
Vairumā apdzīvoto vietu ie-
dzīvotāji, kuru mājokļus apsilda
siltuma ražotājs, maksā par patē-
rēto siltumenerģiju, bet ir vietas,
kur noteikts maksājums par kvad-
rātmetra apkuri. 

nnn
AmATAs apvienības teritori-

jā centralizētā siltumapgāde ir ti-
kai Ģikšu ciemā, par    kurināmo
izmanto šķeldu. Iedzīvotājiem no-
teikts izlīdzinātais tarifs – 2,25 ei-
ro/m2.
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JAunpiebAlgAs apvienī-

bas teritorijā siltumu daudzdzī-
vokļu mājām nodrošina privātais
uzņēmējs, kurina ar šķeldu, bet
norēķini notiek caur pārvaldi, kas
pērk siltumenerģiju no komersan-
ta un pārdod iedzīvotājiem. Jau
ierasti Jaunpiebalgā ir vairāki at-
šķirīgi tarifi.    

Jaunpiebalgas ciemā daudzdzī-
vokļu mājām (Dārza iela 2; Dārza
iela 4; Brāļu Kaudzīšu iela 3; Br.
Kaudzīšu iela 5; Br. Kaudzīšu iela
7; Br. Kaudzīšu iela 7A) siltum -
enerģijas cena noteikta 109,25 ei-
ro/ MWh. Par 1m3 ūdens uzsildī-
šanu minētajās mājās jāmaksā
9,18 eiro.

Jaunpiebalgas ciemā Br.
Kaudzīšu iela 9 un Br. Kaudzīšu
iela 10 siltumenerģijas cena no-
teikta 119,64 eiro/ MWh, bet par
1m3 ūdens uzsildīšanu jāmaksā
10,05 eiro.

nnn
līgATnes apvienībā, kā jau

minēts, jaunais tarifs stājās spēkā

vakar un noteikts 144,70 ei -
ro/MWh. 

Līgatnes siltumapgāde aizvadī-
tajā vasarā bija īpašā uzmanības
centrā, jo, kā jau vairākkārt rak-
stīts, šī bija vienīgā apdzīvotā vie-
ta Cēsu novadā, kur apkurei iz-
mantoja tikai dabasgāzi, bet, ņe-
mot vērā šī energoresursa augsto
cenu, tika meklēti alternatīvi risi-
nājumi. 

Jau rakstīts, ka septembra do-
mes sēdē deputātiem tika prezen-
tēti divi iespējamie risinājumi.
Viens paredzēja uzstādīt visām
trim “Līgatnes komunālserviss”
apkalpotajām katlumājām šķeldas
katlu iekārtas. Projekta kopējās
izmaksas būtu vairāk nekā 300
tūkstoši eiro, bet siltumenerģijas
tarifs šajā variantā būtu 141, 15
eiro/ MWh. Otrajā variantā piedā-
vāts divās lielākajās katlumājās
gāzes degļus nomainīt pret dīzeļ-
degļiem, bet trešajā, kur esošie
katli neļauj īstenot tādu risināju-
mu, uzstādīs mazo šķeldas katlu.
Šī projekta realizēšanas izmaksas
nepilni 34 tūkstoši eiro, bet tarifs,
izmantojot šos divus kurināmā
veidus - 144,70 eiro/MWh. De -
putāti apstiprināja otro variantu. 

Darbi paveikti, bet, lai sāktu
apkuri ar dīzeļdegvielu, nepiecie-
šama Valsts ieņēmumu dienesta
izziņa par tiesībām iegādāties naf-
tas produktus siltumenerģijas ra-
žošanai. Pagaidām apkurei iz-
manto dabasgāzi, informē paš -
valdības izpilddirektore Līga Bu -
kovska. Līgatnes apvienības teri-
torijā visas daudzdzīvokļu mājas
ir pieslēgtas centralizētajai apku-

rei. Bet viss sagatavots, lai pārietu
uz apkuri ar dīzeļdegvielu, dīzeļ-
degļi uzstādīti, degvielas tvertnes
arī, tiklīdz būs minētā izziņa, ap-
kure tiks pārslēgta uz dīzeļdegvie-
lu.

nnn
pārgAuJAs apvienībā cen-

tralizētā apkure ir Stalbē, Rais -
kumā, Straupē, visur šo pakalpo-
jumu sniedz pašvaldība. Stalbes
katlumāja tiek kurināta ar šķeldu,
citur ar granulām. 

No 1.novembra Stalbes ciemā
par siltumenerģiju būs jāmaksā
72,96 eiro/MWh. Noteikts arī izlī-
dzinātais maksājums - 1,80 ei-
ro/m2 uz 12 mēnešiem, vai 3,04
eiro/ m2 uz apkures sezonu.

Rozulas ciemā par siltumener-
ģiju būs jāmaksā 119,62 ei -
ro/MWh. Izlīdzinātais maksājums
12 mēnešiem 2,32 eiro/m2.

Straupes pagastā jāmaksā
127,81 eiro/MW. Izlīdzinātais
maksājums - 2,06 eiro/m2.        

Raiskuma pagastā (Auciems)
par siltumenerģiju jāmaksā -
155,98 eiro/MWh.

nnn
priekuļu apvienības pār-

valdē centralizēto siltumapgādi
Priekuļos un Liepā nodrošina paš -
valdības katlumājas. Galvenais
kurināmais gan Priekuļos, gan
Liepā ir šķelda, dabasgāze nepie-
ciešama tikai situācijās, ja gaisa
temperatūra būtiski pazeminās. 

Atbilstoši domes lēmumam no-
teiktas šādas siltumenerģijas ce-
nas: Priekuļu pagastā - 116,23 ei-

ro/MWh;    Liepas pagastā -
104,62 eiro/MWh; Mārsnēnu pa-
gastā -    181,21 eiro/MWh.

Mārsnēnos šobrīd ir lielākais
siltumenerģijas tarifs novadā.
Priekuļu apvienības pārvaldes va-
dītāja vietnieks saimnieciskos
jautājumos Edmunds Grietēns no-
rāda, ka izskaidrojums – Mār -
snēnu katlumājai ļoti maz siltum -
enerģijas patērētāju: “Ir viena
daudzdzīvokļu māja, pansionāts
un pirmsskolas izglītības iestāde,
un viss, bet kurināmā izmaksas ir
augušas vairākkārtīgi. Šī katlumā-
ja tiek kurināta ar granulām, kas
patlaban maksā aptuveni trīs rei-
zes vairāk nekā pirms gada. Palie -
linājušās arī elektrības izmaksas,
tas viss veido šo jūtamo sadārdzi-
nājumu.” 

nnn
VecpiebAlgAs apvienībā

centralizētā siltumapgāde ir visu
pagastu centros, risinājumi izvē-
lēti dažādi. Vecpiebalgā siltum -
enerģiju ražo komersants , pašval-
dība pērk pakalpojumu un pārdod
iedzīvotājiem. Pārējās apdzīvota-
jās vietās siltuma ražošanu un pie-
gādi veic pašvaldība. Visā apvie-
nības teritorijā ir viens izlīdzinā-
tais tarifs, tā savulaik, vēl pirms
reģionālās reformas, lēma Vec -
piebalgas novada dome.

Vecpiebalgas pārvaldē noteikts
tarifs par siltumenerģijas piegādi
94,4 eiro/MWh, bet    par 1 m3 kar-
stā ūdens uzsildīšanu - 6,5
eiro/m3. q
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ielūkosimies, kādi ir
un būs jaunie tarifi.
Visas cenas norādītas
bez Pievienotās vērtī-
bas nodokļa (PVn), kas
siltumenerģijai Latvijā
noteikta 12% apmērā.

Cēsu domes deputāti ārkārtas domes sēdē septembra pa-
šā izskaņā apstiprināja siltumenerģijas tarifus piecās apvienību
pārvaldēs – Amatā, Jaunpiebalgā, Pārgaujā, Priekuļos, Vec -
piebalgā, un tie stāsies spēkā 1.novembrī. Tarifs Līgatnes apvie-
nībai tika apstiprināts jau agrāk, tas stājā spēkā vakar, 10.oktob-
rī.

Atgādināsim, ka siltumenerģijas tarifus siltuma ražotājiem, ku-
ru kopējais siltumenerģijas apjoms ir mazāks par 5000 MWh/ga-
dā, apstiprina pašvaldība.  

Apkure sākusies,
maksāsim vairāk

Pēc vienotas 
metodikas
Tarifi apvienību pārvaldēs

pirmo reizi tika sagatavoti, iz-
mantojot novada domes deputā-
tu  vasarā apstiprināto “Siltum -
ener ģijas apgādes pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodiku
Cēsu novada apvienību pārval-
dēs”. 

Ka būtiski panākt, lai komu-
nālo pakalpojumu tarifi (siltums,
ūdens, kanalizācija) vietās, kur
tos nosaka pašvaldība, tiktu ap-
rēķināti pēc vienotas metodikas
visa novadā, jau gada sākumā
runāja toreizējais novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Ainārs
Šteins: “Galvenais, lai tarifā bū-
tu iekļauti visi, uzsveru, visi ar
pakalpojuma sniegšanu saistītie
izdevumi.”

Novadiem, kas apvienojās,
aprēķinu metodika, pieeja tarifu
aprēķināšanai bija atšķirīga.
Piemē ram, dažos aprēķinos tika
iekļauti administratīvie izdevu-
mi, citās tie iekļauti tikai daļēji.
Piemēram, administratīvajās iz-
maksās tika iekļauti tikai kance-
lejas izdevumi, bet netika iekļau-
ta vadītāja darba alga, grāmatve-
dības izdevumi, pārējais, kas
sais tās ar administratīvajām iz-
maksām pakalpojuma nodroši-
nāšanai, kaut arī tā ir samērā bū-
tiska izmaksu sadaļa. Protams,
ieguvēji šādā situācijā bija
siltum enerģijas patērētāji, jo ta-
rifs zemāks, bet realitātē par to
maksāja arī tie, kuri nesaņēma
centralizēto siltumu. 

Jaunā metodika nosaka kārtī-
bu, kādā Cēsu novada apvienību
pārvaldēs aprēķina tarifu siltum -
enerģijas ražošanai, siltum -
enerģijas pārvadei un sadalei un

siltumenerģijas tirdzniecībai.
Tajā uzskaitītas visas tarifā ie-
kļaujamās izmaksas, sākot no
pakalpojuma sniegšanai tieši
sais tīto pamatlīdzekļu uzturēša-
nas izmaksām,    autotransporta
izdevumiem, elektroenerģijas un
kurināmā izmaksām, līdz darba
samaksai un Valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas
darbiniekiem un citiem adminis-
tratīviem izdevumiem, kas ietver
ar siltumenerģijas ražošanu un ar
klientu apkalpošanu saistītos iz-
devumus.

Priekuļu apvienības pārvaldes
vadītāja Evita Šīrante, jautāta,
vai jaunā metodika atvieglo dar-
bu, atbild pozitīvi, vien norādot,
ka  arī Priekuļu novadā tarifus
rēķinājuši pēc šādas metodikas:
“Mums nekas nemainījās, meto-
dika nebija jāizgudro no jauna,
tādu jau sen bija izstrādājusi
Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija. Pieļauju, bija
pašvaldības, kas tarifus aprēķi-
nāja pēc pašu izstrādātas metodi-
kas, tāpēc piekrītu, ka visā nova-
dā jābūt vienotai pieejai tarifu
aprēķinā, lai nebūtu šaubu, ka
kaut kas netiek ierēķināts.”

Jaunajā metodikā arī noteikts,
kad var pārskatīt tarifus. Ja par
10% mainās spēkā esošā tarifa
aprēķinam izmantotie siltum -
enerģijas apgādes pakalpojuma
apjoma rādītāji vai par 5% mai-
nās spēkā esošā tarifa aprēķinā
iekļautās kopējās izmaksas, tiek
aprēķināts jauns siltumenerģijas
apgādes tarifs, pamatojoties uz
koriģētiem siltumenerģijas apgā-
des pakalpojumu apjomiem un
izmaksām. q

Cēsīs tarifs var būt mainīgs
siltumapgādi Cēsīs 
nodrošina uzņēmums
“adven Latvia”, apkurei
izmantojot  šķeldu un 
dabasgāzi. 

Tarifu apstiprina Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisi-
ja (SPRK), atbilstoši tās lēmu-
mam    no 1.oktobra Cēsīs siltum -
enerģijai tiek piemērots tarifs

146,95 eiro/ MWh. 
Te gan varētu atgādināt, ko

pirms kāda laika “Druvai” teica
SIA“Adven Latvia” valdes lo-
ceklis Māris Kānītis - tarifs apku-
res sezonā var būt mainīgs:
“Tarifa vērtība var svārstīties gan
uz augšu, gan uz leju atkarībā no
kurināmā tirgus situācijas. SPRK
piešķīris “Adven Latvia” atļauju
kurināmā cenas izmaiņu gadīju-
mā pašai noteikt siltumenerģijas
tarifus. Gadījumā, ja kurināmā
cenas samazināsies, uzņēmumam

ir pienākums to attiecīgi pārskatīt
un piemērot zemāku gala tarifu.”

Kā norāda SPRK, ja siltum -
enerģijas ražošanai tiek izmanto-
ta dabasgāze, siltumenerģijas ap-
gādes pakalpojumu tarifi tiek ap-
stiprināti tabulas formā pie dažā-
dām dabasgāzes tirdzniecības ce-
nām. Dabasgāzes tirdzniecības
cena var mainīties reizi mēnesī,
un attiecīgajā mēnesī piemēro-
jams atbilstošais siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifs.  q

Valsts atbalsts 
centralizētajai apkurei
Par valsts atbalsta mehā-

nismiem šajā apkures sezonā
rakstīts un runāts daudz, šo-
reiz tikai neliels atgādinājums,
kādi kompensācijas mehānis-
mi paredzēti tiem, kuri saņem
centralizēto siltumu.

Laika periodā no 2022. ga-
da 1. oktobra līdz 2023. gada
30. aprīlim centralizētās
siltum apgādes tarifu no 68 -
150 eiro/MWh valsts kompen-
sēs 50 procentu apmērā, sa-
vukārt no tās daļas, kas pār-

sniedz 150 eiro/MWh, valsts
kompensēs 90 procentu ap-
mērā. Iedzīvotājiem nekas
nav jāpieprasa, atbalsts māj-
saimniecībām tiks piešķirts
automātiski, to aprēķinās siltu-
ma ražotājs.

Katrs pats var parēķināt,
cik izmaksās siltums.
Piemēram, Cēsīs no 1.oktobra
tiek piemērots tarifs 146,95 ei-
ro/ MWh, bet, ņemot vērā šo
kompensāciju, iedzīvotājiem
maksa būs 107,48 eiro/
MWh.q

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".


