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I.

Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSS) raksturojošie
siltumtehniskie parametri 2017. gadā:

- MAX enerģijas patērētāju siltumslodze sasniedz 15 MW, vidējā slodze apkures sezonā 6,5-7,5 MW,
vasaras (karstā ūdens) slodze vid. 1,5 MW
- Kopējā apsildāmā dzīvojamā platība Bauskā ir 200 000 m²;
- Tīkliem pievienoto dzīvokļu skaits – 2500;
- Siltumtīklu uzņēmuma pakalpojumus Bauskā izmanto 6250 iedzīvotāju;
- Iedzīvotāju īpatsvars Bauskā, kuriem centrālapkuri nodrošina SIA BAUSKAS SILTUMS- 62 %.
Siltumtrases
Siltumtrašu kopgarums – 9,2 km (96% rūpnieciski izolētas caurules)
Zudumi siltumtrasēs – aptuveni 12% no tīklā nodotās enerģijas jeb 5600 MWh.
Katlumāja Bauskā, Dārza ielā 11
Uzstādītā jauda 20 MW
Bauskā siltumenerģiju ražo viena centrālā katlumāja.
Kurināmā veidi: dabasgāze.
Pilsētas katlumājā Dārza ielā 11 ir uzstādīti 3 gāzes ūdenssildāmie katli:
Gāzes katls VAPORTTKV-6, jauda 6 MW
(2002. g )
Gāzes katls VAPORTTKV-6, jauda 6 MW
(2006. g )
Gāzes katls VAPORTTKV-3, jauda 3 MW
(2005. g )
Šķeldas katls KOLBACH K8-5000 WW, jauda 5 MW ,
dūmgāzu kondensators 1MW
(2016.g )
Koģenerācijas stacija, Dārza ielā 11 (SIA WINDAU)

II.

pārtraukusi darbību 2017. gada 1. Jūlijā

Plānoto aktivitāšu, nefinanšu mērķu izpilde

SIA „BAUSKAS SILTUMS” stratēģiski svarīgākais uzdevums ir nodrošināt
Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto
siltumapgādi.
Šī uzdevuma izpildei darbības stratēģijā 2016/2018 gadam sākotnēji iekļautais siltumapgādes
sistēmas attīstības plāns ir koriģēts un 05.04.2017. kapitāldaļu turētāja pārstāvim tika iesniegts aktuālais
investīciju plāns 2017. – 2019. gadam. Atbilstoši SIA „BAUSKAS SILTUMS” siltumapgādes sistēmas
attīstības – investīciju plānam 2017. gadā ir nodrošināta Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes
sistēmas attīstība (skat. tabulu zemāk) un 3 gadu plāns pamatā tiek pildīts.
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Detalizēts investīcijas plānā iekļauto aktivitāšu izklāsts:

1. Siltumtrases (skat. investīciju plāna tabulu)
1.1(.) Siltumtrases posma Salātu 20 – Salātu 28 rekonstrukciju plānots veikt 2019. gadā sakarā ar
pietiekoši lielu investīciju apjomu siltumtrašu rekonstrukcijā 2018.gadā.
1.2.(.) Ēku siltumievadu rekonstrukcija veikta uz Valsts policijas ēku Zaļā ielā 12 un rekonstruēts
atzars uz apsardzes ēku policijas ēkas iekšpagalmā. 2018. gadā tiks renovēts siltumpievads uz ēku
Plūdoņa ielā 58, kā arī pievads dzīvojamai ēkai Dārza ielā 24 un papildus iekļauts siltumtrases posms
Salātu iela 20 – Vītolu iela 2. Materiāli minēto posmu remontdarbiem ir pasūtīti.
2019. g jārekonstruē ievads
uz poliklīnikas ēku

2019. g. vienlaicīgi ar
poliklīnikas ēkas pievadu
jārekonstruē arī pieslēgums
Dārza iela 12 a

Plānotais siltumtrases posms
no Kareivju iela 3 līdz sporta
centram stadiona teritorijā

1.3 (.) Siltumtrases būvniecības tehniskā projekta izstrāde objektam „Administratīvā korpusa – sporta
spēļu halle” un siltumtrases izbūves darbi, sakarā ar objekta būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanos 2017. gadā, ir
uzsākti 2018. gadā. Siltumtrases tehnisko projektu izstrādā SIA „BEKKONSULT” un 2018. gada 10. aprīlī
projekts tiks iesniegts pasūtītājam – SIA „BAUSKAS SILTUMS”. Trases būvniecības darbus plānots pabeigt
2018. gada maija mēnesī.

2. Katlumāja (skat. investīciju plāna tabulu)
2.1 (.) Jauna 5 MW koksnes biomasas katla uzstādīšana, segta tipa kurināmā pieņemšanas mezgla izbūve,
katlumājas siltināšana – projekts pabeigts 2016. gadā.

2.2 (.) Skolēnu un pieaugušo apmācības, semināru telpas izveidošana uz platformas katlumājā, katlu telpā
ir aizgūts no pieredzes Dānijas skolēnu apmācības sistēmā. Skolēni, citi interesenti jau no bērnības tiek
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iepazīstināti ar centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSS) kā efektīvāko ēku energoapgādes risinājumu
pilsētvidē, tādejādi jaunu patērētāju pieslēgšanai CSS nav nepieciešama papildus pārliecināšana par CSS
lietderīgumu.

16.06.2017. Bauskas katlumājā notika kārtējā Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA) padomes
sēde, kuras padomes sastāvā ietilpst arī SIA „BAUSKAS SILTUMS”.
Semināru telpas izvietošana ražošanas objektā ir unikāls gadījums siltumapgādes nozarē. 2018.
gada septembrī ACELERATE SUNSHINE projekta ietvaros plānots Bauskas Energodienu pasākums
katlumājas teritorijā, lai pilsētas iedzīvotājus iepazīstinātu ar siltumenerģijas patēriņa samazināšanas
iespējām dauszdzīvokļu ēkās, kā arī iepazīstinātu interesentus ar centralizētās siltumapgādes sistēmas
darbību.
2.3 (.) Plākšņu siltummaiņu nomaiņa katlu kontūrā – 2017. gada 31. jūnijā SIA „WINDAU” pārtauca
siltumenerģijas piegādi katlumājai, rezultātā palielinājās katlumājas saražojamās enerģijas apjoms, bet
esošo siltummaiņu jauda nebija pietiekama patērētāju nodrošināšanai ar siltumu aukstākajos apkures
mēnešos.
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2.4 (.) Tīkla sūkņu kontūra aprīkošana ar frekvenču pārveidotājiem un papildus sūkņa uzstādīšana
šķeldas katla prioritātes nodrošināšanai – līdzšinējā situācijā bija realizēta pakāpjveida sūkņu kontūra
pārslēgšanās, kura radīja nestabilu un ne tik efektīvu kontūra darbību.
Katra sūkņa aprīkošana ar frekvenču
pārveidotāju dod iespēju vienlaicīgi
darbināt sūkņus ar vienādu frekvenci,
radot elektroenerģijas ietaupījumus.

Katlumājas iekārtu vadības shēma dod iespēju
iekārtu dārbībā iesaistīties attālināti, iekārtas
darbināt no ārpusē esoša datu devēja.

Tīkla cirkulācijas sūkņi tiek darbināti
caur internetu pēc min nepieciešamā
spiediena starpības tīklu vistālākajā
punktā - Uzvaras iela 9 siltummezglā.

3. Administrācijas ēka (skat investīciju plāna tabulu)
3.1 (.) Administrācijas ēkas fasādes siltināšana, rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana.
Projekts tika izstrādāts 2015. gadā un tā realizācija bija plānota 2016. gadā, taču sakarā ar saņemto KF
atbalstu LIAA iesniegtajam katlumājas rekonstrukcijas projektam šķeldas katla uzstādīšanai, siltināšanas
projekts tika atlikts. Tā kā projekts ir sadalīts 3 kārtās, tad 2017. gadā tika realizēta 1. kārta – lietus
kanalizācijas izbūve līdz Zaļās ielas maģistrālei.
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Administrācijas ēkas kopējais plāns ar teritorijas
labiekārtojumu

Ēkas fasāde ar vējtveri un
uzbrauktuvi cilvēkiem ratiņkrēslā.

4. Ēku siltummezgli (skat. investīciju plāna tabulu)
4.1 (.) Ēku siltummezglu datu nolasīšanas sistēmas (SCADA) uzstādīšana, izmantojot internetu un mobilo
datu pārraidi. Pakāpeniska SCADA sistēmas ieviešana uzsākta 2015. gadā, noslēdzot līgumu ar SIA
„TELIKO”
par
servera
izmantošanu.

Attēlā redzama Bauskas
peldbaseina
darbība
5.04.2018. Attālinātā datu
nolasīšanas sistēma ļauj
konstatēt
siltummezgla
darbības
parametrus,
dzesēšanas
kvalitāti,
ietekmēt
mēģinājumus
siltumskaitītāja rādījumus, siltumskaitītāja bojājumu tā rašanās brīdī, kā arī nolasīt siltumpatēriņa
mērījumus. 2017. gadā ēkas Salātu 21 siltummezglā pēc 18 gadiem konstatēts nepareizs siltumskaitītāja
novietojums, kā rezultātā tika ietekmēta skaitītāja rādījumu atbilstība faktiskajam enerģijas patēriņam.
Daudzdzīvokļu ēkā tika konstatēts mēģinājums ietekmēt siltumskaitītāja sensorus. Minētos gadījumus
nav iespējams konstatēt un novērst neizmantojot SCADA sistēmu.
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4.2 (.) 22 ēku siltummezglu aprīkošana ar TELIKO databox ierīcēm. 2017. gada sākumā tika turpināta
SCADA ieviešanas programa un uzstādītas nepieciešamās datu pārraides ierīces 22 ēkās. Nebija
iespējams aprīkot ēkas, kurās uzstādīti novecojuši siltumskaitītāji attālinātas datu pārraide ieviešanai.

Kopējā
siltumskaitītāju
atskaitē tiek apkopots
ēkas siltumenerģijas
patēriņš MWh, kā arī
aprēķināts katras ēkas
īpatnējais
patēriņš
2
kWh/m gadā.

4.3 (.) 8 novecojušu siltumskaitītāju nomaiņa ēku siltummezglos lai pieslēgtos SCADA sistēmai un
pabeigtu attālinātas datu nolasīšanas sistēmas ieviešanu Bauskā.
2017. gadā izdevās pārliecināt 8 ēku īpašniekus par siltummskaitītāju nomaiņas un SCADA ieviešanas
priekšrocībām. Līdz ar šī etapa pabeigšanu attālinātas datu nolasīšanas sistēmas ieviešana Bauskas
centralizētajā siltumapgādes sistēmā ir pabeigta.
4.4 (.) Energoefektivitātes likumā iekļautie energoefektivitātes pasākumi gala patēriņa samazināšanai,
kuri izriet no ES Direktīvas 2012/27/ES EPS (energoefektivitātes pienākuma shēma) energoapgādes
uzņēmumiem.
Sākotnēji ES Direktīvas 2012/27/ES EPS (energoefektivitātes pienākuma shēma) ietvēra siltumapgādes
uzņēmumus, paredzot realizēt energoefektivitātes pasākumus pie gala patērētājiem (ēkas), lai 7 gadu
periodā panāktu kopējo valsts enerģijas patēriņa samazinājumu par 10,5 %. Energoefektivitātes pasākumi
ietver arī patērētāju informēšanu par siltuma taupības pasākumiem, tādejādi samazinot uzņēmumam no
Ekonomikas ministrijas uzlikto pienākumu ietaupīt noteikto MWh apjomu - tāpēc investīciju plānā 1.4 (.)
tika iekļauta skolēnu un pieaugušo apmācības klases izveidošana katlumājā. Šobrīd līdz 2021. gadam EPS
ir uzlikta tikai elektroenerģijas ražošanas, pārvades uzņēmumiem. Gadījumā, ja kopējais Latvijas valsts
ietaupījumu plāns nepildīsies, EPS tiks piemērota arī siltumapgādes uzņēmumiem.

Energoefektivitātes
direktīva
paredz
patērētājiem sniegt uzskatāmu informāciju
par siltumenerģijas patēriņu ēkā. Mājas
lapā https://bauskassiltums.lv > Ēku
energoefektivitāte> Patēriņš ēkās ir
pieejama nepieciešamā informācija.
8

Izstrādes
stadijā
Bauskas pilsētas karte ar
siltummezglu un siltumtīklu
siltumt
darbības vizualizāciju
vizualiz

III.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” finanšu mērķu izpilde

SIA BAUSKAS SILTUMS 2017. gadā valsts un pašvaldības budžetā veicis nodokļu
nodok iemaksas:

N.p.k.

Nodokļa
ļa veids

Summa EUR

1

Pievienotās
ā vērtī
ērtības nodoklis

193372

2

Iedzīvotāju
āju ienākuma nodoklis

49328

3

Sociālās
ās apdrošināšanas
apdrošinā
obligātās iemaksas

88170

4

Uzņēmējdarbības
ē
ības riska nodeva

99

5

Dabas resursu nodoklis

4731

6

Nekustamāā īpašuma nodoklis

1051

Kopā

336751

Siltumenerģijas tarifs patērētājiem
ē ē ājiem
Viens no SIA “BAUSKAS SILTUMS” finansiālās
finansi s un saimnieciskās
saimnieciskā darbības efektivitātes
rādītājiem ir siltumenerģijas
ijas tarifs. Siltumenerģijas
Siltumener
tarifs Bauskā ilgus gadus bija viens no zemākais
zem
starp
Latvijas pilsētām, pateicoties koģener
ģenerācijas stacijā subsidētajam elektroenerģijas
ģijas iepirkuma tarifam.

Līdz
īdz ar gāzes
g
tirgus atvēršanu
2017. gada aprīlī,
aprī
līdz šim ikmēnesi
mainīgie
siltumener
siltumenerģijas
tarifi
situmuzņēmumam
ņēmumam tika nofiksēti
nofiks pie aprīļa
dabasgāzes
āzes cenas un turpmāk
turpm
Bauskā
paliek nemainīgi 53,22 EUR/MWh, līdz
SPRK
RK
nav
apstiprin
apstiprinājis
jaunu
siltumenerģijas
ģijas tarifu.
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2017. gadā SIA „BAUSKAS
BAUSKAS SILTUMS”
SILTUMS siltumenerģijas
ijas ražošanas un piegādes
pieg
izmaksu apjoms
sasniedza 42 EUR/MWh. Tik zemas izmaksas tika sasniegtas tāpēc,
c, ka vienošanās
vienošan ar SIA „WINDAU”
par siltumpiegādes pārtraukšanu
ārtraukšanu 2017. gada 31. jūnijā
paredzēja būtisku
tisku iepirktās
iepirktā siltumenerģijas cenas
samazinājumu. Savukārt
ārt maksimālās
maksim
slodzes aukstajā
periodā sedza šķeldas
eldas katls un dabasgāzes
dabasg
patēriņš 1.
pusgadā bija neliels.
2017. gada decembr
mbrī šķeldas piegādes tirgū
ilgstošo lietavu rezultātā
ā ā Baltijas valstīs
valst izveidojās
krīzes situācija, radās
ā piegāžu
āžu pārtraukumi
p
un šķeldas
piegādātāji panāca šķeldas
ķeldas cenas paaugstināšanos
paaugstin
gandrīz par 50%.
Arī 2018. gadā šķeldas
šķ
cena 1. ceturksnī
saglabājusies krīzes līmenī.
ī
ī. Tā kā šķeldas katls pilnā
slodzē nostrādājis
jis tikai pusgadu, tad regulatorā
regulator ar jaunu tarifu plānu lietderīgi
etderīgi vērsties pēc pilna gada
cikla nostrādāšanas -lai iegūtu
ūtu objektīvus
objekt
datus tarifa aprēķināšanai. Ņemot vērā
v
iepriekšminēto,
regulatorā plānots
nots iesniegt jaunu siltumenerģijas
siltumener ijas tarifa projektu 2018. gada otrajā pusē.
Debitoru parādu atgūšana
ūšana
Debitoru parādu
du aprites rādītājs
rā
2.64 (attiecība
ba starp neto apgrozījumu
apgrozī
un debitoru parādu
kopsummu). Salīdzinot
dzinot ar iepriekšējo
iepriekšē pārskata gadu debitoru parādi dzēšas
ē
ātrā
ātrāk (2016.gadā koeficients
3.51). Pircēju parādu vidējais
ējais dzēšanās
dzē
ilgums ir 138 dienas, 2016.gadā 104 dienas. Vidējais
Vid
prasību
dzēšanās laiks ir palielinājies
ājies par 34 dienām.
dien
Kopējie pircēju parādi
ādi 2017. gadā
gad ir samazinājušies
jušies par 8049 EUR no 597 555 EUR (2016.
gadā) līdz
dz 589 506 EUR (2017.gadā).
(2017.gadā Parādi izveidojās no 2008. gada, kad dabasgāzes
dabasg
cena pieauga 2
reizes. Iedzīvotājiem
jiem SIA ”Vides serviss” apsaimniekotajās
apsaimniekotaj ēkāss izveidoti uzkrājumi
uzkr
nedrošajiem
parādiem 99 792 EUR apmērā.
ē ā. Iedzīvotājiem
Iedzī
piestādīto rēķinu apmaksas līmenis
īmenis saglabājies
saglab
tāds pats kā
iepriekšējā pārskata periodā 99%. Stratēģijā
Strat
noteiktais mērķis ir 98%.
Kapitālsabiedrības
ības finanšu mērķi
m
un darbības efektivitāti
ti raksturojošie finanšu rādītāji
Izvērtējot stratēģijāā plānotos
ānotos rādītājus
r
salīdzinājumā ar faktiski iegūtajiem
ūtajiem 2017. finanšu gada
rādītājiem, samazinājies sabiedrības
ības neto apgrozījums. Neto samazinājums
ājums par 227796 EUR saistīts
saist ar
saražotās siltumenerģijas
ijas cenas samazināšanos
samazin
pārejas periodā līdz
ī
koģenerā
ģenerācijas stacijas darbības
pārtraukšanai un attiecīgi
īgi ražošanas pašizmaksas samazināšanos,
samazin
iepērkot
ērkot siltumenerģiju
siltumener
no SIA
„WINDAU” par izdevīgu
gu vienošanās
vienošanā cenu un vienlaicīgi maksimālās
ās slodzēs
slodzē (pie negatīvām ārgaisa
temperatūrām), izmantojot lētāko
ē āko šķeldas
šķ
enerģiju, nevis dabasgāzi
zi (skat. tabulu zemāk).
zem
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Bilance
Plāna sagatavošanas laikā un vēlākā posmā tika realizēts apjomīgais KF LIAA atbalstītais
Bauskas katlumājas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kura rezultātā tika uzstādīts 5 MW
šķeldas katls ar kondensatoru. Līdz ar to grūtāk bija prognozēt ieguldījumu apjomu. 2017. Gadā
samazinājušies debitori, attiecīgi pieaudzis brīvo naudas līdzekļu apjoms attiecībā pret plānotajām
vērtībām.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins kopumā atbilst 2017. gadā iegūtajām skalārajām
vērtībām. Sakarā ar likumdošanas izmaiņām uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN) 2017. gadā avansā nav
jāmaksā, attiecīgajā ailitē nav izpildes datu.
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Naudas plūsma
Naudas līdzekļu atlikums 2017. gada beigās ir lielāks nekā tika plānots - lai gan pamatdarbības
ieņēmumi samazinājušies, samazinoties apgrozījumam, uzlabojoties parādu piedziņai pieaudzis
pieejamo naudas līdzekļu apjoms.

13

