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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Grozījumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 
Regulators) 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas 
vispārīgie noteikumi” (turpmāk – noteikumi) mērķis ir saskaņot noteikumus ar 
aktuālajām izmaiņām elektroenerģijas nozarē, svītrojot no noteikumiem tiesisko 
regulējumu, kas nosaka kārtību, kādā elektroenerģijas sistēmas īpašnieks sniedz 
Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevas apmēru, kā arī noteikt kārtību, 
kādā depozīta sistēmas operators iesniedz Regulatoram informāciju par depozīta 
sistēmas operatora sniegto depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu (turpmāk 
– Grozījumu projekts). 

Grozījumu projekts paredz papildināt noteikumus ar 4.pielikumu – veidlapu 
“Depozīta sistēmas operatora valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 
aprēķins”.  

Konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par 
Grozījumu projektu.  

Grozījumu projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2021.gada 30.aprīlis. 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu Regulators lūdz iesniegt 
rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2021.gada 
26.februārim. 

Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts ir pievienots šā konsultāciju 
dokumenta pielikumā. 

 

II Konsultāciju dokumenta nepieciešamība 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 8.oktobra sēdē (protokols Nr.46, 38.§) 
un Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdē (protokols Nr.59, 75.§) nolemto ar 
2020.gada 16.jūniju AS “Augstsprieguma tīkls” kļuva par AS “Latvijas elektriskie tīkli” 
vienīgo akcionāru un elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi tika ieguldīti 
AS “Augstsprieguma tīkls” pamatkapitālā. Savukārt 2020.gada 25.novembrī 
AS “Latvijas elektriskie tīkli” tika reorganizēta un pievienota AS “Augstsprieguma tīkls”. 

Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta pirmajā daļā ir noteikts, ja pārvades 
sistēmas operatora īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma, tad pārvades 
sistēmas operators šā likuma izpratnē netiek uzskatīts par elektroenerģijas sistēmas 
īpašnieku un uz to neattiecas elektroenerģijas sistēmas īpašnieka tiesības un 
pienākumi.  

No minētā ir secināms, ka noteikumos noteiktais tiesiskais regulējums attiecībā 
uz elektroenerģijas sistēmas īpašnieka pienākumiem ir jāsaskaņo ar Elektroenerģijas 
tirgus likumā noteikto regulējumu, kā rezultātā ir nepieciešams no noteikumiem svītrot 
12. un 13.punktu, kas nosaka kārtību, kādā elektroenerģijas sistēmas īpašnieks sniedz 
Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevas apmēru, kā arī nepieciešams 
svītrot noteikumu 3.pielikumu “Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka valsts nodevas par 
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins ___. gadam”. 
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Saskaņā ar Iepakojuma likumu un Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra 
noteikumu Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 
10.1punktu depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē nepieciešams regulēt 
depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu. 

Iepakojuma likuma 18.17pantā noteikts, ka depozīta sistēmas operators maksā 
valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likumā “Par sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā. Valsts nodevu par sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanu maksā no depozīta sistēmas operatora iepriekšējā 
kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams papildināt noteikumus ar prasībām 
depozīta sistēmas operatoram sniegt Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts 
nodevu un noteikt tās iesniegšanas kārtību. 

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu elektroniskais dokuments uzskatāms 
par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts, kas satur laika zīmogu.  

Attiecīgi ir nepieciešams papildināt noteikumu 1. un 2.pielikumu ar atsauci uz 
to, ka dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais 
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu. 

III Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt  

Grozījumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs depozīta sistēmas operatoru. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš  
 

V. Uzvārds 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 

  

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
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Pielikums Konsultāciju dokumentam par grozījumiem 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  

2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.1/42  

“Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi” 
 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra 

lēmumā Nr. 1/42 "Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi"   

Izdoti saskaņā ar likuma  

"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 

25.panta pirmo daļu 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā 

Nr. 1/42 "Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 

257.nr.; 2019, 257.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. svītrot 12.punktu; 

1.2. svītrot 13.punktu; 

1.3. papildināt lēmumu ar 13.1punktu šādā redakcijā: 

“13.1 Depozīta sistēmas operators informāciju par Iepakojuma likumā un Likumā noteiktajā 

kārtībā aprēķināto valsts nodevu iesniedz regulatoram noteikumu 4.pielikumā noteiktajā 

apjomā.”; 

1.4. papildināt lēmumu ar 13.2punktu šādā redakcijā: 

“13.2  Depozīta sistēmas operators informāciju par aprēķināto valsts nodevu regulatoram 

iesniedz šādos termiņos:  

13.21. 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas attiecīgajā reģistrā –  atbilstoši 

pirmajā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kalendārajā gadā saņemtās 

depozīta maksas plānotajam apmēram;  

13.22. otrajā un turpmākajos sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kalendārajos 

gados: 

13.22.1. līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim – atbilstoši prognozēm 

par iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas  

apmēru; 

13.22.2 līdz attiecīgā kalendārā gada 15.augustam – atbilstoši faktiskajam 

iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas apmēram, 

ja informācija par aprēķināto valsts nodevu atšķiras no saskaņā ar 

šo noteikumu 13.22.1.apakšpunktu regulatoram iesniegtās 

informācijas.”; 

1.5. papildināt lēmumu ar 15.1punktu šādā redakcijā: 

“15.1 Depozīta sistēmas operators, kurš reģistrēts regulatora depozīta sistēmas operatora 

depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā līdz 2022.gada 

1.februārim, informāciju par aprēķināto valsts nodevu regulatoram iesniedz līdz 2022.gada 

1.martam.”; 

1.6. papildināt 1.pielikumu aiz vārda “e-pasts” ar vārdiem “* Piezīme. Dokumenta 

rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”; 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/191/42/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/ta/id/296154-informacijas-iesniegsanas-visparigie-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem#p25
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/191/42/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/ta/id/296154-informacijas-iesniegsanas-visparigie-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums
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1.7. papildināt 2.pielikumu aiz vārda “e-pasts” ar vārdiem “* Piezīme. Dokumenta 

rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”; 

1.8. svītrot 3.pielikumu; 

1.9. papildināt lēmumu ar 4.pielikumu šādā redakcijā: 

“4. pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/42 

Depozīta sistēmas operatora valsts nodevas par  

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins _________. gadam 

 

Depozīta sistēmas operatora 

nosaukums 

  

Vienotais reģistrācijas numurs   

Ierobežotas pieejamības 

informācija (atbilstoši atzīmēt) 
 

Depozīta sistēmas operatora 

pamatojums ierobežotas 

pieejamības statusa noteikšanai 

  

    

1. 2. 3. 4. 

Valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu objekts 

  Depozīta sistēmas 

operatora 

saņemtās depozīta 

maksas apmērs 

(atbilstošo 

atzīmēt) 

Valsts 

nodevas par 

sabiedrisko 

pakalpojumu 

regulēšanu 

likme 

(%) 

Aprēķinātā 

valsts nodeva 

par 

sabiedrisko 

pakalpojumu 

regulēšanu 

(euro) 

 

Plānotais saņemtās 

depozīta maksas 

apmērs pirmajā 

sabiedriskā 

pakalpojuma 

sniegšanas 

kalendārajā gadā  

 

Iepriekšējā 

kalendārajā gadā 

saņemtās depozīta 

maksas apmēra 

prognoze 

 

Faktiskais 

iepriekšējā 

kalendārajā gadā 

saņemtās depozīta 

maksas apmērs 

https://likumi.lv/wwwraksti/2017/257/BILDES/SPRK142_P3.DOCX
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/191/42/oj/?locale=LV
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Depozīta sistēmas operatora 

iepriekšējā kalendārajā gadā 

saņemtā depozīta maksa  

  

0,2 

  

        

Datums ____ . ____ . ________ .     

    

Persona, 

kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
  

  /paraksts un tā atšifrējums/ 

    

/sagatavotāja vārds, uzvārds/   

tālrunis     

e-pasts     

 

* Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu.” 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš  
 

V. Uzvārds 
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