
 

 

Kopsavilkums par SIA ,,VANGAŽU SILDSPĒKS” 

noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu 

 

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 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.20 ,,Par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,VANGAŽU SILDSPĒKS” saražotās siltumenerģijas tarifu” 

(turpmāk – Lēmums Nr.20) sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,VANGAŽU SILDSPĒKS” (turpmāk 

– SIA ,,VANGAŽU SILDSPĒKS”) 2022.gada 1.septembrī iesniedza Regulatorā noteiktā (piedāvātā) 

saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un pamatojumu jaunajam tarifam. 

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu publicēts oficiālajā izdevumā 

,,Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 31.augustā Nr.168. Kā noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās 

datumu SIA ,,VANGAŽU SILDSPĒKS” norādījusi 2022.gada 1.oktobri. Noteiktais (piedāvātais) 

saražotās siltumenerģijas tarifs ir aprēķināts saskaņā ar Metodiku. 

SIA ,,VANGAŽU SILDSPĒKS” no 2022.gada 1.maija ir spēkā saražotās siltumenerģijas 

tarifs 61,88 EUR/MWh, kura atbilstība Metodikai atzīta ar Regulatora 2022.gada 3.marta lēmumu 

Nr.45 ,,Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,VANGAŽU SILDSPĒKS” noteiktajiem 

(piedāvātajiem) saražotās siltumenerģijas tarifiem” (turpmāk – Lēmums Nr.45).  

Ar Lēmumu Nr.45 apstiprinātā tarifa (spēkā no 2022.gada 1.maija) un noteiktā (piedāvātā) 

tarifa salīdzinājums: 

  
Apstiprinātais tarifs no 

01.05.2022. 

Noteiktais 

(piedāvātais) tarifs 

no 01.10.2022. 

Izmaiņas, % 

Siltumenerģijas ražošanas 

tarifs, EUR/MWh 
61,88 93,17 +50,6% 

Saražotās siltumenerģijas tarifa pieaugums saistāms ar šķeldas cenas pieaugumu.  

SIA ,,VANGAŽU SILDSPĒKS” spēkā esošā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās 

izmaksās ir iekļautas šķeldas un dabasgāzes izmaksas. Apstiprinātajā tarifā, izmantojot šķeldu, 

plānots saražot 13386 MWh jeb 95% no kopējā siltumenerģijas apjoma (14090 MWh), bet, 

izmantojot dabasgāzi – 704 MWh jeb 5%. 

Noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu veidojošo izmaksu salīdzinājums ar tarifus 

veidojošajām izmaksām ar Lēmumu Nr.45 apstiprinātajā tarifā:   

Izmaksu pozīcijas 
Apstiprinātais tarifs no 

01.05.2022., tūkst.EUR 

Noteiktais (piedāvātais) 

tarifs no 01.10.2022., 

tūkst.EUR 

Izmaiņas, % 

Kurināmā izmaksas 370,8 799,9 +115,7% 

Dabas resursu nodoklis 2,4 2,4 - 

Elektroenerģijas izmaksas 33,8 33,8 - 
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Izmaksu pozīcijas 
Apstiprinātais tarifs no 

01.05.2022., tūkst.EUR 

Noteiktais (piedāvātais) 

tarifs no 01.10.2022., 

tūkst.EUR 

Izmaiņas, % 

Pārējās mainīgās izmaksas 3,8 3,8 - 

Mainīgās izmaksas kopā 410,8 839,9 +104,5% 

Darba samaksa ar sociālām 

apdrošināšanas iemaksām 
33,8 33,8 - 

Iekārtu remontu un uzturēšanas 

izmaksas  
101,8 101,8 - 

Pamatlīdzekļu nolietojums 90,3 90,3 - 

Apdrošināšana 1,3 1,3 - 

Procentu maksājumi 48,1 48,1 - 

Pārējās izmaksas 49,5 49,5 - 

Nekustamā īpašuma nodoklis 0,4 0,4 - 

Pastāvīgās izmaksas kopā 325,1 325,1 - 

Peļņa 111,2 111,2 - 

Izmaksas pavisam kopā 847,1 1276,2 +50,7% 

 

Lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoms ir 13712 MWh. 

 

 


