Paziņojumi
Publicēts: 28.04.2020.
Atjaunināts: 06.05.2022.

Rīgas dome ir apstiprinājusi jaunākās Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartes

꣥



Rīgas dome paziņo, ka 27.04.2022 ir pieņemts Rīgas domes Lēmums Nr.1466 “Par Rīgas aglomerācijas trokšņa
stratēģisko karšu apstiprināšanu”. Kartes izstrādājusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment”. Tās sniedz informāciju par 2021.gada vidējā trokšņa līmeņiem (rādītājiem) no autosatiksmes, dzelzceļa
(tramvaju) satiksmes, gaisa satiksmes, kā arī no rūpnieciskajiem uzņēmumiem un iekārtām.
Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm un to izstrādes procesa aprakstu (kopsavilkumu) var iepazīties internetā,Mājokļu un
vides departamenta mājas lapā.
Paziņojums publicēts: 06.05.2022.

09.02.2022. Paziņojums par AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu iesniegšanu Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai 

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir
aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7
apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 11.marta līdz 2023.gada 28.februārim (tabula 1.).

1.tabula

Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Siltumenerģijas
ražošanas tarifs

Spēkā esošais

Noteiktais

tarifs

(piedāvātais) tarifs

Tarifa

EUR/MWh (bez

EUR/MWh (bez PVN)

palielinājums

PVN)

no 11.03.2022. līdz

(%)

no 01.11.2021.

28.02.2023.

49.53

55.04

11.1%



Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Spēkā esošais

Noteiktais

tarifs

(piedāvātais) tarifs

Tarifa

EUR/MWh (bez

EUR/MWh (bez PVN)

palielinājums

PVN)

no 11.03.2022. līdz

(%)

no 01.11.2021.

28.02.2023.

15.79

16.55

4.8%

1.31

1.31

0%

Siltumenerģijas
pārvades un
sadales tarifs
Siltumenerģijas
tirdzniecības tarifs

74.08
66.76
Siltumenerģijas

(ar dabasgāzes

gala tarifs

akcīzes nodokļa

(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa
komponenti

komponenti 0,13
EUR/MWh)

11%

0,13 EUR/MWh un
neparedzētiem
izdevumiem
1,05 EUR/MWh)

2. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.marta (tabula 2.).

2.tabula

Spēkā esošais
Sabiedrisko
pakalpojumu veids

tarifs
EUR/MWh (bez
PVN)
no 01.11.2021.

Siltumenerģijas
ražošanas tarifs

Noteiktais
(piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022.

Tarifa
palielinājums
(%)

49.53

55.04

11.1%

15.79

16.55

4.8%

1.31

1.31

0%

Siltumenerģijas
pārvades un
sadales tarifs
Siltumenerģijas
tirdzniecības tarifs

Spēkā esošais
Sabiedrisko
pakalpojumu veids

tarifs
EUR/MWh (bez
PVN)
no 01.11.2021.

Siltumenerģijas
gala tarifs

Noteiktais
(piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022.

66.76

73.03

(ar dabasgāzes

(ar dabasgāzes

akcīzes nodokļa
komponenti 0,13

akcīzes nodokļa

Tarifa
palielinājums
(%)

9.4%

komponenti

EUR/MWh)

0,13 EUR/MWh)

Spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar gāzes cenas kāpumu.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā
ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas
elektroniskā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:
1

AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss

.

+37167017363, e-pasts: siltums@rs.lv).

2

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā,

.

rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167097277, e-pasts:
sprk@sprk.gov.lv).

Publicēts: 09.02.2022.

01.02.2022. Paziņojums par SIA „Rīgas ūdens” tarifu projektu 



SIA „Rīgas ūdens”, reģistrācijas Nr.40103023035, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495,
2021.gada 29.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projektu, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra
lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma

Spēkā esošais tarifs,

Piedāvātais tarifs,

veids

EUR (bez PVN)

EUR (bez PVN)

Ūdens ražošana

0.27

Ūdens piegāde

Netiek apstiprināts*

Netiek
apstiprināts*

Tarifa

palielinājums/
samazinājums (%)
-

Netiek
apstiprināts*

-

Tarifa

Sabiedriskā pakalpojuma

Spēkā esošais tarifs,

Piedāvātais tarifs,

veids

EUR (bez PVN)

EUR (bez PVN)

Ūdensapgādes pakalpojums

0.85

1.02

Notekūdeņu savākšana

Netiek apstiprināts*

Notekūdeņu attīrīšana

0.33

0.43

30.30%

Kanalizācijas pakalpojums

0.74

0.93

25.68%

Netiek
apstiprināts*

palielinājums/
samazinājums (%)
20.00%

-

* Ņemot vērā, ka SIA “Rīgas ūdens” atsevišķi šādu sabiedriskā pakalpojuma veidu nesniedz, netiek pieprasīts apstiprināt
attiecīgo tarifu

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. maiju.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes izmaksu un citu ekspluatācijas izmaksu
pieaugumu, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu pieaugumu, kā arī
ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā no
plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Rīgas ūdens” kontaktpersonu Mareku Bikovu, tālr.+37167088334, e-pasta
adrese: mareks.bikovs@rigasudens.lv vai Jeļenu Kovaļonoku, tālr.+37167088336, e-pasta adrese:
jelena.kovalonoka@rigasudens.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495,e-pasta adrese: office@rigasudens.lv, faksa numurs: +37167323917, kā arī
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.+37167097277, elektroniskā pasta adrese:
sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā"Latvijas Vēstnesis".
Publicēts: 01.02.2022.

28.01.2022. Paziņojums par AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu iesniegšanu Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai 

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir
aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7
apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.
Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim (1.tabula)



1.tabula

Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Siltumenerģijas
ražošanas tarifs

Spēkā esošais

Noteiktais

tarifs

(piedāvātais) tarifs

Tarifa

EUR/MWh (bez

EUR/MWh (bez PVN)

palielinājums

PVN)

no 01.03.2022. līdz

(%)

no 01.11.2021.

28.02.2023.

49.53

50.89

2.8%

15.79

15.98

1.2%

1.31

1.31

0%

Siltumenerģijas
pārvades un
sadales tarifs
Siltumenerģijas
tirdzniecības tarifs

69.36
66.76
Siltumenerģijas

(ar dabasgāzes

gala tarifs

akcīzes nodokļa

(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa
komponenti

komponenti 0,13
EUR/MWh)

3.9%

0,13 EUR/MWh un
neparedzētiem
izdevumiem
1,05 EUR/MWh)

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.marta (2.tabula)

2.tabula
Spēkā esošais tarifs

Noteiktais

Sabiedrisko

EUR/MWh (bez

(piedāvātais) tarifs

pakalpojumu veids

PVN)

EUR/MWh (bez PVN)

no 01.11.2021.

no 01.03.2022.

49.53

50.89

2.8%

15.79

15.98

1.2%

1.31

1.31

0%

Siltumenerģijas
ražošanas tarifs

Tarifa
palielinājums
(%)

Siltumenerģijas
pārvades un
sadales tarifs
Siltumenerģijas
tirdzniecības tarifs

Spēkā esošais tarifs

Noteiktais

Sabiedrisko

EUR/MWh (bez

(piedāvātais) tarifs

pakalpojumu veids

PVN)

EUR/MWh (bez PVN)

no 01.11.2021.

no 01.03.2022.

66.76

68.31

Siltumenerģijas

(ar dabasgāzes

(ar dabasgāzes

gala tarifs

akcīzes nodokļa

akcīzes nodokļa

komponenti 0,13

komponenti

EUR/MWh)

0,13 EUR/MWh )

Tarifa
palielinājums
(%)

2.3%

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā
ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas
elektroniskā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:Spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar kurināmā cenu kāpumu un
neparedzētiem izdevumiem, kas radās, strauji pieaugot energoresursu cenām.
AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss+37167017363, e-pasts: siltums@rs.lv).
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167097277, epasts: sprk@sprk.gov.lv).
Publicēts: 28.01.2022.

29.12.2021. Paziņojums par AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifa projekta iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai 



AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2021.gada
20.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifa projektu,
kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7
apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Siltumenerģijas ražošanas tarifs
Siltumenerģijas pārvades un
sadales tarifs
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

Siltumenerģijas gala tarifs

Spēkā esošais tarifs

Piedāvātaistarifs

Tarifa

EUR/MWh (bez PVN)

EUR/MWh

palielinājums

no 01.11.2021.

(bez PVN)

(%)

49,53

52,20

5,4%

15,79

17,39

10,1%

1,31

1,34

2,2%

66,76

71,22

(ar dabasgāzes

(ar dabasgāzes

akcīzes nodokļa

akcīzes nodokļa

komponenti

komponenti

0,13 EUR/MWh)

0,29 EUR/MWh

6,7%

Piedāvātais AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.martu. Spēkā esošā tarifa
izmaiņas ir saistītas ar straujo energoresursu cenu kāpumu un to, ka ir beidzies valsts noteiktais atbalsta maksājums SC
“Imanta”.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto publiski pieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par
siltumenerģijas tarifa projektu lietotāji var 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis":
1

AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts:siltums@rs.lv);

2

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45 rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts:
sprk@sprk.gov.lv)

Publicēts: 29.12.2021.

05.10.2021. Paziņojums par AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu
iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
https://www.riga.lv/lv/pazinojumi

