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PRIEKŠSĒDĒTĀJAS 
ZIŅOJUMS

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 
2021.gads bijis pārmaiņu un izaicinājumu pilns. SPRK apritēja 
20 gadi regulējošās vides attīstībā, darbu sāka jauna SPRK 
vadība, tika izstrādāta darbības stratēģija 2022.–2026.gadam, 
savukārt regulējamās nozarēs līdztekus ierastajiem darbiem 
bijuši vēsturiski notikumi, prasot gan komersantu un 
patērētāju, gan tiesiskā ietvara veidotāju un SPRK 
pielāgošanos jaunajai situācijai.

Pērn janvārī SPRK vadītāja pilnvaras beidzās Rolandam Irklim, 
kurš būtisku ieguldījumu sabiedrisko pakalpojumu nozaru 
regulējuma attīstībā sniedzis desmit gadu garumā. Vasarā tiku 
ievēlēta SPRK vadītājas amatā līdz 2028.gadam. Līdz ar mani 
darbu sāka arī padome jaunā sastāvā – darbu padomē turpina 
Rota Šņuka, Imants Mantiņš un Intars Birziņš, bet no jauna 
padomē ievēlēta Anna Upena. Padomes locekļiem pirmo reizi 
ir atšķirīgs pilnvaru termiņš, kas turpmāk nodrošinās 
pakāpeniskumu padomes sastāva nomaiņā, tādējādi ļaujot 
labāk pārnest zināšanas un nodrošināt padomes 
profesionalitāti.

Pirms iepriekšējās SPRK stratēģijas darbības cikla noslēguma jau augustā SPRK sāka darbu 
pie stratēģijas izstrādes 2022.–2026.gadam, iesaistot arī sadarbības partnerus – asociācijas, 
komersantus un Konsultatīvās padomes pārstāvjus. Decembrī SPRK pabeidza izstrādāt 
stratēģiju, un šā gada janvārī tā tika apstiprināta. 

Būtiskākie izaicinājumi, kuriem stratēģijas izstrādē pievērsta īpaša uzmanība, – rūpes par 
sabiedrisko pakalpojumu lietotāju labklājības veicināšanu mainīgos tirgus apstākļos un 
Eiropas zaļā kursa ietekme uz regulējamo nozaru attīstību. Turpmākajos gados paredzamas 
izmaiņas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā un sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas jomās. Tādēļ SPRK ar savu darbību tarifu noteikšanas metodikā jādod 
nepieciešamie signāli virzībai uz atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un aprites 
ekonomikas principu iedzīvināšanu praksē. Šajos apstākļos SPRK izaicinājums visnotaļ būs 
līdzsvara nodrošināšana starp tautsaimniecības, patērētāju un komersantu interesēm.

Lai pielāgotos dinamiskajām pārmaiņām regulējamās nozarēs, SPRK turpināja darbu pie 
ekspertu kompetenču stiprināšanas un iestādes iekšējo procesu pilnveidošanas – visi 
organizācijai svarīgie procesi veiksmīgi nodrošināti attālināti, pilnībā pārejot uz elektronisko 
dokumentu apriti un lēmumu pieņemšanu attālinātās padomes sēdēs.  

Regulators ir ņēmis vērā pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātus, izvērtējot gan 
sabiedrības, gan regulējamo komersantu viedokļus. Kopš 2020.gada regulators piedalās arī 
“Ilgtspējas indeksā”, kas ļauj pilnveidot darbības principus un uz tiem skatīties plašāk. 
Ilgtspējas veicināšana regulējamās nozarēs ir SPRK prioritāte, dodot ieguldījumu vides, 
ekonomisko mērķu īstenošanā un sabiedrības interešu līdzsvarošanā. Tādēļ ilgtspējas 
aspektus regulators mērķtiecīgi integrē organizācijas stratēģijā un ikdienā. Pērn SPRK 
saņēma par pakāpi augstāku apbalvojumu – sudraba kategoriju.

Lai arī SPRK kā organizācija ilgtspējas procesā, salīdzinot ar citām iestādēm, vēl ir pusceļā, 
ir paveikts liels darbs. Piemēram, enerģētikas regulējuma attīstībā veikti divi būtiski 

grozījumi. Īpaši jāizceļ izmaiņas Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sadales 
sistēmai, kā dēļ lietotājam šis process ir kļuvis vienkāršāks, saprotamāks un īsāks. Ar tikpat 
būtiskām izmaiņām SPRK virzījās tālāk Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējuma 
pilnveidošanā, precizējot kārtību, kādā tiek organizētas jaudas izsoles un ieviests izsoļu 
kalendārs. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs sistēmas lietotāju informētību par krātuves jaudas 
rezervēšanu un izmantošanu, lai varētu savlaicīgi plānot darbības, kā arī uzlabos 
pārredzamību dabasgāzes uzglabāšanai krātuvē. 

Atskatoties uz nozaru attīstību, jāteic, ka 2021.gads energoresursu tirgū gan Latvijā, gan 
arī Eiropā iezīmējās ar strauju energoresursu cenu pieaugumu, kas jo īpaši bija jūtams uzreiz 
pēc energoresursu vēsturiski zemāko cenu gada. Energoresursu cenu pieaugums būtiski 
skāra centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājus. Siltumapgādē gada laikā SPRK 
apstiprināja rekordlielu regulējamo siltumenerģijas komersantu tarifu skaitu – 54, ko veido 
pašu noteikto tarifu un pilno tarifu projektu izvērtēšana. Salīdzinot iepriekšējās (2020/2021) 
un nupat aizvadītās (2021/2022) apkures sezonas noslēguma tarifus, redzam, ka nedaudz 
vairāk kā pusei siltumenerģijas komersantu tarifi nav mainījušies. Savukārt no tiem 
komersantiem, kuriem tarifs mainījies, aptuveni trešdaļai tarifu pieaugums nav pārsniedzis 
30%, bet desmitajai daļai – tarifs pieaudzis divkārt. 

Veicot peļņas normas jeb kapitāla atdeves likmes novērtēšanu regulējamās nozarēs, 
regulators noteica tās zemākas. Tā rezultātā regulējamo nozaru komersantiem peļņas 
normas tika apstiprinātas vēsturiski zemākajā līmenī. Tas vairākiem komersantiem 
2022.gadā nozīmē tarifā iekļautās peļņas samazinājumu, bet patērētājiem – zemāku 
kapitāla izmaksu iekļaušanu tarifos.

Jāteic, ka elektronisko sakaru nozarē notikumi risinājās tikpat strauji. SPRK veica vienu 
no vēsturiski apjomīgākajām analīzēm – par SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” sadarbību 
mobilo sakaru frekvenču izmantošanā. Regulatora uzdevums bija pārliecināties, ka abu 
operatoru sadarbība neapdraud konkurenci elektronisko sakaru tirgū Latvijā. Izvērtējuma 
rezultātā tapušo lēmumu SPRK vēlāk atcēla, pamatojoties uz SIA “Tele2” un SIA “BITE 
Latvija” lūgumu. Operatori izvērtējuši citas sadarbības iespējas, kā kopīgi izmantot tīklu bez 
frekvenču kopīgas izmantošanas.

Nozīmīgs notikums bija arī frekvenču izsoles organizēšana 5G tīkla izvēršanai. Izsoles 
rezultātā frekvenču lietošanas tiesības ieguva trīs mobilo sakaru operatori, kopējiem izsoles 
ieņēmumiem sasniedzot 13,273 milj. eiro, kas nonāca valsts budžetā. 

Pasta nozarē regulators strādāja pie jaunu prasību noteikšanas konkursa pretendentiem 
universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniegšanā. SPRK uzdevums bija konkursa kārtībā 
noteikt jauno UPP sniedzēju turpmākajiem pieciem gadiem. Beidzoties SPRK rīkotajam 
konkursam, par uzvarētāju tika apstiprināta VAS “Latvijas Pasts”. Attiecīgi SPRK turpināja 
vērtēt VAS “Latvijas Pasts” iesniegto UPP tarifu projektu, kas stājās spēkā 2022.gada 
1.janvārī. 

Izmaiņas notikušas arī ūdenssaimniecības nozarē, ko būtiski ietekmēja administratīvi 
teritoriālā reforma. Pašvaldības kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem sāka 
vērtēt, kā turpmāk sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus – vai veidot vienu pakalpojumu 
sniedzēju novadā, vai arī pakalpojumu sniegšanu uzticēt vairākiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai nodrošinātu nepārprotamus nosacījumus, kāds tarifs jāpiemēro pēc 
teritoriju apvienošanas, pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm SPRK apstiprināja 
izmaiņas noteikumos.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējuma izmaiņu ietekmē sagaidāmas 
pārmaiņas vairāku gadu garumā. Piemēram, SPRK būs jāveic būtiskas izmaiņas regulējamā 
pakalpojuma tarifu aprēķinā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, ņemot vērā, ka valsts 
plāns vidējā termiņā paredz iekonservēt daļu no pašlaik aktīvajām atkritumu krātuvēm, taču 
lēmumi par to būs jāpieņem pašvaldībām. Jau pērn SPRK sāka izstrādāt vairāku normatīvo 
aktu grozījumus. Regulators arī apstiprināja vairākus sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojumu tarifus. Būtiskākās izmaiņas tarifos bija saistītas ar vides prasībām atbilstošu 
bioloģisko atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu. 

SPRK ir iesaistīta arī dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas regulēšanā, kas ir nozīmīgs 
solis ceļā uz izlietoto dzērienu iepakojumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī 
sakoptāku vidi. 2021.gada sākumā SPRK reģistrēja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” 
depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, un  dzērienu iepakojuma 
depozīta sistēma Latvijā sāka darboties 2022.gada 1.februārī. Ņemot vērā SPRK jaunos 
pienākumus – depozīta sistēmas operatora uzraudzību un depozīta sistēmas dalības maksas 
pamatotības izvērtēšanu un apstiprināšanu –, SPRK darbu apjoms no 2022.gada būtiski 
palielināsies.

Neskatoties uz dinamiskajiem notikumiem regulējamās nozarēs un pasaulē, SPRK gads 
aizvadīts veiksmīgi. Daudz darāmā un izaicinājumu vēl priekšā, bet mūsu vīzija ir skaidra – 
ikvienam iedzīvotājam un komersantam pieejami sabiedriskie pakalpojumi, kas veicina to 
labklājību, un pakalpojumu sniedzēji attīstītās efektīvā, ilgtspējīgā un uzticamā tirgū.

Jāpiemin, ka regulators ir ieviesis izmaiņas gada pārskata konceptā, veidojot to lasītājiem 
saistošāku un uztveramāku. Lai vairotu izpratni par SPRK darbību, katrai regulējamai nozarei 
sagatavota atsevišķa infografika ar 2021.gada būtiskākajiem datiem salīdzinājumā ar 
2020.gadu, savukārt plašāku atskatu sniedz nozaru departamentu direktori, ar ko aicinu 
iepazīties šā pārskata turpinājumā.
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plāns vidējā termiņā paredz iekonservēt daļu no pašlaik aktīvajām atkritumu krātuvēm, taču 
lēmumi par to būs jāpieņem pašvaldībām. Jau pērn SPRK sāka izstrādāt vairāku normatīvo 
aktu grozījumus. Regulators arī apstiprināja vairākus sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojumu tarifus. Būtiskākās izmaiņas tarifos bija saistītas ar vides prasībām atbilstošu 
bioloģisko atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu. 

SPRK ir iesaistīta arī dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas regulēšanā, kas ir nozīmīgs 
solis ceļā uz izlietoto dzērienu iepakojumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī 
sakoptāku vidi. 2021.gada sākumā SPRK reģistrēja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” 
depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, un  dzērienu iepakojuma 
depozīta sistēma Latvijā sāka darboties 2022.gada 1.februārī. Ņemot vērā SPRK jaunos 
pienākumus – depozīta sistēmas operatora uzraudzību un depozīta sistēmas dalības maksas 
pamatotības izvērtēšanu un apstiprināšanu –, SPRK darbu apjoms no 2022.gada būtiski 
palielināsies.

Neskatoties uz dinamiskajiem notikumiem regulējamās nozarēs un pasaulē, SPRK gads 
aizvadīts veiksmīgi. Daudz darāmā un izaicinājumu vēl priekšā, bet mūsu vīzija ir skaidra – 
ikvienam iedzīvotājam un komersantam pieejami sabiedriskie pakalpojumi, kas veicina to 
labklājību, un pakalpojumu sniedzēji attīstītās efektīvā, ilgtspējīgā un uzticamā tirgū.

Jāpiemin, ka regulators ir ieviesis izmaiņas gada pārskata konceptā, veidojot to lasītājiem 
saistošāku un uztveramāku. Lai vairotu izpratni par SPRK darbību, katrai regulējamai nozarei 
sagatavota atsevišķa infografika ar 2021.gada būtiskākajiem datiem salīdzinājumā ar 
2020.gadu, savukārt plašāku atskatu sniedz nozaru departamentu direktori, ar ko aicinu 
iepazīties šā pārskata turpinājumā.

Alda Ozola,
SPRK priekšsēdētāja 
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 
2021.gads bijis pārmaiņu un izaicinājumu pilns. SPRK apritēja 
20 gadi regulējošās vides attīstībā, darbu sāka jauna SPRK 
vadība, tika izstrādāta darbības stratēģija 2022.–2026.gadam, 
savukārt regulējamās nozarēs līdztekus ierastajiem darbiem 
bijuši vēsturiski notikumi, prasot gan komersantu un 
patērētāju, gan tiesiskā ietvara veidotāju un SPRK 
pielāgošanos jaunajai situācijai.

Pērn janvārī SPRK vadītāja pilnvaras beidzās Rolandam Irklim, 
kurš būtisku ieguldījumu sabiedrisko pakalpojumu nozaru 
regulējuma attīstībā sniedzis desmit gadu garumā. Vasarā tiku 
ievēlēta SPRK vadītājas amatā līdz 2028.gadam. Līdz ar mani 
darbu sāka arī padome jaunā sastāvā – darbu padomē turpina 
Rota Šņuka, Imants Mantiņš un Intars Birziņš, bet no jauna 
padomē ievēlēta Anna Upena. Padomes locekļiem pirmo reizi 
ir atšķirīgs pilnvaru termiņš, kas turpmāk nodrošinās 
pakāpeniskumu padomes sastāva nomaiņā, tādējādi ļaujot 
labāk pārnest zināšanas un nodrošināt padomes 
profesionalitāti.

Pirms iepriekšējās SPRK stratēģijas darbības cikla noslēguma jau augustā SPRK sāka darbu 
pie stratēģijas izstrādes 2022.–2026.gadam, iesaistot arī sadarbības partnerus – asociācijas, 
komersantus un Konsultatīvās padomes pārstāvjus. Decembrī SPRK pabeidza izstrādāt 
stratēģiju, un šā gada janvārī tā tika apstiprināta. 

Būtiskākie izaicinājumi, kuriem stratēģijas izstrādē pievērsta īpaša uzmanība, – rūpes par 
sabiedrisko pakalpojumu lietotāju labklājības veicināšanu mainīgos tirgus apstākļos un 
Eiropas zaļā kursa ietekme uz regulējamo nozaru attīstību. Turpmākajos gados paredzamas 
izmaiņas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā un sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas jomās. Tādēļ SPRK ar savu darbību tarifu noteikšanas metodikā jādod 
nepieciešamie signāli virzībai uz atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un aprites 
ekonomikas principu iedzīvināšanu praksē. Šajos apstākļos SPRK izaicinājums visnotaļ būs 
līdzsvara nodrošināšana starp tautsaimniecības, patērētāju un komersantu interesēm.

Lai pielāgotos dinamiskajām pārmaiņām regulējamās nozarēs, SPRK turpināja darbu pie 
ekspertu kompetenču stiprināšanas un iestādes iekšējo procesu pilnveidošanas – visi 
organizācijai svarīgie procesi veiksmīgi nodrošināti attālināti, pilnībā pārejot uz elektronisko 
dokumentu apriti un lēmumu pieņemšanu attālinātās padomes sēdēs.  

Regulators ir ņēmis vērā pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātus, izvērtējot gan 
sabiedrības, gan regulējamo komersantu viedokļus. Kopš 2020.gada regulators piedalās arī 
“Ilgtspējas indeksā”, kas ļauj pilnveidot darbības principus un uz tiem skatīties plašāk. 
Ilgtspējas veicināšana regulējamās nozarēs ir SPRK prioritāte, dodot ieguldījumu vides, 
ekonomisko mērķu īstenošanā un sabiedrības interešu līdzsvarošanā. Tādēļ ilgtspējas 
aspektus regulators mērķtiecīgi integrē organizācijas stratēģijā un ikdienā. Pērn SPRK 
saņēma par pakāpi augstāku apbalvojumu – sudraba kategoriju.

Lai arī SPRK kā organizācija ilgtspējas procesā, salīdzinot ar citām iestādēm, vēl ir pusceļā, 
ir paveikts liels darbs. Piemēram, enerģētikas regulējuma attīstībā veikti divi būtiski 

grozījumi. Īpaši jāizceļ izmaiņas Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sadales 
sistēmai, kā dēļ lietotājam šis process ir kļuvis vienkāršāks, saprotamāks un īsāks. Ar tikpat 
būtiskām izmaiņām SPRK virzījās tālāk Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējuma 
pilnveidošanā, precizējot kārtību, kādā tiek organizētas jaudas izsoles un ieviests izsoļu 
kalendārs. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs sistēmas lietotāju informētību par krātuves jaudas 
rezervēšanu un izmantošanu, lai varētu savlaicīgi plānot darbības, kā arī uzlabos 
pārredzamību dabasgāzes uzglabāšanai krātuvē. 

Atskatoties uz nozaru attīstību, jāteic, ka 2021.gads energoresursu tirgū gan Latvijā, gan 
arī Eiropā iezīmējās ar strauju energoresursu cenu pieaugumu, kas jo īpaši bija jūtams uzreiz 
pēc energoresursu vēsturiski zemāko cenu gada. Energoresursu cenu pieaugums būtiski 
skāra centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājus. Siltumapgādē gada laikā SPRK 
apstiprināja rekordlielu regulējamo siltumenerģijas komersantu tarifu skaitu – 54, ko veido 
pašu noteikto tarifu un pilno tarifu projektu izvērtēšana. Salīdzinot iepriekšējās (2020/2021) 
un nupat aizvadītās (2021/2022) apkures sezonas noslēguma tarifus, redzam, ka nedaudz 
vairāk kā pusei siltumenerģijas komersantu tarifi nav mainījušies. Savukārt no tiem 
komersantiem, kuriem tarifs mainījies, aptuveni trešdaļai tarifu pieaugums nav pārsniedzis 
30%, bet desmitajai daļai – tarifs pieaudzis divkārt. 

Veicot peļņas normas jeb kapitāla atdeves likmes novērtēšanu regulējamās nozarēs, 
regulators noteica tās zemākas. Tā rezultātā regulējamo nozaru komersantiem peļņas 
normas tika apstiprinātas vēsturiski zemākajā līmenī. Tas vairākiem komersantiem 
2022.gadā nozīmē tarifā iekļautās peļņas samazinājumu, bet patērētājiem – zemāku 
kapitāla izmaksu iekļaušanu tarifos.

Jāteic, ka elektronisko sakaru nozarē notikumi risinājās tikpat strauji. SPRK veica vienu 
no vēsturiski apjomīgākajām analīzēm – par SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” sadarbību 
mobilo sakaru frekvenču izmantošanā. Regulatora uzdevums bija pārliecināties, ka abu 
operatoru sadarbība neapdraud konkurenci elektronisko sakaru tirgū Latvijā. Izvērtējuma 
rezultātā tapušo lēmumu SPRK vēlāk atcēla, pamatojoties uz SIA “Tele2” un SIA “BITE 
Latvija” lūgumu. Operatori izvērtējuši citas sadarbības iespējas, kā kopīgi izmantot tīklu bez 
frekvenču kopīgas izmantošanas.

Nozīmīgs notikums bija arī frekvenču izsoles organizēšana 5G tīkla izvēršanai. Izsoles 
rezultātā frekvenču lietošanas tiesības ieguva trīs mobilo sakaru operatori, kopējiem izsoles 
ieņēmumiem sasniedzot 13,273 milj. eiro, kas nonāca valsts budžetā. 

Pasta nozarē regulators strādāja pie jaunu prasību noteikšanas konkursa pretendentiem 
universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniegšanā. SPRK uzdevums bija konkursa kārtībā 
noteikt jauno UPP sniedzēju turpmākajiem pieciem gadiem. Beidzoties SPRK rīkotajam 
konkursam, par uzvarētāju tika apstiprināta VAS “Latvijas Pasts”. Attiecīgi SPRK turpināja 
vērtēt VAS “Latvijas Pasts” iesniegto UPP tarifu projektu, kas stājās spēkā 2022.gada 
1.janvārī. 

Izmaiņas notikušas arī ūdenssaimniecības nozarē, ko būtiski ietekmēja administratīvi 
teritoriālā reforma. Pašvaldības kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem sāka 
vērtēt, kā turpmāk sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus – vai veidot vienu pakalpojumu 
sniedzēju novadā, vai arī pakalpojumu sniegšanu uzticēt vairākiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai nodrošinātu nepārprotamus nosacījumus, kāds tarifs jāpiemēro pēc 
teritoriju apvienošanas, pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm SPRK apstiprināja 
izmaiņas noteikumos.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējuma izmaiņu ietekmē sagaidāmas 
pārmaiņas vairāku gadu garumā. Piemēram, SPRK būs jāveic būtiskas izmaiņas regulējamā 
pakalpojuma tarifu aprēķinā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, ņemot vērā, ka valsts 
plāns vidējā termiņā paredz iekonservēt daļu no pašlaik aktīvajām atkritumu krātuvēm, taču 
lēmumi par to būs jāpieņem pašvaldībām. Jau pērn SPRK sāka izstrādāt vairāku normatīvo 
aktu grozījumus. Regulators arī apstiprināja vairākus sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojumu tarifus. Būtiskākās izmaiņas tarifos bija saistītas ar vides prasībām atbilstošu 
bioloģisko atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu. 

SPRK ir iesaistīta arī dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas regulēšanā, kas ir nozīmīgs 
solis ceļā uz izlietoto dzērienu iepakojumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī 
sakoptāku vidi. 2021.gada sākumā SPRK reģistrēja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” 
depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, un  dzērienu iepakojuma 
depozīta sistēma Latvijā sāka darboties 2022.gada 1.februārī. Ņemot vērā SPRK jaunos 
pienākumus – depozīta sistēmas operatora uzraudzību un depozīta sistēmas dalības maksas 
pamatotības izvērtēšanu un apstiprināšanu –, SPRK darbu apjoms no 2022.gada būtiski 
palielināsies.

Neskatoties uz dinamiskajiem notikumiem regulējamās nozarēs un pasaulē, SPRK gads 
aizvadīts veiksmīgi. Daudz darāmā un izaicinājumu vēl priekšā, bet mūsu vīzija ir skaidra – 
ikvienam iedzīvotājam un komersantam pieejami sabiedriskie pakalpojumi, kas veicina to 
labklājību, un pakalpojumu sniedzēji attīstītās efektīvā, ilgtspējīgā un uzticamā tirgū.

Jāpiemin, ka regulators ir ieviesis izmaiņas gada pārskata konceptā, veidojot to lasītājiem 
saistošāku un uztveramāku. Lai vairotu izpratni par SPRK darbību, katrai regulējamai nozarei 
sagatavota atsevišķa infografika ar 2021.gada būtiskākajiem datiem salīdzinājumā ar 
2020.gadu, savukārt plašāku atskatu sniedz nozaru departamentu direktori, ar ko aicinu 
iepazīties šā pārskata turpinājumā.
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 
2021.gads bijis pārmaiņu un izaicinājumu pilns. SPRK apritēja 
20 gadi regulējošās vides attīstībā, darbu sāka jauna SPRK 
vadība, tika izstrādāta darbības stratēģija 2022.–2026.gadam, 
savukārt regulējamās nozarēs līdztekus ierastajiem darbiem 
bijuši vēsturiski notikumi, prasot gan komersantu un 
patērētāju, gan tiesiskā ietvara veidotāju un SPRK 
pielāgošanos jaunajai situācijai.

Pērn janvārī SPRK vadītāja pilnvaras beidzās Rolandam Irklim, 
kurš būtisku ieguldījumu sabiedrisko pakalpojumu nozaru 
regulējuma attīstībā sniedzis desmit gadu garumā. Vasarā tiku 
ievēlēta SPRK vadītājas amatā līdz 2028.gadam. Līdz ar mani 
darbu sāka arī padome jaunā sastāvā – darbu padomē turpina 
Rota Šņuka, Imants Mantiņš un Intars Birziņš, bet no jauna 
padomē ievēlēta Anna Upena. Padomes locekļiem pirmo reizi 
ir atšķirīgs pilnvaru termiņš, kas turpmāk nodrošinās 
pakāpeniskumu padomes sastāva nomaiņā, tādējādi ļaujot 
labāk pārnest zināšanas un nodrošināt padomes 
profesionalitāti.

Pirms iepriekšējās SPRK stratēģijas darbības cikla noslēguma jau augustā SPRK sāka darbu 
pie stratēģijas izstrādes 2022.–2026.gadam, iesaistot arī sadarbības partnerus – asociācijas, 
komersantus un Konsultatīvās padomes pārstāvjus. Decembrī SPRK pabeidza izstrādāt 
stratēģiju, un šā gada janvārī tā tika apstiprināta. 

Būtiskākie izaicinājumi, kuriem stratēģijas izstrādē pievērsta īpaša uzmanība, – rūpes par 
sabiedrisko pakalpojumu lietotāju labklājības veicināšanu mainīgos tirgus apstākļos un 
Eiropas zaļā kursa ietekme uz regulējamo nozaru attīstību. Turpmākajos gados paredzamas 
izmaiņas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā un sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas jomās. Tādēļ SPRK ar savu darbību tarifu noteikšanas metodikā jādod 
nepieciešamie signāli virzībai uz atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un aprites 
ekonomikas principu iedzīvināšanu praksē. Šajos apstākļos SPRK izaicinājums visnotaļ būs 
līdzsvara nodrošināšana starp tautsaimniecības, patērētāju un komersantu interesēm.

Lai pielāgotos dinamiskajām pārmaiņām regulējamās nozarēs, SPRK turpināja darbu pie 
ekspertu kompetenču stiprināšanas un iestādes iekšējo procesu pilnveidošanas – visi 
organizācijai svarīgie procesi veiksmīgi nodrošināti attālināti, pilnībā pārejot uz elektronisko 
dokumentu apriti un lēmumu pieņemšanu attālinātās padomes sēdēs.  

Regulators ir ņēmis vērā pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātus, izvērtējot gan 
sabiedrības, gan regulējamo komersantu viedokļus. Kopš 2020.gada regulators piedalās arī 
“Ilgtspējas indeksā”, kas ļauj pilnveidot darbības principus un uz tiem skatīties plašāk. 
Ilgtspējas veicināšana regulējamās nozarēs ir SPRK prioritāte, dodot ieguldījumu vides, 
ekonomisko mērķu īstenošanā un sabiedrības interešu līdzsvarošanā. Tādēļ ilgtspējas 
aspektus regulators mērķtiecīgi integrē organizācijas stratēģijā un ikdienā. Pērn SPRK 
saņēma par pakāpi augstāku apbalvojumu – sudraba kategoriju.

Lai arī SPRK kā organizācija ilgtspējas procesā, salīdzinot ar citām iestādēm, vēl ir pusceļā, 
ir paveikts liels darbs. Piemēram, enerģētikas regulējuma attīstībā veikti divi būtiski 

grozījumi. Īpaši jāizceļ izmaiņas Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sadales 
sistēmai, kā dēļ lietotājam šis process ir kļuvis vienkāršāks, saprotamāks un īsāks. Ar tikpat 
būtiskām izmaiņām SPRK virzījās tālāk Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējuma 
pilnveidošanā, precizējot kārtību, kādā tiek organizētas jaudas izsoles un ieviests izsoļu 
kalendārs. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs sistēmas lietotāju informētību par krātuves jaudas 
rezervēšanu un izmantošanu, lai varētu savlaicīgi plānot darbības, kā arī uzlabos 
pārredzamību dabasgāzes uzglabāšanai krātuvē. 

Atskatoties uz nozaru attīstību, jāteic, ka 2021.gads energoresursu tirgū gan Latvijā, gan 
arī Eiropā iezīmējās ar strauju energoresursu cenu pieaugumu, kas jo īpaši bija jūtams uzreiz 
pēc energoresursu vēsturiski zemāko cenu gada. Energoresursu cenu pieaugums būtiski 
skāra centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājus. Siltumapgādē gada laikā SPRK 
apstiprināja rekordlielu regulējamo siltumenerģijas komersantu tarifu skaitu – 54, ko veido 
pašu noteikto tarifu un pilno tarifu projektu izvērtēšana. Salīdzinot iepriekšējās (2020/2021) 
un nupat aizvadītās (2021/2022) apkures sezonas noslēguma tarifus, redzam, ka nedaudz 
vairāk kā pusei siltumenerģijas komersantu tarifi nav mainījušies. Savukārt no tiem 
komersantiem, kuriem tarifs mainījies, aptuveni trešdaļai tarifu pieaugums nav pārsniedzis 
30%, bet desmitajai daļai – tarifs pieaudzis divkārt. 

Veicot peļņas normas jeb kapitāla atdeves likmes novērtēšanu regulējamās nozarēs, 
regulators noteica tās zemākas. Tā rezultātā regulējamo nozaru komersantiem peļņas 
normas tika apstiprinātas vēsturiski zemākajā līmenī. Tas vairākiem komersantiem 
2022.gadā nozīmē tarifā iekļautās peļņas samazinājumu, bet patērētājiem – zemāku 
kapitāla izmaksu iekļaušanu tarifos.

Jāteic, ka elektronisko sakaru nozarē notikumi risinājās tikpat strauji. SPRK veica vienu 
no vēsturiski apjomīgākajām analīzēm – par SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” sadarbību 
mobilo sakaru frekvenču izmantošanā. Regulatora uzdevums bija pārliecināties, ka abu 
operatoru sadarbība neapdraud konkurenci elektronisko sakaru tirgū Latvijā. Izvērtējuma 
rezultātā tapušo lēmumu SPRK vēlāk atcēla, pamatojoties uz SIA “Tele2” un SIA “BITE 
Latvija” lūgumu. Operatori izvērtējuši citas sadarbības iespējas, kā kopīgi izmantot tīklu bez 
frekvenču kopīgas izmantošanas.

Nozīmīgs notikums bija arī frekvenču izsoles organizēšana 5G tīkla izvēršanai. Izsoles 
rezultātā frekvenču lietošanas tiesības ieguva trīs mobilo sakaru operatori, kopējiem izsoles 
ieņēmumiem sasniedzot 13,273 milj. eiro, kas nonāca valsts budžetā. 

Pasta nozarē regulators strādāja pie jaunu prasību noteikšanas konkursa pretendentiem 
universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniegšanā. SPRK uzdevums bija konkursa kārtībā 
noteikt jauno UPP sniedzēju turpmākajiem pieciem gadiem. Beidzoties SPRK rīkotajam 
konkursam, par uzvarētāju tika apstiprināta VAS “Latvijas Pasts”. Attiecīgi SPRK turpināja 
vērtēt VAS “Latvijas Pasts” iesniegto UPP tarifu projektu, kas stājās spēkā 2022.gada 
1.janvārī. 

Izmaiņas notikušas arī ūdenssaimniecības nozarē, ko būtiski ietekmēja administratīvi 
teritoriālā reforma. Pašvaldības kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem sāka 
vērtēt, kā turpmāk sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus – vai veidot vienu pakalpojumu 
sniedzēju novadā, vai arī pakalpojumu sniegšanu uzticēt vairākiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai nodrošinātu nepārprotamus nosacījumus, kāds tarifs jāpiemēro pēc 
teritoriju apvienošanas, pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm SPRK apstiprināja 
izmaiņas noteikumos.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējuma izmaiņu ietekmē sagaidāmas 
pārmaiņas vairāku gadu garumā. Piemēram, SPRK būs jāveic būtiskas izmaiņas regulējamā 
pakalpojuma tarifu aprēķinā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, ņemot vērā, ka valsts 
plāns vidējā termiņā paredz iekonservēt daļu no pašlaik aktīvajām atkritumu krātuvēm, taču 
lēmumi par to būs jāpieņem pašvaldībām. Jau pērn SPRK sāka izstrādāt vairāku normatīvo 
aktu grozījumus. Regulators arī apstiprināja vairākus sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojumu tarifus. Būtiskākās izmaiņas tarifos bija saistītas ar vides prasībām atbilstošu 
bioloģisko atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu. 

SPRK ir iesaistīta arī dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas regulēšanā, kas ir nozīmīgs 
solis ceļā uz izlietoto dzērienu iepakojumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī 
sakoptāku vidi. 2021.gada sākumā SPRK reģistrēja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” 
depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, un  dzērienu iepakojuma 
depozīta sistēma Latvijā sāka darboties 2022.gada 1.februārī. Ņemot vērā SPRK jaunos 
pienākumus – depozīta sistēmas operatora uzraudzību un depozīta sistēmas dalības maksas 
pamatotības izvērtēšanu un apstiprināšanu –, SPRK darbu apjoms no 2022.gada būtiski 
palielināsies.

Neskatoties uz dinamiskajiem notikumiem regulējamās nozarēs un pasaulē, SPRK gads 
aizvadīts veiksmīgi. Daudz darāmā un izaicinājumu vēl priekšā, bet mūsu vīzija ir skaidra – 
ikvienam iedzīvotājam un komersantam pieejami sabiedriskie pakalpojumi, kas veicina to 
labklājību, un pakalpojumu sniedzēji attīstītās efektīvā, ilgtspējīgā un uzticamā tirgū.

Jāpiemin, ka regulators ir ieviesis izmaiņas gada pārskata konceptā, veidojot to lasītājiem 
saistošāku un uztveramāku. Lai vairotu izpratni par SPRK darbību, katrai regulējamai nozarei 
sagatavota atsevišķa infografika ar 2021.gada būtiskākajiem datiem salīdzinājumā ar 
2020.gadu, savukārt plašāku atskatu sniedz nozaru departamentu direktori, ar ko aicinu 
iepazīties šā pārskata turpinājumā.
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Cieņā
ALDA OZOLA,
SPRK priekšsēdētāja



SAĪSINĀJUMI UN 
APZĪMĒJUMI



ACER (Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators) – Enerģētikas 
regulatoru sadarbības aģentūra 
BEREC (Body of European Regulators for 
Electronic Communications) – Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestāde 
CEER (Council of European Energy 
Regulators) – Eiropas Enerģētikas 
regulatoru padome
CSP – Centrālā statistikas pārvalde 
DRN – dabas resursu nodoklis 
EK – Eiropas Komisija 
ES – Eiropas Savienība 
g. – gads
GB – gigabaiti 
HHI (Herfindahl–Hirschman Index) – 
Herfindāla–Hiršmana indekss 
IKP – iekšzemes kopprodukts 
IoT (Internet of Things) – lietu internets 
IRG (Independent Regulators Group) – 
Eiropas Neatkarīgo Regulatoru grupa
km – kilometri
LMT – Latvijas Mobilais Telefons
M2M (Machine-to-machine) – reālā laika 
informācijas nosūtīšana un saņemšana 
starp iekārtām, kas pieslēgtas internetam 
MHz – megahercs
milj. – miljons 
min – minūte
mljrd. – miljards
MWh – megavatstunda 
Nr. – numurs
OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) – 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija
OIK – obligātā iepirkuma komponente
OPEC+ (The Organization of the Petroleum 
Exporting Countries Plus) – Naftas 
eksportētājvalstu organizācija
PESQ (Perceptual Evaluation of Speech 

Quality) – Perceptuālais (uztveres) runas 
pārraides kvalitātes novērtējums 
POLQA (Perceptual Objective Listening 
Quality Analysis) – Perceptuālais (uztveres) 
objektīvais klausīšanās kvalitātes 
novērtējums 
PVN – pievienotās vērtības nodoklis
Q1 – pirmais ceturksnis 
Q2 – otrais ceturksnis 
Q3 – trešais ceturksnis 
Q4 – ceturtais ceturksnis 
SAIDI (The System Average Interruption 
Duration Index) – plānoto piegādes 
pārtraukumu ilgums minūtēs uz vienu 
lietotāju 
SAIFI (System average interruption 
frequency index) – plānoto piegādes 
pārtraukumu skaits uz vienu lietotāju 
sek. – sekunde 
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SMS (Short Message Service) – īsziņa
SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija
t – tonna
TTF (Title Transfer Facility) – Nīderlandes 
dabasgāzes tirdzniecības birža
tūkst. – tūkstotis 
TWh – teravatstunda
UPP – universālais pasta pakalpojums
WAREG (European Water Regulators) – 
Eiropas Ūdenssaimniecības nozares 
regulatoru asociācija
XII – decembris
5G – piektās paaudzes mobilo sakaru 
tehnoloģija
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SAĪSINĀJUMI UN 
APZĪMĒJUMI

PAR SPRK



Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas 
Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (regulējamo komersantu) darbību, tirgus 
attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus 
sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība tiek uzraudzīta sešās sabiedrisko pakalpojumu 
nozarēs – enerģētikas (dabasgāze, elektroenerģija, siltumenerģija), ūdens- saimniecības, 
elektronisko sakaru, pasta, iepakojuma depozīta un sadzīves atkritumu apglabāšanas.

SPRK 2021.gadā turpināja darbu prioritāro virzienu ietvaros, kas definēti 2018.–2021.gada 
stratēģijā. Katrai no noteiktajām darbības prioritātēm (ekonomiski pamatotas cenas, 
pakalpojumu pieejamība, atbilstoša pakalpojumu kvalitāte un darba efektivizācija) tika 
izvirzīti 2021.gadā sasniedzamie uzdevumi, pie kuriem darbs 2021.gada nogalē tika 
pabeigts. 

SPRK jauno darbības stratēģiju 2022.–2026.gadam apstiprināja 2022.gada janvārī. 
Izstrādājot jauno stratēģiju, par pamatvērtībām tika izvirzīta profesionalitāte, sadarbība, 
atbildība un attīstība.

VĪZIJA

MISIJA

Nākamo piecu gadu darbības ciklā izvirzītie stratēģiskie mērķi – augsta lietotāju pratība 
efektīvi izmantot savas tiesības un gūt maksimālo labumu no tirgus, ilgtspējīgs un efektīvs 
tirgus un infrastruktūra, atbildīga un mērķtiecīga regulēšanas prakse. 

SPRK darbību finansē no ieņēmumiem, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem gūti, 
iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un maksājumiem par SPRK 
sniegtajiem pakalpojumiem. Valsts nodevu SPRK darbības nodrošināšanai maksā visi 
regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. 
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2001IESTĀDES
DIBINĀŠANAS
GADS 115DARBINIEKU

FAKTISKAIS
KOPSKAITS

BUDŽETS Faktiskie
ieņēmumi5,7 milj. EUR

Faktiskie
izdevumi5,3 milj. EUR

Ikvienam iedzīvotājam un komersantam ir pieejami sabiedriskie pakalpojumi, 
kas veicina to labklājību, un pakalpojumu sniedzēji attīstās efektīvā, ilgtspējīgā 
un uzticamā tirgū.

Nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām 
cenām, veicinot efektīvu pakalpojumu sniegšanu un konkurenci regulējamās 
nozarēs.

https://infogram.com/strategiskas-prioritates-1h7z2l8dq5qvg6o?live
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/SPRK_strategija_2022-2026.pdf


SPRK KOMANDA



LĒMĒJINSTITŪCIJA 

Padome ir SPRK lēmējinstitūcija, un tajā ietilpst priekšsēdētājs, četri padomes locekļi. 
Priekšsēdētājai un katram padomes loceklim ir pakļautībā esošs konsultatīvais darbinieks – 
padomnieks, kas pilda padomdevēja funkciju regulējamo nozaru un atbalsta saistītos 
jautājumos. 

Priekšsēdētāju un padomes locekli ieceļ amatā uz pilnvaru termiņu, kas nav īsāks par 
pieciem un garāks par septiņiem gadiem, tādējādi tiek nodrošināta atbilstīga rotācija. 
Padomes locekli, tai skaitā priekšsēdētāju, atkārtoti iecelt amatā var ne vairāk kā vienu reizi.

Padome lēmumus pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs 
padomes locekļi. Priekšsēdētāja un padomes locekļa amata pretendentus izraugās Ministru 
kabinets atklātā konkursā, bet amatā ieceļ Saeima.

Alda Ozola, padomes priekšsēdētāja

SPRK padomes priekšsēdētāja no 2021.gada. Iepriekš kopš 2013.gada 
pildījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 
sekretāra vietnieces pienākumus. Pildījusi arī valsts AS “Vides investīciju 
fonds” un Mērsraga ostas valdes locekles pienākumus. Pirms tam bijusi 
vairāku Latvijas vides nevalstisko organizāciju vadītāja, kā arī darbojusies 
starptautiskā mērogā.

Pilnvaru termiņš: līdz 2028.gada 1.jūlijam.

Intars Birziņš, padomes loceklis

SPRK padomes loceklis otro termiņu. No 2021.gada 28.janvāra līdz 
1.jūlijam bijis SPRK priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs. Pirms darba 
sākšanas SPRK strādājis Konkurences padomē, ilgus gadus vadot 
Analītiskā departamenta darbu. Pieredzi guvis arī darbā Valsts ieņēmumu 
dienestā.

Pilnvaru termiņš: līdz 2027.gada 1.jūlijam.

Imants Mantiņš, padomes loceklis

SPRK padomes loceklis otro termiņu. Iepriekš sniedzis konsultācijas 
biznesa vadībā un investīciju jautājumos. Strādājis  valsts AS “Latvijas 
Pasts” valdes locekļa amatā. Bijis valsts AS “Latvijas gaisa satiksme” un 
pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” padomes loceklis, kā arī pildījis gan 
valdes, gan padomes locekļa pienākumus valsts AS “Privatizācijas 
aģentūra”.

Pilnvaru termiņš: līdz 2026.gada 1.jūlijam.

212



IZPILDINSTITŪCIJA 

Padomei ir pakļauta izpildinstitūcija, kas pilda tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, 
sagatavojot dokumentus izskatīšanai padomes sēdē, kā arī īsteno padomes pieņemto 
lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi. 

Izpildinstitūciju veido izpilddirektors, septiņi departamenti tostarp katrai regulējamai nozarei 
atbilstoša struktūrvienība un viena patstāvīgā nodaļa. Katrai regulējamajai nozarei ir 
atbilstoša struktūrvienība. SPRK darbinieki ir augsti kvalificēti, zinoši profesionāļi, kuri savas 
prasmes un kompetences regulāri attīsta darba grupās un semināros gan Latvijā, gan arī 
ārvalstīs.  

2021.gada 31.decembrī SPRK strādāja 106 darbinieki. Gada laikā komandai ir pievieno-
jušies 14 darbinieki, bet 18 devušies jaunos izaicinājumos.

Rota Šņuka, padomes locekle

SPRK padomes locekle otro termiņu. Iepriekš ilgus gadus strādājusi 
Ekonomikas ministrijā ar enerģētikas, Eiropas Savienības (ES) lietu un 
starptautisko sakaru jautājumiem. Plašu pieredzi guvusi, piedaloties 
dažāda mēroga ES finansētajos un starptautiskajos projektos.

Pilnvaru termiņš: līdz 2027.gada 1.jūlijam.

Anna Upena, padomes locekle

SPRK padomes locekle pirmo termiņu. Pirms tam galvenokārt strādājusi 
Ekonomikas ministrijā un bijusi padomniece Latvijas Republikas 
Patstāvīgajā pārstāvniecībā ES. Briselē vadījusi Latvijas prezidentūras ES 
Padomē norisi ekonomikas jautājumos. Bijusi biedrības “Latvijas 
būvuzņēmēju partnerība” vadītājas vietniece.

Pilnvaru termiņš: līdz 2026.gada 1.jūlijam.
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VECUMS*

IZGLĪTĪBAS
LĪMENIS

* Vidējais vecums: ~ 44

7
Līdz 29

34 35
30–39 gadi 40–49 gadi 21

50–60 gadi

9
Virs 60

DZIMUMS 
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AMATU
SADALĪJUMS

71 35

6
Doktora 
grāds

78

18

Maģistra
grāds 

Bakalaura 
grāds

2
Nepabeigta 
un 1.līmeņa 
augstākā 

2
Vidējā 
profesionālā 

Vadītāji 27
25  Galvenie speciālisti 

51 Vecākais speciālists

3 Speciālisti 

24 Atbalsta funkciju veicēji

30 Inženieri

16 Ekonomisti

18 Ekonomisti analītiķi

18 Juristi



SPRK DARBĪBAS 
GALVENIE RĀDĪTĀJI



SPRK GALVENIE
RĀDĪTĀJI
2021

Kopskaits (31.12.2021.) 

637

8

Jauni47 Izslēgts81KOMERSANTU
REĢISTRS 

TIESISKAIS
REGULĒJUMS

PROBLĒMSITUĀCIJU
RISINĀŠANA

Sūdzības155

Publiskās
konsultācijas3515 Izdoti ārējie 

normatīvie akti

54 Padomes
sēdes

2 Konsultatīvās 
padomes sēdes

REGULĒJAMO 
NOZARU 
SKAITS

SĒDES
11 199 Saņemtie 

dokumenti

414 Personu
iesniegumi

236 Pieņemtie
lēmumi

LIETVEDĪBAS
UZSKAITE

LICENCES

Jauna1 Anulētas3 Grozītas9
MK noteikumu
projektiem 52

likumprojektiem 28
informatīvajiem
ziņojumiem 4

MK rīkojuma
projektiem 3

ATZINUMI
PAR 

STRĪDI
Izskatīts1 Ierosināti2

Izskatīta administratīvo
pārkāpumu lieta31
Izskatītās lietas par
prasību neievērošanu13
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APSTIPRINĀTIE
TARIFI
(BEZ PVN)

IEROBEŽOTO RESURSU
PIEŠĶIRŠANA

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA

Frekvenču izsole1

802 tūkst. 18
Komersantu skaits,
kam piešķirtas
frekvenču lietošanas
tiesības

Piešķirti numuri

26,8 tūkst.

Anulēti numuri

701,6 tūkst.

0

26 Apstiprināti
komersantu pašu 
noteiktie tarifi

44

PĀRBAUDES
UN MĒRĪJUMI

SPRIEGUMA UN 
ELEKTROAPGĀDES 
KVALITĀTES MĒRĪJUMI 

4080 67 41
Fiksētā tīklā
38 000

Mobilā tīklā
75 000

BALSS TELEFONIJAS 
MĒRĪJUMU SKAITS MOBILĀ 
UN FIKSĒTĀ TĪKLĀ

29
Jauns1

Kopējais 
memorandu 
skaits

20
Dalība 
starptautiskajās
organizācijās

110
Dalība un viedokļa paušana 
darba grupās un apakšgrupās, 
plenārsēdēs, forumos un 
augsta līmeņa sanāksmēs

Norādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu 

* Tarifi ar pilnu izmaksu izvērtēšanu

*

PĀRBAUDĪTI OBJEKTI, VEICOT KOMERSANTU
OBJEKTU EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS KONTROLES
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SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU NOZARES  
LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBĀ 



SPRK regulējamo nozaru izaugsme un tendences attīstās līdz 
ar tautsaimniecības vispārējām tendencēm. Komersanti, kuru 
darbību regulē SPRK, pārstāv elektroenerģijas, gāzes, 
siltumapgādes, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, 
pasta,  atkritumu apsaimniekošanas nozari, kurā SPRK regulē 
tikai daļu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos –, kā 
arī depozīta iepakojuma apsaimniekošanu.

Dažādu nozaru regulējamo komersantu darbības īpatsvars 
katrā no nozarēm ir atšķirīgs, tādēļ publicētie statistikas dati 
par kopējo nozaru sniegumu ne vienmēr atspoguļo tendences 
konkrētu regulējamo komersantu darbā. 

Šajā atskatā tiks sniegts īss pārskats par SPRK regulējamām 
nozarēm tautsaimniecības kontekstā. Jāuzsver, ka 2021.gada 
dati par regulējamo nozaru apgrozījumu SPRK būs pieejami 
2023.gadā. Šāda prakse ir ierasta, ņemot vērā praktiskos 
aspektus regulējamo komersantu finanšu pārskatu 
gatavošanā un to salāgošanā ar valsts budžeta plānošanas 
kalendāru.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTS 

Pēc Covid-19 izraisītās ekonomiskās lejupslīdes 2020.gadā atbilstoši Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) datiem 2021.gadā iekšzemes kopprodukts (IKP) pieauga par 4,5%, 
sasniedzot 32,9 mljrd. eiro.  Regulējamo komersantu apgrozījums 2020.gadā veidoja 8,5% 
no IKP, kas ir būtiska tautsaimniecības daļa.  

REGULĒJAMO NOZARU APGROZĪJUMS

Regulējamo pakalpojumu neto apgrozījums, kas aprēķināts no komersantu sniegtajiem 
datiem, 2020.gadā bija 2500 milj. eiro, kas ir par 10% mazāks nekā 2019.gadā.  

Šo samazinājumu galvenokārt noteica energoresursu – dabasgāzes, elektroenerģijas un 
degvielas – cenu kritums pasaules tirgū, ko ietekmēja kopējā pieprasījuma samazināšanās. 
Savukārt pasta nozarē Covid-19 krīzes ietekmē neto apgrozījums palielinājās par 23%, jo 
pieauga pieprasījums pēc pasta pakalpojumiem. 

Māra Bērziņa,
Ekonomiskās analīzes
departamenta direktore
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DARBA SAMAKSA REGULĒJAMĀS NOZARĒS 
  
Saskaņā ar CSP datiem vidējā darba samaksa valstī kopumā 2021.gadā palielinājās par 
11,7%, salīdzinot ar 2020.gadu. Atalgojums visstraujāk pieauga veselības nozarē 
strādājošajiem, tomēr arī visās SPRK regulējamās nozarēs bija vērojams algu pieaugums. 
Pasta un kurjeru darbībā – par 11%, elektronisko sakaru nozarē – par 8,6%, enerģētikā – 
par 8%, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu un atkritumu apsaimniekošanā – par 3,8%.

Darba samaksa sabiedrisko pakalpojumu nozarēs ir atšķirīga Latvijas statistiskajos reģionos 
– Kurzemē, Latgalē, Pierīgā, Rīgā, Vidzemē un Zemgalē. Piemēram, Latgalē joprojām 
saglabājas viszemākā darba samaksa enerģētikas, ūdenssaimniecības pakalpojumu  un 
atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Savukārt elektronisko sakaru nozarē viszemākā darba 
samaksa ir Vidzemē. Pēc pieejamiem datiem par pasta un kurjeru darbības nozari, Vidzemē 
ir augstākā mēneša vidējā bruto darba samaksa, salīdzinot ar vidējo darba samaksu 
attiecīgajā nozarē valstī un pārējiem Latvijas reģioniem.  Šeit gan jāuzsver, ka datus par 
vidējo mēneša darba samaksu pasta un kurjeru darbības nozarē atsevišķos reģionos CSP 
nepublicē to konfidencialitātes dēļ.

REGULĒJAMO 
PAKALPOJUMU AR 
NODEVU APLIEKAMIE 
IEŅĒMUMI PA 
NOZARĒM (EUR)  

MĒNEŠA VIDĒJĀ BRUTO 
DARBA SAMAKSA 
SABIEDRISKO 
PAKALPOJUMU NOZARĒS 
2021.GADĀ (EUR) 
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REGULĒJAMO CENU IETEKME UZ INFLĀCIJU 

Atbilstoši CSP datiem 2021.gadā pakalpojumi par regulējamām cenām veidoja 10,85% no 
visiem iedzīvotāju izdevumiem (precēm un pakalpojumiem patēriņa cenu indeksa grozā). 
Zemāk attēlotajā tabulā iekļauti gan SPRK regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, gan citi 
regulējamie pakalpojumi, kurus neuzrauga SPRK.  

Administratīvi regulējamās cenas
un patēriņa cenu indekss 2021.gadā 

Īpatsvars 
iedzīvotāju 
izdevumos  

Cenu pieaugums 
(2021 XII pret 
2020 XII) 

Inflācijas
komponente 
(procentpunkti) 

SPRK regulējamie sabiedriskie 
pakalpojumi 

SPRK regulējamie sabiedriskie 
pakalpojumi un citi 
regulējamie pakalpojumi kopā 

Kopā patēriņa cenu indekss 
(inflācija) 

Citi regulējamie pakalpojumi 
(kompensējamie 
medikamenti, pacienta 
iemaksa, pases nodeva, 
autostāvvietas, notāra 
pakalpojumi, pasažieru 
transports, pirmsskolas 
vecuma izglītība un citi) 

6,49%          19,6%             1,27 

4,36%           0,2%             0,01 

10,85%        11,8%          1,28 

100%           7,4%             7,4 

1277
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Pērn, salīdzinot ar 2020.gadu, patēriņa cenas kopumā pieauga par 7,4%, savukārt admini- 
stratīvi regulējamās cenas – par 11,8%, ko sekmēja SPRK regulējamo nozaru sabiedrisko 
pakalpojumu cenu pieaugums par 19,6%.
  
No SPRK regulējamiem pakalpojumiem visstraujāk cenas pieauga dabasgāzes nozarē – par 
51,3% –, secīgi palielinoties arī siltumenerģijas cenām – par 21,9%. To veicināja ekonomi-
kas atgūšanās pēc Covid-19 izraisītās ekonomikas lejupslīdes 2020.gadā un tai sekojošais 
energoresursu cenu kāpums pasaules tirgos 2021.gadā. Ņemot vērā šo pakalpojumu lielo 
īpatsvaru preču un pakalpojumu grozā, dabasgāzes cenu pieaugums palielināja inflāciju par 
0,4 procentpunktiem, bet siltumenerģijas cenu kāpums – par 0,8 procentpunktiem. Cenas 
palielinājās arī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem – par 5,3% –, bet ūdensapgādei 
– par 1,6% un kanalizācijas pakalpojumiem – par 0,7%. Nemainīgas palika tikai fiksētā 
tālruņa un pasta pakalpojumu cenas.  

TIRGUS KONCENTRĀCIJAS LĪMENIS (HHI INDEKSI) 

Tirgus koncentrācijas līmenis raksturo gan lietotāju iespējas izvēlēties pakalpojumu sniedzē-
ju, gan savstarpējo konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem jeb tirgus varu. Ja Herfindā-
la–Hiršmana (HHI) vērtība ir mazāka par 0,18, bet lielāka par 0,1, šādu tirgu var uzskatīt par 
mēreni koncentrētu. HHI vērtība virs 0,18 norāda, ka tirgus ir koncentrēts. 

Pēdējo gadu laikā tirgus koncentrācija krītas visās SPRK regulējamās nozarēs, izņemot elek-
tronisko sakaru jomā, kur jau vairākus gadus tā vērtējama kā mēreni koncentrēta. Arī pasta 
pakalpojumu tirgus līmenis krities līdz mēreni koncentrētam. Neskatoties uz būtisko koncen-
trācijas samazinājumu, vēl arvien kā koncentrēts vērtējams elektroenerģijas un dabasgāzes 
tirdzniecības tirgus.  Tas nozīmē, ka konkrētajā tirgū ir neliels skaits dalībnieku.

Nozare 2016 2017 2018 2019 2020

Elektroniskie sakari 

Pasts 

Elektroenerģijas 
tirdzniecība 

Dabasgāzes
tirdzniecība 

0,160         0,164          0,168         0,168        0,173 

0,268         0,257          0,232         0,183        0,163 

          0,874           0,767         0,594        0,424 

0,609         0,532           0,406*        0,375        0,275 

*2018. un 2019.gada HHI aprēķins ir precizēts, veicot korekciju par AS “Latvenergo” elektroenerģijas vairumtirdzniecības ieņēmumu daļu
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KOPSAVILKUMS

Lai arī 2021.gads Latvijā iesākās ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem pirmajā ceturksnī, 
kā laikā bija neliela ekonomiskā lejupslīde, pēc ierobežojumu atcelšanas otrajā un trešajā 
ceturksnī bija vērojama ekonomikas izaugsme visās regulējamās nozarēs. Tomēr gada 
nogalē, oktobrī un novembrī, valstī noteiktie Covid-19 ierobežojumi atkal palēnināja taut-
saimniecības izaugsmi. Turklāt gaidītās prognozes par tautsaimniecības izaugsmi gada 
nogalē nepiepildījās, jo mājsaimniecību izveidotie finanšu uzkrājumi Covid-19 laikā daļēji 
nonāca ārvalstu tautsaimniecībās (iedzīvotājiem aktīvi atsākot ceļot un meklējot teritorijas ar 
mazāku ierobežojumu apjomu), kā arī daļa no iedzīvotāju uzkrājumiem zaudēja savu 
nominālo vērtību, pieaugot energoresursu cenām.  

Līdz ar to arī regulējamo nozaru būtiskums tautsaimniecības kontekstā bija salīdzinoši 
mazāks, gadam iesākoties un arvien pieaugot gada otrajā pusē, tādējādi vairāki rādītāji 
palielinājās, tostarp arī inflācijas.  
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Pērnais gads energoresursu tirgū gan Latvijā, gan arī Eiropā 
vēsturē paliks ar straujo energoresursu cenu pieaugumu, kas 
jo īpaši bija jūtams uzreiz pēc energoresursu vēsturiski 
zemāko cenu gada. 
   
Gada augstākās energoresursu cenas tika sasniegtas pērn 
decembrī, kad dabasgāzes mēneša vairumtirgus cena bija 
112,99 EUR/MWh, bet mēneša vidējā elektroenerģijas cena – 
207,40 EUR/MWh. Vienlaikus decembrī tika sasniegta arī vē- 
sturiski augstākā elektroenerģijas vairumtirgus stundas cena 
(1000,07 EUR/MWh). Straujās cenu izmaiņas vairumtirgos 
likumsakarīgi atstāja ietekmi arī uz Latvijas mazumtirgu, proti, 
galapatērētāju cenām, kas gada griezumā elektroenerģijā 
pieaugušas divkārt, savukārt dabasgāzē – pat divas trīs 
reizes. 

Ņemot vērā būtisko energoresursu cenu pieauguma ietekmi 
uz Latvijas mazumtirgu, daļa enerģijas tirgotāju meklēja 
iespēju pārskatīt līguma nosacījumus, kas atsevišķos gadīju-
mos rezultējās domstarpībās. Attiecīgi pērn kopumā no 
lietotājiem SPRK saņēma par 13% vairāk sūdzību nekā 

2020.gadā. Jāizceļ, ka to vidū ir arī līdz šim lielākais pamatoto sūdzību skaits – astoņas. Sep-
tiņos gadījumos pakalpojuma sniedzēja domstarpības ar lietotāju tika atrisinātas un neatbil-
stības novērstas, savukārt vienā gadījumā – pakalpojuma sniedzējs nav piekritis SPRK 
viedoklim, kā rezultātā tika ierosināta tiesvedība.

Jānorāda, ka augsto dabasgāzes cenu ietekmē enerģētikas nozarē pakāpeniski notika arī 
atteikšanās no fosilā kurināmā, tā vietā attīstoties izkliedētajai elektroenerģijas ražošanai 
(saule, vējš) un paplašinot biomasas (šķeldas, granulu) kā kurināmā izmantošanu siltum- 
apgādē. 

Izrietoši no pieaugošajām kurināmā cenām izmaksu pieaugums skāra arī centralizētās       
siltumapgādes sistēmas lietotājus. Siltumapgādē gada laikā SPRK apstiprināja rekordlielu 
regulējamo siltumenerģijas komersantu tarifu skaitu – 54, kopā skaitot pašu noteikto tarifu 
un pilno tarifu projektu izvērtēšanu. Salīdzinot iepriekšējās (2020/2021) un šīs (2021/2022) 
apkures sezonas noslēguma tarifus, secināms, ka nedaudz vairāk kā pusei siltumenerģijas 
komersantu tarifs nav mainījies. Savukārt no tiem komersantiem, kuriem tarifs mainījies, 
aptuveni trešdaļai tarifu pieaugums nav pārsniedzis 30%, bet desmitajai daļai tarifs vairāk 
nekā dubultojies. 

Pērn gada pirmajā pusē tarifu izmaiņas stājās spēkā arī dabasgāzes sadales pakalpojumiem 
un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumiem. Abos gadījumos, salīdzinot ar iepriekšējo 
tarifu periodu, pārskatīta arī tarifu struktūra. 

Katru gadu tiek veikta arī ekspluatācijas atbilstības kontrole elektroapgādes un siltumap-
gādes komersantu objektos. Elektroenerģijas nozarē pārbaudes tika veiktas 80 objektos, un 
mazliet vairāk nekā pusē gadījumu tika konstatētas neatbilstības, kas lielākoties bija saistītas 
ar elektroietaišu ekspluatāciju. Savukārt siltumapgādes nozarē pārbaudes veiktas 67 objek-
tos, un neatbilstības konstatētas teju pusē gadījumu, bet dabasgāzes apgādē, kur veikta 41 
pārbaude, neatbilstības netika konstatētas.

Līga Kurevska,
Enerģētikas departamenta
direktore
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SPRK raugās arī, lai regulējamo komersantu sniegtā pakalpojuma kvalitāte atbilst noteiktām 
standarta kvalitātes normām. Piemēram, par neatbilstošu elektroenerģijas sprieguma kvali- 
tātes nodrošināšanu Latvijas elektroenerģijas lietotājiem tiek noteikts zemāks sistēmas 
pakalpojuma tarifs, kas pērn tika piešķirts 144 lietotājiem.

Pozitīvi, ka elektroapgādes pakalpojumu kvalitātes rādītāji Latvijā ir stabilizējušies. Tas 
norāda, ka sistēmas operatora ieguldītie līdzekļi sadales tīklu infrastruktūras rekonstrukcijā 
un uzturēšanā ir ļāvuši noturēt sasniegto elektroapgādes drošumu un pieejamību.

Neskatoties uz saspringto situāciju tirgū, SPRK turpināja darbu pie ārējo normatīvo aktu 
sagatavošanas un izdošanas, iesaistot arī tirgus dalībniekus publiskajās konsultācijās. No 
2021.gadā izstrādātajiem grozījumiem īpaši jāizceļ divi. Viens no tiem ir Inčukalna pazemes 
gāzes krātuves lietošanas noteikumu izmaiņas, kas precizēja kārtību, kādā tiek organizētas 
jaudas izsoles un ieviests izsoļu kalendārs. Šīs izmaiņas turpmāk pozitīvi ietekmēs sistēmas 
lietotāju informētību par krātuves jaudas rezervēšanas un izmantošanas procesu, lai varētu 
savlaicīgi plānot darbības, kā arī uzlabos pārredzamību dabasgāzes uzglabāšanai krātuvē. 
Tādējādi tiks novērsta krātuves pārslodze un sekmēta tās ilgtspējīga izmantošana.

Savukārt noteikumu grozījumi Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sadales 
sistēmai veicinās pieslēguma ierīkošanas un atjaunošanas procesa vienkāršošanu, proti, 
lietotājiem tas būs saprotamāks un īsāks. Noteikumu izmaiņas paredz arī ieviest jaudas 
uzturēšanas maksu, lai motivētu lietotājus izvēlēties tiem atbilstošu pieslēguma jaudu.

Veicinot mērķtiecīgas un pamatotas investīcijas enerģētikas infrastruktūrā, arī šogad plānots 
pastiprināts darbs pie normatīvo aktu izstrādes. SPRK plāno veikt arī izmaiņas un precizēju-
mus enerģētikas regulējamo pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās, paredzot 
mehānismus, lai pēc iespējas efektīvāk pielāgotos dinamiskajiem energoresursu tirgus 
radītajiem izaicinājumiem. 

Atskatoties uz pērno gadu enerģētikas nozarē, redzam, ka dabasgāzes cenu pieauguma 
iemesli pērn bijuši vairāki. Eiropas valstis, tāpat kā Latvija, lielākoties ir dabasgāzes 
importētājas. Uzkrājumi Eiropas dabasgāzes krātuvēs pēc 2020./2021.gada aukstās ziemas 
bija daudz zemāki, bet pieprasījums līdz ar ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos pēc 
Covid-19 ierobežojumiem pasaulē pieauga – īpaši Ķīnā un Āzijas reģionā. Iemesls ir arī 
samazinātais dabasgāzes piedāvājums pasaules tirgū, ievērojot OPEC+ naftas ieguvējvalstu 
grupas vienošanos par naftas ieguves apjomu ierobežojumiem. Šo iemeslu ietvaros papildu 
negatīvu iespaidu atstāja arī rekordzemās naftas un dabasgāzes cenas 2020.gadā. Tā rezul- 
tātā netika veiktas investīcijas ASV slānekļa naftas ieguves urbumu attīstībā. Pērnā gada 
nogalē dabasgāzes cenu pieaugumu izraisīja arī aizvien saspringtākas attiecības starp Krievi-
ju un rietumu pasauli. 

Savukārt elektroenerģijas cenu straujo kāpumu 2021.gada otrajā pusē noteica vairāki faktori 
– paaugstināts pieprasījums pēc elektroenerģijas auksto laikapstākļu dēļ, jau pieminētās
augstās dabasgāzes un oglekļa emisiju kvotu cenas, remontdarbi Baltijas valstu lielākajās
termoelektrocentrālēs, apstādinot to darbību uz laiku, kā arī pazemināts hidroresursu līme-
nis Ziemeļvalstu reģionā.

Šajā strauji mainīgajā laikā jo īpaši svarīga ir starptautiskā sadarbība. Kopā ar Baltijas valstu 
regulatoriem un sistēmas operatoriem turpinājās aktīvs darbs pie vienotās dabasgāzes 
tirgus izveides. Būtiskākais sasniegums attiecībā uz reģionālo energosistēmu integrāciju ir 
2021.gada nogalē izstrādātais dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru priekšlikums par 
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starpoperatoru kompensācijas mehānismu četru valstu vienotā dabasgāzes ieejas–izejas 
sistēmas izveidei. Tas ir priekšnoteikums vienotā FinBalt dabasgāzes tirgus, kas šobrīd dar-
bojas starp trijām Baltijas reģiona valstīm (Somiju, Igauniju un Latviju), darbības sākšanai. 

Savukārt elektroenerģijas nozarē Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori 2021.gadā 
turpināja projektu Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās 
Eiropas elektroenerģijas sistēmām ieviešanu, realizējot SPRK lemto par pārrobežu finansēju-
ma sadali starp iesaistītajām valstīm (Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju). Kā rezultātā tika 
parakstīti līgumi par Sinhronizācijas projekta otrā posma pirmās kārtas (2020.gadā) un otrās 
kārtas (2022.gadā) finansējuma piešķiršanu. Attiecīgi SPRK 2021.gadā, pamatojoties uz 
drošības apsvērumiem, sniedza izvērtējumu par nepieciešamību sinhronizācijas procesa 
veiksmīgai nodrošināšanai izmantot baterijas, kas piederēs Latvijas pārvades sistēmas      
operatoram un tiks darbinātas, lai nodrošinātu elektroenerģijas frekvences stabilitāti Latvijas 
elektroenerģijas sistēmā. Līdz sinhronizācijas sākšanai 2025.gadā SPRK kā viens no procesa 
dalībniekiem piedalās dažādu ar starpvalstu tirgus procesu nodrošināšanu saistītu dokumen-
tu konsultācijās un apstiprināšanā, lai kopā ar tehnisko nosacījumu izpildi tiktu nodrošināts 
arī atbilstošs normatīvais regulējums.

Pagājušajā gadā iegūtā pieredze un spēja pielāgoties mainīgajai situācijai gan komersant- 
iem, gan arī patērētājiem un tiesiskā ietvara veidotājiem noderēs arī 2022.gadā, kad enerģē-
tikas nozarē gaidāmi vēl lielāki satricinājumi. Savukārt SPRK kā regulējošās iestādes Enerģē-
tikas departaments turpinās pastiprināti uzraudzīt regulējamo komersantu godīgu komer-
cpraksi un ekonomiski pamatotu cenu noteikšanu, vienlaikus arī informēt lietotājus par to 
tiesībām un energoresursu taupīšanas iespējām.
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SILTUM-
ENERĢIJA
2021

SŪDZĪBU
VEIDI Pakalpojuma

piegāde

1

Cits
1

Kopskaits (31.12.2021.) 

67
Jauni2 Izslēgti5

KOMERSANTU
REĢISTRS 

TIESISKAIS
REGULĒJUMS

EKSPLUATĀCIJAS
ATBILSTĪBAS
KONTROLES

1 Izdots ārējais 
normatīvais 
akts

PROBLĒMSITUĀCIJU
RISINĀŠANA

Sūdzības7

TIRGOTĀJI

LICENCES
Grozītas5Anulētas3

Publiskās
konsultācijas3

Sūdzības

-36%

Uzskaite
un norēķini

1

Tarifi
4

Administratīvo
pārkāpumu lietas

2

Kopskaits (31.12.2021.) 

100
Jauni2 Izslēgti28

RAŽOTĀJI

Pārbaudītie
komersanti23 

Pārbaudītie 
objekti67

Konstatēto 
neatbilstību skaits29 

Novērsto 
neatbilstību skaits 7
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Apstiprināti komersantu tarifi 
ar pilnu izmaksu izvērtēšanu10

Piešķirtas atļaujas 
komersantiem pašiem 
noteikt tarifus11

Apstiprināti
komersantu pašu 
noteiktie tarifi

44

NOZARES  
RĀDĪTĀJI

LIETOTĀJIEM NODOTAIS
SILTUMENERĢIJAS APJOMS

DABASGĀZES
VAIRUMTIRGUS
CENA DECEMBRĪ 56,30 EUR/MWh 

5 788 922 MWh MWh 

EUR/MWh 

+71%

+13%

ŠĶELDAS CENA
“BALTPOOL” BIRŽĀ
DECEMBRĪ 20–25 EUR/MWh 

+10 EUR/MWh  

101,93 EUR/MWh 

Rēzeknes pilsēta

30,70 EUR/MWh 

Ānes ciems, Ozolnieku novadā 

AUGSTĀKAIS
VALSTĪ*

ZEMĀKAIS
VALSTĪ*

TARIFI
(BEZ PVN)

* Uz 31.12.2021.

REGULĒJAMO KOMERSANTU 
TARIFU IZMAIŅAS 
(MAIJS 2021 PRET MAIJU 2022)

Samazinājās Pieaugums 
50–100%

Pieaugums 
vairāk par 
100%

Pieaugums 
nepārsniedz 
30%

Nemainījās

3% 7% 9%

27%

54%

Norādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu 
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ELEKTRO-
ENERĢIJA
2021

SŪDZĪBU
VEIDI

STRĪDI

TARIFI (BEZ PVN)

Kvalitāte
3

Piegāde un
pieslēgums

23

Citi
jautājumi

12

Sprieguma un 
elektroapgādes 
kvalitātes mērījumi 40

Lietotājiem 2021.gadā 
piešķirts samazināts 
sadales tarifs par 
neatbilstošu kvalitāti

144

Kopskaits (31.12.2021.) 
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Jauni12 Izslēgti9

KOMERSANTU
REĢISTRS 

TIESISKAIS
REGULĒJUMS

PAKALPOJUMU
KVALITĀTES
MĒRĪJUMI 

5 Izdoti ārējie 
normatīvie akti

PROBLĒMSITUĀCIJU
RISINĀŠANA

Sūdzība51

TIRGOTĀJI

Kopskaits (31.12.2021.) 

69RAŽOTĀJI
Kopskaits (31.12.2021.) 

3
Jauns1

AGREGATORI

LICENCES

Jauna1 Grozītas4
Publiskās
konsultācijas7

Sūdzība

+32%

Uzskaite
un norēķini

7

Tarifi
6

Izskatīts1 Ierosināts1

Izskatītās
lietas par
prasību
neievērošanu

9

-23%
OIK vidējā vērtība 

17,51 EUR/MWh

OBLIGĀTĀ IEPIRKUMA 
KOMPONENTE (OIK)

Lietotāji kopumā saņēma 
samazinātu sadales tarifu 
par neatbilstošu kvalitāti 
(uz 31.12.2021.)

598
Pārbaudītie
komersanti24 
Pārbaudītie 
objekti80

Konstatēto 
neatbilstību skaits44 

Novērsto 
neatbilstību skaits 30

EKSPLUATĀCIJAS
ATBILSTĪBAS KONTROLES
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Plānotie

0,57 0,57

0,52
1,79 1,51 1,66

2019 2020 2021

2019 2020 2021

123 111 102

Neplānotie

0,30 0,24 0,15

90 83 91

33 25 15

NOZARES  
RĀDĪTĀJI* ELEKTROENERĢIJAS 

VIDĒJĀS SVĒRTĀS 
CENAS (EUR/MWh, 
2021)

FIKSĒTAS/
MAINĪGAS CENAS 
LĪGUMU ĪPATSVARS

Q1 Q2 Q3 Q4

JURIDISKAJIEM
LIETOTĀJIEM

“NORD POOL”
BIRŽA

MĀJSAIMNIECĪBĀM

48,94 50,44
68,98

104,2257,13 57,98

74,25
105,16

54,85 57,97 102,55 158,38

* Saskaņā ar elektroenerģijas komersantu sniegto informācijuNorādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu 

Universālais
pakalpojums

25% Mainīga
(biržas) cena

18%

Fiksēta cena
57%

MĀJSAIMNIECĪBAS
JURIDISKIE
LIETOTĀJI

Mainīga (biržas)
cena

53%

Fiksēta cena
47%

Ārkārtas apstākļos

SAIDI: VIDĒJAIS ELEKTROAPGĀDES 
PĀRTRAUKUMU ILGUMS (min)
VIENAM KLIENTAM GADĀ

SAIFI: VIDĒJAIS ELEKTROAPGĀDES 
PĀRTRAUKUMU SKAITS VIENAM 
KLIENTAM GADĀ
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DABASGĀZE
2021

SŪDZĪBU
VEIDI

STRĪDI
TARIFI (BEZ PVN)

Citi
8

Kopskaits (31.12.2021.) 

30
Jauni5 Izslēgti4

KOMERSANTU
REĢISTRS 

TIESISKAIS
REGULĒJUMS

1 Izdots ārējais 
normatīvais 
akts

PROBLĒMSITUĀCIJU
RISINĀŠANA

Sūdzība21

TIRGOTĀJI

LICENCES

Jauna1 Grozītas4
Publiskās
konsultācijas4

Ierosināts1

Izskatītās lietas
par prasību
neievērošanu

4
Uzskaite
un norēķini 

4

Tarifi
5

Piegāde un
pieslēgums

4

APSTIPRINĀTIE TARIFI

TARIFU PĀRSKATĪŠANA*

AS “CONEXUS BALTIC GRID”
PĀRVADES PAKALPOJUMU TARIFIAS “GASO” SADALES PAKALPOJUMU TARIFI

DABASGĀZES TIRDZNIECĪBAS 
CENAS, PIE KURĀM NOSAKA 
SAISTĪTO LIETOTĀJU TARIFU

20,63

15,53 12,15 8,78 10,80

20,25

2019.g. I 2019.g. II 2020.g. I 2020.g. II 2021.g. I 2021.g. II

* Saskaņā ar SPRK lēmumu Nr. 247
“Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes
apgādes tarifiem”

DABASGĀZES PĀRVADES PAKALPOJUMA 
TARIFI LATVIJAS LIETOTĀJU APGĀDEI**

-4%

1,93 EUR/MWh
** Tarifi mainās katru gadu 1.oktobrī
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https://www.conexus.lv/uzglabasanas-pakalpojumu-tarifi-20212022
https://www.sprk.gov.lv/events/no-1-julija-jauni-gaso-tarifi


PAKALPOJUMU
KVALITĀTES
MĒRĪJUMI 

Neplānotie2019 2020 2021

2019 2020 2021
0,001053

0,002226

0,00193

56

20

7
0,09 0,66 0,11

*** Saskaņā ar dabasgāzes
komersantu sniegto informāciju

Norādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu Iesūknēšanas sezonas beigās

NOZARES  
RĀDĪTĀJI***

DABASGĀZES VIDĒJĀS 
SVĒRTĀS CENAS  
(EUR/MWh, 2021)

INČUKALNS

Q1 Q2 Q3 Q4

JURIDISKAJIEM
LIETOTĀJIEM

TTF
BIRŽA

MĀJSAIMNIECĪBĀM

Plānotie

SAIDI: DABASGĀZES 
PIEGĀDES PĀRTRAUKUMU 
ILGUMS (min) UZ LIETOTĀJU

SAIFI: DABASGĀZES PIEGĀDES 
PLĀNOTO PĀRTRAUKUMU SKAITS
UZ LIETOTĀJU

0,48

0,33 0,32

18,54 24,73 47,48 94,40

   

15,72 18,15
27,18

47,99

15,15
16,00

25,68 25,90

Inčukalna krātuves 
aizpildījums

80%17,4
TWh
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ELEKTRONISKO SAKARU 
UN PASTA NOZARES 
PĀRSKATS 



Covid-19 ierobežojumi arī 2021.gadā būtiski mainīja 
elektronisko sakaru un pasta lietotāju paradumus 
pakalpojumu izmantošanā. Sarunu ilgums un datu patēriņš 
lietotāju vidū gan mobilajā, gan fiksētajā tīklā pieauga, arī 
pašmāju un pārrobežu pasta sūtījumu skaits strauji 
palielinājās.  

Gada sākumā SPRK apstiprināja regulējumu, pēc kura 
elektronisko sakaru komersanti var saņemt lietošanas tiesības 
IoT/M2M numuriem, kas piešķirami iekārtu savstarpējai 
saziņai. Līdz šim iekārtām tika izmantoti mobilā tālruņa 
numuri ar astoņu ciparu kombināciju, tagad – specializēti 
numuri. Līdz ar to mobilajiem tālruņiem izmantotie numuri 
netiks izsmelti, turklāt numuru nodalīšana palīdzēs arī 
elektronisko sakaru komersantiem sakārtot esošo sistēmu. 
Tipiskākais piemērs šādu numuru izmantošanai ir elektrības 
viedie skaitītāji, kur attālinātu datu nolasīšanas nolūkos 
saziņa notiek starp viedo skaitītāju un operatoru. Kopumā 
gada laikā SPRK izsniedza 60 tūkst. šādu numuru trim mobilo 
sakaru komersantiem – SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA 
“BITE Latvija” un SIA “Tele2”.  

Viens no SPRK pagājušā gada nozīmīgākajiem lēmumiem ir saistīts ar SIA “Tele2” un SIA 
“BITE Latvija” sadarbību mobilo sakaru frekvenču izmantošanā, pirms kura tika veikta 
apjomīga lietas izpēte. SPRK vērtēja ieguvumus no kopīgās sadarbības, veicot faktisko 
analīzi, ko izmanto arī citas Eiropas valstis. SPRK pārliecinājās, ka abu operatoru – SIA “BITE 
Latvija” un SIA “Tele2” – sadarbība neapdraud konkurenci elektronisko sakaru tirgū Latvijā. 
Viens no svarīgiem faktoriem bija, lai visiem trim mobilo sakaru komersantiem ir vienlīdzīgas 
iespējas veikt komercdarbību tirgū un līdzvērtīga pieeja ierobežotajam frekvenču resursam. 

Šī kopīgā projekta rezultātā bija plānots palielināt tīkla pārklājumu Latvijā, kā arī nodrošināt 
lielāku interneta ātrumu. Tomēr SPRK pieņemto lēmumu pērnā gada maijā atcēla, 
pamatojoties uz SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” lūgumu. Savā iesniegumā operatori 
norādīja, ka daļēja frekvenču kopīga izmantošana neatbilst operatoru tehniskajām un 
komerciālajām iespējām un interesēm, lai īstenotu sākotnējo ieceri sadarbības projekta 
attīstībai. Operatori izvērtējuši citas sadarbības iespējas, lai pēc iespējas īsākā laikā sāktu 
ieguldījumus tīkla attīstībā Latvijā. Turklāt esošais regulējums ļauj tiem kopīgi izmantot tīklu 
bez frekvenču kopīgas izmantošanas.  

Ņemot vērā būtiskās izmaiņas pasta tirgū, arī pasta nozares regulējumā bija vērojamas 
vairākas pārmaiņas. Jau gada sākumā SPRK strādāja pie jaunu prasību noteikšanas 
konkursa pretendentiem universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniegšanā. Lai sekmētu 
konkurenci un interesi dalībai UPP sniedzēja konkursā, SPRK veica izmaiņas noteikumos, 
precizējot vairākas prasības pretendentiem. Konkursa kārtībā uzdevums bija noteikt jauno 
UPP sniedzēju turpmākajiem pieciem gadiem. Jūlijā noslēdzās SPRK rīkotais UPP sniedzēja 
konkurss. Par uzvarētāju tika apstiprināta valsts AS “Latvijas Pasts”, kas UPP sniegs no 
2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim.  

Attiecīgi SPRK turpināja vērtēt VAS “Latvijas Pasts” iesniegto UPP tarifu projektu, uzklausot 
arī tirgus dalībniekus SPRK organizētajā uzklausīšanas sanāksmē. Jaunie tarifi tika 

Ivars Tauniņš,
Elektronisko sakaru un pasta
departamenta direktors
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https://www.sprk.gov.lv/events/izmainas-numeracijas-lietosanas-tiesibu-pieskirsanas-un-saglabasanas-regulejuma
https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-atlauj-sia-tele2-un-sia-bite-latvija-sadarbibu-mobilo-sakaru-frekvencu-izmantosana
https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-apstiprina-latvijas-pasts-par-upp-konkursa-uzvaretaju


apstiprināti novembrī un stājās spēkā 2022.gada 1.janvārī. Daļa UPP tarifu apstiprināti ar 
pieaugumu, daļa – ar samazinājumu. Piemēram, iekšzemes vēstulēm tarifs pieauga par 0,20 
eiro. SPRK apstiprināja arī abonētās preses izdevumu piegādes tarifu, kura piemērošana 
atlikta līdz 2023.gada 1.janvārim. Turpmāk piegādes tarifs būs vienots visā valsts teritorijā. 
Jaunais tarifs noteikts atsevišķi par vienas preses izdevuma vienības piegādi un par 
kilogramu. 

Gada nogalē tika izsludināta pieteikšanās 2022.gada 20.janvāra izsolei radiofrekvenču 
spektra joslas 1,5 GHz diapazonā mobilo sakaru tīkla kapacitātes palielināšanai. Šīs spektra 
josla stiprinās mobilo sakaru tīkla kapacitāti, tostarp nodrošinot augstu lejupielādes ātrumu 
un datu pārklājumu valstī, ņemot vērā pieaugošo lejupielādes datu pārraidāmo apjomu. 

Gadu SPRK beidza ar frekvenču izsoles organizēšanu 5G tīkla izvēršanai un to rezultātu 
apstiprināšanu, ko pirmo reizi SPRK vēsturē organizēja attālināti. Regulators izsolīja 
radiofrekvenču joslu 700 MHz diapazonā, piedāvājot trīs pamatjoslu lietošanas tiesības uz 20 
gadiem (līdz 2042.gada 31.janvārim), kā arī divu papildjoslu lietošanas tiesības (no 
2025.gada 1.februāra līdz 2042.gada 31.janvārim). Sākumcena pamatjoslai tika noteikta   
2,2 milj. eiro apmērā, bet papildjoslai – 150 tūkst. eiro. Izsoles rezultātā frekvenču 
lietošanas tiesības ieguva trīs mobilo sakaru operatori, kopējiem izsoles ieņēmumiem 
sasniedzot 13,273 milj. eiro, kas nonāca valsts budžetā. Šī frekvenču spektra josla ir 
nozīmīga 5G, kā arī elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu un konkurences attīstībai Latvijā. 
Ņemot vērā tās izplatīšanās īpašības un iegūto joslu lietošanas tiesību nosacījumus, 
paredzams, ka lietotāji būtiskākos ieguvumus izjutīs tieši mazāk apdzīvotās teritorijās.  

Savukārt lietotāji pie SPRK galvenokārt vērsās saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu 
kvalitāti, pakalpojumu līgumiem un rēķiniem, bet pasta nozarē – par nozaudētiem un 
bojātiem sūtījumiem, kā arī par pasta sūtījumu piegādēm. Tomēr kopumā pērn par 
elektronisko sakaru un pasta pakalpojumiem sūdzības SPRK saņēma mazāk nekā 
2020.gadā, vienlaikus SPRK sniedza konsultācijas, kas gandrīz trīskārt pārsniedza saņemto 
sūdzību skaitu.  

Saņemtajās lietotāju sūdzībās SPRK ievēroja Covid-19 ierobežojumu ietekmi. Ja 2020.gadā 
lietotāji lielākoties bija neapmierināti ar sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, 
tad pērn visvairāk sūdzību bija par līguma nosacījumiem, kas paredz līgumsoda 
piemērošanu. Jautājuma saasināšanās biežāk bija saistīta ar pakalpojuma sniedzēja maiņu 
neatbilstošas pakalpojuma kvalitātes dēļ, nepievēršot pienācīgu uzmanību nākamā 
operatora līguma nosacījumiem līguma laušanas gadījumā.  

SPRK turpināja uzraudzīt balss pakalpojumu kvalitāti valstī, kā arī strādāja pie regulējuma 
pilnveides abās nozarēs. Kopumā SPRK veica vairāk nekā 38 tūkst. mērījumu balss 
telefonijas pakalpojumam fiksētā tīklā un vairāk nekā 75 tūkst. mērījumu mobilā tīklā. 
Kopumā secināts, ka operatori saglabā augstu sniegto balss telefonijas pakalpojumu 
kvalitāti, tiek nodrošināta laba dzirdamība un sarunas uztveramība. Vienlaikus konkurence 
veicina gan balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanos, gan augstas kvalitātes 
balss telefonijas pakalpojuma pieejamību plašākam lietotāju lokam. 

Kopumā gads elektronisko sakaru un pasta nozarē bija dinamisks un pārmaiņām pilns. Tas 
prasīja ne mazums izaicinājumu, īpaši jau frekvenču koplietošanas jautājuma izvērtēšanā, 
kas bijis viens no apjomīgākajiem izvērtējumiem SPRK vēsturē. Tikpat nozīmīgi bija arī 
lēmumi nozaru regulējuma attīstībā, pie kā SPRK turpinās strādāt arī turpmāk. 
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ELEKTRONISKIE
SAKARI 2021
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Jauni16 Izslēgti23

KOMERSANTU
REĢISTRS 

TIESISKAIS
REGULĒJUMS

PROBLĒMSITUĀCIJU
RISINĀŠANA

Sūdzības45
+2%

SŪDZĪBU
VEIDI

Konsultācijas120

PAKALPOJUMU
KVALITĀTES MĒRĪJUMI

Publiskās
konsultācijas14

Kvalitāte
20%

Citi
36%

Līgumi
22%

Rēķini
22%

+27%

19 Komersantu 
iesniegumi par 
numerācijas 
krāpniecību

17 Administratīvo 
pārkāpumu 
lietas

Izmantojot PESQ algoritmu. 

Izmantojot PESQ algoritmu. 

Izmantojot POLQA algoritmu. 

4,00 TET

3,48 BITE Latvija

3,32 LMT

3,32 TELE2

3,25 BITE Latvija

3,20 TELE2

LMT3,15

Fiksētā tīklā
38 000

Mobilā tīklā
75 000

3 Izdoti ārējie 
normatīvie akti

Sūdzības

+2

Konsultācijas

-11%

+27%

Komersantu 

BALSS PĀRRAIDES 
RUNAS KVALITĀTE
(5 BALLU SKALĀ)
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VIDĒJAIS ZVANA 
SAVIENOJUMA LAIKS 
FIKSĒTĀ UN MOBILOS 
TĪKLOS (SEKUNDĒS)

0,58
TET

2,81
BITE Latvija

3,67
LMT

3,75
TELE2

sek.

Frekvenču izsole1
802 tūkst. 

18
Komersantu skaits,
kam piešķirtas
frekvenču lietošanas
tiesības

Piešķirti numuri

26,8 tūkst.

Anulēti numuri

701,6 tūkst.

0

IEROBEŽOTO RESURSU 
PIEŠĶIRŠANA

NOZARES  
RĀDĪTĀJI*

534 milj. EUR 

Kopā

120 milj. EUR 149 milj. EUR 63 milj. EUR 

Mobilais internets Mobilā balss 
telefonija

Fiksētais internets

+3%

+11% +7% -2%

ELEKTRONISKO SAKARU 
KOMERSANTU IEŅĒMUMI 
PAR PAKALPOJUMIEM 
(BEZ PVN)

37 SMS

VIDĒJAIS VIENA 
LIETOTĀJA PATĒRIŅŠ 
MĒNESĪ

255 min 61 min

30 GB

* Saskaņā ar elektronisko sakaru komersantu sniegto informācijuNorādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu 

15 milj. EUR 

Fiksētā balss 
telefonija

-8%

GB

+29%

SMS

-19%

min

+2%

min

+4%
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PASTS
2021 Kopskaits (31.12.2021.) 

71
Jauni8 Izslēgti11

KOMERSANTU
REĢISTRS 

TIESISKAIS
REGULĒJUMS SŪDZĪBU

VEIDI

PASTA PAKALPOJUMU
IZMANTOŠANAS TENDENCES*

SŪTĪJUMU 
SKAITS

SŪTĪJUMU 
SKAITS

Publiskās
konsultācijas2

Adreses
maiņa

5%

Nozaudēti un
bojāti sūtījumi 

55%

Dažādi
iemesli

15%

Sūtījumu
piegāde

25%

12 Administratīvo 
pārkāpumu 
lietas

2 Izdoti ārējie 
normatīvie akti

Pārrobežu Iekšzemē+45%

-2%

11 milj. 

+72%

12,5 milj. 

-17%

15 milj. 

14 milj. 

SPRK 2021.gadā rīkotā UPP sniedzēja konkursa rezultātā

Apstiprināti jauni tarifi universālā pasta pakalpojumiem 
(UPP), kurus nodrošina valsts AS “Latvijas Pasts”

PROBLĒMSITUĀCIJU
RISINĀŠANA

Sūdzības20
-40%

Konsultācijas220

-40

Konsultācijas

+10%

TARIFI

* Saskaņā ar pasta komersantu sniegto informācijuNorādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu 
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ŪDENSSAIMNIECĪBAS, 
DEPOZĪTA SISTĒMAS UN 
ATKRITUMU NOZARES 
PĀRSKATS



Dinamiskajā un izaicinājumiem pilnajā 2021.gadā SPRK 
Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu 
departaments turpināja nodrošināt, ka lietotāji un komersanti 
var saņemt konsultācijas gan par izmaiņām nozares 
saistošajos normatīvajos aktos, gan par tarifiem.

Lielākās pārmaiņas skāra atkritumu apsaimniekošanas nozari, 
kur tuvākajos gados ir gaidāmas būtiskas izmaiņas. Ministru 
kabinetā tika apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plāns 2021.–2028.gadam. Arī SPRK aktīvi piedalījās iesniegto 
datu apkopošanā un plāna izstrādes procesā. Tas nosaka 
rīcībpolitikas virzienus un pasākumus, kas nepieciešami, lai 
izpildītu starptautiskajos un nacionālajos politikas plānošanas 
dokumentos un normatīvajos aktos noteiktās saistības un 
mērķus atkritumu apsaimniekošanas nozarē turpmākajiem 
astoņiem gadiem. Atbilstoši valsts plānam pašvaldībām būs 
jāpāriet no līdzšinējiem desmit atkritumu apsaimniekošanas 
reģioniem uz pieciem. Savukārt pārmaiņas, kas tieši ietekmēs 
SPRK regulējamos komersantus, ir saistītas ar pašvaldībām 
doto uzdevumu – uz pašreizējo SPRK regulējamo sadzīves 
atkritumu poligonu bāzes izveidot reģionālos atkritumu 
apsaimniekošanas centrus, kuru pārziņā būs attiecīgajā 

reģionā radīto atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā regulējamā pakalpojuma 
nodrošināšana.  

SPRK  kompetencē arī turpmāk būs attiecīgajos reģionos savākto, tālākai apsaimniekošanai 
nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu aprites izmaksu noteikšana, tostarp atkritumu 
apglabāšanas tarifu apstiprināšana un reģionālo centru uzraudzība. Savukārt pašvaldībām 
būs jāizstrādā atbilstoši reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. Plānos saskaņā ar 
pašvaldību ekonomiski un tehnoloģiski pamatotiem lēmumiem tiks noteiktas reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas centru funkcijas, tostarp saistībā ar atkritumu poligonu 
turpmākas darbības nodrošināšanu.  

Nākamajos gados atkritumu apsaimniekošanas nozarē SPRK būs jāveic būtiskas izmaiņas 
regulējamā pakalpojuma tarifu aprēķinā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, ņemot vērā, 
ka valsts plāns paredz iekonservēt daļu no pašlaik aktīvajām atkritumu krātuvēm. Nozares 
ministrija ir sākusi darbu pie vairāku normatīvo aktu grozījumu izstrādes, kuru tapšanā 
būtisku darbu iegulda SPRK.

Būtiskākās izmaiņas atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifos bija saistītas ar vides 
prasībām atbilstošu bioloģisko atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu, kuru iegādei 
pieejams Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. SPRK regulējamās nozares 
komersants SIA “Getliņi EKO” bija pirmais, kas nodeva ekspluatācijā bioloģiski noārdāmo 
atkritumu apstrādes kompleksu, kurā no nešķirotu sadzīves atkritumu plūsmas atšķirotie, kā 
arī dalīti savāktie bioloģiskie atkritumi tiek pārstrādāti, saražojot tautsaimniecībā atgriežamu 
tehniskā komposta materiālu un biogāzi, ko izmanto siltuma un elektroenerģijas ražošanai. 
Ar līdzīgām tehnoloģijām plānots papildināt vēl piecu regulējamo komersantu pārziņā esošo 
infrastruktūru.  

Veicot ieguldījumus atkritumu poligonu infrastruktūras atjaunošanā, kā arī jaunu iekārtu un 
tehnoloģiju ieviešanā, bez kurām nav iespējams īstenot visas vides normatīvajos aktos 

Agnese Kozlovska,
Ūdenssaimniecības, depozīta
sistēmas un atkritumu
departamenta direktore
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noteiktās prasības, regulējamā pakalpojuma tarifi pieaug. Tie pieaug arī saistībā ar 
elektroenerģijas, dabasgāzes, degvielas cenu un darbaspēka izmaksu pieaugumu valstī. 
Tarifu palielināšanos sekmē arī dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu 
ikgadējs pieaugums, ko valsts piemēro kā papildu instrumentu, lai atkritumu radītāji pēc 
iespējas samazinātu nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, kas nav pilnībā pārstrādājami un 
tādēļ daļēji tiek apglabāti atkritumu poligonos.   

Nozīmīgs solis ceļā uz izlietoto dzērienu iepakojumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā 
arī sakoptāku vidi bija lēmums par depozīta sistēmas izveidi. Arī SPRK ir iesaistīta šīs nozares 
regulēšanā. Gada sākumā Valsts vides dienests noslēdza līgumu ar SIA “Depozīta 
Iepakojuma Operators”, kas konkursa kārtībā no diviem pretendentiem tika izvēlēta kā 
atbilstošākā depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā. Attiecīgi SPRK reģistrēja SIA “Depozīta 
Iepakojuma Operators” depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, 
bet sistēma darbību sāka 2022.gada februārī. Ņemot vērā SPRK jaunos pienākumus – 
depozīta sistēmas operatora uzraudzību un depozīta sistēmas dalības maksas pamatotības 
izvērtēšanu un apstiprināšanu –, SPRK darbu apjoms būtiski palielināsies. 

Savukārt ūdenssaimniecības nozari būtiski ietekmēja administratīvi teritoriālā reforma, kas 
stājās spēkā jūlijā. Pašvaldības kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem sāka 
vērtēt, kā turpmāk sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus – vai veidot vienu pakalpojumu 
sniedzēju novadā, vai pakalpojumu sniegšanu uzticēt vairākiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Pakalpojumu sniegšanas teritorija SPRK uzturētajā reģistrā        tika precizēta četriem SPRK 
regulējamās nozares komersantiem. Lielākās pārmaiņas pakalpojumu sniegšanas teritorijās 
gaidāmas 2022. un 2023.gadā. SPRK ieskatā, nododot ūdenssaimniecības sistēmu 
apsaimniekošanu lielākajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, tiks sekmēta to 
apsaimniekošanas efektivitāte. 

Lai nodrošinātu nepārprotamus nosacījumus, kāds tarifs jāpiemēro pēc teritoriju, kurās līdz 
tam bijuši dažādi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji un tarifi, apvienošanas, SPRK 
pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm veica izmaiņas noteikumos,       kas stājās 
spēkā novembrī.  

Kopumā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tika apstiprināti deviņiem 
komersantiem, no kuriem astoņiem tarifu apmērs, salīdzinot ar iepriekš spēkā esošajiem, 
pieauga, bet vienam – samazinājās. Tarifu izmaiņas pamatā bija saistītas ar vispārēju cenu 
un izmaksu pieaugumu valstī, kā arī uzņēmumu finanšu ieguldījumiem infrastruktūras 
atjaunošanā. Elektroenerģijas cenas pieaugums valstī gada nogalē neizbēgami ietekmēja arī 
ūdenssaimniecības nozari. Tas, cik lielā mērā tarifs pieaug, ir atkarīgs arī no tā, kopš kura 
gada ir spēkā esošais tarifs un cik nozīmīgi infrastruktūras projekti realizēti pēc tā 
apstiprināšanas.  

Neskatoties uz pārmaiņām un izaicinājumiem valstī, tostarp regulējamās nozarēs, 
Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departaments turpina darbu, lai 
aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību. 
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ŪDENS-
SAIMNIECĪBA
2021

SŪDZĪBU
VEIDI

TARIFI (BEZ PVN)

Kvalitāte
27%

Līgumi
18%

Rēķini
55%

Vidējais 
ūdenssaimniecības tarifs 
(ūdensapgāde un 
kanalizācija)

+3%

2,34 EUR/m3 

Apstiprinātie

9
-1

NOZARES  
RĀDĪTĀJI**

Ūdensapgādes inženiertīklu 
garums
Ūdensapgādes inženiertīklu 

6 199 km

Ūdensapgādes pieslēgumu 
skaits

113 872

+357 km

Kanalizācijas inženiertīklu 
garums
analizācijas inženiertīklu 

5 973 km

+469 km

113 872 +5%

Kanalizācijas pieslēgumu 
skaits

94 478
analizācijas pieslēgumu 

94 478 +7%

** Saskaņā ar ūdenssaimniecības komersantu sniegto informāciju par 2020.gadu. Informācija par 2021.gadu
tiks apkopota no atskaitēm, kas komersantiem jāiesniedz SPRK līdz 2022.gada trešajam ceturksnim

* Uz 31.12.2021.

Kopskaits (31.12.2021.) 

63
Jauns1 Izslēgts1

KOMERSANTU
REĢISTRS 

TIESISKAIS
REGULĒJUMS

Publiskās
konsultācijas2

1 Izdots ārējais 
normatīvais 
akts

PROBLĒMSITUĀCIJU
RISINĀŠANA

Sūdzības11

Konsultācijas38 tācijas

-31%

1,41 EUR/m3  

Olaine

3,65 EUR/m3 

Jelgavas novads

AUGSTĀKAIS
VALSTĪ*

ZEMĀKAIS
VALSTĪ*

Norādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu 

*
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Norādes par salīdzinājumiem pret 2020.gadu 

SADZĪVES
ATKRITUMU
APGLABĀŠANA
2021

TIESISKAIS
REGULĒJUMS Publiskā

konsultācija1

NOZARES  
RĀDĪTĀJI**

Pieņemtais sadzīves atkritumu 
daudzums poligonos

517 tūkst.  t

Apglabātais sadzīves atkritumu 
daudzums poligonos

152 tūkst.  t

TARIFI
(AR DRN,
BEZ PVN)

* Pie DRN likmes 80 EUR/t

! Tarifi tiek piemēroti no 2022.gada

** Saskaņā ar komersantu sniegto informāciju par 2020.gadu. Informācija par 2021.gadu tiks 
apkopota no atskaitēm, kas komersantiem jāiesniedz SPRK līdz 2022.gada trešajam ceturksnim

Kopskaits (31.12.2021.) 

10KOMERSANTU
REĢISTRS 

80,60 EUR/t

BRAKŠI

SIA “Jelgavas komunālie
pakalpojumi” 

124,60 EUR/t

GETLIŅI

SIA “Getliņi EKO” 

94,45 EUR/t

KAUDZĪTES

SIA “AP Kaudzītes” 

VALSTS PIEMĒROTĀS DRN LIKMES
2019.–2023. GADAM (EUR/t)

2019 2020 2021 2022 2023

43 50 65 80
95

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifus apstiprina pie 
atšķirīgām DRN (dabas resursa nodokļa) likmēm par 
atkritumu apglabāšanu

APSTIPRINĀTIE*
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STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA



Starptautiskā sadarbība 2021.gadā noritēja attālināti, taču 
tāpēc ne mazāk intensīvi. SPRK aktīvi iesaistījās 110 dažādās 
darba grupās, apakšgrupās, plenārsēdēs, forumos un augsta 
līmeņa sanāksmēs SPRK regulējamo nozaru stiprināšanā, 
gūstot un daloties zināšanās starptautiski. Pērn beidzās arī 
vairāki nozīmīgi projekti elektronisko sakaru un enerģētikas 
jomā. Savukārt SPRK darbību un attīstības progresu atzinīgi 
novērtēja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 
(OECD), publicējot otro pārskatu par SPRK darbību.

ELEKTRONISKIE SAKARI 

SPRK aktīvi iesaistījās Eiropas Elektronisko komunikāciju 
regulatoru iestādes (BEREC) stratēģijas uzdevumu 
īstenošanā. BEREC atbilstoši Eiropas Elektronisko sakaru 
kodeksam pērn pabeidza 12 vadlīniju izstrādi. Regulatori arī 
pauda viedokli, ka pēc kodeksa būtu jāpārskata regulējumi 
par piekļuvi ātrdarbīgiem elektronisko sakaru tīkliem un 
informācijas sistēmu drošību Eiropas Savienībā (ES), kā arī 

jāpagarina Viesabonēšanas regulas termiņš uz desmit gadiem. Citi svarīgi darbības virzieni 
bija saistīti ar 5G tehnoloģiju ietekmi uz regulēšanu, piekļuvi ātrdarbīgajiem tīkliem un 
frekvenču jautājumiem, kur SPRK dalījās frekvenču izsoļu rīkošanas pieredzē. 

Sadarbībā ar BEREC pērn SPRK organizēja Eiropas Neatkarīgo Regulatoru grupas (IRG) un 
BEREC kontakttīkla sanāksmi. Regulators arī piedalījās nozīmīgākajā Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas regulatoru elektronisko sakaru un pasta ekspertu reģionālajā sanāksmē BaltReg un 
kā eksperts EU4Digital projektā. 

PASTS 

Eiropas Pasta regulatoru grupā (ERGP) izvērsās diskusija, ka ir jāpārskata spēkā esošā pasta 
direktīva, kurā labojumi pēdējo reizi veikti 2008.gadā. SPRK pilnībā atbalstīja šo ERGP 
pozīciju, par kuru ERGP informēja arī Eiropas Komisiju (EK). Pārstrādātā direktīva būtu solis 
uz nozares digitalizāciju un palīdzētu saglabāt universālo pasta pakalpojumu (UPP), 
iespējams, samazinot arī UPP grozu. Vērtējot, kādi ir regulas par pārrobežu paku piegādes 
pakalpojumiem rezultāti pēc tās divu gadu darbības posma, regulatori secināja, ka 
konkurences dēļ tarifu pieaugums nav novērots. Savukārt EK augsti novērtēja regulatoru 
darbu nozares datu vākšanā, kurā efektīvi darbojas arī SPRK. 

ENERĢĒTIKA 

Pērn SPRK piedalījās 22 Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) un 19 Eiropas 
Enerģētikas regulatoru padomes (CEER) darba grupās, vadot arī CEER darbības 
programmas izstrādes komiteju. Aktīva iesaiste notika arī EK izveidotajās grupās un 
Enerģētikas regulatoru reģionālās asociācijas (ERRA) darbā, tostarp SPRK pārstāvis pildīja 
ERRA Dabasgāzes tirgus un ekonomiskās regulēšanas komitejas vadītāja vietnieka un 
Finanšu komitejas locekļa pienākumus. 

Lija Makare,
Starptautisko attiecību vadītāja
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Regulatori apstiprināja jaunu CEER darbības stratēģiju 2022.–2025.gadam, vienojās par 
kopīgu ACER un CEER pozīciju, atbildot uz EK tiesību aktu priekšlikumiem, tai skaitā par 
ūdeņraža un dekarbonizētās gāzes paketi, diskutēja par enerģētikas sistēmu integrāciju un 
citiem jautājumiem. 

Lai pārrunātu turpmāko Somijas un Baltijas vienotā dabasgāzes tirgus attīstību, SPRK 
organizēja jau otro augsta līmeņa trīs Baltijas valstu regulatoru darba apspriedi, kā arī 
piedalījās ikgadējos Baltijas Elektroenerģijas un Gāzes tirgus forumos. 

ŪDENSSAIMNIECĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

SPRK aktīvi līdzdarbojās arī Eiropas Ūdenssaimniecības nozares regulatoru asociācijā 
(WAREG). Šīs organizācijas paspārnē izveidotajā Eiropas valstu sadzīves atkritumu 
regulatoru darba grupā SPRK iesaistījās pieredzes apmaiņā par konkrētiem regulēšanas 
prakses aspektiem. Lai nākotnē padziļinātu abu nozaru attīstību, WAREG sākusi sadarbību ar 
Florences Regulēšanas skolu un EK. 

NOZĪMĪGĀKIE SADARBĪBAS PROJEKTI ELEKTRONISKO SAKARU UN
ENERĢĒTIKAS JOMĀ 

Elektronisko sakaru nozarē 2021.gadā beidzās divi “Twinning” projekti Izraēlā un Ukrainā, 
kur zināšanās dalījās SPRK eksperti. Minētajos projektos SPRK pārziņā bija uzdevumi 
saistībā ar abu valstu tiesību normu harmonizēšanu ar ES normām. Izraēlai SPRK sagatavoja 
priekšlikumus elektronisko sakaru nozares regulējuma ieviešanai, savukārt Ukrainā bija 
atbildīga par tiesību aktu priekšlikumu izstrādi regulatora kapacitātes stiprināšanai tirgus 
piekļuves jomā un pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai. Ukrainā interese tika izrādīta arī par 
SPRK pieredzi komersantu reģistrēšanā. 

Savukārt enerģētikas nozarē SPRK pērn pabeidza projektu “Efektīva regulēšanas ietvara 
attīstība tarifu noteikšanā enerģētikas komersantiem”, kuru īstenoja ar EK Struktūrreformu 
programmas atbalstu. Tā bija iespēja detalizētāk analizēt virzību no pamatotu izmaksu un 
uzcenojuma (peļņas) principa uz stimulējošās regulēšanas mehānismu piemērošanu 
vairākās nozarēs – elektroenerģijas un gāzes sadalē (kur atsevišķi stimulējošās regulēšanas 
elementi tarifu struktūrā jau ir iestrādāti), kā arī siltumapgādē –, izmantojot starptautisko 
pieredzi un daudznozaru regulatora priekšrocības. Projekts bija viens no soļiem, lai SPRK 
nodrošinātu arvien jaunāku regulēšanas instrumentu izmantošanu dinamiskajā un mainīgajā 
regulēšanas vidē.  

OECD VĒRTĒJUMA IETEKME UZ SPRK TURPMĀKAJIEM ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

OECD 2021.gadā publicēja savu otro pārskatu, šoreiz analizējot, kā SPRK veicies ar 
2016.gada pārskata rekomendāciju īstenošanu, un iesakot jaunus attīstības virzienus. OECD 
atzinīgi novērtēja regulatora darbību un attīstības progresu.         Tika arī konstatēts, ka 
SPRK ir guvusi būtiskus panākumus, lai īstenotu ieteikumus, kur bija nepieciešams 
likumdevēja atbalsts, piemēram, stabilāks nodevu noteikšanas process un konsultatīvās 
padomes izveidošana. 
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OECD Latvijas piemēru par regulatoru nodevas uzkrājumu, kas ļauj pārvarēt neplānotu 
finanšu ieņēmumu samazināšanos vismaz īstermiņā, iekļaus savā pētījumā par regulatoru 
resursu pietiekamību.1 

SPRK pagaidām ir vienīgā no OECD Ekonomisko regulatoru kontakttīklā pārstāvētajiem 
regulatoriem, kas OECD vērtējumu ir saņēmusi atkārtoti. OECD skatījumā arī tai kā 
organizācijai atkārtota regulatoru darbības un attīstības analīze ir jauna un vērtīga pieredze. 

1Survey on the Resourcing Arrangements of Economic Regulators, OECD (vēl nav publicēts). 
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KOMUNIKĀCIJA AR
SABIEDRĪBU



SPRK uzdevums ir ne vien uzraudzīt regulējamo komersantu 
darbību, bet arī nodrošināt skaidru un saprotamu komunikāciju 
ar lietotājiem un sabiedrību. Laikā, kad regulējamās nozarēs 
norisinās dinamiskas pārmaiņas un satricinājumi, jo īpaši 
svarīgi ir sarežģītos procesus sabiedrībai skaidrot viegli 
uztveramā veidā.

Līdztekus ikdienas ierastajiem darbiem komunikācijā 
2021.gadā daudz vairāk tika veidoti dažādi skaidrojošie 
materiāli. Piemēram, energoresursu cenu straujās izmaiņas 
tirgū būtiski ietekmēja teju ikviena patērētāja maksājumus par 
elektroenerģiju, dabasgāzi un siltumenerģiju. Tādēļ SPRK 
uzdevums, uzrunājot lietotājus un daloties ar informatīvajiem 
materiāliem, tai skaitā padomiem, bija skaidrot lietotājiem viņu 
tiesības elektroenerģijas tirgū. Piemēram, ja tirgotājs 
vienpusēji lauž līgumu vai pārskata elektroenerģijas cenu 
noslēgtā līguma laikā. 

Jauninājums tika ieviests ierasti veidotajos SPRK interaktīvos 
elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus apskatos – tos papildināja izvērsti raksti, kā arī 
komentāri plašsaziņas līdzekļos, skaidrojot aktuālās tirgus norises, cenas pasaulē, izmaiņu 
iemeslus un ietekmi uz lietotājiem. Ierasti tirgus apskati elektroenerģijas un dabasgāzes 
nozarē tiek publicēti regulāri – katru ceturksni SPRK tīmekļvietnes sadaļā “Nozares rādītāji”. 

Savukārt, pieaugot siltumenerģijas tarifiem, SPRK nodrošināja informācijas ceļvedi par 
energoresursu taupīšanas iespējām – ko lietotājs var darīt pats bez citu iesaistes, bet ko – 
vēršoties pie namu apsaimniekotāja/pārvaldnieka.        Tika veidoti arī siltumenerģijas tarifu 
ikmēneša apkopojumi 2021./2022.gada apkures sezonai salīdzinājumā ar iepriekšējo, 
norādot, kurās apdzīvotās vietās regulējamo komersantu tarifi pieauguši, kur 
samazinājušies, bet kur – nav mainījušies.  Apkures sezonā SPRK turpināja 
informēt lietotājus, izstrādājot ieteikumu ceļvedi dabasgāzes cenas izvērtēšanai, ja tiek 
slēgts jauns dabasgāzes līgums. Materiāls bija būtisks gan siltumenerģijas komersantiem, 
gan lietotājiem ar lielu dabasgāzes patēriņu.

Arī telekomunikāciju nozarē tika publicētas dažādas padomu ziņas, piemēram, brīdinot 
lietotājus par krāpniecisko zvanu veicēju aktivizēšanos   un informējot par zvanu 
kvalitāti Latvijā un lietotāju paradumiem – interneta patēriņu mēnesī, norunāto minūšu 
ilgumu gan mobilā, gan fiksētā tīklā u.c. rādītājiem. 

Līdzās dažādu mērķa grupu izglītošanai SPRK eksperti piedalījās vairākās publiskās 
aktivitātēs. Piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras dienā, šoreiz atsaucoties uz AS 
“Augstsprieguma tīkls” aicinājumu dalībai Virtuālajā karjeras dienā, lai diskutētu par 
nākotnes prasmēm darba tirgū enerģētikas un tehnoloģiju attīstības laikmetā. Savukārt AS 
“Sadales tīkls” rīkotajā energoapgādes inovāciju forumā “AC/DC Tech 2021” SPRK dalījās 
atziņās par pieprasījuma reakcijas attīstību Latvijā. 

Jūnijā tika rīkota vērienīga SPRK jubilejas konference, atzīmējot 20.dibināšanas gadadienu. 
Tajā notika atskatīšanās uz paveikto regulējamās nozarēs pēdējo 20 gadu laikā kopš SPRK 
dibināšanas, runājot arī par patērētāja lomu un tās transformāciju. Konferencē uzstājās arī 
Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētaja Ināra Mūrniece, OECD 

Baiba Jakobsone,
Sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja
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ģenerālsekretāra vietnieks Džefrijs Šlāgenhaufs, Valsts kontrolieris Rolands Irklis un citi 
nozares pārstāvji, tai skaitā arī no ārvalstu regulatoriem. 

Vasaras izskaņā SPRK organizēja “Reģionu dienas 2021”, attālināti tiekoties ar 
siltumenerģijas un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pašvaldību 
pārstāvjiem. Eksperti informēja par aktuālajām regulējuma izmaiņām, padomiem līgumu 
slēgšanai par energoresursu iegādi, valsts atbalsta iespējām, ikdienā noderīgiem 
interaktīviem rīkiem, kas pieejami SPRK tīmekļvietnē, kā arī tarifu piemērošanas kārtību, ja 
tiek paplašināta komersanta darbības teritorija. 

Turpinot ierasto praksi, divas reizes notika tikšanās ar Konsultatīvo padomi, kuras sastāvā ir 
12 pārstāvji no dažādām organizācijām, ministrijām un nozaru asociācijām. Tās uzdevums 
ir sniegt ieteikumus par SPRK darbības prioritātēm un stratēģiskajiem darbības virzieniem, 
kā arī izskatīt SPRK stratēģijas īstenošanas gaitu un sniegt priekšlikumus darba 
pilnveidošanai. Tikšanās laikā SPRK informēja gan par tā paveiktajiem darbiem 
2018.–2021.gada stratēģijas ietvaros, gan arī par gaidāmajiem plāniem. 

Savukārt, lai nodrošinātu vēl saprotamāku, vienkāršāku un viegli uztveramu rakstveida 
komunikāciju ar lietotājiem, komunikācijas uzlabošanai tika izstrādātas un praksē ieviestas 
SPRK oficiālo vēstuļu rakstīšanas vadlīnijas.

Kopumā pārskata periodā sagatavoti apmēram 200 informatīvie paziņojumi plašsaziņas 
līdzekļiem, tostarp arī par padomes sēdēs lemtajiem sabiedrībai svarīgajiem jautājumiem, kā 
arī sniegti vairāk nekā 80 komentāri, intervijas un atbildes uz mediju jautājumiem. No 
sagatavotajiem paziņojumiem vairāk nekā puse bija enerģētikas nozares ziņas, 
ūdenssaimniecības nozares ziņas veidoja 17% no kopējā apjoma, elektronisko sakaru 
nozares ziņas – 15%, bet atkritumu apglabāšanas nozares ziņas – 7%. Savukārt žurnālisti 
visvairāk pie SPRK vērsušies ar jautājumiem par enerģētikas nozari  – 85% un par 
elektronisko sakaru nozari – 10%.

Ikdienā SPRK departamentu eksperti regulāri veido dažādus interaktīvus un skaidrojošus 
vizuālos materiālus un pārskatus, tostarp tiek uzturētas un regulāri atjaunotas vairākas 
interaktīvās kartes. Piemēram, siltumenerģijas tarifu karte, iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu karte un ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu karte. Ikvienam interesentam ir arī iespēja sazināties ar SPRK ekspertiem, 
izmantojot zvanu centru. Aktīva komunikācija ar lietotājiem notiek arī uzturētajos 
sociālajos tīklos – “Facebook”, “Twitter” un “Linkedin”. 

Pakalpojumu lietotāju un regulējamo komersantu ērtībai regulāri tiek veikti funkcionāli un 
saturiski pilnveidojumi SPRK tīmekļvietnē. Nodrošināta arī iespēja tīmekļvietnes jaunumu 
sadaļā publicēto ziņu apkopojumu reizi nedēļā saņemt savā e-pastā.

Pērnā gada nogalē tika sākts darbs pie komunikācijas stratēģijas izstrādes 
2022.–2026.gadam, kuras tapšanā tika iesaistīti arī organizācijas darbinieki un vadība. 

Komunikācijā SPRK mērķtiecīgi virzās uz to, lai sabiedrība būtu zinošāka par SPRK darbību 
un to, kā SPRK var būt noderīga lietotājiem. Jo plašākas zināšanas par regulējamiem 
pakalpojumiem un SPRK noderīgumu lietotājam būs, jo pārdomātākas un sev kā 
mājsaimniecībai atbilstošākas izvēles tiks izdarītas. Komunikācijas stratēģijas mērķis ir 
turpināt uzlabot SPRK tēlu un uzticamību, stiprināt objektīva eksperta un viedokļlīdera 
pozīciju sabiedrībā Latvijā.  
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FINANSĒJUMS UN 
TĀ IZLIETOJUMS



SPRK savu 2021.gada darbību realizēja atsevišķā budžeta programmā, kas apstiprināta 
likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam”. SPRK darbība tiek finansēta no nodevas par 
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, kuru maksā regulējamie komersanti. Pārskata gadā 
valsts nodevas apmērs regulējamās nozarēs bija 0,2% no komersanta sniegtā attiecīgā 
sabiedriskā pakalpojuma neto apgrozījuma 2019.gadā. Komersanti, kuri 2021.gadā sāka 
sniegt sabiedriskos pakalpojumus, aprēķināja valsts nodevu no komersanta plānotā attiecīgā 
sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma pirmajā darbības gadā. 

SPRK darbības nodrošināšanai 2021.gadā plānoti izdevumi 5 599 814 EUR. Faktiski apgūti   
5 284 987 EUR, kas ir 94,38% no pārskata gadā plānotā.

Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.panta septīto daļu 
faktiskais finansēšanas līdzekļu atlikums, kas attiecīgajā kalendāra gadā pārsniedz SPRK 
darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, tiek ieskaitīts SPRK kontā Valsts kasē 
valsts nodevas uzkrājumos un ir izmantojams SPRK darbības nodrošināšanai nākamajos 
periodos saskaņā ar likumā par valsts budžetu apstiprināto SPRK budžetu. Finanšu līdzekļu 
atlikums uz 2021.gada 31.decembri pamatbudžetā ir 291 266  EUR, kas pārcelts uz SPRK 
deponēto līdzekļu kontu un izmantots valsts nodevas uzkrājuma veidošanai. 

Ieņēmumi un izdevumi Eiropas Savienības (ES) finansēto institūciju stipri¬nāšanas 
programmu mērķsadarbības projekta Nr. IL 13 ENPI-TE 01 16 (IL/13) “Izraēlas regulēšanas 
kapacitātes stiprināšana telekomunikāciju nozarē, ar uzsvaru uz pakalpojumu 
nodrošināšanu izmantojot citu operatoru tīklus” ietvaros pārskata periodā plānoti 3 877 EUR 
apmērā. Faktiski izlietoti 768 EUR jeb 19,8% no pārskata perioda plānotajiem finanšu 
līdzekļiem. Finanšu līdzekļu atlikums uz 2021.gada 31.decembri ir 3 109 EUR.

Ieņēmumi un izdevumi ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības 
projekta Nr. UA 18 ENI TE 01 19 “Ukrainas valsts regulatīvās iestādes regulēšanas 
kapacitātes stiprināšana telekomunikāciju nozarē, ar uzsvaru uz piekļuvi tirgum un 
pakalpojumu kvalitātes uzraudzības sistēmu” ietvaros projekta periodā 2021.gadā plānoti 
163 257 EUR apmērā. Faktiski pārskata periodā izlietoti 98 367 EUR jeb 60,3% no 
2021.gadā saņemtajiem finanšu līdzekļiem. Finanšu līdzekļu atlikums uz 2021.gada 
31.decembri ir 64 890 EUR.

SPRK 2021.gada finanšu pārskats sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 
19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 2021.gada pārskats 
iesniegts Valsts kasē 2021.gada 4.aprīlī. SIA “D.Daņēvičas revidentu birojs” (zvērinātu 
revidentu komercsabiedrības licence Nr.33) par SPRK 2021.gada finanšu pārskatu sniedza 
atzinumu bez iebildumiem. 

2021.gadā SPRK kopumā ir noslēdzis 63 saimnieciskās darbības līgumus, tai skaitā saskaņā 
ar Publisko iepirkumu likumu organizējis sešus publiskos iepirkumus. 
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Finanšu līdzekļi
Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 
izpilde)*

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā
izpilde*

Ieņēmumi

Izdevumi

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 
mērķiem noteiktie ieņēmumi (ES Projekts 
Nr. IL 13 ENPI-TE 01 16 (IL/13) Izraēla)

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 
mērķiem noteiktie ieņēmumi (ES Projekts 
Nr. UA 18 ENI TE 01 19 Ukraina)

Pārskata gadā (EUR)

5 545 265      5 715 289        5 760 057

5 226 389        5 766 948        5 284 987

5 471 861      5 548 155        5 592 923

Uzturēšanas izdevumi 4 912 328      5 383 484        5 041 759

Starptautiskā sadarbība 96 080      96 080          35 202

Kapitālie izdevumi 144 577     120 250         108 892

14 816             3 877          3 877

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 
mērķiem noteiktie izdevumi (ES Projekts 
Nr. IL 13 ENPI-TE 01 16 (IL/13) Izraēla)

14 816             3 877          767

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 
mērķiem noteiktie izdevumi (ES Projekts 
Nr. UA 18 ENI TE 01 19 Ukraina)

14 816             3 877          98 367

58 588      163 257          163 257

* Pēc naudas plūsmas principa
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SAZIŅA AR SPRK
Adrese: Ūnijas iela 45,
Rīga, LV-1039, Latvija
Tālr.: 67097200
E-pasts: sprk@sprk.gov.lv
www.sprk.gov.lv

https://www.facebook.com/SabiedriskoPakalpojumuRegulators
https://twitter.com/SPRK_LV
https://www.linkedin.com/company/public-utilities-commission-of-latvia/



