
Kopsavilkums par SIA ,,Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 28.decembrī 

saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kuldīgas siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas 

numurs:40003007890, juridiskā adrese: Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 (turpmāk - SIA 

,,Kuldīgas siltumtīkli”), iesniegumu (28.12.2022 Nr.1.7.-259) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts).  

Tarifu projekts iesniegts saistībā ar Regulatora lūgumu iesniegt jaunu tarifu projektu atbilstoši 

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.2 panta trešajai daļai, ņemot 

vērā, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi 2022.gada 12.oktobrī SIA ,,Kuldīgas siltumtīkli” iesniegtais tarifu 

projekts nebija izskatīts pilnā apmērā. SIA ,,Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifi apstiprināti ar Regulatora 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr. 201 ,,Par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību ,, Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” un ir spēkā līdz 2023. gada 

30. aprīlim. Tarifu projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales un siltumenerģijas 

tirdzniecības izmaksas, un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi. Informācija par tarifu projekta 

iesniegšanu Regulatoram tika publicēta 2023. gada 6. janvārī oficiālajā izdevumā ,,Latvijas Vēstnesis” (Nr. 

5). 

 Nr. 
p.k. 

  
 Mēr-
vienī

ba  

Spēkā 
esošais 
tarifs  

Piedāvātais 
tarifs  

Izmaiņas  

Palielinā- 
jums vai 

samazinā-
jums % 

1 
Siltumenerģijas gala tarifs (bez 
PVN), t.sk.: 

EUR/
MWh 

                 
95.17  

                 
95.80  

                   
0.63  0.7% 

1.1. Siltumenerģijas ražošana 
EUR/
MWh 69.52 

                 
67.72  

-                  
1.80  -3% 

1.2. Siltumenerģijas sadale un pārvade  
EUR/
MWh 22.43 

                 
24.49  

                   
2.06  9% 

1.3. Siltumenerģijas tirdzniecība  
EUR/
MWh 3.22 

                   
3.59  

                   
0.37  11% 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” plānotā siltumapgādes tarifa veidojošo izmaksu salīdzinājums ar spēkā esošā tarifa 
veidojošajām izmaksām: 

2 Mainīgās izmaksas, t.sk.: 
tūkst.
EUR 

           
2277.65  

           
2292.37  

                 
14.72  1% 

2.1. dabas resursu nodoklis 
tūkst.
EUR 

                   
9.28  

                   
9.28  

                        
-    0% 

2.2. kurināmais 
tūkst.
EUR 

           
2222.42  

           
2204.59  

-               
17.83  -1% 

2.3. 
Elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju 
izmaksas 

tūkst.
EUR 

                 
45.95  

                 
78.50  

                 
32.55  71% 

2.4. Pārējās mainīgās izmaksas 
tūkst.
EUR 

                        
-    

                        
-    

                        
-    0% 

3 Pastāvīgās izmaksas 
tūkst.
EUR 

              
829.59  

              
969.10  

              
139.51  17% 



3.1. Aktīvu uzturēšanas izmaksas 
tūkst.
EUR 

                 
54.13  

                 
54.13  

                        
-    0% 

3.2. Pamatlīdzekļu nolietojums 
tūkst.
EUR 

              
192.38  

              
231.85  

                 
39.47  21% 

3.3. 
Darba samaksa ar sociālās 
apdrošināšanas iemaksām 

tūkst.
EUR 

              
457.29  

              
532.90  

                 
75.61  17% 

3.4. Apdrošināšana 
tūkst.
EUR 

                 
10.15  

                 
10.15  

                        
-    0% 

3.5. Nekustamā īpašuma nodoklis 
tūkst.
EUR 

                   
1.89  

                   
1.89  

                        
-    0% 

3.6. Pārējās pastāvīgās izmaksas 
tūkst.
EUR 

              
113.75  

              
138.18  

                 
24.43  21% 

4 Peļņa 
tūkst.
EUR 

              
128.11  

              
122.00  

-                  
6.11  -5% 

 

SIA ,,Kuldīgas siltumtīkli” iesniegtajā tarifu projektā lielāko izmaksu īpatsvaru no kopējām 

izmaksām veido kurināmā izmaksas (67.6%), darba samaksa ar sociālajām apdrošināšanas iemaksām 

(16.3%) un pamatlīdzekļu nolietojums (7.1%) 


