AIZKRAUKLES NOVADA DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē
18.08.2022.

sēdes protokols Nr.17., 63.p.

LĒMUMS Nr.559
Par centralizētās siltumapgādes tarifiem
Aizkraukles novada Skrīveru pagasta Skrīveru administratīvajā teritorijā
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktam Aizkraukles novada dome
ir izveidojusi kapitālsabiedrību, kas nodrošina minētos pakalpojumus.
Starp Aizkraukles novada pašvaldību (līguma slēgšanas brīdī – Skrīveru novada domi) un
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” (reģ. Nr.58703000641, juridiskā adrese:
Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads) 2019.gada 1.februārī noslēgts
līgums Nr.3-35.2/18 par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Skrīveru novadā
(šobrīd – Aizkraukles novada Skrīveru pagasta Skrīveru administratīvajā teritorijā).
Aizkraukles novada pašvaldība 2022.gada 5.augustā saņēmusi un iepazinusies ar sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” iesniegtajiem materiāliem (reģistrēts pašvaldībā
Nr.3.5/S/22/1954) pakalpojumu sniegšanas tarifu pārskatīšanai un noteikšanas nepieciešamībai
Skrīveru pagasta Skrīveru administratīvajā teritorijā.
Pamatojums tarifu paaugstināšanai norādīts – jaunas biomasas (šķeldas) katlu mājas
ekspluatācija, šķeldas un elektroenerģijas izmaksu būtisks pieaugums, kas nesedz spēkā esošo tarifu
sastāvā apstiprinātās izmaksas, kā rezultātā līdzšinējais tarifs nesedz paredzamās izmaksas.
No Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” (ar 2016.gada 4.jūnija grozījumiem) 3.1.punkta,
izriet, ka siltumapgādes nozarē nepieciešams regulēt siltumenerģijas ražošanu (arī koģenerācijā)
iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja centralizētajā
siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” siltumapgādes sistēmā nodotais siltums
nepārsniedz 2400 MWh, tādējādi tarifu regulēšana tiek deleģēta pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2008.gada
21.oktobra noteikumiem Nr.174 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 29.pantu,
Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem
sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 3.1.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 21.aprīļa lēmumu 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”, kā arī ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu
komitejas 11.08.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm “Par” (Leons LĪDUMS, Arvis
UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Gatis GŪTMANIS, Zane ROMANOVA, Dāvis KALNIŅŠ, Aivars
MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA, Aigars LUKSS, Jānis Sarmis
BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Guntis LIBEKS, Jurijs MAŠKOVS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt ar 2022.gada 1.oktobri Aizkraukles novada Skrīveru pagasta Skrīveru
administratīvajā teritorijā centralizētās siltumapgādes tarifus šādā apmērā:
1.1.

siltumapgādes tarifa pastāvīgā daļa – 0.5171 EUR/m2 bez pievienotās vērtības
nodokļa;

1.2.

siltumapgādes tarifa mainīgā daļa – 54.219 EUR/MWh bez pievienotās vērtības
nodokļa;

1.3.

kopējais 1 MWh tarifs – 92.722 EUR/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.

2.

Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saimnieks" informēt centralizētās
siltumapgādes pakalpojumu saņēmējus (iedzīvotājus un uzņēmumus) par siltumapgādes
tarifu maiņu ar 2022.gada 1.oktobri.

3.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt
siltumapgādes tarifus pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv un Aizkraukles novada
pašvaldības 2022.gada augusta informatīvajā izdevumā “Domes Vēstis”.

4.

Atbildīgais par lēmuma izpildi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks”
valdes loceklis.
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