
Pārskats par siltumenerģijas cenu Jelgavas novadā 2022./23. gada apkures sezonā. 

Šī gada janvārī Jelgavas novada iedzīvotāji, tāpat kā iedzīvotāji citos Latvijas novados 

un pilsētās, saņēma augstus apkures rēķinus par decembra mēnesi. SIA “Ozolnieku 

KSDU”  norāda, ka decembra mēnesim bija raksturīga zema ārgaisa temperatūra, kā 

rezultātā būtiski pieauga siltumenerģijas patēriņš, jo īpaši nerenovētās ēkās. Līdz ar 

siltumenerģijas patēriņu (daudzums megavatstundās, jeb MWh), būtiski pieauga arī 

maksa par siltumenerģiju. Ja 2022. gada novembrī vidējā ārgaisa temperatūra Jelgavas 

novada teritorijā bija 2,75 ℃, tad decembrī -3,45 ℃. Siltumenerģijas patēriņa 

pielielinājums decembrī daudzās mājsaimniecībās sasniedza pat 40 % salīdzinot ar 

novembra patēriņu. 

Mājsaimniecībām, kas ir centralizēto siltumapgādes sistēmu klienti, šajā apkures 

sezonā laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiek  piemērots 

valsts atbalsts apkures maksas kompensācijai 50 % apmērā no cenas, kas pārsniedz 

68,00 EUR/MWh bez PVN līdz 150,00 EUR/MWh robežai. Ja siltumenerģijas tarifs 

pārsniedz 150,00 EUR/MWh bez PVN, valsts papildus kompensē 90 % no 

sadārdzinājuma virs noteiktās robežas.  

Lokālo gāzes apkures sistēmu klientiem pienākas valsts atbalsts, kas paredz 

dabasgāzes cenu griestus mājsaimniecībām 78,75 EUR/MWh bez PVN.  

SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “Jelgavas novada KU” centralizēto un lokālo 

siltumapgādes sistēmu klientiem valsts atbalsts apkurei komunālo pakalpojumu rēķinos 

tiek piemērots automātiski, un tam nav papildus jāpiesakās. 

Situācijā, ja ir radušās grūtības apmaksāt rēķinus par siltumapgādi un citiem 

komunālajiem pakalpojumiem, Jelgavas novada sociālais dienests aicina vērsties pie 

konkrētā ciema sociālā darbinieka ar ienākumus un izdevumus apliecinošiem 

dokumentiem, lai izvērtētu iespējas saņemt kādu no pieejamiem pabalstiem, norādot, ka 

sociālā palīdzība pienākas ne tikai trūcīgiem vai maznodrošinātiem iedzīvotājiem.  

Ja neizdodas kvalificēties kādam no sociālajiem pabalstiem, SIA “Ozolnieku KSDU” un 

SIA “Jelgavas novada KU” aicina laikus vērsties pie pakalpojumu sniedzēja un vienoties 

par rēķinu apmaksas grafika izveidi, lai klientiem neveidotos parādi un netiktu piemēroti 

soda procenti par apmaksas kavējumu. 

Aktuālo Tarifu apkopojums Jelgavas novada ciemos 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSA) 

Ozolnbieku CSA līdzšim spēkā esošais tarifs samazināsies no februāra un būs spēkā līdz 

apkures sezonas noslēgumam (š.g. 30. aprīlim).  

Ciems 
Kurināmā 

veids 
Laika periods 

EUR/MWh bez PVN 

Tarifs  

Valsts 

kompensācijas 

apjoms 

Maksa par 

siltumenerģiju 

iedzīvotājiem  

Ozolnieki 
Šķelda + 

dabasgāze 

Okt., 2022 - 

janv., 2023 100.38 16.19 84.19 
 

Feb. – apr., 

2023 98.29 15.15 83.14 
 



 

Ānes CSA līdzšim spēkā esošais tarifs samazināsies no februāra un būs spēkā līdz 

apkures sezonas beigām. 

Ciems 
Kurināmā 

veids 
Laika periods 

EUR/MWh bez PVN 

Tarifs  

Valsts 

kompensācijas 

apjoms 

Maksa par 

siltumenerģiju 

iedzīvotājiem  

Āne 
Propāna 

gāze 

Okt., 2022 - 

janv., 2023 156.23 46.61 109.62 
 

Feb. – apr., 2023 151.96 42.76 109.20  

 

Siltumapgādes tarifs Kalnciema CSA ir nemainīgs kopš apkures sezonas sākuma un būs 

aktuāls līdz apkures sezonas noslēgumam.  

Ciems 
Kurināmā 

veids 
Laika periods 

EUR/MWh bez PVN 

Tarifs  

Valsts 

kompensācijas 

apjoms 

Maksa par 

siltumenerģiju 

iedzīvotājiem  

Kalnciems 
Propāna 

gāze 

Okt., 2022 – 

apr., 2023 
154.91 45.42 109.49  

Branku ciema CSA Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi jaunu, 

augstāku siltumenerģijas tarifu no š.g. 1. janvāra. No 1. februāra līdz 30. aprīlim tarifs 

nedaudz samazināsies. 

Ciems 
Kurināmā 

veids 
Mēnesis, gads 

EUR/MWh bez PVN 

Tarifs 
Valsts kompensācijas 

apmērs 

Maksa par 

siltumenerģiju 

iedzīvotājiem  

Brankas Dabasgāze 

Okt. – Dec., 2022 149.84 40.92 108.92  

Janv., 2023 194.10 80.69 113.41  

Feb. – apr., 2023 189.72 76.75 112.97  

 

Teteles ciema CSA tarifs ir mainīgs katru mēnesi, atkarībā no kurināmā patēriņa un 

dabasgāzes biržas cenas. Šobrīd nav iespējams precīzi prognozēt tarifus līdz apkures 

sezonas noslēgumam. Dabasgāzes cenai 2023. gada sākumā ir vērojama tendence 

kristies, līdz ar to ir prognozējams, ka kritīsies arī siltumapgādes tarifs šajā ciemā. 

Ciems 
Kurināmaā 

veids 
Mēnesis, gads 

EUR/MWh bez PVN 

Tarifs 
Valsts kompensācijas 

apmērs 

Maksa par 

siltumenerģiju 

iedzīvotājiem  

Tetele Dabasgāze 

Oktobris, 2022 372.50 241.25 131.25  

Novembris, 2022 260.21 140.19 120.02  

Decembris, 2022 228.64 111.78 116.86  

 

Lokālā siltumapgāde 



SIA “Ozolnieku KSDU” apsaimniekošanā ir vairākas lokālās katlu mājas Līvbērzē, 

Brankās un Ozolniekos, kur kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze.  

Papildus cenai par patērēto dabasgāzes daudzumu, dabasgāzes tirgotājs rēķinos iekļauj 

arī fiksētās izmaksas, kā arī dabasgāzes sistēmas pakalpojumus un akcīzes nodokli. 

Pārskats par vidējo valsts atbalsta apmēru mājsaimniecībām ar lokālo gāzes apkuri 

apkopots tabulā. 

Mēnesis, gads 

EUR/MWh bez PVN 

Dabasgāzes cena 
Valsts kompensācijas 

apmērs 

Maksa par 

dabasgāzi 

iedzīvotājiem 

oktobris, 2022 205.821   147.47 78.75 

novembris, 2022 138.596 80.25 78.75 

decembris, 2022 118.491 60.14 78.75 

 *cena bez sistēmas pakalpojumiem 
    

 


