
 

Kopsavilkums par SIA ,,BABĪTES SILTUMS” 

noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem 

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 

2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika” (turpmāk – Metodika) 43.9 punktu un saskaņā ar Regulatora 2021.gada 20.maija lēmumu 

Nr.32 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifiem”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” (turpmāk – SIA 

“BABĪTES SILTUMS”) 2021.gada 31.augustā iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem.   

 

Paziņojums par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas tarifiem publicēts oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 1.septembrī Nr.168. Kā noteikto (piedāvāto) tarifu spēkā 

stāšanās datumu (pirmajam tarifu piemērošanas periodam) SIA “BABĪTES SILTUMS” norādījusi 

2021.gada 1.oktobri. 

 

SIA “BABĪTES SILTUMS” piemēro noteikto terminēto gala tarifu 47,53 EUR/MWh, un 

spēkā esošs ir arī noteiktais (beztermiņa) tarifs 48,27 EUR/MWh - no 2023.gada 1.jūlija.  

 

Noteikto tarifu un noteikto (piedāvāto) tarifu salīdzinājums: 
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Ražošanas tarifs, EUR/MWh 32,73 57,28 +75,0% 33,43 57,97 +73,4% 

Pārvades un sadales tarifs, 

EUR/MWh 
7,40 8,85 +19,6% 7,44 8,89 +19,5% 

Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh 5,49 5,49 - 5,49 5,49 - 

Akcīzes nodokļa komponente, 

EUR/MWh 
1,91 1,91 - 1,91 1,91 - 

Siltumenerģijas gala tarifs ar 

akcīzes nodokļa komponenti, 

EUR/MWh 

47,53 73,53 +54,7% 48,27 74,26 +53,8% 

 

Siltumenerģijas tarifu palielinājums saistāms ar dabasgāzes cenas pieaugumu.   
 

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošo izmaksu 

salīdzinājums ar noteikto  tarifu veidojošajām izmaksām:   
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Kurināmā izmaksas 130,0 310,9 +139,2% 130,0 310,9 +139,2% 

Dabas resursu nodoklis 17,4 17,4 - 17,4 17,4 - 

Elektroenerģijas izmaksas  9,2 9,2 - 9,2 9,2 - 

Mainīgās izmaksas kopā 156,6 337,5 +115,5% 156,6 337,5 +115,5% 

Darba samaksa ar sociālo 

nodokli 
20,9 20,9 - 20,9 20,9 - 
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Iekārtu remontu un 

uzturēšanas izmaksas  
3,9 3,9 - 3,9 3,9 - 

Pamatlīdzekļu nolietojums 40,9 40,9 - 40,9 40,9 - 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 5,1 5,1 - 5,1 5,1 - 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

Pastāvīgās izmaksas kopā 70,8 70,8 - 70,8 70,8 - 

Peļņa 95,2 95,2 - 95,2 95,2 - 

Kopā izmaksas 322,6 503,5 +56,1% 322,6 503,5 +56,1% 

Neparedzētie ieņēmumi 5,1 5,1 - - - - 

Uz siltumenerģijas apgādi 

attiecināmās izmaksas  
317,4 498,4 +57,0% 322,6 503,5 +56,1% 

 

Lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms ir 6959 MWh. 

 

 

 

 


