BAUSKAS NOVADA DOME
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2022.gada 27.janvārī

Nr. 57 (prot. Nr.2, 57.p.)

Par SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
apstiprināšanu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936,
(turpmāk – SIA „Mūsu saimnieks”) pēc savas iniciatīvas 2022. gada 19. janvārī Bauskas novada
domē iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu kopā ar izmaksu
pamatojošiem dokumentiem (turpmāk – tarifa projekts) un paziņojumu par tarifa projektu
publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai. Tarifa projekts sagatavots saskaņā
ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7
„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” principiem.
Bauskas novada dome konstatēja un secināja:
1) SIA „Mūsu saimnieks” ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas
pieder vienai publiskai personai – Bauskas novada domei;
2) pēc SIA „Mūsu saimnieks” iesniegtās informācijas kārtējā gada sagaidāmais un iepriekšējā
gada faktiskais kopējais centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms
ir mazāks par 5000 MWh/gadā, tādējādi neatbilstot regulēšanas kritērijiem, kas noteikti
normatīvajos aktos – Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobrī izdotajos noteikumos Nr. 1227
„Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”;
3) saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu
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 pašvaldības piegādāto siltumenerģiju;
4) tarifa projekts sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas” principiem, tādējādi tā izvērtēšanā lietderīgi piemērot attiecīgā
normatīvā akta regulējuma principus.
Iesniegtā tarifa projekta izmaksu ekonomisko pamatojumu Bauskas novada dome izskatīja un
vērtēja 2022.gada 20.janvāra Vides un attīstības komitejas sēdē. Tarifu projekta izskatīšanas gaitā
komersantam tika pieprasīta papildu informācija un dokumenti, kā arī uzdots veikt tarifu projekta
pārrēķinu, lai precizētu izmaksas atbilstoši to pamatotībai.
Izskatāmo siltumapgādes tarifu veidojošo pakalpojumu veidu izmaksas atspoguļotas tabulā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids
siltumenerģijas ražošana
siltumenerģijas pārvade un
sadale
siltumenerģijas tirdzniecība

Spēkā esošais Piedāvātais tarifs
tarifs par 1
par 1 MWh
Tarifa palielinājums/
MWh (EUR)
(EUR)
samazinājums (%).
(bez PVN)
(bez PVN)
49.58
60.90
22.8
15.93

16.83

5.6

2.63

2.63

0
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šķeldas
cenu
starpība
12.2021., 01.2022. rēķināta
uz pārdodamām MWh 9.88
EUR/MWh;
Siltumenerģijas ražošana,
piegāde, tirdzniecība kopā (gala
tarifs)

68.14

9.88

0

90.24

32.4

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA
„Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājus par iesniegto un izvērtēto
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, Bauskas novada pašvaldība 2022. gada
21. janvārī publicēja pašvaldības mājaslapās internetā www.bauska.lv un www.vecumnieki.lv
paziņojumu. Paziņojumā siltumenerģijas lietotāji un interesenti tika aicināti iepazīties ar tarifa
projektā vispārpieejamo informāciju, sniegt savus priekšlikumus, ieteikumus, kā arī pašvaldība
informēja, ka 2022. gada 25. janvārī plkst. 18.00 ZOOM platformā organizē uzklausīšanas
sanāksmi.
Sanāksmē attālināti piedalījās 36 dalībnieki. Sanāksmē tika skaidroti un argumentēti
pakalpojumu lietotāju priekšlikumi un ieteikumi par siltumenerģijas tarifa projektu, kā arī
iespējām nākamajos periodos rast vairāku ar to saistītu komponenšu efektīvāku piemērošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „d”
apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Bauskas novada domes Vides un attīstības komitejas 2022.gada
20.janvāra sēdes atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936, šādus siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 60.90 EUR/MWh;
1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16.83 EUR/MWh;
1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2.63 EUR/MWh;
1.4. siltumenerģijas gala tarifu 90.24 EUR/MWh.
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022. gada 1. martā.
3. Lēmumu publicēt:
3.1. Bauskas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”;
3.2. Bauskas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.bauska.lv un
www.vecumnieki.lv.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
Domes priekšsēdētājs
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