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Nr. 395 (prot. Nr.14, 24.p.)

Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Codes pagastā
Bauskas novada Codes pagasta Codes pamatskolā, Codes ciema mājās „Gammas” un
„Virsaiši 1” siltumenerģijas tarifs noteikts saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada
19.decembra lēmumu “Par Codes pagasta pārvaldes piegādātās siltumenerģijas maksas
apstiprināšanu” (ar grozījumiem 27.09.2018.).
Ņemot vērā to, ka būtiski palielinājušās malkas un kokskaidu granulu iegādes cenas,
nepieciešams veikt izmaiņas siltumenerģijas tarifā Codes pagasta Codes pamatskolā, Codes
ciema mājās „Gammas” un „Virsaiši 1”.
Lai ievērotu taisnīguma principu, siltuma tarifa aprēķinā ievērtēts arī telpu atšķirīgais
griestu augstums, kas rada atšķirīgu siltuma patēriņu telpām ar vienādu kvadratūru. Telpu
siltuma patēriņš noteikts pēc šāda aprēķina: telpām ar griestu augstumu līdz 2,8 metri, reizinot
telpu kvadratūru ar koeficientu 1, telpām no 2,81 m līdz 3,50 metri, reizinot telpu kvadratūru ar
koeficientu 1,5, telpām ar griestu augstumu virs 3,50 metri, reizinot telpu kvadratūru ar
koeficientu 1,75.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
Apstiprināt tarifu par siltumenerģiju (īpašumu apsildei):
1.1. Bauskas novada Codes pagasta Codes ciema ēkās „Virsaiši” un „Gammas”
tarifs bez PVN
EUR/m2 mēnesī
EUR / MWh
1,92
99,91
1.2. Bauskas novada Codes pagasta Codes ciema ēkā „Virsaiši 1”
tarifs bez PVN
EUR/m2 mēnesī
EUR / MWh
2,50

139,46

2. Noteikt, ka telpām, kurās nav uzstādīti siltumskaitītāji, apsildāmā kvadratūra aprēķināma pēc
šādas formulas:
Apsildāmā telpas kvadratūra= telpas kvadratūra x izlīdzinošais koeficients
kur :
apsildāmā telpas kvadratūra- platība kvadrātmetros par kuru tiek aprēķināta maksa par
siltumenerģiju;
telpas kvadratūra- telpas platība kvadrātmetros saskaņā ar ēkas inventarizācijas lietu;
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izlīdzinošais koeficients: koeficients, kurš nosaka telpu siltuma patēriņu, ņemot vērā
telpu griestu augstumu:
Izlīdzinošais koeficients

Telpas griestu augstums metros
līdz 2,80
2,81- 3,50
virs 3,50

1
1,5
1,75

3. Uzdot iestādes “Bauskas novada administrācija” Uzņēmējdarbības un mārketinga
departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļai lēmumu publicēt Bauskas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapā internetā
www.bauska.lv
4. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes 2014.gada
19.decembra lēmumu “Par Codes pagasta pārvaldes piegādātās siltumenerģijas maksas
apstiprināšanu” (prot.Nr.1., 35.p.).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības
pārvalde” vadītājam.
6.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.oktobrī.
Domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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