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1880. gados ASV tika ieviesta pirmās paaudzes sistēma. 

• Tvaiks kā siltuma nesējs. Izplatītākā sistēma ASV un Eiropā 1930. gados.

• Ievērojami siltuma zudumi un eksplozijas risks augsta spiediena dēļ.

2 paaudze. 1930. gadi līdz 1970. gadi

• Ar spiedienu saspiests karsts ūdens kā siltuma nesējs. Temperatūras virs 
100°C. Plaši izmantotas Padomju veidotās DH sistēmās. Materiālietilpīgas 
smagas sistēmas.

Trešās paaudzes sistēma ieviesta 1970. gados, saukta arī par „Skandināvijas 
Centralizēto Apkuri“.

• Siltumnesējam ir zemāka temperatūra nekā 2. paaudzes sistēmai. Iepriekš 
izolētas caurules ir ieraktas tieši zemē.

CSA sis†ēmu vēsturiskais apskats
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Centralizētās siltumapgādes attīstības tendences
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Pārvades temperatūra

Pirmssagatavošana

Materiālu izmantošana
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Ražošana – aktīvi, kas ražo siltumu sadalei. Parasti iekļauj enerģētikas centra attīstīšanu, būvniecību, 
uzturēšanu un darbību.

Pārvade– galvenā siltumtīklu infrastruktūra siltuma sadalei no enerģijas centra gala patērētājam (-iem).

Piegāde klientu ražotnēm– siltuma sistēmas bloka / apakšstacijas uzstādīšana un darbība; saskarne ar 
klienta iekšējo siltuma sadales tīklu, un caur kuru siltumenerģija tiek nodota no primārā sadales tīkla uz 
klienta ēku. Ietver uzskaiti un norēķinus.

Siltumtīkla fiziskie aktīvi
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Pašu ražošana / pašu piegāde

Organizācijai pieder visi aktīvi. Pati sevi 
apgādā ar nepieciešamo siltumu. Šī modeļa 
variants ir tāds, ka vairākām publiskā sektora 
struktūrām pieder kopīgs siltumtīkls un tas 
tiek izmantots tikai vai galvenokārt tikai savas 
ēkas apgādei.

Siltuma piegādes līgumu veidi (1)
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Pašu ražošana / piegāde trešajām pusēm.

Vienai organizācijai (piem. vietējā 
pašvaldība) pieder ražošanas aktīvi un 
sadales tīkls un tā piegādā siltumu savām 
ēkām un trešo pušu ēkām.
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Siltuma piegādes līgumu veidi (2)



Trešo pušu ražošana / pašu izplatīšana

Ražošanas aktīviem un sadales tīklam ir 
dažādi īpašnieki un tīkla īpašnieks apgādā 
savas ēkas.

Piemēram, vietējā pašvaldība iepērk siltuma 
pārpalikumus no atkritumu apsaimniekošanas 
objekta un apgādā vairākas ēkas izmantojot 
savu sadales tīklu.

Siltuma piegādes Līgumu veidi
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Trešo pušu ražošana / trešo pušu piegāde

Būs vairāki dažādi siltumapgādes līgumi, kurus var 
strukturēt dažādos veidos:

• Siltuma ražotājs piegādā siltumu tīkla 
operatoram pamatojoties uz tīkla / apjoma 
līgumu, un tīkla operators pārdod siltumu 
gala lietotajiem saskaņā ar individuālajiem 
klientu līgumiem;

• Siltuma ražotājs slēdz līgumus tieši ar gala 
lietotājiem par siltuma piegādi. Gan gala 
lietotājs, gan siltuma ražotājs maksā tīkla 
operatoram pieslēguma maksu un maksu par 
tīkla lietošanu.

Siltuma piegādes Līgumu veidi
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Galvenie piegādes modeļi
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Maksa par siltumu un to struktūra ir atkarīga no vairākiem 
faktoriem un tie ir rūpīgi jāveido balstoties uz konkrēto projektu. 
Parasti siltuma tarifam ir vairākas sastāvdaļas:

Savienojuma maksa. Vienreizējs maksājums, kas atspoguļo jauna 
klienta tīkla savienojuma nodrošināšanu.

Fiksēti elementi – ikgadēja fiksēta maksa, līdzīgi kā ikgadējie 
komunālie maksājumi, parasti tiek rēķināta pamatojoties uz €/dienā 
par klienta veidu.

Mainīgie elementi– uz apjomu balstīts maksājums (€/MWh), kas 
mainās atkarība no patērētā siltuma daudzuma, ko uzskaita siltuma 
skaitītājs.

Siltuma tarifa komponentes
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Centralizētās siltumapgādes projektu finansēšana var būt izaicinājums, tāpat kā ar citiem 

infrastruktūras projektiem. Ir nepieciešams pareizais investors, kurs vēlas stabilus, bet ilgtermiņa 

ieguldījumu virzienus.

Arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji saskaras ar konkurenci siltumapgādes 

jomā.

Vietējās pašvaldības un valstu valdības ieņem būtisku lomu vietējā enerģijas piegādē. Tās var 

palīdzēt nodrošināt biznesa lietas ar plašāku ilgtermiņa redzējumu atvieglojot un dodot piekļuvi 

zemu izmaksu finansējumam, lai stimulētu privātās investīcijas un nozares darbību.

Eiropas klimata pārmaiņu mazināšanas politika veicina energoefektivitātes pasākumus, kas 

samazina enerģijas pieprasījumu siltumam un līdz ar to arī centralizētās siltumapgādes tirgu.

Tirgus izaicinājumi
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Valsts sektors var vieglāk un par zemākām izmaksām piesaistīt finansējumu projektam. 
Centralizētās siltumapgādes infrastruktūru finansēšana var būt sarežģīta, jo ilgtermiņa 
ieguldījumu atdeves periods ne vienmēr viegli atbilst privātā sektora kapitāla rentabilitātei;

Valsts sektors varētu būt ieinteresēts attīstīt un saglabāt kontroli pār projektu, lai sasniegtu 
plašākus sociālos un vides mērķus;

Tas varētu nodrošināt bāzes slodzes, lai nodrošinātu pietiekamu siltuma pieprasījumu un 
samazinātu enerģijas pieprasījuma risku (t.i. risks, ka nepietiek siltuma pieprasījuma un relatīvo 
ieņēmumu, lai saglabātu ieguldījumu ekonomisko dzīvotspēju).

Publiskā sektora lomas nozīme CSA projektu izstrādē:
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Situācija dažās Baltijas jūras 
reģiona valstīs
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Siltuma piegādes līgumi: Zviedrijā dominē pašu ražošana / piegāde 
trešajām pusēm, bet ir arī pietiekoši daudz tīklu ar trešās puses 
ražošanu / trešās puses piegādi vai jaukta abu veidu kombinācija. 
Šādos gadījumos, tīkla operators ir vienmēr atbildīgs par pīķa slodzes 
piegādi.

Pašreizējā tendence, ko noteicis viens no lielākajiem Zviedrijas 
CSA uzņēmumiem EON, ir tas, ka tie pārdod savu produkciju un 
koncentrējas būt par tīkla operatoriem.

Zviedrija (1)
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Lielākā daļa Zviedrijas CSA tīklu, klientam pieder siltummainis / centralizētās siltumapgādes 
siltummezgls, bet dažos gadījumos tie pieder tīklu operatoram.

Zviedrija (2)
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Tīkli nepieder 
operatoram

Tīkli nav ēku īpašnieku 
pārvaldījumā

Vienģimeņu. mājokļi 18 316

Nelielas daudzstāvu 
dzīvojamās mājas 28 317

Lielas daudzstāvu 
dzīvojamās mājas 26 302



Lielākā daļā Igaunijas siltumapgādes līgumu pieder pie veida 
pašražošana / tieša piegāde trešajām pusēm, izņemot dažus 
mazākus CSA tīklus, kas var atšķirties no minētā veida.

Pamatojoties uz Centralizētās siltumapgādes Likumu, siltuma 
sadales operatoriem jāsaskaņo maksimālā samaksa par siltuma 
enerģijas piegādi klientiem, ar Igaunijas Konkurences pārvaldi.

Igaunija
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Lodzas un Poznaņas gadījumā siltumtīkli un galvenie siltumenerģijas avoti paliek viena uzņēmuma 
īpašumā (Veolia Energia Polska SA). Šajā gadījumā siltumapgādes līgumi var tikt definēti kā pašu 
ražošana / piegāde tikai trešajām pusēm. Citās lielajās pilsētās vissvarīgākais siltumapgādes 
veids ir trešo pušu ražošana / trešo pušu piegādes trešajām pusēm.

Maksājuma likmēs var veidoties lielas atšķirības – individuālas komponentes izrietošajai siltuma 
cenai pat viena siltumapgādes uzņēmuma ietvaros un vienā pilsētā, atkarība no atrašanās vietas, 
(ņemot vērā siltuma avota veidu) un klienta veida.

Polija
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Trešo pušu ražošana / trešo pušu piegāde. 
Siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskos procesus uzrauga 
siltumapgādes operators

Šobrīd pieslēgums pie siltumtīkliem tiek veikts par 
pieslēguma maksu un tiek samaksāts siltumtīkla 
īpašniekam vairākos maksājumos 18 mēnešu laikā. 
Pieslēguma maksas apmēru nosaka Karēlijas Republikas 
Valsts Komiteja, kas atbild par likmēm un tarifiem.

Krievija (Karēlija)
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Avots: Publisks domēns, 
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Tipiski siltumapgādes līgumi Dānijā ir: pašu ražošana/ 
piegāde trešajām pusēm; trešo pušu ražošana / trešo 
pušu piegāde.

Parasti siltuma tarifu veido vairākas sastāvdaļas: 
savienojuma maksa, fiksēts maksājums un uz apjomu 
balstīts maksājums (€/MWh), kas mainās atkarībā no 
patērētā siltuma, kas tiek uzskaitīts ar siltuma 
skaitītāju.

Dānijā centralizētās siltumapgādes uzņēmumi ir 
bezpeļņas uzņēmumi; tiem nav atļauts iekasēt 
samaksu, kas pārsniedz patiesās siltumapgādes 
izmaksas, ieskaitot nākotnes ieguldījumus, kuru 
atmaksāšanās laiks ir 30 gadi.

Dānija

22

Foto: Jesper Markward Olsen no FreeImages

https://www.freeimages.com/photographer/jmolsen-36193
https://www.freeimages.com/photographer/jmolsen-36193
https://freeimages.com/


Centralizētā apkure ir balstīta uz pašu ražošanu / piegādi 
trešajām pusēm

Siltumapgādes līgumiem jāatbilst Somijas Enerģijas 
Līguma noteikumiem (Energiateollisuus). Centralizētas 
siltumapgādes cenu parasti nosaka pieslēguma maksa, 
enerģijas cena (€/MWh) un fiksētais maksājums, kas 
piesaistīts ūdens plūsmai vai siltuma patēriņam.

Centralizētās siltumapgādes tīkli būs atvērti turpmāk arī 
trešajām pusēm. Pastāv daži pilotprojekti, kuros trešās 
puses jau var piegādāt siltuma pārpalikumus centralizētās 
siltumapgādes tīklam.

Dažiem centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem ir 
sezonālas cenas, kur enerģijas maksa ir fiksēta cena par 
konkrētiem mēnešiem.

Somija
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Secinājumi
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Cenu dilemma un dinamiska cenu noteikšana



CSA kompānijas saskartos ar lielu risku, ja to cena par siltumenerģiju tiktu noteikta ilgam laikam 
uz priekšu. Visizplatītākais veids kā samazināt šo finanšu risku ir sadalīt cenu divās daļās: fiksētajā 
un mainīgajā komponentē.

Cenu noteikšanas pieeja, kas ietver fiksētu komponenti, var samazināt ražotāja riskus, ko var 
izraisīt patēriņa svārstības. Fiksēts maksājums var racionalizēt ražotāja naudas plūsmu.

Ir pieņemts savienot fiksētu maksājumu par patērētāja siltuma jaudu. Patērētāji dod priekšroku 
lielākai daļai enerģijas maksas, kas var palielināt patēriņa elastību un cenu caurredzamību.

Cenu noteikšanas mehānisms, jo īpaši fiksētās sastāvdaļās apjoms, būtu jāveic līdzsvarojot 
ražotāja vajadzības un patērētāju prasības.

Fiksētas cenas pret mainīgām cenām
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Daži CSA uzņēmumi veic reformas savos cenu modeļos un pievērš lielāku uzmanību jaudas 
izmaksām. Jaudas izmaksu maiņas mērķis ir mudināt patērētājus mazināt maksimālo siltuma 
jaudu un tādējādi CSA uzņēmumi var samazināt investīciju izmaksas un ražošanas izmaksas, kas 
savukārt var samazināt siltuma cenu.

Jaudas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar vēsturiskajiem siltuma patēriņa datiem. Tomēr 
klimatiskie apstākļi mainās katru gadu, kā rezultātā notiek dinamiskas jaudas izmaiņas. Lai gan var 
ieviest korekciju, kas balstīta uz normalizēto gadu. Siltumietilpības noteikšanā joprojām var būt 
lielas novirzes, jo klimatiskā korekcija var precīzi neatspoguļot maksimālo siltuma jaudu.

Vēsturiskais patēriņš pret pašreizējo siltuma pieprasījumu
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Nodoms izmantot cenu noteikšanu, kas balstīta uz apjomu ir, lai motivētu patērētājus mainīt viņu 
uzvedību un ilgtermiņā samazinātu pīķa slodzi.

Diemžēl, tas var arī neatrisināt problēmu ar maksimālo noslodzi sistēmā. Dažādiem patērētājiem ir 
dažādi patēriņa profili un to individuālais maksimālais patēriņš var nenotikt vienlaicīgi.

Tāpēc, samazinot individuālo pīķa patēriņu, maksimālā slodze var arī nesamazināties.

Pīķa slodze pret individuālo pīķa patēriņu
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Pastāv vairākas metodes, kā noteikt siltuma jaudas pieprasījumu jaudas maksājuma pieprasīšanai.

Kā viena no tām ir piešķirtā patēriņa stundu metode, kas nosaka jaudu, dalot klienta gada patēriņu 
ar piešķirtajām patēriņa stundām.

Piešķirtās patēriņa stundas ir nemainīgas, bet katram klienta veidam atšķirīgas. Lai arī nav īsti 
skaidrs, kā tās tiek iegūtas.

Turklāt jaudas izmaksas tiek iekasētas kā jaudas cena, kas reizināta ar jaudu. Jaudas cenas 
noteikšana nav viegli saprotama. Parasti tiek pieņemts, ka ienākumi no jaudas izmaksām veido 30–
50% no kopējiem ienākumiem.   

Sarežģīts cenu modelis pret caurredzamu cenu modeli
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Lielas bažas rada augstās kapitāla izmaksas, kas ir galvenais 
dzinējspēks, lai iekasētu augstākas jaudas izmaksas, motivējot 
patērētājus samazināt maksimālo patēriņu. 

Tajā pat laikā, augstākas jaudas maksas iekasēšana, daudz neveicina 
patērētājus taupīt enerģiju.

Labam cenu modelim vajadzētu spēt: 

• Precīzi atspoguļot dinamiskās ražošanas izmaksas,

• Motivēt patērētājus samazināt maksimālo slodzi un vienlaikus 
ietaupīt enerģiju

• Būt paredzamam

• Būt viegli saprotamam un caurredzamam

Nepieciešams dinamisks cenu noteikšanas mehānisms (1)
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Dinamisks cenu noteikšanas mehānisms, kas balstīts uz sistēmas siltumenerģijas pieprasījuma 
prognozēšanu, kļūst pievilcīgāks, paturot prātā, ko vajadzētu nodrošināt labam cenu modelim.

Balstoties uz pieprasījuma prognozi, CSA uzņēmumi varētu precīzāk paredzēt maksimālo slodzi un 
novērtēt papildu izmaksas maksimālās slodzes segšanai.

Iekasējot augstāku samaksu par pīķa pieprasījumu, būtu jāvar samazināt pīķa slodzi. Tā kā lielākā 
daļa siltuma ražošanas ir balstīta uz koģenerāciju, dinamiska siltuma cena var labāk tikt galā ar 
dinamisku elektroenerģijas cenu.

Saprotot cenu veidošanas mehānismu, patērētāji var mainīt savu uzvedību, lai samazinātu 
siltuma patēriņu un ietaupītu izmaksas. 

Nepieciešams dinamisks cenu noteikšanas mehānisms (2)
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