
1. pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  

2017.gada 16.novembra lēmumam Nr. 1/29 

"Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" 

Paziņojums par tarifa projektu 

 

SIA”Saldus siltums” reģ. Nr.48503003963, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801,  2022. gada 
8.aprīlī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza SIA ”Saldus siltums”siltumemerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”  

Sabiedrisko pakalpojumu 
veids 

Spēkā 
esošais 
tarifs * 

(bez 
PVN) 

Ražošanas 

tarifs 

Pārvades 

un sadales 

tarifs 

Tirdzniecības 

tarifs 

Akcīzes 

nodoklis 

Saldus pilsēta 56.86 35.41 19.96 1.45 0.04 
Piedāvātais tarifs 
(bez PVN) 

88.52 62.55 23.75 1.50 0.72 

Tarifa izmaiņas(%) 55.68 % 76.65 % 18.99 %  3.45 %  0.68 

Pampāļu ciema katlu 

māja 

60.17 49.33 8.00 0.80 2.04 

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN) 

88.52 62.55 23.75 1.50 0.72 

Tarifa izmaiņas(%) 47.12 % 26.80 %  196.88% 87.5 % -1.32 

Ezeres ciema katlu 

māja 

67.51 48.25 16.00 0.90 2.36 

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN) 

88.52 62.55 23.75 1.50 0.72 

Tarifa izmaiņas(%) 31.12% 29.64% 48.44% 66.67% -1.64 
Namiķu ciema katlu 
māja 

64.10     

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN) 

88.52     

Tarifa izmaiņas(%) 38.10 %     
 

   
 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.augustā. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas 
ar kurināmā izmaksu pieaugumu. 
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par  siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var Mazā ielā 6, Saldū, 
Saldus novads, LV-3801, darbdienās no pl. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties 
ar  SIA”Saldus siltums” administrācijas darbinieku pa tālruni 28350803 vai e-pasta adresi: 
saldus.siltums@ saldus. lv  
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mazā ielā 6, 
Saldū, Saldus novads, LV-3801, e-pasta adrese: saldus.siltums@ saldus. lv ,kā  
 arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, 
elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 
  

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs. 

Datums 14.04.2022 

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju 

                                                                 A.Miķelsons 

 /paraksts un tā atšifrējums/ 

 

https://likumi.lv/wwwraksti/2017/231/BILDES/SPRK29_P1.DOCX
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/191/29/oj/?locale=LV

