
Kopsavilkums SIA „NORMA K” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildib̄u „NORMA K” (turpmāk – SIA „NORMA K”) 2023.gada 18.janvārī iesniedza 

Regulatorā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu jaunajiem tarifiem.  

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts sakarā ar Regulatora lūgumu iesniegt jaunu 

tarifu projektu atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.2 panta pirmajai 

un trešajai daļai, ņemot vērā, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi 2022.gada 12.oktobrī SIA “Norma K” iesniegtais 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts nebija izskatīts pilnā apmērā. SIA “Norma K” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.206 “Par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Norma K” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200.nr.), bet 

no 2023.gada 1.janvāra noteikti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (Latvijas Vēstnesis, 2022, 233.nr.), 

kas ir spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim. Līdz 2022.gada 14.oktobrim SIA “Norma K” piemēroja ar Regulatora 2018.gada 

29. novembra lēmumu Nr.138 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 236.nr.) apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 

59,13 EUR/MWh.  

SIA „NORMA K” piemērotie pašas noteiktie siltumenerģijas tarifi un aprēķinātie tarifi:  

Sabiedriskā pakalpojuma veids  
Piemērotais tarifs   

(bez PVN) līdz 
30.04.2023. 

Piedāvātais tarifs  
(bez PVN)  

Tarifa palielinājums/ 
samazinājums  (%).  

Gala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā   121,76 106,73   -14,08 

Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā 96,99 83,80 -15,75 

Sadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumā 23,44 21,60 -7,69 

Tirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa 
gadījumā 

1,33 1,33 0,00 

Siltumenerģijas tarifu palielinājums saistāms ar kurināmā (šķeldas) cenas palielinājumu. 

Aprēķināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošo izmaksu salīdzinājums ar piemēroto tarifu: 

 Piemērotais tarifs  
(bez PVN)  

Tarifu projekts 
(bez PVN) 

 tarifa palielinājums/ 
samazinājums  (%).  

Kurināmā izmaksas 591,20     470,30 - 25,71 

Dabas resursu nodoklis 1,2 1,2 0 

Elektroenerģijas izmaksas 69,90 69,90 0 

Ūdens un ķimikāliju izmaksas 0,4 0,4 0 

Pārējās mainīgās izmaksas 97,30 97,30 0 

Mainīgās izmaksas kopā 667,93 546,98 - 22,11 

Darba samaksa ar sociālajām 
iemaksām 

177,91 177,91 0 

Iekārtu remontu un uzturēšanas 
izmaksas 

4 4 0 

Pamatlīdzekļu nolietojums 84,55 84,55 0 

Apdrošināšana 4,08 4,08 0 

Procentu maksājumi 27,1 27,1 0 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 10,36 10,36 0 

Nekustamā īpašuma nodoklis 0,9 0,9 0 

Pastāvīgās izmaksas kopā: 308,90 308,90 0 



Peļņa 2,05 2,05 0 

Izmaksas pavisam kopā 978,88 857,93 - 14,1 

 


