paaugstināt ražošanas efektivitāti, ieviešot automatizāciju;



optimizēt siltumenerģijas ražošanu, samazinot izmaksas;



iespēju robežās un pēc nepieciešamības finansēt savus projektus, piesaistot Eiropas
struktūrfondu finansējumu un samazinot pašvaldībai finanšu slogu.
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SIA “MS siltums” kā siltumapgādes uzņēmuma darbības efektivitāti lielā mērā raksturo
sekojoši rādītāji:


siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficients (%);



siltumenerģijas zudumi trasēs (%);



siltumenerģijas pašpatēriņš ražošanā (%);



elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas ražošanai (kWh/MWh);



elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas pārvadei un sadalei (kWh/MWh);



tīkla ūdens piebarošanas daudzums (m3);



administrācijas izmaksas uz siltumenerģijas apjomu (euro/MWh);



CO2 izmešu apjoma samazinājums un monitorings;



sēra dioksīda (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx) un putekļu jeb cieto daļiņu emisijas
samazinājums un to radītāju regulāra uzlabošana.

SIA “MS siltums” mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficientu
(%), bet visus pārējos minētos koeficientus un vērtības - pēc iespējas samazināt. Protams jāņem
vērā, ka nav iespējams samazināt minēto koeficientu vērtības līdz nullei. Piemēram, katlumājā,
kurā kā kurināmo izmanto šķeldu, nav iespējams ražot siltumenerģiju bez elektrības patēriņa.
Elektrība ir nepieciešama šķeldas padevei kurtuvē, siltumnesējā cirkulācijai, pelnu izvadei utt.
Tāpat nav iespējams pilnībā likvidēt siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs. Savukārt, lai
samazinātu siltumenerģijas zudumus tuvu maksimāli iespējamai robežai, būtu jāiegulda
nesamērojami lielas investīcijas siltumtrašu izolācijā. Ekonomiskais efekts investīcijām, palielinot
izolācijas biezumu virs praksē pieņemtajiem lielumiem, krītas ģeometriskā progresijā un nav
pamatots, ņemot vērā Latvijas vidējās āra gaisa temperatūras. Tomēr ir iespējams samazināt
minēto kritēriju vērtības līdz tehniski-ekonomiski pamatotam minimumam, tādējādi samazinot
SIA “MS siltums” izdevumus un gala rezultātā - arī siltumenerģijas tarifu.
Siltumenerģijas ražošanas lietderības paaugstināšanai ir iespējams izmantot sadegšanas
procesā radušos dūmgāžu siltumenerģiju, veicot dūmgāžu kondensāciju. Saskaņā ar šādu
principu darbojas kondensācijas tipa ekonomaizeri. Šajās iekārtās tiek iegūta lielākā daļa no
dūmgāžu kondensācijas siltumenerģijas, kas citādi ietu zudumā. Kondensācijas tipa
ekonomaizera lietderības koeficients ir atkarīgs gan no ūdens satura kurināmajā, gan arī no
zemās temperatūras siltumtīkla, respektīvi, atgaitas temperatūras. Jo zemāka ir atgaitas
temperatūra, jo ekonomiskāk iespējams izmantot šo iekārtu.
Lai samazinātu sēra dioksīda (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx) un putekļu emisijas gaisā, kā arī
iespējamo risku, ko šādas emisijas varētu radīt cilvēku veselībai un videi, nepieciešams izmantot
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sadedzināšanas iekārtas ar augsto sadegšanas efektivitāti, kā arī vairāku pakāpju dūmgāžu
attīrīšanu. Dūmgāžu attīrīšanai pielieto augstās efektivitātes dūmgāžu attīrīšanas iekārtas –
elektrostatiskos filtrus, kuri spēj nodrošināt ļoti zemu putekļu saturu dūmgāzēs.
Tabula Nr.9: “SIA “MS siltums” darbības rādītāji un mērķis”
Rādītāji

2016
(operatīvie
dati)

Mērvienība

2017
(budžets)

2017
Ogre

2017
Madliena

2017
Suntaži

Mērķis

MWh

33 224

56 641

49 145

4 316

3 179

75 000

%

81%

83%

85%

78%

66%

87%

kWh /
MWh

13

11

9

18

17

8

MWh

31 380

54 876

48 380

3 790

2 706

72 975

Siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām
Siltumenerģijas relatīvais (%) patēriņš pašu
vajadzībām

MWh

493

765

765

0

0

900

%

1,5%

1,35%

1,55%

0

0

1,2%

Siltumenerģijas zudumi tīklā

MWh

1 351

999

0*

525

474

1125

%

4%

2%

0%

12%

15%

1,5%

kWh /
MWh

1

1

0

7

6

1

m3

23

23

0

0

23

0

Neto siltumenerģija (saražotā)
Siltuma avota (ražošanas) neto lietderības
koeficients
Elektroenerģijas patēriņš (relatīvais) uz vienu
neto siltumenerģijas vienību
Patērētājiem pārdotais siltumenerģijas
daudzums

Siltumenerģijas relatīvie (%) zudumi tīklā
Elektroenerģijas relatīvais patēriņš pārvadei
un sadalei uz vienu pārdotās siltumenerģijas
vienību
Tīkla ūdens piebarošanas daudzums

*tīkls ir kā katla iekšējais loks, atspoguļots kā siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām

2017. gada SIA “MS siltums” budžeta galvenie peļņas un zaudējumu aprēķina rādītāji:


plānotie ieņēmumi 1,8 miljoni euro;



bruto peļņa 518 tūkstoši euro;



EBITDA 438 tūkstoši euro;



neto peļņa 159 tūkstoši euro.
Tabula Nr.10: “SIA “MS siltums” peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.un 2017.gadu”
Ogre, Madliena, Suntaži (KOPĀ)
Rādītājs

Mērv.

2016 (operatīvie
dati)

2017 (budžets)

%

(izmaiņas)

Ieņēmumi

euro

1 031 125

1 779 608

73%

Izdevumi
Kurināmā izmaksas
Elektroenerģijas izmaksas
Ražošanas personāla izmaksas
Materiālu piegādes u.c. izmaksas
Ieturējums par siltumtrasēm
Kopā ražošanas izdevumi

euro

1 620 311
955 800
92 336
107 923
83 988
21 572
1 261 618

61%

euro

1 004 162
592 609
69 170
88 587
41 397
21 572
813 334

Bruto peļņa

euro

217 791

517 990

euro
euro
euro
euro
euro
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33%
22%
103%
0%
55%

138%
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Administratīvie izdevumi
EBITDA*
Pamatlīdzekļu nolietojums
EBIT**
Procentu maksājumi
EBT***
Nodokļi

euro

euro

68 588
149 203
85 423
63 780
34 579
29 201
2 237

80 065
437 924
208 864
229 060
66 000
163 060
3 764

NETO PEĻŅA

euro

26 964

159 297

Euro
euro
euro
euro
euro

17%
194%
145%
259%
91%
458%
68%

491%

*EBTDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmuma ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma;
** EBIT - saimnieciskās darbības peļņa pirms finanšu posteņiem/procentu maksājumiem un nodokļiem;
*** EBT – peļņa pirms nodokļiem.
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2017. gada SIA “MS siltums” budžeta galvenie bilances rādītāji:


SIA “MS siltums” pašu kapitāla palielināšana līdz 190 tūkstošiem euro (2017. gads ir
pirmais gads, kad ir pozitīva nesadalītā peļņa un pašu kapitāls pārsniedz akciju kapitālu);



ilgtermiņa saistības – 4,7 miljoni euro;



SIA “MS siltums” aktīvi uz 2017. gada beigām 7,9 miljoni euro.

Tabula Nr.11: “SIA “MS siltums” operatīvā bilance uz 31.12.2016., budžeta bilance uz 31.12.2017.”
Bilances posteņi

Mērv.

Ogre, Madliena, Suntaži (KOPĀ)
2016 (prognoze)

2017 (budžets)

7 054 657
7 054 657

7 557 456
7 557 456

54 964
264 980
34 473
4 219
358 636

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

euro

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

euro

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Kopā apgrozāmie līdzekļi

euro

53 826
243 200
19 913
4 219
321 157

KOPĀ AKTĪVS

euro

7 375 814

7 916 092

Akciju kapitāls

euro

Nesadalītā peļņa un rezerves

euro

100 000
(69 001)
30 999

100 000
90 296
190 296

4 299 222
2 668 664
6 967 886

4 662 425
2 668 664
7 331 089

154 586
95 860
144 262
394 708

Naudas līdzekļi

euro

Parādi piegādātājiem
Krājumi

euro

Citi debitori

euro

PAŠU KAPITĀLS

Kopā pašu kapitāls

euro

ILGTERMIŅA KREDITORI
Ilgtermiņa aizņēmumi

euro

Nākamo periodu ieņēmumi*

euro

Kopā ilgtermiņa kreditori

euro

ĪSTERMIŅA KREDITORI

Kopā īstermiņa kreditori

euro

136 807
95 860
144 262
376 929

Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori

euro

7 344 815

7 725 797

KOPĀ PASĪVS

euro

7 375 814

7 916 092

Parādi piegādātājiem

euro

Nodokļu parādi

euro

Uzkrātās saistības un pārējie īstermiņa kreditori

euro

*saņemtie ES struktūrfondu līdzekļi
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2017. gada SIA “MS siltums” naudas plūsmas galvenie rādītāji:


investīcijas – 711,6 tūkstoši euro;



naudas un naudas ekvivalentu atlikums perioda beigās – 55 tūkstoši euro;



ilgtermiņa saistības:
-

Kredīta maksājumi par esošajiem aizņēmumiem 318 tūkstoši euro;

-

Tiks finansēti attīstības projekti 682 tūkstši euro apmērā saistībā ar
kapitālieguldījumu plānu.



naudas plūsmai ir sezonāls raksturs – gada pirmajā pusē tiek veidoti naudas uzkrājumi,
savukārt, sākot ar 3.ceturksni, tiek veidoti izejmateriālu krājumi, un naudas plūsmā ir
skaidras naudas samazinājums;



decembrī skaidras naudas samazinājums skaidrojams ar kreditoru samazinājumu
(apmaksāti atlikušie parādi par krājumu veidošanu no vasaras sezonas).
Tabula Nr.12: “SIA “MS siltums” naudas plūsmas prognoze 2017.gadam”
Naudas plūsma

2017

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

415 599
1 779 608
1 345 447

295 831

131 903

(19 444)

7 308

864 299

228 707

94 410

592 192

579 126

202 911

126 807

436 603

14 560

11 200

(19 040)

56 000

(33 600)

21 780

32 955

(245 205)

0

234 030

17 778

54 814

(158 137)

68 952

52 150

(711 664)
(111 000)
0
(600 664)

(19 500)

(91 500)

(61 000)

(539 664)

(1 500)

(76 500)

(31 500)

(1 500)

0

0

0

0

(18 000)

(15 000)

(29 500)

(538 164)

297 203
681 664
318 461
66 000

(96 615)

(15 315)

(34 915)

444 049

0

81 000

61 000

539 664

79 615
17 000

79 615
16 700

79 615
16 300

79 615
16 000

Naudas un naudas ekvivalentu
(samazinājums) / pieaugums

1 138

179 716

25 088

(115 360)

(88 307)

Naudas un naudas ekvivalentu atlikums
perioda sākumā

53 826

53 826

233 542

258 631

143 271

Naudas un naudas ekvivalentu atlikums
perioda beigās

54 964

233 542

258 631

143 271

54 964

I. Naudas plūsma no operatīvās darabības
1. Ieņēmumi no operatīvās darbības
2. Izdevumi no operatīvās darbības
3. Krājumu izmaiņas (samazinājums) /
pieaugums
4. Debitoru izmaiņas (samazinājums) /
pieaugums
5. Kreditoru izmaiņas (samazinājums) /
pieaugums
II. Naudas plūsma no kapitālieguldījumiem
1. Iegādāti pamatlīdzekļi
2. Nemateriālie ieguldījumi
3. Iegādātas iekārtas un būves
III. Naudas plūsma no finansēšanas
darbības
1. Saņemtie aizdevumi
2. Atmaksātie aizdevumi
3. Atmaksāti procentu maksājumi par
aizdevumu
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Grafiks Nr.12: “SIA “ MS siltums” 2017.gada naudas plūsmas rādītāji”
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