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Par SIA “BN KOMFORTS” siltumenerģijas
tarifa apstiprināšanu

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmajā punktā noteikts, ka viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds,
21.pants un tā pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem.

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemta SIA “BN KOMFORTS”,
reģistrācijas Nr.44103002754, (turpmāk – Sabiedrība) 16.02.2022. vēstule Nr.1.4/2022/16 “Par
apkures tarifa izmaiņām Burtnieku ciemata katlu mājās” (Pašvaldībā reģistrēta 16.02.2022. ar
Nr.4.3.2/22/51) ar lūgumu apstiprināt ar 2022.gada 1.aprīli Sabiedrības aprēķināto siltumapgādes
tarifu Burtnieku ciematā Valmieras novadā.

Sabiedrības iesniegtajā siltuma ražošanas un pārvades izmaksu aprēķinā norādītas tarifa
veidojošās izmaksas periodā no 2020.–2021.gadam un plānotais tarifs 2022.gadam. Plānotais
tarifs no 2022.gada 1.aprīļa ir 74,28 EUR/MWh bez PVN (Burtnieku centra katlu mājai un Ausekļa
pamatskolas katlu mājai).

Pašreizējie tarifi ir:
 Burtnieku centra katlu mājai – 53,86 EUR/MWh bez PVN,
 Ausekļa pamatskolas katlu mājai – 68,21 EUR/MWh bez PVN.
Tarifa pieaugums:
 Burtnieku centra katlu mājai – 20,42 EUR/MWh bez PVN vai 38 %,
 Ausekļa pamatskolas katlu mājai – 6,07 EUR/MWh bez PVN vai 9 %.
Iesniegtajā aprēķinā norādīts, ka Burtnieku centra katlu mājas noteiktais tarifs jau ilgstoši

nesedz izmaksas un siltuma ražošana un piegāde rada sabiedrībai zaudējumus. Tāpat, ņemot
vērā straujo cenu pieaugumu kurināmajam, degvielai, citiem materiāliem un pakalpojumiem ir
redzams, ka, ja tarifs netiks pārskatīts, tas nesegs izmaksas un radīs zaudējumus 2022.gadā arī
Ausekļa pamatskolas katlu mājai.

Sabiedrība ir sniegusi informāciju par tarifa aprēķinā ietvertajām izmaksām:
1. abās Burtnieku ciemata katlu mājās tiks noteikts vienots tarifs,
2. aprēķinos ietvertas tikai siltuma ražošanas un piegādes izmaksas Burtnieku ciematā,
3. kurināmā izmaksu pieaugums par 16 % (salīdzinot ar 2021.gada izmaksām) un par 131 %

(salīdzinot ar iepriekš apstiprināto tarifu 2017.gadā),
4. materiālu un transporta izmaksu pieaugums par 88 % (salīdzinot ar 2021.gada izmaksām) un

par 382 % (salīdzinot ar iepriekš apstiprināto tarifu 2017.gadā),
5. tarifā ietvertas administrācijas izmaksas 10,25 % no kopējām administrācijas izmaksām (tiek

aprēķināts % no kopējā neto apgrozījuma, kas attiecas tikai uz siltumenerģijas piegādi
Burtnieku ciematā), salīdzinot ar 2021.gadu tarifa projektā plānots administratīvo izmaksu
samazinājums par 36 %,



6. darba samaksas izmaksu pieaugums par 26 % (salīdzinot ar 2021.gada izmaksām) – darba
samaksu Burtnieku katlu mājās veido viens darbinieks, darbu apvienošanas kārtībā, kurš ir
siltumapgādes iekārtu operators, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, no kura darba
samaksas apkures sezonā plānots attiecināt uz Burtnieku siltumenerģijas ražošanu
225 EUR/mēnesī kopā ar VSAOI. Palielinājums saistīts ar darba stundu skaita
palielināšanos. Pieredze rāda, ka ar plānotajām 30–34 stundām vidēji mēnesī nepietiek, lai
kvalitatīvi veiktu katlu tehnisko apkopi, tāpēc tiek plānotas vairāk darba stundas.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes
17.02.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt SIA “BN KOMFORTS”, reģistrācijas Nr.44103002754, iesniegot siltumenerģijas
apgādes tarifu 74,28 EUR/MWh (bez PVN) Burtnieku centra un Ausekļa pamatskolas katlu
mājām;

2. noteikt, ka tarifs stājas spēkā no 2022.gada 1.aprīļa;
3. uzdot SIA BN KOMFORTS vienu mēnesi iepriekš informēt klientus par tarifa izmaiņām.

Pielikumā: Siltumenerģijas apgādes tarifs Burtnieku ciemata katlu mājās uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


