
 

 

Kopsavilkums par SIA ,,Jēkabpils siltums” 

noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem 

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 

2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 ,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika” (turpmāk – Metodika) 43.9 punktu un saskaņā ar Regulatora 2021.gada 28.oktobra 

lēmumu Nr.121 ,,Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Jēkabpils siltums” noteikt 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus” sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Jēkabpils siltums” 

2021.gada 27.decembrī iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem.   

 

SIA ,,Jēkabpils siltums” paziņojumu par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas 

tarifiem ir publicējusi oficiālajā izdevumā ,,Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 30.decembrī, Nr.252. Kā 

noteikto (piedāvāto) tarifu spēkā stāšanās datumu SIA ,,Jēkabpils siltums” ir norādījusi 2022.gada 

1.februāri.  

 

SIA ,,Jēkabpils siltums” no 2022.gada 1.janvāra piemēros siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Regulatora 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.147 ,,Par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jēkabpils siltums” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifiem” (turpmāk – Lēmums Nr.147). Attiecīgais siltumenerģijas gala tarifs 

ir 65,52 EUR/MWh.       

 

Ar Lēmumu Nr.147 apstiprināto tarifu un noteikto (piedāvāto) tarifu salīdzinājums: 

 

  
Apstiprinātais tarifs 

(no 01.01.2022.)  

Noteiktais 

(piedāvātais) tarifs no 

01.02.2022.  

Izmaiņas, % 

Ražošanas tarifs, EUR/MWh 45,57 48,75 +7,0% 

Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh 19,11 19,72 +3,2% 

Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh 0,48 0,48 - 

Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh 0,37 0,37 - 

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa 

komponenti, EUR/MWh 
65,52 69,32 +5,8% 

 

Siltumenerģijas tarifu pieaugums skaidrojams ar kurināmā (dabasgāzes) cenas pieaugumu, 

izmainoties dabasgāzes piegādes līgumā noteiktajai mainīgajai dabasgāzes cenai. Aprēķinātos 

siltumenerģijas tarifus samazinājuma virzienā nelielā mērā ietekmē pārdotās elektroenerģijas cenas 

pieaugums, ko aprēķina kā pēdējo sešu mēnešu vidējo svērto cenu.  

 

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošo izmaksu 

salīdzinājums ar tarifu veidojošajām izmaksām ar Lēmumu Nr.147 apstiprinātajā tarifā:   
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Izmaksu pozīcijas / tūkst.EUR 
Apstiprinātais tarifs 

(no 01.01.2022.) 

Noteiktais (piedāvātais) 

tarifs no 01.02.2022. 
Izmaiņas, % 

Kurināmā izmaksas 1636,3 1874,8 +14,6% 

Dabas resursu nodoklis 8,4 8,4 - 

Elektroenerģijas izmaksas  88,4 88,4 - 

Ūdens un ķimikāliju izmaksas  8,1 8,1 - 

Iepirktās siltumenerģijas izmaksas 714,3 714,3 - 

Pārējās mainīgās izmaksas 6,2 6,2 - 

Mainīgās izmaksas kopā 2461,7 2700,2 +9,7% 

Darba samaksa ar sociālām iemaksām 931,9 931,9 - 

Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas  50,4 50,4 - 

Pamatlīdzekļu nolietojums 412,1 412,1 - 

Apdrošināšana 20,0 20,0 - 

Procentu maksājumi 36,1 36,1 - 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 107,9 107,9 - 

Nekustamā īpašuma nodoklis 4,6 4,6 - 

Pastāvīgās izmaksas kopā 1563,0 1563,0 - 

Peļņa 38,9 38,9 - 

Kopā izmaksas 4063,6 4302,1 +5,9% 

Ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas  142,6 152,9 +7,2% 

Uz siltumenerģijas apgādi attiecināmās 

izmaksas  
3921,0 4149,2 +5,8% 

 

 

Lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms ir 60185 MWh. 

 

 


