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Precizējot iepriekš publicēto 

SIA "BIOENINVEST", vienotais reģistrācijas Nr.44103054135, precizē oficiālā izdevuma "Latvijas 
Vēstnesis" 2023.gada 30.janvāra, laidiena Nr.21, OP 2023/21.DA10, paziņojumu. 

Paziņojums par noteikto tarifu 

SIA "BIOENINVEST", vienotais reģistrācijas Nr.44103054135, Miera iela 17, Gulbene, LV-4401, 2023.gada 
27.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma 
veids 

Spēkā esošais tarifs (bez 
PVN) 

Noteiktais tarifs (bez PVN) 
Noteiktā 
tarifa palielinājums/ 
samazinājums  (%) 

Siltumenerģijas ražošana 82,99 69,44 -16,33% 

Siltumenerģijas pārvade un 
sadale 

23,96 21,47 -10,39% 

Siltumenerģijas 
tirdzniecība 

2,44 2,44 0,00% 

Siltumenerģijas gala tarifs 109,39 93,35 -14,66% 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas 
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un 
publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. 

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 
2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.199 ("Latvijas Vēstnesis", 2022., 200.Nr.) apstiprinātos siltumenerģijas tarifus, 
kā arī SIA "BIOENINVEST" noteiktos tarifus, kuru atbilstība atzīta ar Regulatora 2022.gada 10.novembra lēmumu 
Nr.246 ("Latvijas Vēstnesis", 2022.;223.Nr.). 

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā 
ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām 
tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, 
lietotājs var SIA "BIOENINVEST" Nākotnes ielā 7, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, darba dienās no plks.8.00 
līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar ekonomisti Svetlanu Balan, tālr. 64471139, vai rakstot uz e-pastu: 
info@bioeninvest.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai 
elektroniski var iesniegt SIA "BIOENINVEST", Nākotnes ielā 7, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, e-pasta 
adrese: info@bioeninvest.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Ūnijas ielā 45, Rīgā, 
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elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 
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