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SPRK 
Ūnijas iela 45, Rīga 

Komentāri par Noteikumu projektu 

I. Informācijas iesniegšanas vispārējie noteikumi. 

Tātad turpmāk informācija par maksājamo valsts nodevu tiks iesniegta 

līdz 30.janvārim pēc neto apgrozījuma divus gadus iepriekš: 2018.gadā 

līdz 30.janvārim iesniedzam 1.pielikumu par 2016.gadu (aizpagājušais 

gads) un gada laikā veicam maksājumu, un 2018.gadā 2 nedēļas pēc 

Gada pārskata par 2017.gadu iesniegšanas VID, iesniedzam 1.pielikumu 

par 2017.gadu, bet maksājumu veiksim 2019.gadā. 2019.gadā 2 nedēļas 

pēc Gada pārskata par 2018.gadu iesniegšanas VID, iesniedzam 

1.pielikumu par 2018.gadu, bet maksājumu veiksim 2020.gadā. 

Ierosinu Regulatora IIAS nosūtīt atgādinājumu par pielikuma 

iesniegšanas termiņu  un atgādinājumu par maksājuma termiņa 

tuvošanos. 

 

II. Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības 

nozarē. 

Komentāri par 3.pielikumu. 

1) 1.tabula  punkts 4. – “Iekasētie maksājumi par pārskata gadā 

izrakstītajiem rēķiniem”. 



Nav iespējams iesniegt informāciju par tieši gadā izrakstīto rēķinu 

apmaksu. Maksātāji maksā dažādi: tikai summu, kas var neatbilst rēķinā 

uzrādītajai; apmaksā iepriekšējo gadu parādus; maksājot nenorāda, kādu 

rēķinu apmaksā; tiesu izpildītāji ieskaita summas, kas nepiesaistās 

konkrētam rēķinam.  

Var sniegt informāciju par gadā izrakstītajiem rēķiniem un informāciju 

par vispār saņemtiem maksājumiem gada ietvaros. 

2) 2.tabula punkts 10. – ” Avāriju skaits ūdensapgādes inženiertīklos” 

Cik ilgi ir “uz laiku”? Līdz 6 stundām vai vairāk kā 6 stundas (LBN 222-15)? 

Tas pats par “būtisks bojājums”: vienam šķitīs, ka” būtisks” ir pilnīga 

sūknētavas apturēšana, citam- ka blīvju maiņa, jo sūknis jāizslēdz. Katrs 

sapratīs citādāk, un atkal no salīdzināšanas nekas prātīgs nesanāks. 

 Vienlaicīgi arī pie šī jautājuma: avāriju novēršanas ilgums- no kura brīža 

tad būtu jāsāk skaitīt- tad, kad sāk iet prasīt rakšanas atļaujas, tad kad 

uzsāk rakšanu vai tad, kad ir aizrakts līdz caurulei? Kurš tad to 

hronometrēs? Bez tam, nevar salīdzināt rakšanas darbus dažādās Latvijas 

vietās- zeme katrā vietā ir citāda - dolomītā vajadzēs ilgāku laiku, vieglā 

augsnē mazāku; caurules atrodas atšķirīgos dziļumos, u.tml. 

Vai Latvijā Regulators ir saņēmis ievērojamu daudzumu sūdzību, ka 

netiek novērstas avārijas ūdenssaimniecību tīklos? 

Ja tādas sūdzības ir, tad vajag izmeklēt tieši konkrēto gadījumu, bet ne 

pieņemt vispārīgu ziņu sniegšanu, no kurām nav nekādas jēgas. 
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