LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

14.07.2022.

Nr.409

Par Cēsu novada domes 2022. gada 14.jūlija noteikumu Nr. 57 “Siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Cēsu novada apvienību pārvaldēs” apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Cēsu novada dome izskata jautājumu par vienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodiku Cēsu novada apvienību pārvaldēs.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2022.gada
7.jūlija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada 14.jūlija noteikumus Nr.57 “Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Cēsu novada apvienību pārvaldēs”
saskaņā ar pielikumu.
2.
Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem:
2.1. Pārgaujas novada pašvaldības 2016.gada 22.septembra noteikumus "Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Pārgaujas novada pašvaldībā";
2.2. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa noteikumus “Vecpiebalgas
novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Cēsu novada domes
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ar Cēsu novada domes
14.07.2022.lēmumu Nr.409

2022. gada 14. jūlijā

NOTEIKUMI
Cēsis, Cēsu novadā

Nr.57

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika Cēsu novada apvienību pārvaldēs
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2. punktu
I.
Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada apvienību pārvaldēs (turpmāk - Pašvaldība) aprēķina
tarifu šādiem regulējamiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem: siltumenerģijas ražošanai,
siltumenerģijas pārvadei un sadalei un siltumenerģijas tirdzniecībai. Tarifu aprēķina visiem
regulējamiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem kopā, neizdalot nevienu no siltumenerģijas
apgādes pakalpojumiem atsevišķi.
2. Pašvaldība siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa aprēķinu veic pa apkalpes zonām:
2.1. Pārgaujas apvienības pārvalde:
2.1.1. Stalbes pagastā;
2.1.2. Straupes pagastā;
2.1.3. Raiskuma pagastā;
2.2. Priekuļu apvienības pārvalde:
2.2.1. Priekuļu pagastā;
2.2.2. Liepas pagastā;
2.2.3. Mārsnēnu pagastā;
2.3. Amatas apvienības pārvalde:
2.3.1. Amatas pagastā;
2.3.2. Drabešu pagastā;
2.3.3. Nītaures pagastā;
2.3.4. Skujenes pagastā;
2.3.5 Zaubes pagastā; 222
2.4. Jaunpiebalgas apvienības pārvalde:
2.4.1. Jaunpiebalgas pagastā;
2.4.2. Zosēnu pagastā;
2.5. Vecpiebalgas apvienības pārvalde:
2.5.1. Dzērbenes pagastā;
2.5.2. Inešu pagastā;
2.5.3. Kaives pagastā;
2.5.4. Taurenes pagastā;
2.5.5. Vecpiebalgas pagastā.
3. Pamatojoties uz apvienības pārvaldes vadītāja ierosinājumu, Cēsu novada dome šo noteikumu 2.punktā
norādītām Pašvaldības pārziņā esošām apkalpes zonām var noteikt izlīdzinātu vai dalītu tarifu.
II . Tarifā iekļaujamās izmaksas
4. Tarifa izmaksu daļas galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:
4.1. ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu uzturēšanas un citas izmaksas: ēku, būvju
uzturēšana, iekārtu un mehānismu uzturēšana, materiālu un remontdarbu izmaksas, pamatlīdzekļu

nolietojums, siltumapgādes kredīta procenti un apkalpošanas maksa, ja kredīts izmantots
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu izveidei;
4.2. autotransporta izdevumi: degviela, remonti, apdrošināšana, transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un
tehniskā apskate;
4.3. elektroenerģijas izmaksas iekārtu un mehānismu darbināšanai;
4.4. darba samaksa un VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) darbiniekiem, kas tieši
saistīti ar pakalpojumu sniegšanu;
4.5. dabas resursu nodoklis;
4.6. kurināmā izmaksas, ko nosaka:
4.6.1. kurināmā patērētā daudzuma prognoze viena pilna gada laikā, pamatojoties uz viena pilna
gada faktiskajiem rādītājiem un paredzamajām izmaiņām;
4.6.2. vērtība, pamatojoties uz siltumenerģijas piegādātāja noslēgto līgumu par siltumenerģijas
ražošanas kurināmā materiāla piegādi turpmākajam periodam;
4.7. ūdens un kanalizācijas izmaksas siltuma cirkulācijas nodrošināšanai;
4.8. citas mainīgās un fiksētās izmaksas;
4.9. administratīvie izdevumi, kas t.sk. ietver ar siltumenerģijas ražošanu un ar klientu apkalpošanu
saistītos izdevumus: pasta un sakaru izdevumi, atkritumu apsaimniekošana, kancelejas preču iegāde,
juridisko pakalpojumu (valsts nodevas u.tml.) un darbinieku apmācību izdevumi.
5. Tarifa aprēķināšanai izmanto finanšu vadības un grāmatvedības datorprogrammās uzskaitītos ar
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu saistītos izdevumus un budžetā prognozētos ar pakalpojumu
sniegšanu saistītos izdevumus.
6. Aprēķinos tiek iekļautas izmaksas, kas tieši attiecas uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu
un ir pamatotas.
7. Pašvaldība tarifā iekļauj kredīta procentu un apkalpošanas maksājumus, ja kredīts izmantots
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu izveidei.
8. Tarifu aprēķina, balstoties uz izmaksām iepriekšējā gada laikā un nākamās sezonas prognozi.
9. Ja par 10% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma
apjoma rādītāji vai par 5% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās kopējās izmaksas, tiek aprēķināts
jauns siltumenerģijas apgādes tarifs, pamatojoties uz koriģētiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
apjomiem un izmaksām.
III. Aprēķinā iekļautais siltumapgādes apjoms
10. Tarifa aprēķināšanai Pašvaldība izmanto kopējo piegādāto siltumenerģijas apgādes apjoma prognozi, ko
nosaka, pamatojoties uz viena pilna gada faktiskajiem rādītājiem un paredzamajām izmaiņām.
IV. Siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšana
11. Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Pašvaldība aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
SA = SI / SQ , kur
SA – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs (EUR/MWh vai EUR/m2);
SI – siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kopējās izmaksas (EUR);
SQ – kopējais piegādātais siltuma daudzums (MWh) vai kopējā apkurināmā platība (m2).
12. Aprēķinus veic Cēsu novada apvienību pārvaldes sadarbībā ar Cēsu novada Finanšu pārvaldi.
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