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Precizējot iepriekš publicēto 

SIA "Ludzas Bio-Enerģija", vienotais reģistrācijas numurs 40003452811, precizē oficiālā izdevuma 
"Latvijas Vēstnesis" 27.01.2023. laidienā Nr.20 publicēto paziņojumu par noteikto tarifu (oficiālās publikācijas 
Nr.: 2023/20.DA24). 

Paziņojums par noteikto tarifu 

SIA "Ludzas Bio-Enerģija", vienotais reģistrācijas numurs 40003452811 , juridiskā adrese: Gaujas iela 
25A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas 
ražošanas  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 
Spēkā esošais 
tarifs (bez PVN) 

Noteiktais tarifs 
(bez PVN) 

Noteiktā 
tarifa palielinājums/ 
samazinājums  (%) 

Siltumenerģijas ražošana  85.01   75.78  -12.18 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  01.03.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un 
publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. 

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA "Ludzas Bio-Enerģija" noteikto tarifu, kas 
18.10.2022. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022.; Nr.202) un nepiemēro Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 03.11.2022. lēmumu Nr.241 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"Ludzas Bio-Enerģija" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" apstiprināto tarifu. 

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā izmaksu samazinājumu. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto 
vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa 
izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas ražošanas  tarifu lietotājs var  SIA 
"Ludzas Bio-Enerģija", Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00, iepriekš sazinoties ar  SIA "Ludzas Bio-Enerģija" kontaktpersonu Jevgeņiju Seļivanovu, tālr. 29197971, e-
pasta adrese: lbe@latnet.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai 
elektroniski var iesniegt  SIA "Ludzas Bio-Enerģija", Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, e-pasta 
adrese: lbe@latnet.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā 
pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis". 

LATVIJAS  REPUBLIKAS  OFICIĀLAIS  IZDEVUMS

www.vestnesis.lv

2023. gada 30. janvāris, Nr. 21

OP 2023/21.DA11



OFICIĀLIE PAZIŅOJUMI > DAŽĀDI SLUDINĀJUMI  

Paziņojums par noteikto tarifu 

SIA "Ludzas Bio-Enerģija", vienotais reģistrācijas numurs 40003452811, juridiskā adrese: Gaujas iela 
25A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas 
ražošanas  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 
Spēkā esošais 
tarifs  (bez PVN)  

Noteiktais tarifs 
(bez PVN) 

Noteiktā 
tarifa palielinājums/ 
samazinājums  (%) 

 Siltumenerģijas ražošana  85.01  75.78  -12.18 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  01.03.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un 
publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. 

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA "Ludzas Bio-Enerģija" noteikto tarifu, kas 
18.10.2022. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022.; Nr.202). 

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā izmaksu samazinājumu.  

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto 
vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa 
izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas ražošanas  tarifu, lietotājs var  SIA 
"Ludzas Bio-Enerģija", Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00, iepriekš sazinoties ar  SIA "Ludzas Bio-Enerģija" kontaktpersonu Jevgeņiju Seļivanovu, tālr. 29197971, e-
pasta adrese: lbe@latnet.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai 
elektroniski var iesniegt  SIA "Ludzas Bio-Enerģija", Rūpniecības ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, e-pasta 
adrese: lbe@latnet.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā 
pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis". 
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