
 
 

 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS  
RĪCĪBAS PLĀNS 2018 

N.p.k. Uzdevums 
Termiņš  

(datums) 

1. ENERĢĒTIKA 
1.1. Tarifu projekti   

1.1.1. Gaso, AS (sadale)   

1.1.2. Latvijas Gāze, AS (dabasgāzes cena saistītajiem lietotājiem)   

1.1.3. Conexus Baltic Grid, AS  (uzglabāšana) 05.04.2018. 

1.1.4. Lēmums par atļauju AS "Conexus Baltic Grid" pašai noteikt dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus 22.03.2018. 

1.1.5. ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1, SIA 23.02.2018. 

1.1.6. ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2, SIA 23.02.2018. 

1.1.7. ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3, SIA 23.02.2018. 

1.1.8. ETO, SIA 21.02.2018. 

1.1.9. Rēzeknes Enerģija, SIA 04.02.2018. 

1.1.10. Ozolnieku KSDU, SIA 27.03.2018. 

1.1.11. Jūrmalas siltums, SIA 30.03.2018. 

1.1.12. BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, SIA 18.03.2018. 

1.1.13. Jēkabpils siltums, SIA 05.04.2018. 

1.1.14. Babītes siltums, SIA 19.01.2018. 



 
 

 

1.1.15. Conexus Baltic Grid, AS  (pārvade) 21.04.2018. 

1.1.16. Valmieras enerģija, AS 01.02.2018. 

1.1.17. Cēsu Siltumtīkli, SIA 01.02.2018. 

1.1.18. Obligātā iepirkuma komponenšu apstiprināšana 29.11.2018. 

1.2. Metodikas   

1.2.1. Grozījumi dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 26.02.2018. 

1.2.2. Grozījumi obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā 01.08.2018. 

1.2.3. Grozījumi dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 22.02.2018. 

1.3. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti   

1.3.1. Grozījumi sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem  29.03.2018. 

1.3.2. Dabasgāzes sadales sistēmas pieslēguma noteikumi 28.02.2018. 

1.3.3. Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi 28.02.2018. 

1.3.4. Grozījumi Tīkla kodeksā 28.02.2018. 

1.3.5. Pieprasījuma reakcijas pakalpojuma vispārējās atļaujas noteikumi 27.12.2018. 

1.3.6. Agregatoru reģistrācijas noteikumi 27.12.2018. 

1.4. Tīkla kodeksi   

1.4.1. Regula (ES) 2015/1222   

1.4.1.1. Rezerves risinājumu metodika  31.01.2018. 

1.4.1.2. Cenas sasaistīšanas  un nepārtrauktas tirdzniecības savietošanas algoritms  01.02.2018. 

1.4.1.3. Produkti, kurus NETO var ņemt vērā vienotā nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanā  31.01.2018. 

1.4.1.4. Maksimālās un minimālās cenas    

1.4.1.5. Tekošās dienas jaudas cenas noteikšanas metodika  14.02.2018. 

1.4.1.6. Kopīga reģiona jaudas aprēķina metodika  15.03.2018. 



 
 

 

1.4.1.7. Rezerves procedūras  24.03.2018. 

1.4.1.8. Pasākumi, kas attiecas uz vairāk nekā viena nominētā NETO darbību Latvijas tirdzniecības zonā 15.06.2018. 

1.4.1.9. Koordinētas pārdispečēšanas un kompensācijas tirdzniecības metodika 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.1.10. Pārdispečēšanas vai kompensācijas tirdzniecības izmaksu dalīšanas metodika 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.2. Regula (ES) 2016/1719   

1.4.2.1. Ilgtermiņa pārvades tiesību reģionālā koncepcija  17.05.2018. 

1.4.2.2. Kopējā tīkla modeļa metodika   

1.4.2.3. Pārslodzes ieņēmumu sadalīšanas metodika  
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.2.4. Ilgtermiņa pārvades tiesību garantēšanas un atlīdzināšanas izmaksu dalīšanas metodika  
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.2.5. Jaudas aprēķināšanas metodika  
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.2.6. Starpzonu jaudas sadalīšanas metodika 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.3. Regula (ES) 2016/631   

1.4.3.1. Tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem  17.11.2018. 

1.4.4. Regula (ES) 2016/1388   

1.4.4.1. Tīkla pieslēguma prasības elektroenerģijas lietotājiem  06.03.2019. 

1.4.5. Regula (ES) 2017/1485   

1.4.5.1. Galvenās organizatoriskās prasības, lomas un atbildība attiecībā uz datu apmaiņu.  
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.5.2. Metodika, kā no atsevišķiem tīkla modeļiem izveido nākamā gada kopējos tīkla modeļus un kā tos saglabā 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 



 
 

 

1.4.5.3. 
Metodika, kā no atsevišķiem tīkla modeļiem izveido nākamās un tekošās dienas kopējos tīkla modeļus un 
kā tos saglabā 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.5.4. Metodika, kā koordinē darbības drošības analīzi 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.5.5. 

Metodika, kā novērtēt elektroenerģijas ražošanas moduļu, pieprasījumietaišu un tīkla elementu būtiskumu 
atvienojumu koordinācijas ziņā, kuri atrodas pārvades sistēmā vai sadales sistēmā, tostarp slēgtās sadales 
sistēmās 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.6. Regula (ES) 2017/2195    

1.4.6.1. 
Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas 
rezervēm ar manuālu aktivizāciju 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.6.2. 
Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas 
rezervēm ar automātisku aktivizāciju 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.6.3. Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu nebalansa ieskaita procesam 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.6.4. Metodika, kā klasificējami balansēšanas enerģijas solījumu aktivizācijas nolūki 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.6.5. Metodika, ar ko nosaka cenas balansēšanas enerģijai 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.6.6. Priekšlikums par kopīgiem norēķinu noteikumiem, kas piemērojami visām nodomātām enerģijas apmaiņām 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.6.7. Priekšlikums, kurā sīkāk norāda un saskaņo nebalansa norēķinu elementus 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.6.8. Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no aizvietošanas rezervēm 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.6.9. 
Balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamie noteikumi un balansatbildīgajām pusēm 
piemērojamie noteikumi 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.7. Regula (ES) 2017/2196   



 
 

 

1.4.7.1. Noteikumi, kas nosaka aizsardzības pakalpojumu sniedzēju darbību uz līguma pamata 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.7.2. Noteikumi, kas nosaka atjaunošanas pakalpojumu sniedzēju darbību uz līguma pamata 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.7.3. 
Saraksts ar nozīmīgiem tīkla lietotājiem, kuri atbildīgi par pasākumiem, kas izriet no Regulas (ES) 
2016/631, (ES) 2016/1388 un (ES) 2016/1447 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.7.4. 
Augstas prioritātes nozīmīgo tīkla lietotāju saraksts vai to definēšanai izmantotie principi un noteikumi 
augstas prioritātes tīkla lietotāju atslēgšanai un atkārtotai pieslēgšanai pie sprieguma 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.7.5. Noteikumi, kas attiecas uz tirgus darbību apturēšanu un atjaunošanu 
Sešu mēnešu laikā no 

saņemšanas brīža 

1.4.7.6. 
Noteikumi nebalansa norēķiniem un balansēšanas enerģijas norēķiniem tirgus darbību apturēšanas 
gadījumā 

Sešu mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža 

1.4.8. Regula (ES) 2017/460   

1.4.8.1. Atsauces cenas noteikšanas metodikas noteikšana 15.05.2018. 

1.4.8.2. 

Galīgā apspriešana par ierosinātās atsauces cenas metodiku, provizorisko informāciju par PSO atļautiem 
ieņēmumiem un mērķieņēmumiem, pārvades pakalpojumu ieņēmumiem un pārvades pakalpojumu 
ieņēmumu savstarpējo attiecību, informāciju par resursbāzētiem pārvades tarifiem un nepārvades tarifiem, 
informāciju par izmaiņām pārvades tarifos un provizorisko informāciju par fiksētas maksājamās cenas 
pieeju (ja tādu iecerēts piemērot). 01.11.2018.-  31.12.2018. 

1.4.8.3. Galigās apspriešanas dokumentu nosūtīšana ACER 09.11.2018 

1.5. Licences   

1.5.1. Siltumenerģijas pārvadei un sadalei   

1.5.1.1. Priekules siltumtīkli, SIA (grozījumi)   

1.5.1.2. GROBIŅAS NAMSERVISS, SIA 04.03.2018. 

1.5.1.3. Krāslavas nami, SIA 04.03.2018. 

1.5.1.4. Ozolnieku KSDU, SIA 26.03.2018. 

1.5.1.5. Saldus Siltums, SIA 26.03.2018. 



 
 

 

1.5.1.6. Madonas siltums, SIA 04.05.2018. 

1.5.1.7. Dobeles enerģija, SIA 04.06.2018. 

1.5.1.8. Talsu BIO-Enerģija, SIA 07.09.2018. 

1.5.1.9. Balvu Enerģija, SIA 04.10.2018. 

1.5.1.10. Zeiferti, SIA 21.12.2018. 

1.6. Sistēmas operatoru atbilstības izvērtējums   

1.6.1. Elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstības sertificēšanas prasībām izvērtēšana 27.07.2018. 

1.6.2. Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu izvērtēšana 27.07.2018. 

1.6.3. 
Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbilstības Elektroenerģijas tirgus likuma 21.2.panta prasībām 
izvērtēšana 27.07.2018. 

1.6.4. Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu izvērtēšana 27.07.2018. 

1.6.5. Dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu izvērtēšana 27.04.2018. 

1.6.6. Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšana 09.05.2018. 

1.6.7. Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plāna apstiprināšana 30.10.2018. 

1.7. Kapitāla atdeves likmes noteikšana   

1.7.1. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projekta 
izstrādāšanai 01.09.2018 

1.7.2. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta 
izstrādāšanai 01.09.2018 

1.7.3. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta 
izstrādāšanai 01.09.2018 

1.7.4. Kapitāla atdeves likmes noteikšana dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai 01.09.2018 

1.7.5. Kapitāla atdeves likmes noteikšana dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai 01.09.2018 

1.8. Pārskatu/Ziņojumu sagatavošana   

1.8.1. Pārskats par enerģijas lietotāju sūdzībām 29.03.2018. 



 
 

 

1.8.2. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus apskats 
15.03.2018. 15.06.2018. 
15.08.2018. 15.11.2018. 

1.8.3. Informācija par obligātā iepirkuma komponentēm 15.03.2018., 15.06.2018. 

1.8.4. Pārskats par elektroenerģijas tehniskās kvalitātes mērījumiem un komerciālo kvalitāti 30.06.2018. 

1.8.5. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēju darbības apskats 31.08.2018. 

1.8.6. 
Ziņojuma par enerģētikas sektora regulēšanu sagatavošana un iesniegšana EK un Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai 30.09.2018. 

1.9. Dažādi uzdevumi   

1.9.1. AS "Sadales tīkls" izmaksu attiecināšanas metodikas analīze 19.01.2018. 

1.9.2. Elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plāna izstrādes un apstiprināšanas procesa ieviešana 15.03.2018. 

1.9.3. Enerģijas vairumtirgu uzraudzības pilnveidošana. Citu ES dalībvalstu prakse 31.03.2018. 

1.9.4. 
Ziņojums par dabasgāzes cenas līmeņatzīmes piemērošanas kārtību siltumenerģijas un koģenerācijas 
tarifos 15.03.2018. 

1.9.5. Ziņojums par izmaksu attiecināšanu ražošanas, pārvades un sadales, un tirdzniecības tarifos 15.03.2018. 

1.9.6. Ražotāju un tirgotāju reģistru audits 01.03.2018. 

1.9.7. 
Ziņojums par esošo situāciju attiecībā uz elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru licences darbības 
zonām un piemērotajiem sadales pakalpojuma tarifiem galalietotājiem  01.03.2018. 

1.9.8. Ziņojums par AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pārskata gada izpildi 01.10.2018. 

1.9.9. 
Ziņojums par SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pārskata gada 
izpildi 01.04.2018. 

1.9.10. 
Ziņojums par AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu pārskata 
gada izpildi 01.08.2018. 

1.9.11. 
Elektrības un dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas operatoru iepirkumu un izmaksu rezultātu 
izvērtēšana  DU_15.03.2018. 

1.9.12. 
Ziņojums par projekta “Dabasgāzes un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru salīdzināšanas 
projekts” (TSO (gas and electricity) Cost Efficiency Benchmark) gaitu 30.11.2018. 



 
 

 

2. ELEKTRONISKIE SAKARI 
2.1. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti   

2.1.1. 
Grozījumi 10.03.2016. lēmumā Nr.1/5 "Pietiekamas pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodika 
elektronisko sakaru nozarē" 28.09.2018. 

2.1.2. 
Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves 
abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi  28.09.2018. 

2.1.3. Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai  28.09.2018. 

2.1.4. Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai  28.09.2018. 

2.1.5. Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām  28.09.2018. 

2.2. Pārskati   

2.2.1. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 2017.gada pārskata sagatavošana 29.03.2018. 

2.2.2. Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām 29.03.2018. 

2.3. Ziņojumi    

2.3.1. 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2015/2120 ieviešanu Latvijā 01.08.2018. 

2.3.2. Ziņojuma par universālā pakalpojuma tīrajām izmaksām sagatavošana un publicēšana 01.12.2018. 

2.3.3. Ziņojums par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanu 29.12.2018. 

2.4. Tirgu analīze   

2.4.1. Savienojumu pabeigšanas fiksētājos tīklos tirgus analīze/secinājums par pārskata nepieciešamību 28.09.2018. 

2.4.2. 
Vairumtirdzniecības līmeņa vietējās piekļuves fiksētā vietā tirgus analīze/nacionālā, EK, BEREC, ES 
dalībvalstu regulatoru konsultācija, gala lēmuma pieņemšana 28.09.2018. 

2.4.3. 
Plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgus 
analīze/nacionālā, EK, BEREC, ES dalībvalstu regulatoru konsultācija, gala lēmuma pieņemšana 28.09.2018. 

2.4.4. Savienojumu pabeigšanas mobilajos tīklos tirgus analīze/secinājums par pārskata nepieciešamību 28.09.2018. 

2.4.5. Vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā vietā 20.12.2018. 



 
 

 

2.5. Dažādi uzdevumi   

2.5.1. Maksas par numerācijas resursu lietošanas tiesībām ieviešanas priekšlikumu aktualizācija 20.12.2018. 

2.5.2. Informācijas par IP starpsavienojumiem starp autonomām sistēmām pieprasīšana, apkopošana un analīze 21.12.2018. 

3. PASTS 
3.1. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti   

3.1.1. 
Konsultāciju dokuments par nolikuma projektu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai 
konkursa kārtībā 28.09.2018. 

3.2. Pārskati   

3.2.1. Pārskats par universālā pasta pakalpojuma kvalitāti 2017.gadā 29.03.2018. 

3.2.2. Pārskats par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2017.gadā 29.03.2018. 

3.3. Ziņojumi   

3.3.1. Ziņojuma par universālā pakalpojuma tīrajām izmaksām sagatavošana un publicēšana 25.10.2018. 

4. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
4.1. Tarifu projekti   

4.1.1. ZAAO, SIA 22.02.2018. 

4.1.2. ALAAS, SIA 12.04.2018. 

4.1.3. Liepājas RAS, SIA 18.04.2018. 

4.1.4. Vidusdaugavas SPAAO, SIA 26.04.2018. 

4.1.5. Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA", SIA 28.04.2018. 

4.1.6. Jelgavas komunālie pakalpojumi, SIA 28.04.2018. 

4.1.7. Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija, SIA 28.04.2018. 

4.1.8. Vides serviss, SIA 28.04.2018. 

4.1.9. Getliņi EKO, SIA 28.04.2018. 

4.2. Metodikas   



 
 

 

4.2.1. Grozījumi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā 28.02.2018. 

4.3. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti   

4.3.1. 
Atzinums par Ministru Kabineta Noteikumu projektu "Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības 
mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi" (VSS-1326) 10.01.2018. 

4.3.2. Grozījumi Vispārējās atļaujas noteikumos atkritumu apsaimn. nozarē* 01.04.2018. 

4.4. Pārskati   

4.4.1. 
Pārskata par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu lietotāju sūdzībām par 2017.gadu 
sagatavošana un publicēšana 31.03.2018. 

4.5. Komersantu uzraudzība   

4.5.1. Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija, SIA 30.06.2018. 

4.5.2. Getliņi EKO, SIA 30.09.2018. 

4.6. Dažādi uzdevumi   

4.6.1. 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēju darbības apskats par 2017.gadu, lai sniegtu 
pārskatu par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu darbību un situāciju sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojumu sniegšanā 01.10.2018. 

4.6.2. Izmaiņas IIAS sistēmā atbilstoši grozījumiem Vispārējās atļaujas noteikumos atkritumu apsaimn. nozarē* 01.05.2018 

5. ŪDENSSAIMNIECĪBA 
5.1. Tarifu projekti   

5.1.1. Komunālserviss TILDe, SIA 07.03.2018. 

5.1.2. MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, AS 04.04.2018. 

5.1.3. RĪGAS ŪDENS, SIA 02.04.2018. 

5.1.4. Jaunpils KS, PSIA 07.03.2018. 

5.1.5. Limbažu komunālserviss, Limbažu pilsētas SIA 13.04.2018. 

5.2. Metodikas   

5.2.1. Grozījumi Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 01.07.2018. 



 
 

 

5.4. Pārskati   

5.4.1. 
Pārskata par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju sūdzībām par 2017.gadu sagatavošana un 
publicēšana 31.03.2018. 

5.5. Komersantu uzraudzība   

5.5.1. ALBA, SIA 23.03.2018. 

5.5.2. Babītes siltums, SIA 16.03.2018. 

5.5.3. Saulkrastu komunālserviss, SIA 20.04.2018. 

5.5.4. Ūdeka, PSIA 20.06.2018. 

5.5.5. Viļānu namsaimnieks, SIA 27.07.2018. 

5.5.6. RŪPE, SIA 18.05.2018. 

5.5.7. Naujenes pakalpojumu serviss, SIA 10.08.2018. 

5.5.8. Rojas DZKU, SIA 14.09.2018. 

5.5.9. Daugavpils ūdens, SIA 17.08.2018. 

5.5.10. Jēkabpils ūdens, SIA 15.06.2018. 

5.5.11. Dobeles ūdens, SIA 12.10.2018. 

5.5.12. Talsu ūdens, SIA 09.11.2018. 

5.6. Kapitāla atdeves likmes    

5.6.1. Kapitāla atdeves likmes noteikšana ūdenssaimniecības nozarei 01.09.2018 

5.7. Dažādi uzdevumi   

5.7.1. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju darbības apskats par 2017.gadu, lai sniegtu pārskatu par 
ūdenssaimniecības komersantu darbību un situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā 01.10.2018. 

5.7.2. 
Izveidot un ieviest IIAS ūdenssaimniecības komersantu tehnoloģisko karšu ievades atskaites, organizēt 
esošo datu importu un departamenta darbinieku un komersantu apmācību atskaites formas lietošanā 01.06.2018. 

5.7.3. 
Organizēt un testēt IIAS datubāžu vadības rīkus datu atlasei, kopsavilkumu sagatavošanai un salīdzināmo 
rādītāju aprēķiniem 01.06.2018. 



 
 

 

5.7.4. Noteikt, aprēķināt un publicēt ūdenssaimniecības komersantu snieguma (efektivitātes) rādītājus 
DU_15.03.2018  

01.10.2018 

 


