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 “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, Jaunā ielā 2A Limbažos,
2021.gada 18.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza vienoto
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Limbažu pilsētā un Limbažu novada Katvaru,
Limbažu, Umurgas, Pāles, Viļķenes pagastos, kas ir aprēķināts saskaņā ar saskaņā ar
Regulatora padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika”.
Spēkā esošais
Sabiedrisko pakalpojumu veids
tarifs *
(bez PVN)
Ūdensapgādes tarifs :
Limbažu pilsēta
1.38
Katvaru, Limbažu, Umurgas,
Pāles, Viļķenes pagasti
Kanalizācijas tarifs :
Limbažu pilsēta
1.66
Katvaru, Limbažu, Umurgas,
Pāles, Viļķenes pagasti

Piedāvātais
tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/
samazinājums * (%).

1.34

-2.9%

1.62

-2.41%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2021.gada 1.decembri. Spēkā esošā tarifa
izmaiņas ir saistītas ar 19.12.2019. Limbažu novada domes lēmuma 28.§ par Limbažu pilsētas
SIA “Limbažu komunālserviss” un SIA “Limbažu siltums” reorganizāciju un SPRK padomes
lēmuma Nr.1 “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi
ūdenssaimniecības nozarē” no 23.10.2014. V.nodaļas “Vispārējās atļaujas un informācijas
iesniegšanas noteikumi” 21.1pantu.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu
lietotājs var SIA “Limbažu siltums”, Jaunā ielā 2A, Limbažos, otrdienās no 13:00 līdz 17:00,
iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu Daci Bālāboliņu,
tālruņa numurs 29218970, elektroniskā pasta adrese, dace.balabolina@limbazusiltums.lv
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var
iesniegt SIA “Limbažu siltums”, Jaunā iela 2A, Limbažos, LV-4001, elektroniskā pasta
adrese info@limbazusiltums.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".
Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.
* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.
Datums 10.06.2021.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
/paraksts un tā atšifrējums/

