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2022.gada 24.augustā Nr.493 
 (protokols Nr.16, 5.§) 
 
Par siltumenerģijas pārvades un 
tirdzniecības 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. 

Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto 
pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina 
energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū. 

Saskaņā ar 19.12.2019. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.ADM/5.26/19/2 ar Strenču novada 
domi (saistību pārņēmējs Valmieras novada pašvaldība) un 16.03.2020. noslēgto siltumenerģijas 
piegādes līgumu, SIA “PROEL”, Reģ. Nr. 42403038682 (turpmāk - Sabiedrība) veic siltuma ražošanu 
un tirdzniecību Sedā, un saskaņā ar Sabiedrības siltumenerģijas saražoto apmēru, tās 
siltumenerģijas tirdzniecības tarifu nosaka regulators. Sabiedrība ir iesniegusi regulatoram 
apstiprināšanai siltumenerģijas tarifu.  

Siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecību veic Strenču apvienības pārvalde. Pamatojoties 
uz siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa aprēķinu 2022./2023.gada apkures sezonai Sedas 
pilsētā, siltumenerģijas pārvades izmaksas tarifs sastāda 24,52 bez PVN (EUR/MWh), kas sastāv 
no:  
1) mainīgām izmaksām: 

- apvienības teritorijā esošo iestāžu elektrība (pārvalde, Skola, KN), 
- siltummainītāju skalošana, 
- trašu zudumi; 

2) pastāvīgām izmaksām: 
- darba samaksa (speciālisti, santehniķi), 
- tehnoloģiskās iekārtas/Trašu un siltummezglu nolietojums, 
- tirdzniecības tarifs. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju 18.08.2022. 
atzinumiem, 
  
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, 
Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. apstiprināt siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības gala tarifu 24,52 bez PVN 

(EUR/MWh), kas sastāv no: 



1.1. siltumenerģijas pārvades tarifa 22.64 bez PVN (EUR/MWh); 
1.2. siltumenerģijas tirdzniecības tarifa 1,88 bez PVN (EUR/MWh); 

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā no 2022.gada 1.oktobra; 
3. uzdot Strenču apvienības pārvaldei vienu mēnesi iepriekš informēt klientus par tarifa izmaiņām. 

 
Pielikumā: 1. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projekts uz 2 lappusēm; 
 2. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs 2022/2023 apkures sezonai Sedas 

pilsētā uz 2 lappusēm. 
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