


















Regulatoram 2017. gads bija izaicinājumu pilns, ņemot vērā no-
tikumus regulējamās nozarēs un pārmaiņas Regulatora iekšējā 
darba organizācijā. Līdz ar izmaiņām dabasgāzes nozarē tika veik-
tas strukturālas izmaiņas Enerģētikas departamentā, pārejot no 
pārvaldības modeļa nozaru griezumā uz funkcionālo dalījumu – tir-
gus uzraudzība, tirgus integrācija un tarifu noteikšana. 
Regulators 2017. gadā turpināja darbu pie OECD ieteikumu 
īstenošanas Regulatora finanšu neatkarības un stabilitātes 
stiprināšanai. Saeima atbalstīja grozījumus likumā “Par Sa-
biedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kas paredz Regulatora 
budžeta atlikumu izmantot uzkrājuma veidošanai. Tas sekmēs 
Regulatora finanšu stabilitāti, jo īpaši ņemot vērā esošo tendenci 
samazināties regulējamo komersantu apgrozījumam. 

2017. gada nozīmīgākais notikums enerģētikā bija dabasgāzes tirgus atvēršana. Regu-
latora apstiprinātie normatīvie akti un tarifu lēmumi bija par pamatu tam, lai tirgū savu 
darbību vienlaikus uzsāktu daudzi jauni tirgotāji, bet galalietotājiem tiktu dota iespēja 
izvēlēties sev atbilstošāko un izdevīgāko tirgus piedāvājumu. Samazinātie pārvades 
tarifi ieejas – izejas punktos uz Latvijas robežas sekmēja dabasgāzes pārrobežu plūsmu 
ienākšanu Latvijas dabasgāzes apgādes sistēmā un veicināja Inčukalna pazemes gāzes 
krātuves izmantošanu.  
Pērn stājās spēkā Regulatora apstiprinātie elektroenerģijas pārvades sistēmas pa-
kalpojumu tarifi, kuros iekļautās izmaksas ir par 3% zemākas, salīdzinot ar iepriekš 
apstiprinātajiem tarifiem. Ņemot vērā 2016. gadā apstiprināto AS “Sadales tīkls” tarifu 
struktūru, elektroenerģijas lietotāji turpināja samazināt savu pieslēgumu jaudas, kas 
nākotnē dos iespēju optimizēt investīcijas un izmaksas visā elektroenerģijas sadales 
sistēmā. 
Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu pārmaiņas piedzīvoja arī siltumenerģijas nozare. Ja 
līdz tam siltumenerģijas tarifi mainījās katru mēnesi atkarībā no aktuālās dabasgāzes 
cenas, tad pēc tirgus atvēršanas – komersantam ir individuāli noteikta dabasgāzes cena. 
Vienlaikus tiek saglabāta Regulatora uzraudzība pār šo izmaksu pamatotību. 
Elektronisko sakaru jomā 2017. gads iezīmējās ar būtiskām izmaiņām viesabonēšanas 
tarifu regulējumā. Līdz ar “viesabonē kā mājās” ieviešanu tika atcelta viesabonēšanas 
papildmaksa. Šajā procesā Regulators turpina uzraudzīt, lai operatori ievērotu 
Viesabonēšanas regulas prasības. 2017. gadā Regulators organizēja izsoli par 
radiofrekvenču spektra joslas 3,4 – 3,7 GHz lietošanas tiesību piešķiršanu, kuras nākotnē 
varēs izmantot 5G pakalpojumu ieviešanai. Savukārt pasta nozarē iezīmējās tendence 
pieaugt pasta paku sūtījumiem, kas, līdz ar e-tirdzniecības attīstību, turpināsies arī 
turpmāk. 
Ūdenssaimniecības nozarē komersanti turpināja ieguldīt līdzekļus ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstīšanai un kvalitātes uzlabošanai, kas vienlaicīgi 
radīja arī tarifu pieaugumu. Savukārt, sadzīves atkritumu nozarē turpmākajos piecos ga-
dos turpinās pieaugt dabas resursu nodokļa likme līdz pat 50 EUR par tonnu. Līdz ar to 
sagaidāma iedzīvotāju un uzņēmēju motivācija veikt atkritumu šķirošanu, kas sekmētu 
apglabājamo atkritumu daudzuma samazinājumu. 
Ar plašāku informāciju par Regulatora paveikto aicinu iepazīties Regulatora 2017. gada 
darbības pārskatā.

Cieņā, 
Rolands Irklis 





REGULATORA STRATĒĢISKĀS PRIORITĀTES

Regulatora funkcijas var iedalīt trīs prioritāros virzienos, kas aptver visas daudznozaru 
Regulatora funkcijas un atbilst sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interesēm.

1. Pakalpojumu pieejamība un drošība 
1. Uzlabota pakalpojumu pieejamība, nodrošinot ekonomisko pamatojumu un 

sekmējot pakalpojumu attīstību.
2. Atvieglota komersantu ienākšana tirgū, pārskatot nevajadzīgas barjeras 

Regulatora izdotajos normatīvajos aktos un rosinot atbilstošus pilnveidoju-
mus tirgus noteikumos, kurus nosaka citas iestādes.

3. Uzlabota komersantu spēja sniegt pakalpojumus lietotājiem, nodrošinot 
komersantiem nediskriminējošu un pēc iespējas vienkāršotu piekļuvi 
infrastruktūrai, regulāri izvērtējot infrastruktūras lietošanas un piekļuves 
noteikumus.

4. Nodrošinātas lietotāju iespējas izvēlēties viņiem atbilstošu pakalpojuma 
sniedzēju, identificējot iespējamos trūkumus un rosinot atbilstošus pilnvei-
dojumus tirgus noteikumos.

5. Pakalpojuma attīstība atbilstoši lietotāju pieprasījumam, uzraugot sistēmas 
operatoru darbības neitralitāti.

2. Ekonomiski pamatotas cenas 
1. Efektīvāk izmantoti resursi.
2. Cenas tuvinātas faktiskām, ekonomiski pamatotām izmaksām, radot iespēju 

noteiktos gadījumos ieviest elastīgāku pieeju, piemērojot jaunus tarifus.
3. Tikai ekonomiski pamatotu kapitāla izmaksu iekļaušana tarifos, iekļaujot 

regulējamo aktīvu bāzē atbilstošu aktīvu vērtību un nosakot pamatotu 
kapitāla atdevi.

4. Lietotāju kvalitatīva iesaiste Regulatora tarifu lēmumu pieņemšanas pro-
cesos, nodrošinot sabiedrībai informācijas pieejamību.

5. Optimizētas infrastruktūras izmaksas, veicinot tīklu un infrastruktūras 
turētāju sadarbību attiecībā uz piekļuvi infrastruktūrai, kā arī veicinot 
optimālu infrastruktūras apsaimniekošanu.

6. Konkurētspējīgas cenas, reģionālā tirgus attīstība un pieaugoša likviditāte, 
sekmējot aktīvu un neierobežotu tirdzniecību Eiropas vienotā tirgus iet-
varos, tajā skaitā turpinot darbu pie Baltijas valstu un Somijas vienotās 
dabasgāzes tirgus zonas izveides.

3. Atbilstoša kvalitāte 
1. Efektīva konkurence, sniedzot sabiedrībai skaidru, ērti pieejamu, objektīvu 

informāciju par konkrētu komersantu sniegto pakalpojumu kvalitāti.
2. Pilnveidotas esošās un ieviestas jaunas pakalpojumu kvalitātes prasības.
3. Pilnveidoti un radīti jauni ekonomiskie un juridiskie stimuli.
4. Lietotājiem nodrošinātas iespējas saņemt pakalpojumu saprātīgā laikā par 

atbilstošām izmaksām – regulāri izvērtējot un pielāgojot sabiedrisko pakal-
pojumu saņemšanas nosacījumus. 


















































































































































































































































