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3. Par siltumenerģijas tarifa izmaiņu apstiprināšanu Saulaines ciemā.
2019.gada 30.septembris ir beigu termiņš starp Rundāles novada domi un SIA “Hag”
noslēgtajam līgumam par cietā kurināmā - brikešu piegādi Rundāles novada pašvaldībai.
Saskaņā ar līguma nosacījumiem, cietā kurināmā – brikešu cena bija 89,97 EUR/t.
2019.gada 24.jūlijā tika izsludināts jauns iepirkums par cietā kurināmā piegādi.
Iepirkuma rezultātā tika pasludināts par uzvarētāju SIA “Hag” ar piedāvāto zemāko
līgumcenu – 98,97 EUR t un PVN 21%. Līdz ar to kurināmā izmaksas sadārdzinājums
salīdzinoši ar iepriekšējo līgumu ir par 10 %.
Salīdzinot izmaksas ar 2017. un 2019.gadu, tika konstatēts, ka pieaudzis elektroenerģijas
patēriņš un tās izmaksas 13,38 %, tāpat degvielas cena ir pieaugusi par gandrīz 18 %, kā arī
palielinājušās darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme.
Iedzīvotājiem piegādātās siltumenerģijas izmaksas sastāv no kurināmā – saulespuķu
čaulu briketes, kas sastāda 58% no 1 MWh cenas, atlikušos 42% veido elektroenerģijas
izmaksas, iekārtu amortizācijas un remonta izmaksas, apkalpojošā personāla algas,
administratīvie izdevumi.
Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienests ir pārskatījis siltumenerģijas
un karstā ūdens tarifus Saulaines ciemā, kā rezultātā tika konstatēts, ka laika posmā no
2017.gada līdz 2019.gadam ir palielinājušās izmaksas par 14,71 %,
Ievērojot minētos apstākļus, ir nepieciešams veikt izmaiņas Rundāles pagasta Saulaines
ciema siltumenerģijas tarifos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2008.gada
9.decembra noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” prasībām,
1. noteikt Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines ciemā šādus siltumenerģijas
tarifus:
1.1. tarifs par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) – T
– 71,95 [EUR/MWh] bez PVN.
1.2. tarifs par 1m3 karstā ūdens uzsildīšanu - Tk.ū. – 8,63 [EUR/ m3] bez PVN, kurš
tiek aprēķināts pēc šādas formulas:
Tk.ū.=T*0,12 , kur
Tk.ū.- tarifs 1m3 karstā ūdens uzsildīšanai (EUR/m3);
T-siltumenerģijas tarifs (EUR/MWh).

1.3. tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri EUR/m2 tiek aprēķināts pēc šādas
formulas:
Tapk..= (Qkop.-Qk.ū)*T/S, kur
Tapk.-tarifs par dzīvokļu apkuri (EUR/m2);
Qkop.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas
daudzums pēc
siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem (MWh);
Skop.-konkrētās mājas dzīvokļa platība , atskaitot balkonu un lodžiju platību
(m2)
Qk.ū.=V*0,12 , kur
V- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens daudzums (m3).
1.4. tarifs dzīvokļiem, kuri normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā atslēgti no
centralizētās siltumapgādes, apkures sezonā - 20% no Tapk.
1.5. maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek aprēķināta pēc
šādas formulas:
Mcirk.= (Qkop.-Qk.ū)*T/N, kur
Mcirk.-maksa par karstā ūdens cirkulāciju (EUR/dzīvokli);
Qkop.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas
daudzums(MWh);
Qk.ū.- attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens sagatavošanai
patērētais siltumenerģijas daudzums (MWh),
N- mājas dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
2.

noteikt, ka norēķini par siltumenerģiju veicami pēc katras dzīvojamās mājas
siltumpatēriņa (MWh);

3.

noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.decembri.
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