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L Ē M U M S  
Kocēnos 

 
2022.gada 15.septembrī      Nr.567 
        (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 8.§) 
 
Par siltumenerģijas apgādes tarifa 
apstiprināšanu Valmieras novada ciematos 
Burtnieki un Penči 

 
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. 

Aktualizētajā siltuma ražošanas un pārvades izmaksu aprēķinā norādītas tarifa veidojošās 
izmaksas spēkā esošajam tarifam, kas ir spēkā no 01.04.2022. (apstiprināts ar 24.02.2022. 
Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes lēmumu Nr.144 (protokols Nr.4, 38.§) 
“Par SIA “BN KOMFORTS” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu”) un plānotais tarifs 
2022./2023.gada apkures sezonai (aktualizēta kokskaidu granulu cena). Plānotais siltumapgādes 
tarifs no 01.10.2022. ir 137.84 EUR/MWh bez PVN (Burtnieku centra katlu mājai un Burtnieku 
Ausekļa pamatskolas katlu mājai). 

Spēkā esošais tarifs – 74.28 EUR/MWh bez PVN, 
Tarifa pieaugums – par 63.56 EUR/MWh bez PVN vai 86%, 
Spēkā esošā tarifa izmaiņas saistītas ar kokskaidu granulu cenu izmaiņām. 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldības Saimniecisko lietu komitejas un Finanšu 

komitejas sēdes 15.09.2022. atzinumu, 
 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis 
Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, 
Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. apstiprināt siltumenerģijas apgādes tarifu 137,84 EUR/MWh (bez PVN) Valmieras novada 

ciematos Burtnieki un Penči (Burtnieku centra un Burtnieku Ausekļa pamatskolas katlu mājas); 
2. noteikt, ka tarifs stājas spēkā no 2022.gada 1.oktobra; 
3. uzdot siltumapgādes komersantam, kas nodrošina centralizēto siltumapgādi lēmuma 1.punktā 

minētajos Valmieras novada ciematos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 19.09.2022. informēt 
klientus par tarifa izmaiņām. 

 
Pielikumā: Siltumenerģijas apgādes tarifs Valmieras novada Burtnieku un Penču ciematos 

(Burtnieku centra un Burtnieku Ausekļa pamatskolas katlu mājas), uz 1 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


