
Labdien. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 27.jūlijā 

saņēma biedrības “Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – 

Asociācija) 2021.gada 27.jūlija vēstuli Nr. 07/07 (turpmāk – Vēstule) ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu pēc Administratīvi 

teritoriālās reformas īstenošanās. 

Vēstulē Regulators informē, ka tiek gatavoti grozījumi Noteikumos par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu piemērošanu, ja komersantam mainās darbības zona sakarā ar papildu 

teritorijas pievienošanu. Grozījumu projekts tiks izskatīts Regulatora padomes sēdē un kā 

konsultāciju dokuments nodots publiskai apspriešanai. 

Noteikumus plānots papildināt ar regulējamo sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas gadījumiem: 

1) Ja komersanta, kurš pārņem jaunu teritoriju, spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie 

ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji salīdzinājumā ar prognozēm attiecībā uz gada 

periodu pēc papildu teritorijas pārņemšanas mainās mazāk kā par 10 %: 

a. ja komersantam visā darbības zonā apstiprināts vienots tarifs, līdz jauna tarifa 

apstiprināšanai komersants pievienotās teritorijas lietotājiem piemēro apstiprināto 

vienoto tarifu; 

b. ja komersantam darbības zonā apstiprināti atšķirīgi tarifi dažādām 

administratīvajām teritorijām, līdz jauna tarifa apstiprināšanai komersants piemēro 

pievienotās teritorijas attiecīgā pakalpojuma lietotājiem iepriekš piemēroto maksu 

vai tarifu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

2) Ja komersanta, kurš pārņem jaunu teritoriju, spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie 

ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji salīdzinājumā ar prognozēm attiecībā uz gada 

periodu mainās vairāk kā par 10 %, līdz jauna tarifa apstiprināšanai komersants piemēro 

pievienotās teritorijas attiecīgā pakalpojuma lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc regulējamo 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas reģistrācijas 

komersantu reģistrā, aprēķina un iesniedz regulatoram jaunu tarifu projektu. 

SIA “Talsu ūdens” lūdz ievērot 2) gadījumā tādus pašus principus kā 1) gadījumā, t. i. Ja 

komersantam visā darbības zonā apstiprināts vienots tarifs, līdz jauna tarifa apstiprināšanai 

komersants pievienotās teritorijas lietotājiem piemēro apstiprināto vienoto tarifu. SIA “Talsu 

ūdens” lūdz sniegt pamatotus argumentus, kāpēc 2) gadījumā ir traktēta atšķirīga pieeja tarifa 

izstrādes laikā, jo tiek ierobežotas komersanta tiesības izmantot noteikto vienoto tarifu visā 

darbības zonā. 

SIA “Talsu ūdens” paskaidro, ka, ja pašvaldība lems par ūdenssaimniecību teritoriju 

pievienošanu, tad tās būs četras teritorijas, no kurām trijās: SIA “Kolkas ūdens” (2016. g. 

apstiprināts tarifs un ikgadēja tarifa dotācija), SIA “Ziemeļkurzeme” (2015. g. apstiprināts tarifs 

un tarifa dotācija uz pārejas brīdi) un SIA “Mērsraga ūdens” ( 2014. g. apstiprināts tarifs un 

tarifa dotācija), tarifi ir ekonomiski nepamatoti, jo tarifi ir dotēti. Pašvaldību lēmumi ir publiski 

pieejami pašvaldību mājas lapās. Lēmumu iztirzājumu daļā var redzēt arī pašus tarifu aprēķinu 

kopsavilkumus, un lai gan ir atsauces, ka izstrādāti pēc SPRK metodikas, var redzēt, ka nav 

pilnīgi. 

SIA “Talsu ūdens” nav iestrādāta grāmatvedības politikā atšķirīgu tarifu pieeja, līdz ar to, 

pārejas brīdī, ja jānodrošina atšķirīgu tarifu administrēšana, kurš segs šāda neekonomiska 

papildus pakalpojuma izmaksas, kurš pēc tam nebūs vairs vajadzīgs? Tiek pārkāpts lietderības 

princips. 


