
PROJEKTS  

Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

___.___.2021. sēdē 

(prot.Nr.____., ____.p) 

 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par noteikumu projektu: grozījumi vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi 

ūdenssaimniecības nozarē 

 

15.10.2021. 

 

Nr.p.k. Konsultācijā nodotā projekta 

redakcijas (konkrētā punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai komentāriem 

(ir ņemts vērā, vai informācija 

par alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā 

punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

     

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

     

III. Citi priekšlikumi un komentāri  

1. 
1.5. papildināt lēmumu ar 21.2, 

21.3 un 21.4punktu šādā 

redakcijā: 

“21.2 Pēc regulējamo 

sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas 

papildu teritorijas 

pārņemšanas, ja komersanta 

spēkā esošā tarifa aprēķinam 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Talsu ūdens” 

(turpmāk - SIA “Talsu ūdens”, 

atsaucoties uz  Regulatora 

23.08.2021. vēstuli Nr. 1-2.52/ 

2386 Latvijas ūdensapgādes un 

kanalizācijas uzņēmumu 

asociācijai) 

lūdz ievērot 2) gadījumā tādus 

pašus principus kā 1) gadījumā, 

Nav ņemts vērā 

Attiecībā par lūgumu sniegt 

pamatotus argumentus, kāpēc 

gadījumā, ja apjomu rādītāji 

mainās vairāk kā par 10% ir 

traktēta atšķirīga pieeja tarifa 

izstrādes laikā, jo tiek ierobežotas 

komersanta tiesības izmantot 

noteikto vienoto tarifu visā 

darbības zonā – dažādās 

teritorijās pakalpojumu 

1.5.papildināt lēmumu ar 21.2, 21.3 un 

21.4punktu šādā redakcijā: 

“21.2 Pēc regulējamo sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas papildu teritorijas 

pārņemšanas, ja komersanta spēkā 

esošā tarifa aprēķinam izmantotie 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

apjoma rādītāji salīdzinājumā ar 

21.4punktā minētajām prognozēm 
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izmantotie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu apjoma rādītāji 

salīdzinājumā ar 21.4punktā 

minētajām prognozēm 

attiecībā uz gada periodu visā 

darbības zonā mainās mazāk 

nekā par 10% un: 

21.21.  ja komersantam 

visā darbības zonā 

apstiprināts vienots tarifs, 

komersants 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem 

pievienotajā teritorijā 

piemēro komersantam 

spēkā esošo vienoto tarifu; 

21.22. ja komersantam 

darbības zonā apstiprināti 

atšķirīgi tarifi dažādām 

administratīvajām 

teritorijām, komersants 

piemēro pievienotajā 

teritorijā 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem 

iepriekš piemēroto maksu 

vai tarifu par 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, līdz stājas 

spēkā regulatora noteiktais 

tarifs. 

21.3 Pēc regulējamo 

sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas 

papildu teritorijas 

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 

sniegšanas izmaksas var būtiski 

atšķirties dažādu faktoru 

ietekmē. Atbilstoši likumam Par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem tarifi nosakāmi tādā 

apmērā, lai lietotāju izdarītie 

tarifu maksājumi segtu 

ekonomiski pamatotas 

sabiedrisko pakalpojumu 

izmaksas un nodrošinātu 

sabiedrisko pakalpojumu 

rentabilitāti. Savukārt 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu aprēķināšanas metodikā 

noteikts, ka rentabilitāte 

nepārsniedz 7%. Komersantam, 

pievienojot komersantu, kurš 

pakalpojumus sniedz par 

zemākiem tarifiem, rentabilitāte 

var būtiski pārsniegt noteikto un 

lietotāji būs spiesti pārmaksāt. 

Savukārt komersantiem un 

pašvaldībām ir tiesības (un 

pienākums) pirms komersantu 

apvienošanas vai jaunu teritoriju 

pievienošanas pievienojamajās 

teritorijās noteikt ekonomiski 

pamatotas maksas un tarifus. 

Jāņem vērā, ka arī Metodikā 

noteikts, ka mainoties darbības 

rādītājiem vairāk kā par 10% ir 

jāiesniedz Regulatoram jauns 

tarifu projekts, un to komersants 

var darīt reizē ar jaunu teritoriju 

reģistrāciju komersantu reģistrā. 

attiecībā uz gada periodu visā 

darbības zonā mainās mazāk nekā 

par 10% un: 

21.21.  ja komersantam visā 

darbības zonā apstiprināts vienots 

tarifs, komersants 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

lietotājiem pievienotajā teritorijā 

piemēro komersantam spēkā 

esošo vienoto tarifu; 

21.22. ja komersantam darbības 

zonā apstiprināti atšķirīgi tarifi 

dažādām administratīvajām 

teritorijām, komersants piemēro 

pievienotajā teritorijā 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

lietotājiem iepriekš piemēroto 

maksu vai tarifu par 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, līdz stājas spēkā 

regulatora noteiktais tarifs. 

21.3 Pēc regulējamo sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas papildu teritorijas 

pārņemšanas, ja komersanta spēkā 

esošā tarifa aprēķinam izmantotie 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

apjoma rādītāji salīdzinājumā ar 

21.4punktā minētajām prognozēm 

attiecībā uz gada periodu visā darbības 

zonā mainās vairāk nekā par 10%, 

komersants piemēro pievienotajā 

teritorijā ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem iepriekš 

piemēroto maksu vai tarifu par 
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pārņemšanas, ja komersanta 

spēkā esošā tarifa aprēķinam 

izmantotie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu apjoma rādītāji 

salīdzinājumā ar 21.4punktā 

minētajām prognozēm attiecībā 

uz gada periodu visā darbības 

zonā mainās vairāk nekā par 

10%, komersants piemēro 

pievienotajā teritorijā 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem 

iepriekš piemēroto maksu vai 

tarifu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, līdz stājas 

spēkā regulatora noteiktais 

tarifs, un sešu mēnešu laikā pēc 

regulējamo sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas 

papildu teritorijas reģistrācijas 

komersantu reģistrā aprēķina 

un iesniedz regulatoram jaunu 

tarifu projektu. Ja komersants 

objektīvu iemeslu dēļ nevar 

sešu mēnešu laikā iesniegt 

aprēķinātu tarifu projektu kopā 

ar tarifu aprēķina projektā 

minēto tarifus veidojošo 

izmaksu pamatojumu, 

komersants, norādot objektīvus 

iemeslus, lūdz regulatoram 

noteikt citu tarifu projekta un 

izmaksu pamatojuma 

iesniegšanas termiņu, un 

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. 

 

Attiecībā par atšķirīgu tarifu 

administrēšanu grāmatvedības 

politikā – ar to komersantam ir 

jārēķinās pārņemot papildu 

darbības teritorijas. 
 

 

 

 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 

līdz stājas spēkā regulatora noteiktais 

tarifs, un sešu mēnešu laikā pēc 

regulējamo sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas papildu teritorijas 

reģistrācijas komersantu reģistrā 

aprēķina un iesniedz regulatoram 

jaunu tarifu projektu. Ja komersants 

objektīvu iemeslu dēļ nevar sešu 

mēnešu laikā iesniegt aprēķinātu tarifu 

projektu kopā ar tarifu aprēķina 

projektā minēto tarifus veidojošo 

izmaksu pamatojumu, komersants, 

norādot objektīvus iemeslus, lūdz 

regulatoram noteikt citu tarifu projekta 

un izmaksu pamatojuma iesniegšanas 

termiņu, un regulators var noteikt citu 

termiņu. 

21.4 Prognozētie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu apjoma rādītāji 

apvienotajā teritorijā pēc papildu 

teritorijas pievienošanas tiek noteikti, 

pamatojoties uz komersanta pēdējo 

Atskaiti par izmaksām un 

ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko 

pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes 

sistēmu un kanalizācijas sistēmu 

norādīto pakalpojumu apjomu par 

iepriekšējo pārskata gadu (šā lēmuma 

3.pielikums, darbības teritorija 

atbilstoši spēkā esošā tarifa 

aprēķinam), sagaidāmajām 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

apjoma izmaiņām un 
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Priekšsēdētāja A. Ozola 

regulators var noteikt citu 

termiņu. 

21.4 Prognozētie 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu apjoma rādītāji 

apvienotajā teritorijā pēc 

papildu teritorijas 

pievienošanas tiek noteikti, 

pamatojoties uz komersanta 

pēdējo Atskaiti par izmaksām 

un ieņēmumiem, sniegto 

sabiedrisko pakalpojumu 

apjomu, ūdensapgādes sistēmu 

un kanalizācijas sistēmu 

norādīto pakalpojumu apjomu 

par iepriekšējo pārskata gadu 

(šā lēmuma 3.pielikums, 

darbības teritorija atbilstoši 

spēkā esošā tarifa aprēķinam), 

sagaidāmajām 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu apjoma izmaiņām 

un ūdenssaimniecības 

pakalpojumu apjoma 

rādītājiem pievienotajā 

teritorijā iepriekšējā pārskata 

gadā vai pēdējos pilnos 12 

mēnešos.” 

 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

apjoma rādītājiem pievienotajā 

teritorijā iepriekšējā pārskata gadā vai 

pēdējos pilnos 12 mēnešos.” 

 

     


