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I.

Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes
raksturojošie siltumtehniskie parametri 2018. gadā:

sistēmu

(CSS)

Vispārējs raksturojums
- 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 virs 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 – 9,5 km (98% rūpnieciski izolētas caurules)
Zudumi siltumtrasēs – aptuveni 11% no tīklā nodotās enerģijas.
Katlumāja Bauskā, Dārza ielā 11
Uzstādītā jauda 20 MW
Bauskā siltumenerģiju ražo viena centrālā katlumāja.
Kurināmā veidi: koksnes šķelda, 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 )

II.

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 2018. 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 renovēts siltumpievads
uz ēku Plūdoņa ielā 58, kā arī pievads dzīvojamai ēkai Dārza ielā 24 un siltumtrases posms Salātu
iela 20 – Vītolu iela 2.
2019. gadā atlicis rekonstruēt maģistrāles atzarus uz Dārza iela 12a un Poliklīnikas ēku
Dārza ielā 7/1
2019. g. vienlaicīgi ar
poliklīnikas ēkas pievadu
Dārza ielā 7/1 jārekonstruē arī
pieslēgums Dārza iela 12 a

2019-2020 gadā plānots
rekonstruēt apm.200m
siltumtrasi Salātu ielā,
noslēdzot trašu rekonstrukcijas
programmu 100% apmērā.
Izbūvēts siltumtrases posms
no Kareivju iela 3 līdz sporta
centram stadiona teritorijā,
pieslēguma izveidi aizkavē
būvdarbi ēkas teritorijā

1.3 (.) Siltumtrases būvniecība „Administratīvā korpusa – sporta spēļu halle” 2018. gadā pamatā ir
pabeigta. Trases nodošana ekspluatācijā notiks 2019. gada pavasarī, jo sporta centra būvdarbu aizkavēšanās
dēļ siltumtrasi nebija iespējams ievadīt ēkā.

2. Katlumāja (skat. investīciju plāna tabulu)
Siltumapgādes sistēmas attīstības plānā paredzētie ieguldījumi Katlumājā ir pilnībā izpildīti.
2018. gada 22. Septembrī katlumājas teritorijā tika organizētas pirmās „Energodienas”, apvienojot
iespēju Bauskas pilsētas iedzīvotājiem tuvāk iepazīties ar katlumājas darbību un vienlaicīgi saņemt

par
daudzdzīvokļu
ēku
informāciju
siltināšanas projektu realizēšanu, enerģijas gala patēriņa samazināšanas iespējām.
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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. Projekts ir sadalīts 3 kārtās, 2017. gadā tika realizēta lietus
kanalizācijas izbūve no administrācijas ēkas pagalma līdz Zaļās ielas lietus ūdens maģistrālei.

Administrācijas ēkas kopējais plāns ar
teritorijas labiekārtojumu

Ēkas fasāde ar vējtveri un
uzbrauktuvi cilvēkiem ratiņkrēslā.

2018. gada 6. Jūlijā „Benson Indystry” iesniedzis administrācijas ēkas rekonstrukcijas izmaksu tāmi
atbilstoši izstrādātajam ēkas rekonstrukcijas projektam:
1. kārta Ārsienu siltināšana, vējtvera izbūve, cokola atjaunošana, jumta siltināšana 251 446 EUR
2. kārta Terases montāža 2. Stāvā

63 661 EUR

3. kārta Teritorijas labiekārtošana, autostāvvieta, gājēju zona utt.

53 771 EUR

KOPĀ (bez PVN)

368 548 EUR

Projekta realizācija tiek plānota 2020-2021. gadā, ņemot vērā uzņēmuma finansiālās iespējas.
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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.
Sistēmas
ieviešana
pabeigta jau 2017.
gadā.

2018. gadā pēc ēku
apsaimniekotāju lūguma SCADA sistēma papildus tiek aprīkota ar ēkas iekšējā apkures sistēmas
padeves temperatūras devējiem un karstā ūdens sistēmas temperatūras devējiem, lai ēkas
apsaimniekotājiem būtu vieglāk konstatēt bojājumus iekšējā siltumapgādes sistēmā. TELIKO ir
attīstījis SCADA sistēmu un šobrīd radusies iespēja ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem
izmantot iespēju (pakalpojumu) ar Bauskas siltums SCADA sistēmas palīdzību pieslēgties ēkas
siltummezglam un attālināti veikt apkures un karstā ūdens sistēmas parametru regulēšanu.
4.2 (.) 22 ēku siltummezglu aprīkošana ar TELIKO databox ierīcēm. 2017. gadā tika pabeigta
SCADA ieviešanas programa un uzstādītas nepieciešamās datu pārraides ierīces 22 ēkās, jo agrāk
novecojušo siltumskaitītāju dēļ nebija iespējams aprīkot ēkas ar attālinātas datu pārraide sistēmu.

Kopējā
siltumskaitītāju
atskaitē
tiek
apkopots ēkas
siltumenerģijas
patēriņš MWh,
kā arī aprēķināts
katras
ēkas
īpatnējais
patēriņš kWh/m2
gadā, kā arī iegūti dati rēķinu sagatavošanai gan ēkai kopumā, gan dzīvokļu īpašniekiem.
4.3 Pabeigts 2017. gadā.
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
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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.

III.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” finanšu mērķu izpilde

SIA BAUSKAS SILTUMS 2018. gadā valsts un pašvaldības budžetā veicis nodokļu iemaksas
EUR:

N.p.k.

Nodokļa veids

2017

2018

1

Pievienotās vērtības nodoklis

193372

222971

2

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

49328

45113

3

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

88170

90536

4

Uzņēmējdarbības riska nodeva

99

99

5

Dabas resursu nodoklis

4731

15704

6

Nekustamā īpašuma nodoklis

1051

1051

Kopā

336751

375474

Siltumenerģijas tarifs patērētājiem
Viens no SIA “BAUSKAS SILTUMS” finansiālās un saimnieciskās darbības efektivitātes
rādītājiem ir siltumenerģijas tarifs. Siltumenerģijas tarifs Bauskā ilgus gadus bija viens no zemākais
starp Latvijas pilsētām, pateicoties koģenerācijas stacijā subsidētajam elektroenerģijas iepirkuma
tarifam.

Līdz ar gāzes tirgus
atvēršanu 2017. gada aprīlī, līdz šim
ikmēnesi mainīgie siltumenerģijas
tarifi
situmuzņēmumam
tika
nofiksēti pie aprīļa dabasgāzes
cenas un turpmāk Bauskā paliek
nemainīgi 53,22 EUR/MWh, līdz
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SPRK nav apstiprinājis jaunu siltumenerģijas tarifu.
Arī 2018. gadā šķeldas cena 1. ceturksnī saglabājusies krīzes līmenī. Tā kā šķeldas katls
pilnā slodzē nostrādājis tikai pusgadu, tad regulatorā ar jaunu tarifu plānu lietderīgi vērsties pēc
pilna gada cikla nostrādāšanas -lai iegūtu objektīvus datus tarifa aprēķināšanai. Ņemot vērā
iepriekšminēto, regulatorā plānots iesniegt jaunu siltumenerģijas tarifa projektu 2018. gada otrajā
pusē.
Debitoru parādu atgūšana
Debitoru parādu aprites rādītājs no 2.64 pieaudzis līdz 2,86 (attiecība starp neto
apgrozījumu un debitoru parādu kopsummu). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu debitoru
parādi dzēšas ātrāk (2016.gadā koeficients 3.51). Pircēju parādu vidējais dzēšanās ilgums
samazinājies līdz 127 dienām, 2017.gadā 138 dienas.
Kopējie pircēju parādi pārskata periodā sastāda 523 493 EUR. Iedzīvotājiem piestādīto
rēķinu apmaksas līmenis SIA “Vides serviss” 98 % līmenī.
Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu
rādītāji
Uzņēmuma neto apgrozījums 2018. gadā ir palielinājies par 209593 EUR pret iepriekšējo
gadu un sasniedz 1513128 EUR. Palielinājums saistīts ar saražotās siltumenerģijas ražošanas
izmaksu sadārdzināšanos. Škeldas cena 2018. gadā ir paaugstinājusies par 40-50% salīdzinājumā ar
2017. gada cenām. Kopš Baltijas sķeldas piegādes krīzes koksnes, šķeldas cenas saglabājušās
augstā līmenī. Vienlaicīgi dabasgāzes izmaksas augušas par 10%.
Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients sasniedz 1,49 un tas norāda pietiekamu
apgrozāmo līdzekļu apjomu īstermiņa saistību izpildei.
Bruto peļņas rentabilitāte /neto apgrozījums sasnidz 3,24 %, norādot vidējo uzcenojumu
pārdotajai enerģijai.
Finanšu līdzsvara koeficients sasniedz 35%, raksturojot pietiekamu pašu kapitāla īpatsvaru
no bilances pasīva.
2018. finansu gadu uzņēmums ir beidzis ar neto peļņu 6840 EUR apmērā.
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Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie
finanšu rādītāji 2018. gadā
1.tabula
SIA "Bauskas siltums"
euro

Nr.

Rādītāji

2018. gads
2018.gada fakts
plāns
3
4
1 55 70 00
1 51 31 28

1
1.

Neto apgrozījums, kopā

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
....

darbības veids 1
darbības veids 2
darbības veids 3
darbības veids 4
...........
Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem
(EBITDA )
Bruto peļņa
Peļņa pirms nodokļiem
Neto peļņa
Rentabilitātes rādītāji
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu
kapitāls), %
Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %
Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto
apgrozijums), %
Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda
peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %
Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozijums),
%
EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
9.1.
9.1.a.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.

Kapitāla struktūra
Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %
Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %
Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu kapitāls), %
Likviditāte
Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi
/īstermiņa saistības)
Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/
īstermiņa saistības)
Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)
Dividendes
Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas)
Nekustamā īpašuma nodoklis
Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Valsts sociālās apdrošinašanas iemaksas (darba devēja
daļa)
Citi nodokļi un nodevas
Darbinieku skaits
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35 10 60
2 45 44
30 79
13 00

26 40 95
5 00 49
78 91
68 40

0,1
0,0

0,6
0,2

1,6

3,3

0,2

0,5

0,1
22,5

0,5
17,5

x
33,0
67,0

x
34,9
65,1

1 08,3

83,7

3,3

1,5

0,2
10 79

0,2
10 51

10 79
34 12 83

10 51
30 12 61

22 02 07

22 29 71

7 60 44
4 50 32
24

6 25 86
1 57 04
23

Bilance (2. tabula)
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.
1.rindā norādītie ilgtermiņa ieguldījumi un attiecīgi 3. rindā radīto pamatlīdzekļu apjoms izrādījies
mazliet augstāks salīdzinot ar plānu, jo nebija iespējams prognozēt siltumtrase Kareivju iela 3 –
Upmalas iela 26 būvniecības laiku. Iepriekš būvniecība pārcelta vairākus gadus. Līdz ar to grūtāk
bija prognozēt ieguldījumu apjomu. Krājumu samazinājums 6. rindā liecina, ka materiāli netiek
uzglabāti noliktavā, bet iegādāti nepieciešamības gadījumā. 2018. gadā samazinājušies debitoru
apjoms, attiecīgi pieaudzis brīvo naudas līdzekļu apjoms attiecībā pret plānotajām vērtībām. 13.
rindā būtiski pieaugusi bruto peļņa. Ilgtermiņa kreditoru samazinājums 16. Rindā saistīts ar Valsts
kases aizdevuma grafika maiņu pēc LIAA atbalsta saņemšanas. Īstermiņa kreditoru pieaugumu 17.
rindā nav iespējams prognozēt, jo pakalpojumu rēķini tiek apmaksāti arī nākamajā finansu gadā.

Bilance 2018
SIA "Bauskas siltums"

2.tabula
euro

Nr.

Rādītāji

2018. gads
plāns
3

1
Aktīvs
1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nematerialie ieguldiījumi
Pamatlīdzekļi
Finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Naudas līdzekļi
Aktīvs kopā

2018.gada fakts
4

2 25 93 43

2 53 72 40

2 25 93 43

2 53 72 40

1 01 26 57
30 00
95 90 00
5 06 57
3 27 20 00

60 87 15
14 86
52 85 37
7 86 92
3 14 59 55

1 08 13 87
1 08 00 87

1 09 67 16
1 08 00 87

13 00

1 66 29

2 19 06 13
1 88 43 16
1 10 19 28
78 23 88
30 62 97
6 88 08
12 35 35
3 27 20 00

2 04 92 39
1 63 93 88
85 69 68
78 24 20
40 98 51
6 12 12
12 35 40
3 14 59 55

Pasīvs
10.
11.
12.

Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls
Rezerves

13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
17.2.
18.

Nesadalītā peļņa
Uzkrājumi
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
t.sk. Aizņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi
Īstermiņa kreditori
t.sk. Aizņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi
Pasīvs kopā
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (3.tabula)
Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins kopumā atbilst 2018. gadā iegūtajām skalārajām
vērtībām. 5. rindā pārējās saimnieciskās izmaksas 2018. Gadā būtiski pieaugušas sakarā ar veikto
inventarizāciju abonentu daļā, kā rezultātā palielināti uzkrājumi nedrošajiem parādiem. Sakarā ar
likumdošanas izmaiņām 10. Rindā uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN) 2018. gadā avansā nav
jāmaksā sakarā ar likumdošanas izmaiņām, tādejādi 2018. gada faktiskā vērtība nav norādīta.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2018
SIA "Bauskas siltums"

3.tabula
euro

Nr.

Rādītāji

2018. gads
2018.gada fakts
plāns
3
4
1 55 70 00
1 51 31 28

1
1.

Neto apgrozījums

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu un tamlīdzīgie ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

10.
11.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (avanss)
Pārējie nodokļi
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
(neto peļņa)

12.

1 53 24 56
2 45 44
14 00 00
12 35 35
3 00
3 00
50 00
30 79

1 46 30 79
5 00 49
14 78 43
12 35 40
1 37 54
8 71
49 72
78 91

7 00
10 79

10 51

13 00

68 40

Naudas plūsma (4.tabula)
Naudas līdzekļu atlikums 2018. gada beigās ir lielāks nekā tika plānots - lai gan pamatdarbības
ieņēmumi samazinājušies, samazinoties apgrozījumam, uzlabojoties parādu piedziņai pieaudzis
pieejamo naudas līdzekļu apjoms. Kopumā plānotā naudas plūsmas rādītāji atbilst iegūtajiem
rezultātiem 2018. gadā.
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4.tabula
euro

Nr.

1.

2.
2.1.
2.2.
....

3.
3.1.
3.2.
....
4.
4.1.
....
5.

Rādītāji

2018. gads
2018.gada fakts
plāns
3
4
6 00 00
11 33 20

1
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Ienākošā naudas plusma
Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības
nodoklis)
t.sk.

1 80 00 00

1 68 34 77

1 80 00 00

1 68 34 77

28 80 00
1 39 30 71

33 25 46
98 08 10

4 44 64

23 97 26

Citi piesaistītie finanšu līdzekļi (aizņēmumi, ES fondu
projektu ieņēmumi u.c.)
t.sk.

Ārkārtas ieņēmumi

6.
7.

Kopējie naudas ienākumi
Izejošā naudas plusma
Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)
Preces un pakalpojumi

8.

Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas

9.

Procentu maksājumi

10.
11.
12.
13
14.
15.

Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa
ES fondu projektu izdevumi
Kopējie naudas izdevumi
Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
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-

50 00

51 28

1 00 00
6 88 08

3 74 71
12 24 24

1 80 93 43
93 43 5 06 57

1 71 81 05
3 46 28
7 86 92

