
 

 

Kopsavilkums par SIA ,,BIOENINVEST” 

noteiktajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,BIOENINVEST” 2023.gada 27.janvārī iesniedza 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem.  

Paziņojums par noteiktajiem siltumenerģijas tarifiem publicēts oficiālajā izdevumā 

,,Latvijas Vēstnesis” 2023.gada 30.janvārī Nr.21 un paziņojuma precizējums 2023.gada 1.februārī 

Nr.23. Kā noteikto tarifu spēkā stāšanās datumu SIA ,,BIOENINVEST” norādījusi 2023.gada 

1.martu. 

Noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir aprēķināti saskaņā ar siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. 

SIA ,,BIOENINVEST” pašlaik ir spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi laika 

periodam no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim, kuru atbilstība atzīta ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 10.novembra lēmumu Nr.246.    

Piemēroto tarifu un noteikto tarifu salīdzinājums: 

 

  
Piemērotais 

tarifs 

Noteiktais tarifs no 

01.03.2023. līdz 

30.04.2023. 

Izmaiņas, % 

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, 

EUR/MWh 
82,99 69,44 -16,3% 

Siltumenerģijas pārvades un sadales 

tarifs, EUR/MWh 
23,96 21,47 -10,4% 

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, 

EUR/MWh 
2,44 2,44 - 

Siltumenerģijas gala tarifs, 

EUR/MWh 
109,39 93,35 -14,7% 

 

Noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošo izmaksu salīdzinājums ar 

tarifu veidojošajām izmaksām pašlaik piemērotajā tarifā: 

 

Izmaksu pozīcijas 

Piemērotais 

tarifs, 

tūkst.EUR 

Noteiktais tarifs no 

01.03.2023. līdz 

30.04.2023., tūkst.EUR 

Izmaiņas, % 

Kurināmā izmaksas 1947,6 1558,1 -20,0% 

Dabas resursu nodoklis 4,2 4,2 - 

Elektroenerģijas izmaksas 115,7 115,7 - 

Ūdens un ķimikāliju izmaksas 0,2 0,2 - 

Pārējās mainīgās izmaksas 10,8 10,8 - 

Mainīgās izmaksas kopā 2078,5 1689,0 -18,7% 
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Izmaksu pozīcijas 

Piemērotais 

tarifs, 

tūkst.EUR 

Noteiktais tarifs no 

01.03.2023. līdz 

30.04.2023., tūkst.EUR 

Izmaiņas, % 

Darba samaksa ar sociālām apdrošināšanas 

iemaksām 
462,9 462,9 - 

Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas  66,8 66,8 - 

Pamatlīdzekļu nolietojums 247,2 247,2 - 

Apdrošināšana 15,2 15,2 - 

Procentu maksājumi 16,6 16,6 - 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 128,3 128,3 - 

Nekustamā īpašuma nodoklis - - - 

Pastāvīgās izmaksas kopā 937,0 937,0 - 

Peļņa 164,2 164,2 - 

Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas 523,7 523,7 - 

Izmaksas pavisam kopā 2656,0 2266,5 -14,7% 

 

Lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms ir 24281 MWh. 

 
 


