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Rēķina analīze

#I –Elektrība Latvijā

 



 

1. Eelektrības rēķins bez 
atbalsta

2. Kopējās patērētās kWh
3. Atskaites periods
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Šajā piemērā Elektrum rēķina 
atskaites periods ir

1 mēnesis
Tātad izmantojot  pārējos 11 
rēķinus, var aprēķināt kopējās 
elektrības gada izmaksas un kWh.

!
Lai aprēķinātu kopējo gada 
elektrības kWh un rēķinu, 
Pieskaitiet pārējo mēnešu 
rēķinu summas un patēriņa 
apjomus.

Elektrības rēķina analīze
#1 ELEKTRUM



 

1. Elektrības rēķins ar 
atbalstu (daudzbērnu
ģimenei)

2. Kopējās patērētās kWh
atskaites periodā

3. Atskaites periods

Elektrības rēķina analīze
#2 ELEKTRUM
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Lai aprēķinātu kopējo gada 
elektrības kWh un rēķinu, 
Pieskaitiet pārējo mēnešu 
rēķinu summas un patēriņa 
apjomus.

Šajā piemērā Elektrum rēķina 
atskaites periods ir

1 mēnesis
Tātad izmantojot  pārējos 11 
rēķinus, var aprēķināt kopējās 
elektrības gada izmaksas un kWh.



Rēķina ANALĪZE

#II– Siltumenerģija Latvijā - centrālapkure

 



 

1. Siltumenerģijas un 
karstā ūdens rēķins ēkai, 
kas NERENOVĒTAS ēkas 
dzīvoklim, kur nav 
iespējams atsevišķi 
regulēt siltuma 
temperatūru.

2. Aprēķinātas apkures 
izmaksas uz m2.

3. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

4. Dzīvokļa platība, m2

Siltumenerģijas patēriņu var 
aprēķināt: apkures cenu par m2: 
1.1034 reizina ar dzīvokļa platību: 
50,9 m2 = 57,72 EUR, dala ar 
tarifu: 52,47 EUR (bez PVN) = 1,10 
MWh jeb 1100 Kwh

Rēķina lasīšana
#3 –Siltumenerģija
SIA «FORTUM Jelgava»
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1. Siltumenerģijas un karstā 
ūdens rēķins  RENOVĒTAS 
ĒKAS dzīvoklim, kur IR 
iespējams atsevišķi regulēt 
siltuma temperatūru.

2. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

3. Dzīvokļa platība, m2

Lai iegūtu gada izmaksas, jāzina 
apkures sezonas perioda 
izdevumi. Ja nav iespējams piekļūt 
visiem  rēķiniem gada griezumā, 
tad var pieņemt, ka 6 mēnešus 
(rudens un ziema) maksā apkures 
sezonas vidējo mēneša rēķinu, 
bet 6 mēnešus maksā pavasara-
vasaras perioda vidējo mēneša 
rēķinu.

Rēķina analīze
#4 –Siltumenerģija
SIA «FORTUM Jelgava»
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1. Individuālā siltumapgādes 
aprēķina atšifrējums 
RENOVĒTAS ēkas dzīvoklim, 
kur dzīvokļos IR iespējams 
atsevišķi regulēt siltuma 
temperatūru.

2. Aprēķinātas apkures 
izmaksas (bez PVN) 
atbilstoši faktiskajam 
patēriņam, kas nolasīts no 
alokatora.

3. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

4. Tarifs, EUR/MWh

Siltumenerģijas patēriņu var 
aprēķināt: 
Daļas cenu : 0.108225 EUR reizina 
ar dzīvokļa vienību skaitu 473 = 
51,19 EUR, ko dala ar tarifu 52,47 
EUR (bez PVN) = 0,9756 MWh jeb 
975,6 kwh

Rēķina papildus skaidrojumu analīze
#4 –Siltumenerģija
SIA «FORTUM Jelgava»
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1. Siltumenerģijas rēķins 
NERENOVĒTAS ēkas 
dzīvoklim.

2. Aprēķinātais apkures 
patēriņš (MWh) (bez PVN).

3. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

4. Dzīvokļa platība, m2

Ēka netiek padots siltais ūdens 
krānā. Tāpēc rēķins ir bez ūdens 
uzsildīšanas.
Lai iegūtu gada izmaksas, jāzina 
apkures sezonas perioda 
izdevumi. Ja nav iespējams piekļūt 
visiem  rēķiniem gada griezumā, 
tad var pieņemt, ka 6 mēnešus 
(rudens un ziema) maksā apkures 
sezonas vidējo mēneša rēķinu, bet 
6 mēnešus maksā pavasara-
vasaras perioda vidējo mēneša 
rēķinu.
1MWh = 1000kWh

Rēķina analīze
#5 –Siltumenerģija
SIA «Jēkabpils siltums»
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1. Siltumenerģijas un karstā 
ūdens rēķins NERENOVĒTAS 
ēkas dzīvoklim, pieskaitot ar 
siltumenerģijas ražošanu un 
ūdens sildīšanu saistītās 
izmaksas.

2. Aprēķinātais apkures 
patēriņš (MWh) (bez PVN).

3. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

4. Dzīvokļa platība, m2.

Lai iegūtu gada izmaksas, jāzina 
apkures sezonas perioda izdevumi. 
Ja nav iespējams piekļūt visiem  
rēķiniem gada griezumā, tad var 
pieņemt, ka 6 mēnešus (rudens un 
ziema) maksā apkures sezonas 
vidējo mēneša rēķinu, bet 6 
mēnešus maksā pavasara- vasaras 
perioda vidējo mēneša rēķinu.
1MWh = 1000kWh

Rēķina analīze
#6 –Siltumenerģija
SIA «Jēkabpils siltums»
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1. Siltumenerģijas rēķins 
RENOVĒTAS ēkas dzīvoklim.

2. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

3. Rēķinā var redzēt 
siltumenerģijas patēriņu 
MWh.

4. Dzīvokļa platība,m2.

Lai iegūtu gada izmaksas, jāzina 
apkures sezonas perioda 
izdevumi. 
Ja nav iespējams piekļūt visiem  
rēķiniem gada griezumā, tad var 
pieņemt , ka 6 mēnešus (rudens 
un ziema) maksā apkures sezonas 
vidējo mēneša rēķinu, bet 6 
mēnešus maksā pavasara- vasaras 
perioda vidējo mēneša rēķinu.
1MWh = 1000 kWh

Rēķina analīze
#7 –Siltumenerģija
SIA «Jēkabpils 
siltums»
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1. Siltumenerģijas rēķins 
RENOVĒTAS ēkas dzīvoklim, 
pieskaitot karstā ūdens 
cirkulāciju.

2. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

3. Siltumenerģijas patēriņš, 
MWh

Lai iegūtu gada izmaksas, jāzina 
apkures sezonas perioda 
izdevumi.  Ja nav iespējams 
piekļūt visiem  rēķiniem gada 
griezumā, tad var pieņemt, ka 6 
mēnešus (rudens un ziema) maksā 
apkures sezonas vidējo mēneša 
rēķinu, bet 6 mēnešus maksā 
pavasara- vasaras perioda vidējo 
mēneša rēķinu.
1MWh = 1000kWh

Rēķina analīze
#8 –Siltumenerģija
SIA «Jēkabpils 
siltums»
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1. Siltumenerģijas rēķins ēkas, 
kas NAV RENOVĒTA, 
dzīvoklim ar alokatoriem, 
saskaitot karstā ūdens 
cirkulāciju, uzsildīšanu un 
apkuri = 92,61 EUR.

2. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

3. Siltumenerģijas patēriņa 
vienības

Siltumenerģijas patēriņu var 
aprēķināt: 
Daļas cenu : 0.03 EUR (bez PVN) 
reizina ar dzīvokļa vienību skaitu 
2555= 76,65 EUR, ko dala ar tarifu 
44,73 EUR = 1,71  MWh jeb 
1713,6 kwh

Rēķina analīze
#9 –Siltumenerģija
SIA «Auces komunālie 
pakalpojumi»
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1. Siltumenerģijas rēķins ēkas, 
kas NAV RENOVĒTA, 
dzīvoklim bez alokatoriem, 
saskaitot karstā ūdens 
cirkulāciju, uzsildīšanu un 
apkuri = 87,36 EUR.

2. Atskaites periods: 1 
mēnesis.

3. Dzīvokļa platība, m2

Siltumenerģijas patēriņu var 
aprēķināt: apkures cenu: EUR par 
m2 (bez PVN): 0,82 reizina ar 
dzīvokļa platību: 62,5 m2 = 51,25 
EUR, dala ar tarifu: 44,73 EUR (bez 
PVN) = 1,15 MWh jeb 1150 Kwh

Rēķina analīze
#9 –Siltumenerģija
SIA «Auces komunālie 
pakalpojumi»
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