
 

 

Kopsavilkums par AS ,,OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” 

noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem 

 

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmuma 

Nr.1/7 ,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 43.9 punktu akciju 

sabiedrība ,,OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” 2021.gada 17.decembrī iesniedza Regulatorā 

noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu 

jaunajiem tarifiem.   

 

Paziņojums par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas tarifiem publicēts oficiālajā 

izdevumā ,,Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 17.decembrī Nr.244. Kā noteikto (piedāvāto) tarifu spēkā 

stāšanās datumu AS ,,OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” norādījusi 2022.gada 20.janvāri.  

 

AS ,,OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” pašlaik ir spēkā siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 

3.jūnija lēmumu Nr.34 ,,Par akciju sabiedrības ,,OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” noteiktajiem 

(piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (turpmāk – Lēmums Nr.34). 

Attiecīgais spēkā esošais siltumenerģijas gala tarifs ir 41,69 EUR/MWh.       

 

Ar Lēmumu Nr.34 apstiprināto tarifu un noteikto (piedāvāto) tarifu salīdzinājums: 

 

  

Spēkā 

esošais tarifs 

no 

01.07.2021. 

Noteiktais 

(piedāvātais) 

tarifs no 

20.01.2022. 

līdz 

30.04.2022.  

Izmaiņas, 

% 

Noteiktais 

(piedāvātais) 

tarifs no 

01.05.2022.  

Izmaiņas, % 

Ražošanas tarifs, EUR/MWh 30,10 89,61 +197,7% 92,33 +206,7% 

Pārvades un sadales tarifs, 

EUR/MWh 
10,68 17,02 +59,4% 20,03 +87,5% 

Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh 0,24 0,12 -50,0% 0,24 - 

Akcīzes nodokļa komponente, 

EUR/MWh 
0,67 0,67 - 0,67 - 

Siltumenerģijas gala tarifs ar 

akcīzes nodokļa komponenti, 

EUR/MWh 

41,69 107,42 +157,7% 113,27 +171,7% 

 

Siltumenerģijas tarifu pieaugums skaidrojams gan ar kurināmā (dabasgāzes) cenas 

pieaugumu, noslēdzot 2021.gada 30.novembrī jaunu dabasgāzes piegādes līgumu, gan ar iepirktās 

siltumenerģijas cenu pieaugumu, pērkot siltumenerģiju no diviem citiem siltumenerģijas ražotājiem.  

Noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem plānots stāties spēkā ar 2022.gada 20.janvāri, taču 

sākotnēji (no 2022.gada 20.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim) ir plānots piemērot siltumenerģijas 

tarifus, kuros nav iekļauta izmaksu pozīcija ,,Peļņa”. Šāda tarifu noteikšana ir veikta saskaņā ar 

pieņemto Olaines novada domes 2021.gada 9.decembra lēmumu Nr.16 ,,Par siltumapgādes 
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pakalpojuma tarifa aprēķina pozīcijas ,,Neto peļņa” izslēgšanu”, lai mazinātu siltumenerģijas gala 

tarifa pieaugumu apkures periodā.  

  

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošo izmaksu 

salīdzinājums ar tarifu veidojošajām izmaksām ar Lēmumu Nr.34 apstiprinātajā tarifā:   

 

Izmaksu pozīcijas / tūkst.EUR 

Spēkā 

esošais tarifs 

no 

01.07.2021. 

Noteiktais 

(piedāvātais) 

tarifs no 

20.01.2022. 

līdz 

30.04.2022. 

Izmaiņas, % 

Noteiktais 

(piedāvātais) 

tarifs no 

01.05.2022. 

Izmaiņas, 

% 

Kurināmā izmaksas 339,5 1378,8 +306,1% 1378,8 +306,1% 

Dabas resursu nodoklis 0,6 0,6 - 0,6 - 

Elektroenerģijas izmaksas  59,9 59,9 - 59,9 - 

Ūdens un ķimikāliju izmaksas 1,5 1,5 - 1,5 - 

Iepirktās siltumenerģijas 

izmaksas 
967,0 3351,5 +246,6% 3351,5 +246,6% 

Mainīgās izmaksas kopā 1368,5 4792,3 +250,2% 4792,3 +250,2% 

Darba samaksa ar sociālo 

nodokli 
162,7 162,7 - 162,7 - 

Iekārtu remontu un uzturēšanas 

izmaksas  
27,5 27,5 - 27,5 - 

Pamatlīdzekļu nolietojums 85,9 85,9 - 85,9 - 

Apdrošināšana 3,3 3,3 - 3,3 - 

Procentu maksājumi 7,8 7,8 - 7,8 - 

Pārējās pastāvīgās izmaksas 24,0 24,0 - 24,0 - 

Nekustamā īpašuma nodoklis 1,4 1,4 - 1,4 - 

Pastāvīgās izmaksas kopā 312,6 312,6 - 312,6 - 

Peļņa 280,6 280,6 - 0,8 -99,8% 

Kopā izmaksas 1961,7 5385,5 +174,5% 5105,7 +160,3% 

 

Lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms ir 47 828 MWh. 

 

 


