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Siltuma maksas sadalītāju ieviešanas 
priekšnosacījumi 

• Vācijas – Latvijas vides aizsardzības pilotprojekta “Jelgavas pilsētas 

siltumapgādes sistēmas modernizācija” realizācija 

 

 Sedz 40% (bez PVN) no renovācijas kopējām izmaksām;  

 Izstrādā darbu aprakstu izpildes kvalitātes nodrošināšanai; 

 Veic būvuzraudzību 
 

• Jāsasniedz siltumenerģijas patēriņa samazinājumu vismaz 50% 
 

• Jāaprīko 600 dzīvokļus ar apkurei patērētās siltumenerģijas 

sadalītājiem (alokatoriem) 

 



Alokatoru tiesiskais 
regulējums Lietuvā 

• Aprēķina un sadales metodikas apstiprina Lietuvas Republikas 

Valsts Cenu un Enerģētikas kontroles komisijas 
 

• Apstiprinātas deviņas metodikas, kuras var pielietot Lietuvas 

teritorijā 
 

• Viļņas, Kauņas un Klaipēdas pilsētas apstiprinājušas izstrādātās 

metodikas 
 

• Metodikā paredzēta alokatoru un izlīdzinošo koeficientu 

izmantošana. 



Alokatoru tiesiskais 
regulējums Vācijā 

• Pieņemts – siltumizmaksu likums, kurš nosaka kārtību kā tiek 

sadalīta saņemtā siltumenerģija katram dzīvoklim 
 

• Katrā dzīvokļa dzīvojamajā telpā jābūt iespējai regulēt un uzskaitīt 

patērēto siltumenerģiju 
 

• Iespēja – siltumskaitītājs dzīvoklim vai katrā dzīvojamajā telpā – 

alokatori 
 

• Noteikums – vismaz 50%, bet ne vairāk par 70%, jāsadala pēc 

individuālajiem mēraparātiem. 

 



Alokatoru tiesiskais regulējums Latvijā 

No LVS EN 834:2011  “Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa 

apsildes radiatoriem” 

 
• Siltumenerģijas patēriņa noteicēji paredzēti aptuvenam siltuma patēriņa 

sadalījumam starp vairākiem patērētājiem ēkā 

 

• Siltumenerģijas patēriņa noteicēju uzskaitītās vērtības veidojas vairāku 

parametru mijiedarbībā – sildķermeņa virsmas temperatūras, telpas 

temperatūras un ievērojot sildķermeņu fizikālās īpašības. Tāpēc tie nav 

kalibrējami (verificējami) kā siltuma skaitītāji 

 



Lēmuma pieņemšana par alokatoru 

uzstādīšanu 

Mājas dzīvokļu 

īpašnieki ar 50% +1 

balsīm 



Iespējami visi sildķermeņu veidi 

Sekciju radiatoriem Konvektoriem 



Alokatorus nav paredzēts pielietot 



un ... 



Kāpēc nav ierobežojumu? 

Uzstādīšanas laikā alokatori 

tiek ieprogrammēti tieši katram 

konkrētajam sildķermenim, 

ņemot vērā tā tipu, izmērus, 

novietojumu, telpas 

parametrus, u.c. 

 

Darbības laiks – 10 gadi (ierobežo baterija) 
 
 



Kas ir alokators 

• Alokators ir elektroniska mērierīce, kas 

neuzrāda fizikālas mērvienības, bet 

kalpo siltumenerģijas emisijas 

proporcionalitātes noteikšanai dzīvokļos. 

• To uzstāda uz katra ēkas sildķermeņa 

• Sildķermenim jābūt aprīkotam ar pareizi 

uzstādītu plūsmas regulatoru 

 

• Iespējami izņēmumi! 



Sildķermeņu pieslēguma veidi 

Apkures elements 

Termoregulātors Devējs 

Starpsavienojums 

Termoregulātors Devējs 

Apkures elements 

Viencauruļu apkures 

sistēma 

Divcauruļu apkures 

sistēma 



Izņēmumi - ko darīt, ja kāds nepiekrīt? 

• Mūsu metodika ļauj noteikt 1m2 

apkures izmaksas bezuzskaites 

dzīvokļos par pamatu ņemot vislielāko 

siltuma patēriņu uz 1m2 dzīvoklī 

aprīkotā ar alokatoriem attiecīgajā mājā 

attiecīgajā periodā 

 

• “+” Varam pamatot aprēķinu 

• “+”  Varam reaģēt uz nereglamentētu 

rīcību  



Metodikas un aprēķinu pamatprincipi 

• Tiek noteiktas kopējās apkures izmaksas ēkā reizinot 

patērētās MWh ar to cenu 
 

• Kopējā summa tiek dalīta 2 daļās (visbiežāk 30% un 70%). To 

nosaka dzīvokļu īpašnieki 
 

• 30% tiek sadalīti uz katru dzīvokļa m2 (pastāvīgā daļa) 
 

• 70% tiek dalīti uz visu fiksēto alokatoru uzskaitītajām 

vērtībām, iegūstot viena rādījuma cenu (mainīgā daļa) 
 

• Katra dzīvokļa apkures izmaksas veidojas no pastāvīgās un 

mainīgās daļas summas 

 

 



Aprēķinu metodika shematiski 



Fona un mainīgās daļas sadalījums 

Daļu vērtību piemēri (%) 

Fona daļa 30 40 50 F% 

Mainīgā daļa 70 60 50 100%-F% 



Pastāvīgās un mainīgās daļas attiecības (%) 

ietekme uz 1m2 izmaksu sadalījumu 
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Metodikas papildus iespējas 

• Iespēja noteikt izmaksas dzīvokļos, kuros nav uzstādīti 

alokatori 
 

• Iespēja izmainīt mainīgās un fona daļas attiecību 
 

• Iespēja pielietot izlīdzinošo koeficientu 
 

• Iespēja pielietot māju vecāko atlaides 
 

• Iespēja pielietot saudzīgo (izlīdzinošo) metodi 

 



Aprēķinu rezultāts grafiski 



Kāpēc tā? 



Problēma un risinājums 

Iespējami siltuma zudumi 1. un 
pēdējā stāvā, gala sienās. 

Dzīvokļu īpašnieku 
noteikts maksas 
samazinājums 
objektīvu noplūžu 
kompensēšanai. 
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Izlīdzinošo koeficientu ietekmes 

modelēšana 
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Izlīdzinošo koeficientu skaitlisko 

lielumu piemērs 

Vai nav par daudz? 

Atlaižu plāna analīze 



Aprēķinu rezultāti skaitļos 



Siltumapgādes 
uzņēmuma 
uzskaites 
sistēma 

Pielietojums un atskaites forma 

DATI 

Apkures maksas aprēķins pēc alokatoru metodes 

INFO 

RĒĶINI 





Kā sasniedzama šāda komplicēta datu 

apmaiņa? 

• Cieša sadarbība ar siltumapgādes uzņēmumu 

(SIA Fortum Jelgava): 
 

– Abpusēja situācijas izpratne un ieinteresētība gūt 

klientu apmierinātību 

– Elektroniska un saskaņota datu apmaiņa 

– Kopējo klientu izglītošana. 

 



Patēriņa īpatnības sezonas laikā 

Sezonas vidus daļā Sezonas 1. un pēd.mēnesis 

Vai iepriekšējā fona un 
mainīgās daļas 
attiecība ir pareiza?   



Mūsu izmantotais risinājums 

 Sezonas pirmajā un pēdējā mēnesī (vai arī, ja iestājas 

noteikti nosacījumi) lietot “izlīdzinošo režīmu” 
 

• Pamatprincips – mājai tiek mainīta fona un mainīgās 

daļas attiecība pēc stingri noteiktiem nosacījumiem: 

visintensīvākajam siltumenerģijas lietotājam (visvairāk 

alokatoru iedaļas uz 1m2) apkures maksā par 1m2 fona 

un mainīgās daļas attiecībai ir jābūt tieši tādai, kā mājas 

iedzīvotāji ir lēmuši mājai kopumā apkures sezonā. 



Nobeigumā 

• Alokatori nesamazina siltuma patēriņu ēkā tiešā veidā 

• Pielietojot termoregulātorus dod iespēju lietotājam taupīt 

• Katrs lietotājs norēķinās proporcionāli patērētajam siltuma 
daudzumam 

• Uzskaite pielietojama visiem sildķermeņu veidiem 

• Nav obligāta visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana un iesaistī-
šanās projektā 

• Elastīga aprēķinu metodika un iespēja datus nodot elektro-
niski 

• Tiek inventarizēta un sakārtota apkures sistēma mājā 

• Pieņemot lēmumus un izmantojot metodikas iespējas,  
atcerieties, ka nesakārtotie jautājumi jau nākamajā mēnesī var 
skart arī jūs 

 
Paldies par uzmanību. 


