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Iedzīvotāji satraukti, vai spēs
maksāt par siltumu, dažviet arī
paš valdībās vēl valda neziņa par
gaidāmo apkures sezonu, vai būs,
ar ko kurināt, jo ar iepirkumiem
neveicas kā citus gadus. Ja ie-
priekš bija ierasta prakse noslēgt
līgumu par kurināmā piegādi visai
apkures sezonai, tagad piegādātāji
tam piekrīt nelabprāt, jo ir nezinā-
mais – mainīgā kurināmā cena.

Par siltumapgādi Cēsīs, kur to
nodrošina uzņēmums “Adven Lat -
via”,    jau rakstījām pagājušajā ne-
dēļā. Atgādināsim, ka uzņēmums
kurināmā piegādes līgumus par
šķeldu un dabasgāzi noslēdzis uz
visu apkures sezonu, tiesa, ar no-
sacījumu, ka cena noteiktā diapa-
zonā var mainīties.

“Druva” apzināja situāciju Cē -
su novada apvienību pārvaldēs.
Lai arī tā ir atšķirīga, visi pārlieci-
nāti, ka nav pamata satraukumam. 

AmAtAs ApvIenībAs
pārvAlde    

Amatas apvienības pārvaldē
centralizētā siltumapgāde ir tikai
Ģikšu ciemā, un, kā stāsta pārval-
des vadītāja Elita Eglīte, šķelda sa-
gādāta: “No iepriekšējās sezonas
kurināmā atlikums bija diviem
mē nešiem, tagad nopirkts nāka-
majiem. Līgums ar piegādātāju
noslēgts. Jaunais siltum enerģijas
tarifs sagatavots, pieaugums    nav
pārāk liels, jo joprojām par ļoti iz-
devīgu cenu iepērkam elektrību.
Līgums par elektroenerģiju ir līdz
gada beigām, kas būs tālāk, rādīs
nākamais iepirkums. Ir skaidrs, ka
pieaugums noteikti būs, tas ietek-
mēs otru apkures sezonas pusi, bet
ar iegādāto kurināmo ceram līdz-
svarot šo apkures sezonu.”

Arī visās apvienības pārvaldes
skolās apkures materiāls sagādāts,
visur līgumi noslēgti, kurināmā
piegādes uzsāktas un apkuri varēs
sākt, kad tas nepieciešams.      

JAunpIebAlgAs 
ApvIenībAs pārvAlde

Jaunpiebalgā siltumu daudzdzī-
vokļu mājām nodrošina uzņēmējs,
bet dažas katlumājas ir arī pašval-
dības pārziņā. Apvie nības pārval-
des vadītāja Dace Bišere – Val -
demiere stāsta, ka šonedēļ noslēg-
sies iepirkumi par  mal kas, granu-
lu piegādi pašvaldības vajadzī-
bām: “Ir sajūta, ka uzņēmēji ne-
steidz pieteikties iepirkumos, lai-
kam nogaida, varbūt cena vēl
kāps. Viena pašvaldības katlumāja
apsilda pārvaldes ēku un kultūras
namu, tās vajadzībām tūlīt pēc ie-
priekšējās sezonas nopirkām gra-
nulas, piebērām pilnas tvertnes.
Tiesa, ar to nepietiks visai sezonai,
bet iesākumam ir. Mūsu pārziņā
arī apkures nodrošināšana abās
skolas ēkās, katrai sava katlumāja,
un divas katlumājas Zo sēnos. 

Septembrī beigsies iepirkums
par siltumtrases izbūvi no katlu-
mājas, kas nodrošina siltumu
daudzdzīvokļu namiem, uz sā-
kumskolu. Līdz gada beigām tai
jābūt nodotai eksplu atācijā, līdz
tam apkuri sākumskolā turpinās
nodrošināt pašvaldība.”

Daudzdzīvokļu mājām, Mūzikas
un mākslas skolai siltumenerģiju
nodrošina uzņēmējs, tur pēc pār -
val des vadītājas teiktā situācija
skaidra. Apkure, protams, maksās
dārgāk, jo mainījusies šķeldas ce-
na. Uzņēmējs uzlabo katlumāju,
bet detaļu piegāde kavējas, tiklīdz
tā būs, viss tiks izdarīts. 

“Ar uzņēmumu līgums uz pie-
ciem gadiem, vēl divas sezonas
turpinās sniegt pakalpojumu. Viņi
norāda, ka vienojušies par šķeldas
piegādi, tā būs, un apkures sezona
tiks sākta laikā.

Mums jau liekas, ka situācija
šobrīd skaidra, bet realitātē tā var
mainīties jebkuru dienu,” norāda
D. Bišere – Valdemiere.

līgAtnes ApvIenībAs
pārvAlde

Līgatnē siltumenerģijas ražoša-
nu un piegādi nodrošina pašvaldī-

bas kapitālsabiedrība “Līgatnes
komunālserviss”, un šī ir vienīgā
vieta novadā, kur apkurei iz man -
toja tikai gāzi. Jau vasarā kapitāl-
sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Mikus Dzenis sacīja, ka tiek do-
māts par pāreju uz šķeldu vai gra-
nulām, taču pašvaldības informā-
cija liecina, ka situācija nav mainī-
jusies. 

Cēsu novada pašvaldības iz -
pild direktore Līga Bukovska stās-
ta, ka jau ilglaicīgi notiek saziņa ar
“Līgatnes komunālserviss” valdes
priekšsēdētāju par to, ka vajadzētu
mainīt apkures veidu uz tādu, kas
iedzīvotājiem, viņu pirktspējai
draudzīgāks: “Pašvaldība piedā-
vājusi vairākus variantus, arī šķel-
das apkures katlus, bet pēdējās sa-
runās esam ieteikuši, ka varbūt
vērts izskatīt jautājumu par šķidrā
kurināmā izmantošanu, uzstādot
dīzeļdegvielas degļus un tvertnes
tajās katlumājās, kur tas iespē-
jams. Tiks darīts viss iespējamais,
lai līdz apkures sezonai to varētu
paspēt, bet var pirmo mēnesi kuri-
nāt ar gāzi. Pat ja nav līguma, bez
gāzes neviens nepaliks, jo ir pēdē-
jā garantētā piegāde, kas var ilgt
vēl pusgadu, bet tad gāzes cena ir
tāda, kāda konkrētajā brīdī ir tirgū.

Atzīšu, ka šobrīd novadā bažī-
gākā vieta ir Līgatne, bet ceram,
ka izdosies paveikt visu iespēja-
mo, lai tarifs būtu iespējami drau-
dzīgāks iedzīvotājiem.”

pārgAuJAs ApvIenībAs
pārvAlde

Pārgaujas apvienībā centralizē-
tā apkure ir Stalbē, Raiskumā,
Straupē, visur šo pakalpojumu
sniedz pašvaldība. Pārgaujas ap-
vienības pārvaldes vadītājs Didzis
Zemmers stāsta, ka šobrīd no-
slēgts līgums par šķeldas piegādi
Stalbes katlumājai: “Cenas pieau-
gums, protams, liels, tāpēc izskatī-
jām pat iespēju pirkt malku un
šķeldot pašiem, bet sapratām, ka
tas neiznāk lētāk, tāpēc jāpieņem
cena, kāda ir tirgū. Iepirkums no-
slēdzies arī par granulu iegādi, kas
tiek izmantotas pašvaldības pārē-

jās katlumājās, tiek gatavots un
slēgts līgums.”

Pārvaldes vadītājs gan norāda,
ka valstī situācija tāda, ka arī no-
slēgtie līgumi vēl pilnībā negaran-
tē kurināmā piegādi visā paredzē-
tajā periodā, jo uzņēmējs jebkurā
brīdī var lauzt līgumu, redzot, ka
nespēj izpildīt nosacījumus. 

“Latvijā nevajadzētu būt šķel-
das, granulu, malkas deficītam, jo
koksnes ir pietiekami daudz. Ma -
nuprāt, valstij vajadzētu padomāt,
kā vispirms nosargāt iekšējo tirgu,
tā pieprasījumu un tikai tad ļaut
eksportēt. Jautājums, kāpēc iekšē-
jais tirgus šajos apstākļos tomēr
nav prioritāte,” saka D. Zem mers.

prIekuļu ApvIenībAs
pārvAlde

Centralizēto siltumapgādi Prie -
kuļos un Liepā nodrošina pašval-
dības katlumājas, pārvaldes vadī-
tāja Evita Šīrante stāsta, ka šajā
nedēļā noslēgsies iepirkumi par
šķeldas iegādi, kas tika sludināti
atkārtoti: “Pirmajā iepirkumā par
kurināmā piegādi visai apkures se-
zonai piegādātāju neizdevās atrast.
Neviens nebija gatavs slēgt līgu-
mu tik ilgam termiņam, jo cena
katru dienu mainās. Neviens neap-
ņemas, ka  varēs piegādāt kurinā-
mo par konkrētu cenu visai apku-
res sezonai. Atkārtotajā iepirkumā
esam noteikuši samazinātu piegā-
des termiņu (līdz gada beigām), lai
varam iegūt šķeldu apkures sākša-
nai, un šoreiz ir cerības, ka kurinā-
mais būs. Tiklīdz noslēgsies šis ie-
pirkums, sludināsim to nākama-
jam periodam.” 

Vēl nav arī līguma par dabas
gāzes iegādi. Galvenais kurinā-
mais gan Priekuļos, gan Liepā ir
šķelda, dabasgāze vajadzīga tikai
situācijās, ja gaisa temperatūra bū-
tiski pazeminās. 

“Bez apkures nepaliksim, jautā-
jums jau tikai viens – cena,” saka
E. Šīrante. “Tiklīdz būs noslēgti lī-
gumi un zināmas cenas, izstrādā-
sim jauno tarifu, lai var iesniegt
domē apstiprināšanai.”

Vasarā Liepas katlumājā pār-

mūrēta krāsns, tā bija izdegusi.
Tāpēc iedzīvotājiem mēnesi nācās
iztikt bez karstā ūdens. Liepā kar-
sto ūdeni nodrošina centralizēti,
Priekuļos tas ir pašu iedzīvotāju
ziņā, dzīvokļos uzstādīti boileri.      

vecpIebAlgAs 
ApvIenībAs pārvAlde

Vecpiebalgas apvienībā centra-
lizētā siltumapgāde ir visu pagastu
centros, risinājumi izvēlēti dažādi.
Vecpiebalgā pakalpojumu sniedz
uzņēmējs, pārējās apdzīvotajās
vietās šo funkciju veic pašvaldība.

Pārvaldes saimniecības nodaļas
vadītājs Andris Lapiņš stāsta, ka
vēl turpinās    iepirkums par pakal-
pojuma sniegšanu Vecpiebalgā.
Šis esot jau otrs iepirkums par ap-
kures nodrošināšanu Vecpiebalgā,
pirmajā neviens neesot pieteicies. 

“Pirmajā iepirkumā līguma ter-
miņš bija noteikts pieci gadi, tas
laikam atturēja uzņēmējus, jo šo -
brīd neviens nevar iedot savu cenu
ilgākam laikam,” stāsta A. Lapiņš.

Lai arī pakalpojuma sniedzējs
vēl nav zināms, iedzīvotājiem tiek
nodrošināts karstais ūdens. Vec -
pie balgā var izmantot gāzi vai
šķidro kurināmo, uzņēmējs, kurš
apņemas sniegt pakalpojumu, pats
var izvēlēties uzstādīt iekārtas
šķeldai, granulām.

Jautāts, kas notiek situācijā, ja
neviens nepiesakās arī otrajā iepir-
kumā, vai arī Vecpiebalgas ciemā
kurināšanu uzņemsies pašvaldība,
A. Lapiņš saka, ka tad apkuri tur-
pinās iepriekšējais pakalpojumu
sniedzējs, bet šobrīd interese esot,
un šis iepirkums, visticamāk, no-
slēgšoties veiksmīgi: “Iedzīvotā -
jiem nav satraukuma, bez apkures
neviens nepaliks. Cik zināms, ne-
esam vienīgie, kuriem vēl viss
procesā, bet līdz apkures sezonai
jautājumi tiks atrisināti, šobrīd ne-
zināmais ir cena.” 

Pārējās apdzīvotās vietās par
kurināmā piegādi līgumi ir noslēg-
ti, piegāde sākusies, apkures sezo-
na sāksies laikā. q

Apkures sezona tuvojas, 
nezināmo joprojām daudz

Šī gada rudens ir citāds
nekā iepriekšējie. 
Šogad vairāk runājam,
domājam par gaidāmo
apkures sezonu, un 
šajās runās un domās
vairāk iezogas 
pamatotas bažas. 

Pagaidām nav zināms, cik katrā Cēsu no-
vada pārvaldē maksās siltums, jo tarifus varēs
aprēķināt pēc visu līgumu par kurināmā piegā-
di noslēgšanas, bet ne visur tas jau izdarīts. 

Cēsu novadā siltuma tarifus apvienību pār-
valdēs apstiprina domes sēdē. Izņēmums ir
Cēsis, kur tarifu apstiprina Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisija (SPRK). 

Jau rakstīts, ka līdz 1.oktobrim Cēsīs spēkā
siltumenerģijas tarifs 80,15 eur/MWh, pēc tam
tas būs 146,95 eur/MWh. Te gan jānorāda, ka
tarifs var mainīties atkarībā no kurināmā ce-
nas. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misija (SPRK) piešķīrusi “Adven Latvia” atļauju

kurināmā cenas izmaiņu gadījumā pašiem no-
teikt siltumenerģijas tarifus.

Atgādināsim, ka domes deputāti jūlija sēdē
apstiprināja noteikumus “Siltumenerģijas apgā-
des pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodi-
ka Cēsu novada apvienību pārvaldēs”.
Noteikumos uzskaitītas izmaksas, kas iekļauja-
mas, aprēķinot siltumenerģijas tarifu. Atrunāta
arī tarifa pārskatīšanas kārtība, noteikts, pie
kādiem nosacījumiem to var darīt. 

Apvienību pārvaldes kopā ar Finanšu pār-
valdi sagatavo tarifu pēc apstiprinātās formulas
un iesniedz aptipināšanai domes sēdē. 

Šobrīd jaunais tarifs jau aprēķināts Amatas
apvienības pārvaldē, kur centralizētā apkure ir
tikai Ģikšu ciemā. Kā norāda pārvaldes vadītā-
ja Elita Eglīte, pieaugums ir par 46,7 procen-
tiem.    

Jaunpiebalgā pašvaldība no privātā uzņē-
mēja saņem cenu, cik maksās viena megavat-

stunda siltuma, tai klāt pieliek pārējos izdevu-
mus atbilstoši pieņemtajiem noteikumiem, un
tad tiek izstrādāts galīgais siltumenerģijas ta-
rifs. Pārvaldē norāda, ka uzņēmējs informējis,
ka šobrīd megavatstundas izmaksas sastāda
104,80 eiro bez PVN, kas ir uz pusi dārgāk ne-
kā līdz šim. 

Tarifu projekti jāiesniedz līdz septembra do-
mes Finanšu komitejas sēdei, kas plānota
29.septembrī, tad tarifus virzīs uz domes sēdi
6.oktobrī, ja vien netiek rīkotas kādas ārkārtas
sēdes šī jautājuma risināšanā.

Līdz jaunu tarifu apstiprināšanai spēkā ir
esošais tarifs. q

Tarifi vēl tiek rēķināti

Cēsu novada pašvaldības izpilddirek-
tore Līga Bukovska stāsta, ka satraukumam
nav pamata, apkure novadā sāksies visur:
“Pēdējā mēneša laikā regulāri sazināmies
ar pārvaldēm, interesējamies, kā sokas ar
iepirkumiem, kā ar gatavību apkures sezo-
nai. Situācijai sekojam aktīvi.”

Redzot, cik sarežģīti iet ar iepirkumiem,
rodas jautājums par iespēju rīkot vienotu ku-
rināmā iepirkumu visā novadā.
Izpilddirektore    norāda, ka tas tomēr nav
reāli, jo novads ļoti liels, apkures sistēmas
dažādas, kurināmais atšķirīgs. Tāpēc lemts,
ka katra pārvalde organizē savu iepirkumu
procedūru. 

Jau tagad pilnīgi skaidrs, ka par siltumu
visur nāksies maksāt vairāk, kas rada nāka-
mo jautājumu – kā ietaupīt siltumu. Un te at-
bildes meklēs ne tikai iedzīvotāji, bet arī
paš valdība, domājot, kā ekonomēt tās pārzi-
ņā esošajās ēkās, tostarp izglītības iestā-
dēs.q

bez siltuma neviens nepaliks Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis Gabrāns

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA "Cēsu Druva”.


