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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Regulators 2014.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.1/14 “Vispārējās atļaujas, 
reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē” 
(turpmāk – Noteikumi ūdenssaimniecībā) un 2019.gada 7.martā lēmumu 
Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē (turpmāk – 
Noteikumi siltumapgādē), (turpmāk abi kopā – Noteikumi). 

Konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Regulatora 
izstrādātajiem lēmumu projektiem: 

1) “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 
23.oktobra lēmumā Nr.1/14 “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas 
iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē””; 

2) “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.marta 
lēmumā Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas 
nozarē”” (turpmāk abi kopā – Grozījumu projekti). 

Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) 9.panta 
pirmās daļas 2.punkts paredz, ka Regulators pilda šādu funkciju: nosaka tarifu vai 
tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu 
augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus 
tarifu noteikšanas principus. 

Ne ūdenssaimniecības nozarē, ne siltumapgādē nozaru speciālie likumi nesniedz 
nepārprotamu skaidrojumu par tarifu piemērošanu situācijās, kad komersanti, kuri jau 
ir reģistrējušies attiecīgajos Regulatora uzturētajos komersantu reģistros, sāk sniegt 
regulētus sabiedriskos pakalpojumus papildu teritorijās, kur pirms šo teritoriju 
pārņemšanas pakalpojumus nodrošināja cits komersants (iespējams gan regulēts, gan 
neregulēts komersants) vai arī attiecīgos pakalpojumus nodrošināja pašvaldība.  

 

Papildus nepieciešams arī precizēt komersantu izslēgšanas procesu no Regulatora 
uzturēto komersantu reģistriem, nodalot izslēgšanas procesu no valsts nodevas 
samaksas procesa. Gadījumā, ja komersantam ir radušies šķēršļi samaksāt valsts 
nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu labprātīgi, Regulators veic valsts 
nodevas maksājumu piedziņu atsevišķā procesā. 

 

Grozījumu projektu plānotais spēkā stāšanās laiks – 2021.gada 1.novembris. 

 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektiem lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2021.gada 1.oktobrim. 

 

Regulatora sagatavotie Grozījumu projekti ir pievienoti šā Dokumenta pielikumos. 

mailto:sprk@sprk.gov.lv
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II Konsultāciju dokumenta nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Regulators, izvērtējot dažādos gadījumus, kas iespējami pēc regulējamo sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas (kas iepriekš sniedzis 
attiecīgos pakalpojumus, kāda ir pievienoto teritoriju ietekme uz komersanta līdzšinējo 
sniegto pakalpojumu apjomu, kāda veida tarifs komersantam noteikts līdz šim – 
vienotais vai attiecināts uz konkrētu administratīvo teritoriju) un šobrīd spēkā esošo 
normatīvo regulējumu, secināja, ka Grozījumu projekti ir nepieciešami, ņemot vērā arī 
to, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir iespējams, ka daudz intensīvāk 
norisināsies pārmaiņas regulēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas deleģēšanā.  

 

Par tarifu piemērošanu 

Papildus regulējamo sabiedrisko pakalpojumu teritoriju pārņemšanas process ir 
ilgstošs process, kuram noteiktos gadījumos nepieciešams pārejas periods ar skaidru 
regulējumu attiecībā uz tarifu piemērošanu. 

Administratīvā procesa likuma 15.panta 12.daļa noteic: “Iestāde un tiesa nedrīkst 
atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar 
likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas 
aizliegums). Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī 
tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi 
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas 
neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību 
norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.” 

Grozījumu projektos noteiktais regulējums detalizēti risinās tarifu piemērošanas 
jautājumus regulējamo sabiedrisko pakalpojumu papildu teritoriju pievienošanas 
gadījumos. 

Grozījumu projekti arī paredz, ka līdz ar papildu darbības teritoriju reģistrēšanu 
Regulatora uzturētajos komersantu reģistros, komersantam būs vienlaicīgi jāinformē 
Regulators par sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem piemēroto tarifu vai maksu 
atbilstoši Grozījumu projektos noteiktajam. 

 

Par jauna tarifu projekta iesniegšanu 

Likuma 20.panta pirmā daļa noteic: “Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie 
tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un 
nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie normatīvie akti 
neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, 
piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz tarifu projektu kopā ar 
tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.” 
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Konkrētus kritērijus, kad komersantam jāiesniedz jauns tarifu projekts, noteic 
attiecīgās nozares tarifu projektu aprēķināšanas metodikas ar diviem kritērijiem – 
izmaiņām tarifa aprēķinā iekļautā pakalpojumu apjoma rādītājos un izmaiņām tarifa 
aprēķinā iekļautajām izmaksām.  

Ievērojot, ka, pārņemot jaunu teritoriju, komersantam nav iespējams viennozīmīgi 
noteikt jaunās teritorijas ietekmi uz izmaksām, teritoriju apvienošanas gadījumā kā 
kritērijs piedāvāts tikai lietotājiem sniegtā pakalpojuma apjoma atšķirība. 

Papildu teritoriju pievienošanas process ir specifisks, un dažādo gadījumu analīzes 
rezultātā Regulators secināja, ka ir pamats izstrādāt detalizētāku regulējumu tieši 
attiecībā uz papildu pievienoto teritoriju pievienošanas procesu (Shematisks 
skaidrojums 3.pielikumā). 

Tā kā tarifu piemērošana attiecībā uz komersantam pievienoto teritoriju sabiedrisko 
pakalpojumu lietotājiem vairākos gadījumos ir saistīta ar jauna tarifu projekta 
iesniegšanu, tad nepieciešams noteikt gadījumus, kādos komersantam jāiesniedz jauns 
tarifu projekts. 

Sešu mēnešu periods kā sagatavošanās periods jauna tarifu projekta iesniegšanai 
komersantiem saglabāts, ņemot vērā līdzšinējo regulējumu attiecībā uz jaunajiem 
komersantiem, kuri sāk sniegt regulētus sabiedriskos pakalpojumus (Noteikumu 
ūdenssaimniecībā 21.1punkts un Noteikumu siltumapgādē 8.punkts). Tā kā prakse ar 
regulējumu attiecībā uz jaunajiem komersantiem, kuri sāk sniegt regulētus 
sabiedriskos pakalpojumus, ir parādījusi, ka nav būtiski noteikt tieši trīsdesmit dienu 
termiņu komersanta pienākumam informēt Regulatoru, ja kādu pamatotu iemeslu dēļ 
komersants nevar iekļauties sešu mēnešu periodā, tad paredzēts svītrot trīsdesmit 
dienu termiņu gan Noteikumos ūdenssaimniecībā, gan Noteikumos siltumapgādē. 
Vienlaicīgi tas nemazina komersanta pienākumu vērsties pie Regulatora, skaidrojot 
iemeslu pamatotību cita termiņa noteikšanai, kurus, tāpat kā iepriekš, izvērtēs 
Regulators. 

 
 
 

2) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai 
varētu ietekmēt 

 

Grozījumu projektos ietvertais regulējums ietekmēs komersantus, kuri jau sniedz 
regulētus pakalpojumus, bet kuriem pašvaldības deleģēs sniegt pakalpojumus 
ūdenssaimniecībā un siltumapgādē vēl papildus pievienotās darbības teritorijās, kā arī  
attiecīgo pievienoto teritoriju sabiedrisko pakalpojumu lietotājus. Abas mērķgrupas 
tādējādi būs informētas par savām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz tarifu 
piemērošanu, sniedzot un saņemot regulētus sabiedriskos pakalpojumus. 
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1.pielikums Konsultāciju dokumentam par noteikumu projektiem: grozījumi 

vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas  

iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un 

 grozījumi vispārējās atļaujas un reģistrācijas  

 noteikumos enerģētikas nozarē 

 
 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr.1/14 “Vispārējās atļaujas, 

reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi 
ūdenssaimniecības nozarē” 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  

5.panta trešās daļas 1.punktu  un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”   

9.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.1panta otro un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu 
 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā 

Nr.1/14 “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi 

ūdenssaimniecības nozarē” (Latvijas Vēstnesis, 2014, 212.nr.; 2016, 253.nr.; 2017, 257.nr., 

2019, 50.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata lēmums izdots, šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 1.punktu un 

likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 2.punktu, 

18.1panta otro un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu”; 

1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, darbības zonas, kā arī 

citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas. 

Ja komersantam mainās darbības zona sakarā ar papildu teritorijas pievienošanu, 

komersants vienlaicīgi norāda komersantam pievienotajā teritorijā ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem piemērojamo komersantam apstiprināto vienoto tarifu vai papildu 

teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu 

par ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar šo noteikumu 21.2 vai 21.3punktu, to 

pamatojot, ņemot vērā 21.4punktu.”; 

1.3. svītrot 13.1.apakšpunktā teikuma daļu: “, ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu 

saistīto informāciju”; 

1.4.  svītrot 21.1punktā otrajā teikumā vārdus: “ne vēlāk kā 30 dienas pirms sešu mēnešu 

termiņa beigām”; 

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 attiecībā uz gada periodu visā darbības zonā mainās mazāk nekā par 10% un: 
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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 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 ūdenssaimniecības 

pakalpojumu apjoma rādītājiem pievienotajā teritorijā iepriekšējā pārskata gadā vai pēdējos 

pilnos 12 mēnešos.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī. 
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2.pielikums Konsultāciju dokumentam par noteikumu projektiem: grozījumi 

vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas  

iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un 

 grozījumi vispārējās atļaujas un reģistrācijas  

 noteikumos enerģētikas nozarē 

 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2019.gada 7.marta lēmumā Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi 

enerģētikas nozarē” 

 

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta otro, trešo un ceturto daļu, 

32.1panta otro, trešo un piekto daļu, 32.2panta otro, trešo un piekto daļu, 

Enerģētikas likuma 7.1panta pirmo, otro un trešo daļu, 108.panta pirmo, otro un trešo daļu 

un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”  

9.panta pirmās daļas 2.punktu, 25.panta pirmo daļu 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 7.marta lēmumā 

Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē” (Latvijas 

Vēstnesis, 2019, 50.nr.; 2019, 257.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata lēmums izdots, šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta otro, trešo un ceturto daļu, 

32.1panta otro, trešo un piekto daļu, 32.2panta otro, trešo un piekto daļu, 

Enerģētikas likuma 7.1panta pirmo, otro un trešo daļu, 108.panta pirmo, otro un trešo 

daļu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 

2.punktu, 25.panta pirmo daļu”; 

1.2. svītrot 8.punktā otrajā teikumā vārdus: “ne vēlāk kā 30 dienas pirms sešu mēnešu 

termiņa beigām”; 

1.3. papildināt lēmumu ar 8.1, 8.2 un 8.3punktu šādā redakcijā: 

“8.1 Pēc regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas 

siltumapgādē, ja komersanta spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotā regulējamo 

sabiedrisko pakalpojumu apjoma rādītāju  prognoze attiecībā uz gada periodu visā darbības 

zonā mainās mazāk nekā par 10%, komersants, līdz stājas spēkā regulatora noteiktais tarifs, 

pakalpojumu lietotājiem pievienotajā teritorijā piemēro:  

8.11. spēkā esošo vienoto tarifu, ja komersantam visā darbības zonā apstiprināts vienots 

tarifs;  

8.12. pievienotajā teritorijā iepriekš piemēroto regulatora noteikto tarifu, ja komersantam 

darbības zonā apstiprināti atšķirīgi tarifi dažādām administratīvajām teritorijām un 

pievienotajā teritorijā līdz šim ir bijis regulatora noteikts tarifs;  

8.13. pievienotajā teritorijā iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu siltumapgādē, ja komersantam darbības zonā apstiprināti 

atšķirīgi tarifi dažādām administratīvajām teritorijām. Ja pievienotajā teritorijā līdz šim 

nav bijis regulatora noteikts tarifs, komersants aprēķina un iesniedz regulatoram jaunu 

tarifu projektu sešu mēnešu laikā pēc regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

papildu teritorijas reģistrācijas siltumenerģijas tirgotāju reģistrā. 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 

https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums#p26_1
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums#p32_1
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums#p32_2
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums#p7_1
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums#p108
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem#p25
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums#p26_1
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums#p32_1
https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums#p32_2
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums#p7_1
https://likumi.lv/ta/id/49833-energetikas-likums#p108
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem#p25
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objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un izmaksu 

pamatojuma iesniegšanas termiņu, un regulators var noteikt citu termiņu. 

8.2 Pēc regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas 

siltumapgādē, ja komersanta spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotā regulējamo sabiedrisko 

pakalpojumu apjoma rādītāju prognoze attiecībā uz gada periodu visā darbības zonā mainās 

vairāk nekā par 10%, komersants sešu mēnešu laikā pēc regulējamo sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas reģistrācijas siltumenerģijas tirgotāju 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. 

8.3 Līdz stājas spēkā regulatora noteiktais tarifs šā lēmuma 8.2punktā noteiktajā gadījumā, 

komersants pakalpojumu lietotājiem pievienotajā teritorijā piemēro: 

8.31. spēkā esošo vienoto tarifu vai pievienotajā teritorijā pakalpojumu lietotājiem 

iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

siltumapgādē, ja komersantam visā darbības zonā apstiprināts vienots tarifs; 

8.32. pievienotajā teritorijā iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu siltumapgādē, ja komersantam darbības zonā apstiprināti 

atšķirīgi tarifi dažādām administratīvajām teritorijām.”; 

1.4. svītrot 13.1.apakšpunktā teikuma daļu: “, ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis regulatoram ar valsts nodevas 

aprēķinu saistīto informāciju”; 

1.5. Izteikt 25.1punktu šādā redakcijā:  

“25.1 Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, darbības zonas, 

kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu 

veikšanas. Ja komersantam mainās darbības zona sakarā ar papildu teritorijas 

pievienošanu, komersants vienlaicīgi norāda komersantam pievienotajā teritorijā 

pakalpojumu lietotājiem piemērojamo komersantam apstiprināto vienoto tarifu vai 

papildu teritorijā pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu siltumapgādē saskaņā ar šo noteikumu 8.1 vai  

8.2punktu, to pamatojot.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī. 
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3.pielikums Konsultāciju dokumentam par noteikumu projektiem: 

grozījumi vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas  

iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un 

grozījumi vispārējās atļaujas un reģistrācijas  

 noteikumos enerģētikas nozarē 

 

Shematisks darbības teritoriju pievienošanas procesa skaidrojums 

 

Siltumenerģijas nozarē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūdenssaimniecības nozarē 
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Priekšsēdētāja A. Ozola  
 
 

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


