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L Ē M U M S  
Kocēnos 

 
2022.gada 15.septembrī        Nr.571 
          (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 12.§) 
  
Par Naukšēnu apvienības pārvaldes 
siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu katlu 
mājai “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, 
Naukšēnu pagastā 

 
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. 

Ar Ministru kabineta 05.04.2022. rīkojumu Nr.237 “Par valsts nekustamā īpašuma “Naukšēnu 
muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras 
novada pašvaldības īpašumā”. 

Naukšēnu apvienības pārvaldes iesniegtajā izmaksu aprēķinā izmaksas aprēķinātas pēc 
grāmatvedības uzskaites datiem 2021./2022.apkures sezonā, ņemot vērā pašreizējās 
energoresursu faktiskās cenas un darbaspēka izmaksas. Plānotais tarifs no 2022.gada 1.novembra 
ir 100.00 EUR/MWh bez PVN (“Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, 
LV-4244, katlu mājai). 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldības Saimniecisko lietu komitejas 15.09.2022., 
Finanšu komitejas 15.09.2022. un Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas 15.09.2022. 
atzinumiem, 

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Guntars Štrombergs, 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 Naukšēnu apvienības pārvaldes iesniegto siltumenerģijas apgādes tarifu katlu 

mājas “Naukšēnu muiža” ražotajai un piegādātajai siltumenerģijai 100.00 EUR/MWh (bez 
PVN); 

2. noteikt, ka tarifs stājas spēkā no 2022.gada 1.novembra; 
3. uzdot Naukšēnu apvienības pārvaldei vienu mēnesi iepriekš informēt klientus par tarifa 

izmaiņām. 
 
Pielikumā – Siltumenerģijas apgādes tarifs 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


