
 

No kā atkarīgs apkures tarifs RN SIA „Ciemats” apkalpotajās katlu mājās 
RN SIA „Ciemats” darbinieki saņem daudz neizpratnes pilnus jautājumus: „Kādēļ apkure ir tik ļoti dārga, 

ja gāzes cena rudenī netika paaugstināta?” 
Atbildam: „Apkures tarifs, ko apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu Regulators 2008.gada 26.augustā ir 

spēkā arī šobrīd). Tad tika apstiprināts, ka apkures tarifa nemainīgā daļa ir 9.769 Ls/MWh un mainīgā daļa 
pēc faktiskā energoresursu patēriņa  +PVN (skat.1.tabula . Tas nozīmē, ka tik cik apkures cena ir atkarīga no 
RN SIA „Ciemats” , nekas nav mainījies. Mainījusies ir apkures tarifa mainīgā daļa, kurā ietilpst MWh 
saražošanai nepieciešamās gāzes un elektrības izmaksas.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojuma Regulatora apstiprinātais apkures tarifs mēnesī: 

(9,769 Ls/MWh + X) +PVN, kur 
9.769 Ls/MWh – apkures tarifa nemainīgā daļa; 

X =(E+G)/Q – apkures tarifa mainīgā daļa; 
E – A/S „Latvenergo” rēķins par patērēto elektroenerģiju aprēķina mēnesī katlumājā (Ls); 

G – A/S „Latvijas Gāze” rēķins par patērēto dabasgāzi aprēķina mēnesī katlumājā (Ls);                 
Q – kopējā piegādātā siltumenerģija pēc komercuzskaites siltuma daudzuma skaitītājiem 

 aprēķina mēnesī iecirknī (MWh). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diemžēl,  cena par kuru RN SIA „Ciemats” iepērk gāzi no A/S „Latvijas Gāze” ir mainīga. 2008.gada 
rudenī tā bija pēdējos gados visaugstākā 299.99 Ls/tūkst. n.m3 bez PVN (skat. 1.tabula), bet 2009.gada 
ziemā un pavasarī gāzes cena samazinājās līdz 274.99 Ls/tūkst. n.m3. Straujš gāzes cenu samazinājums bija 
vērojams 2009.gada ziemā, , kad gāzi RN SIA „Ciemats” iepirka vairs tikai par  179.99 Ls/tūkst. n.m3. 
2010.gada pavasarī gāzes cena sāka celties, bet RN SIA „Ciemats” apkalpoto māju iedzīvotāji to neizjuta, jo 
galvenā gāzes cenu celšanās notika vasaras mēnešos, kad jūlijā gāzes iepirkuma cena sasniedza 259.99 
Ls/tūkst. n.m3 bez PVN. Rudenī , salīdzinot ar vasaras mēnešiem, gāzes iepirkuma cena kritās, bet tā 
vienalga ir par 30.5 % dārgāka nekā pērnajā ziemā. Šoruden gāzi iepērkam par 234.99 Ls/tūkst. n.m3 bez 
PVN. Šo sadārdzinājumu tad  arī asi izjūtam sākoties apkures sezonai. Bez tam jāņem vērā, ka šogad 
apkures sezona sākās jau oktobra pirmajā dekādē, bet pērn tikai oktobra otrajā dekādē, tas gan neietekmē 
MWh izmaksas, bet ietekmē apkures tarifu uz 1 m2. 

1.tabula  Gāzes tarifi par kādiem RN SIA „Ciemats” iepirka gāzi  no  01.10.2008.- 01.10.2010. 
01.10.2008 
Ls/tūkst. n.m3 
bez PVN 

01.12.2008 
Ls/tūkst. n.m3 
bez PVN 

01.04.2008 
Ls/tūkst. n.m3 
bez PVN 

01.10.2009 
Ls/tūkst. n.m3 
bez PVN 

01.12.2009 
Ls/tūkst. 
n.m3 bez PVN 

01.04.2010 
Ls/tūkst. 
n.m3 bez 
PVN 

01.07.2010 
Ls/tūkst. 
n.m3 bez PVN 

01.10.2010 
Ls/tūkst. 
n.m3 bez PVN 

299.99 294.99 274.99 189.99 179.99 219.99 259.99 234.99 
( izziņai - RN SIA „Ciemats” ietilpst to patērētāju grupā, kas gāzi iepērk virs 25 000 m3 gadā ar apjomu no 126 līdz 1260  

tūkst. n.m3 gadā ) 
Tabulā  izmantoti A/S „Latvijas Gāze” publicētie tarifi adresē: http://www.lg.lv/?id=139&lang=lat 

Lai noteiktu apkures tarifu uz 1 m2,  tiek ņemtas vērā visas mājas saņemtās MWh mēnesī (pēc skaitītāja)  
un to izmaksas (izmaksas dažādu iecirkņu katlu mājās var atšķirties), kas tiek izdalītas uz mājas kopējo 
apkurināmo platību. Piemēram, ja māja mēnesī ir saņēmusi 22.178 MWh par 43.519 Ls (bez PVN) katru  un 
mājas apkurināmā  platība ir 1598.7 m2, tad apkures izmaksas uz vienu m2 ir 0.604 Ls (bez PVN).  
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