
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

  

2015.gada 30.jūnijā                    Nr. 116 

Par vienota siltumenerģijas tarifa noteikšanu   

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par 

regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 3.punktu un 2012.gada 2.martā noslēgto 

līgumu Nr. JUR 2012-03/125 starp Ādažu novada domi un SIA “Ādažu Namsaimnieks” 

(turpmāk – Namsaimnieks), Namsaimnieks sniedz iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

siltumenerģijas apgādes jomā Ādažu un Kadagas ciemā. 

Namsaimnieks, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 

Regulators) 2010.gada 14.aprīļa lēmumā “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) noteikto, katram no minētajiem ciematiem ir 

aprēķinājis atšķirīgu siltumenerģijas gala tarifu. Pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 256,12 

EUR/tūkst. nm3, siltumenerģijas gala tarifs Ādažu ciemam ir aprēķināts 64,48 EUR/MWh 

apmērā. Tas sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa – 41,15 EUR/MWh (63,8%), 

siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 21,26 EUR/MWh (33,0%) un siltumenerģijas 

tirdzniecības tarifa – 2,07 EUR/MWh (3,2%). Savukārt Kadagas ciemam siltumenerģijas gala 

tarifs pie pašlaik piemērojamās dabasgāzes tirdzniecības cenas 256,12 EUR/tūkst.nm3 ir 

aprēķināts 64,21 EUR/MWh apmērā. Tas sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa – 43,07 

EUR/MWh (67,1%), siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 19,06 EUR/MWh (29,7%) 

un siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 2,08 EUR/MWh (3,2%). 

Metodika paredz iespēju aprēķināt vienotu siltumenerģijas tarifu visā pakalpojumu sniegšanas 

teritorijā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, nolūkā pilnveidot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmo daļu un 20.pantu, 

Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” un to, ka jautājums 2015.gada 9.jūnijā tika izskatīts un atbalstīts 

domes Attīstības komitejas sēdē, Ādažu novada dome   

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt vienota siltumenerģijas tarifa noteikšanu Ādažu ciemā un Kadagas ciemā.  

2. Uzdot SIA “Ādažu Namsaimnieks” 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc lēmuma noraksta 

saņemšanas informēt Regulatoru par šo lēmumu.  

3. Uzdot SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklim J.Krūze organizēt vienotā  

siltumenerģijas tarifa aprēķināšanu Ādažu ciemā un Kadagas ciemā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 


