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

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

Vērtības 
Profesionalitāte, sadarbība, 
atbildība un attīstība.
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Atbildīga un 
mērķtiecīga 
regulēšanas 
prakse

Ilgtspējīgs un 
efektīvs tirgus un 
infrastruktūra

Augsta lietotāju pratība 
efektīvi izmantot savas 
tiesības un gūt maksimālo 
labumu no tirgus
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Augsta lietotāju pratība efektīvi izmantot savas tiesības
un gūt maksimālo labumu no tirgus 

    Izglītot iedzīvotājus un komersantus par tirgus darbības principiem un  
    regulētajiem pakalpojumiem.
    Nodrošināt savlaicīgu, viegli pieejamu, vienkārši uztveramu tirgus   
    informāciju iedzīvotājiem un komersantiem un sekmēt informētas   
    pakalpojumu izvēles.
    Nodrošināt efektīvu problēmsituāciju risināšanas pieeju.

Ilgtspējīgs un efektīvs tirgus un infrastruktūra

    Sekmēt konkurenci tirgos, novēršot barjeras regulējumā, veidojot   
    ģeogrāfiski plašākus tirgus un nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi tīkliem.
    Atbalstīt ilgtspējīgas investīcijas tīklu infrastruktūrā, nodrošinot optimālu  
    tīklu lietošanu un efektīvu tīklu pārvaldību.
    Veicināt digitalizāciju un zemu izmešu tehnoloģiju ieviešanu par   
    ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atbildīga un mērķtiecīga regulēšanas prakse

    Nodrošināt inovācijas atbalstošu un uz stimuliem balstītu regulējošo vidi.
    Nodrošināt efektīvu tirgu un regulējuma izpildes uzraudzību.
    Pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšana.
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Tirgus koncentrācija (HHI) Vērtēt nozaru attīstības 
tendences (t.sk. regulatīvās 
vides ietekmi uz tirgus 
koncentrāciju).

Pakalpojuma kvalitātes
rādītāju tendences

Vērtēt pakalpojumu kvalitātes 
raksturlielumu tendenci.

Tarifu struktūras
uzlabošana

Nodrošināt precīzāku tarifu 
struktūras atbilstību izmaksu 
struktūrai.

Komercpakalpojumu
digitalizācijas intensitāte

Vērtēt digitalizācijas intensitāti 
regulēto komersantu sniegtajos 
komercpakalpojumos.

Regulatora sagatavoto
rīku efektivitāte

Vērtēt rīku lietojamības 
tendenci, ļaujot optimizēt 
komunikāciju kanālus un rīku 
funkcionalitāti.

Regulatora funkciju
atpazīstamība un
komunikācijas
efektivitāte

Vērtēt iedzīvotāju izpratni par 
regulēto pakalpojumu veidiem 
un Regulatora kopējo 
komunikācijas efektivitātes 
tendenci, ļaujot identificēt 
attīstības virzienus.

Rādītāja nosaukums Rādītāja mērķis

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Regulatora izveidošanu un darbību nosaka likums “Par sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem” (likums). Atbilstoši sniegtajam deleģējumam 
Regulatora pienākums ir regulēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sešās 
dažādās nozarēs – elektroniskie sakari un pasts, enerģētika, 
ūdenssaimniecība, sadzīves atkritumu apsaimniekošana un depozīta sistēmas 
apsaimniekošana.  

Likums paredz, ka Regulatoram jānodrošina iespēja saņemt nepārtrauktus, 
drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst 
ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski 
pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs, nosakot sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas kārtību un tiesiskās attiecības sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanā.

Regulators savā darbībā piemēro Eiropas līmeņa normatīvos aktus un 
rekomendācijas. Vienlaikus tiek ņemti vērā Eiropas Savienības dalībvalstu 
regulatoru apvienību saistošie dokumenti un vadlīnijas, nacionālā līmeņa 
normatīvie akti – likumi, Ministru kabineta noteikumi, kā arī tiesu judikatūra. 

Regulators ņem vērā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) sniegtās rekomendācijas darbības pilnveidei, kā arī Korporatīvās 
ilgtspējas un atbildības institūta ieteikumus. Regulatora stratēģijas izstrādē un 
īstenošanā būtiska loma ir Konsultatīvajai padomei, kuras sastāvā ietilpst 
nozaru ministriju, nozaru asociāciju un citi pārstāvji.

Virzība uz zaļo kursu un klimatneitralitāti skar gan Regulatorā, gan visās 
regulējamās nozarēs notiekošos procesus. Eiropas zaļais kurss ES pārveidos 
par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, līdz 2050. 
gadam sasniedzot siltumnīcefekta gāzu neto emisiju nulles līmeni, 
ekonomikas izaugsmi atsaistot no resursu izmantošanas. Regulators veicinās 
efektīvu dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp politikas veidotājiem, 
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai un nodrošinās aktīvāku Regulatora 
iesaisti nozares attīstības jautājumos. 

Paredzama regulējošā vide ir priekšnoteikums, lai veicinātu valsts 
ekonomikas, finanšu un pārvaldes stabilitāti ar mērķi nodrošināt zemākus 
investīciju riskus. Arvien izaicinošos un mainīgos tirgus apstākļos Regulators 
nodrošinās dinamisku regulējuma ietvaru, kā arī atbilstošu tarifu regulēšanas 
metožu un rīku piemērošanu. Dinamisks regulējums ietver tādus regulēšanas 
rīkus kā regulatīvā smilškaste – iespēju esošajiem vai potenciālajiem regulētā 

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
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tirgus dalībniekiem ieviest pilotprojektus ar inovatīviem risinājumiem vai 
darbības modeļiem, par tiem iepriekš vienojoties ar Regulatoru.

Lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanas procesu, tostarp veicot 
dažādus ietekmes novērtējumus un uz risku izvērtēšanu balstītu tirgus 
uzraudzības pieeju, Regulators veiks plašāku datu analīzi, tai skaitā datu 
apkopošanu, analītikas un informācijas pieejamību komersantiem un 
lietotājiem. Regulēšanas praksē ekonomiskā pamatotība tiek balstīta 
salīdzinājumos un pētījumos par tirgu. Līdz ar to augstāka datu kvalitāte, 
efektīvāka pārvaldība, uzglabāšana un apstrāde ļaus labāk salīdzināt dažādu 
griezumu datus gan nacionālajā, gan reģionālajā līmenī un noteikt dažādas 
līmeņatzīmes.

Cita starpā digitalizācijas laikmetā Regulators apzinās nulles birokrātijas 
principa nozīmīgumu, piemēram, optimizēts iesniedzamo pārskatu skaits 
Regulatoram, tehniski un saturiski uzlabota Informācijas ievades un apstrādes 
sistēma (IIAS).

Neatsverama loma lēmumu pieņemšanas procesā ir efektīva un kvalitatīva 
pakalpojumu sniedzēju, lietotāju un citu ieinteresēto pušu iesaiste Regulatora 
lēmumu izstrādāšanā. Regulators stiprinās patērētāju lomu un pratību tirgū, 
tādējādi veicinot konkurenci regulējamajās nozarēs. Jo izglītotāks ir lietotājs, 
jo efektīvāk tas spēj izmantot savas tiesības un gūt maksimālo labumu no 
tirgus, piemēram, panākt saviem paradumiem atbilstošus līguma nosacījumus 
un sekot līdzi to ievērošanai. 

Lai atbalstītu stratēģijas mērķu sasniegšanu, Regulators līdzdarbojas 
starptautiskajās organizācijās, īpaši Eiropas Savienības institūcijās. Regulatora 
mērķus un uzdevumus, tostarp tādus, kas izriet no zaļā kursa, Elektronisko 
sakaru kodeksa un digitalizācijas, inovāciju atbalsta, var sasniegt vienīgi 
regulatoru starptautiskās sadarbības rezultātā. Svarīgi ir turpināt reģionālās 
dimensijas attīstību regulējamās nozarēs, lai veidotu vienotu redzējumu un 
pieņemtu kopīgus lēmumus. Šajā nolūkā Regulators pastāvīgi piedalās 
reģionālo lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā starptautisko organizāciju 
ietvarā, kā arī regulatoru iniciētos vai cita formāta reģionālos pasākumos.

Regulatora kopējo mērķu sasniegšanai ir vajadzīga darbinieku kompetenču un 
prasmju attīstība, kas ir inovatīvu ideju un veiksmīgu pārmaiņu vadības 
priekšnosacījums. Pievilcīga darba devēja tēls nodrošina esošo darbinieku 
motivāciju un lojalitāti, kā arī jaunu un talantīgu profesionāļu piesaisti.



NOZARU
ATTĪSTĪBA
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Enerģētikas nozares pārmaiņas virza trīs galvenie dzinējspēki – tehnoloģiju 
attīstība, informācijas aprites attīstība un mērķtiecīga virzība uz klimatneitrālu 
ekonomiku. Šo globālo procesu ietekme jūtama arī Latvijā –  ar energoapgādi 
saistīto tehnoloģiju pieejamība veicina daļēju energosistēmu decentralizāciju, 
piemēram, ražojošie patērētāji, energokopienas. Digitalizācija rada potenciālu 
jauniem pakalpojumu veidiem, kā arī sniedz lietotājiem iespēju labāk 
salīdzināt pieejamos pakalpojumus. Savukārt mērķtiecīga virzība uz 
klimatneitrālu ekonomiku rada stimulu aktīvai tehnoloģiju nomaiņai un 
dinamiskākiem energoresursu tirgiem. 

Atbilstoši pārmaiņām nozares darbībā būtiskas izmaiņas tuvākajos gados 
sagaidāmas arī nozares regulētajā vidē. Saistībā ar nozares politiku būtiskākās 
izmaiņas saistāmas tieši ar Eiropas regulējuma (Tīrās enerģijas paketes, 
Eiropas zaļā kursa, plānotās dabasgāzes regulējuma izmaiņas) pārņemšanu 
nacionālajā regulējumā. Īpaši jāizceļ Latvijas enerģētikas un klimata plānā 
iekļautie uz enerģētikas nozari attiecināmie 2030. gada nacionālie mērķi – 
nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru enerģijas gala 
patēriņā, ik gadu nodrošināt 0,372 TWh jaunu enerģijas ietaupījumu, sasaistīt 
elektroenerģijas infrastruktūru ar Eiropas kontinentālo tīklu, kā arī samazināt 
enerģētisko nabadzību un citi. 

Enerģētika 
ELEKTROENERĢIJA
Dabasgāze
Siltumapgāde     
Elektroniskie sakari 
Pasts 
Ūdenssaimniecība 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
Depozīta iepakojuma apsaimniekošana 
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Latvijas enerģētikas un klimata plānā iekļauto prasību ieviešana praksē 
nozīmē pārmaiņas regulēto elektroapgādes pakalpojumu sniegšanā – jauni, 
tai skaitā regulēti pakalpojumi (piemēram, pieprasījuma elastības 
pakalpojumi, elektromobilitātes pakalpojumi, elektroenerģijas uzkrāšana, 
dažādi elektroenerģijas kopīgošanas risinājumi). Līdztekus nozares virzībai uz 
klimatneitralitāti Baltijas valstu pārvades sistēmas ir sākušas pēdējo posmu 
ceļā uz sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. Šobrīd norit energosistēmu tīklu 
nostiprināšana un jaunu rezervju tirgu darbības principu izstrāde. 

Papildus nozaru attīstību veicinoša regulējuma veidošanai šīs pārmaiņas 
pieprasa arī tarifu noteikšanas procesu pielāgošanu dinamiskākai nozarei. Tajā 
lielāka loma būs atjaunojamajiem energoresursiem (īpaši saules un vēja 
enerģijai) un aktīviem lietotājiem, kā arī pakalpojumu kvalitātes un 
informācijas pieejamības regulējuma veidošanai, lai veicinātu lietotāju pratību 
un pakalpojumu sniegšanas efektivitāti. 
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Enerģētikas nozares pārmaiņas virza trīs galvenie dzinējspēki – tehnoloģiju 
attīstība, informācijas aprites attīstība un mērķtiecīga virzība uz klimatneitrālu 
ekonomiku. Šo globālo procesu ietekme jūtama arī Latvijā –  ar energoapgādi 
saistīto tehnoloģiju pieejamība veicina daļēju energosistēmu decentralizāciju, 
piemēram, ražojošie patērētāji, energokopienas. Digitalizācija rada potenciālu 
jauniem pakalpojumu veidiem, kā arī sniedz lietotājiem iespēju labāk 
salīdzināt pieejamos pakalpojumus. Savukārt mērķtiecīga virzība uz 
klimatneitrālu ekonomiku rada stimulu aktīvai tehnoloģiju nomaiņai un 
dinamiskākiem energoresursu tirgiem. 

Atbilstoši pārmaiņām nozares darbībā būtiskas izmaiņas tuvākajos gados 
sagaidāmas arī nozares regulētajā vidē. Saistībā ar nozares politiku būtiskākās 
izmaiņas saistāmas tieši ar Eiropas regulējuma (Tīrās enerģijas paketes, 
Eiropas zaļā kursa, plānotās dabasgāzes regulējuma izmaiņas) pārņemšanu 
nacionālajā regulējumā. Īpaši jāizceļ Latvijas enerģētikas un klimata plānā 
iekļautie uz enerģētikas nozari attiecināmie 2030. gada nacionālie mērķi – 
nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru enerģijas gala 
patēriņā, ik gadu nodrošināt 0,372 TWh jaunu enerģijas ietaupījumu, sasaistīt 
elektroenerģijas infrastruktūru ar Eiropas kontinentālo tīklu, kā arī samazināt 
enerģētisko nabadzību un citi. 

2021. gada nogalē Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu dabasgāzes 
regulējuma satvaram, kura mērķis ir veicināt nozares dekarbonizāciju, veicināt 
ūdeņraža gāzes izmantošanu un samazināt metāna emisijas. Vienlaikus, 
ievērojot būtiskās cenu svārstības dabasgāzes vairumtirgū, īpaši 2021. gada 
nogalē, kuras sekmēja gan nesabalansēta globāla pieprasījuma un 
piedāvājuma dinamika, Eiropas dabasgāzes ieguves apjomu samazinājums, 
kā arī sarežģītā ģeopolitiskā situācija, tiek meklētas iespējas, kā veicināt 
Eiropas enerģētisko neatkarību un nostiprināt apgādes drošību. 

Latvijā arī nākamajā plānošanas periodā liela loma būs FinBalt (Somijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas) vienotā dabasgāzes tirgus attīstībai, esošās 
infrastruktūras noslodzes efektivizēšanai un izmaksu un ieguvumu ziņā 
līdzsvarotai Eiropas kopīgā uz klimatneitralitāti vērstā regulējuma 
pārņemšanai. 
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Latvijas enerģētikas un klimata plānā iekļauto prasību ieviešana praksē 
nozīmē pārmaiņas regulēto elektroapgādes pakalpojumu sniegšanā – jauni, 
tai skaitā regulēti pakalpojumi (piemēram, pieprasījuma elastības 
pakalpojumi, elektromobilitātes pakalpojumi, elektroenerģijas uzkrāšana, 
dažādi elektroenerģijas kopīgošanas risinājumi). Līdztekus nozares virzībai uz 
klimatneitralitāti Baltijas valstu pārvades sistēmas ir sākušas pēdējo posmu 
ceļā uz sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. Šobrīd norit energosistēmu tīklu 
nostiprināšana un jaunu rezervju tirgu darbības principu izstrāde. 

Papildus nozaru attīstību veicinoša regulējuma veidošanai šīs pārmaiņas 
pieprasa arī tarifu noteikšanas procesu pielāgošanu dinamiskākai nozarei. Tajā 
lielāka loma būs atjaunojamajiem energoresursiem (īpaši saules un vēja 
enerģijai) un aktīviem lietotājiem, kā arī pakalpojumu kvalitātes un 
informācijas pieejamības regulējuma veidošanai, lai veicinātu lietotāju pratību 
un pakalpojumu sniegšanas efektivitāti. 

Centralizētā siltumapgāde saskaras ar trīs būtiskiem izaicinājumiem – resursu 
izmaksu svārstībām, patēriņa samazināšanos energoefektivitātes pasākumu 
rezultātā un nozares pārmaiņām saistībā ar individuālo apkures risinājumu 
pieejamību. Nozare papildus saskaras ar klimatneitralitātes mērķu virzītu 
tehnoloģiju nomaiņu un finansējuma iespēju samazināšanos tiem investīciju 
projektiem, kur paredzēta fosilā kurināmā izmantošana.

Nākamajā plānošanas periodā viens no būtiskajiem uzdevumiem ir nozares 
regulējuma attīstība, lai veicinātu nozares pāreju uz videi draudzīgiem 
tehnoloģiskiem risinājumiem veidā, kas pēc iespējas veicina centralizētās 
siltumapgādes konkurētspēju ar alternatīviem individuālās siltumapgādes 
risinājumiem.
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Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) stratēģijā 
2021.–2025. gadam un Latvijas Elektronisko sakaru nozares attīstības plānā 
2021.–2027. gadam kā svarīgs izvirzīts uzdevums attīstīt augsta ātruma 
elektroniskos sakaru tīklus. Minētajā tīklu kategorijā ietilpst gan fiksētie 
šķiedru optikas, gan mobilie jaunākās paaudzes 5G elektronisko sakaru tīkli. 

Izvirzīto mērķu sasniegšanai Regulators veicinās pakalpojumu ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas attīstību, kas dos iespēju gan individuāliem lietotājiem, 
gan uzņēmējiem izvēlēties efektīvāko pakalpojumu sniedzēju, savu izvēli 
balstot uz informāciju par pieejamo tehnoloģiju, konkrēto pakalpojumu 
sniedzēju un it īpaši elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti konkrētajā 
adresē. 

Pakalpojumu kvalitātes kontrolei Regulators attīstīs jaunākās paaudzes 
mērīšanas un kontroles rīku, kas dos iespēju ērtā veidā no dažādām klientu 
lietošanā esošām galiekārtām novērtēt galvenos interneta pieslēguma 
kvalitātes rādītājus (datu lejupielādes un augšupielādes ātrumus, datu aizturi, 
u. c.). 

2021. gada nogalē Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu dabasgāzes 
regulējuma satvaram, kura mērķis ir veicināt nozares dekarbonizāciju, veicināt 
ūdeņraža gāzes izmantošanu un samazināt metāna emisijas. Vienlaikus, 
ievērojot būtiskās cenu svārstības dabasgāzes vairumtirgū, īpaši 2021. gada 
nogalē, kuras sekmēja gan nesabalansēta globāla pieprasījuma un 
piedāvājuma dinamika, Eiropas dabasgāzes ieguves apjomu samazinājums, 
kā arī sarežģītā ģeopolitiskā situācija, tiek meklētas iespējas, kā veicināt 
Eiropas enerģētisko neatkarību un nostiprināt apgādes drošību. 

Latvijā arī nākamajā plānošanas periodā liela loma būs FinBalt (Somijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas) vienotā dabasgāzes tirgus attīstībai, esošās 
infrastruktūras noslodzes efektivizēšanai un izmaksu un ieguvumu ziņā 
līdzsvarotai Eiropas kopīgā uz klimatneitralitāti vērstā regulējuma 
pārņemšanai. 
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Ērti salīdzināmai informācijai par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem 
Regulators attīstīs tiešsaistē pieejamu tarifu salīdzināšanas rīku, kas atbilstoši 
klienta paradumiem ļaus izvēlēties izdevīgākos pakalpojumu piedāvājumus. 
Regulators turpinās nodrošināt vienlīdzīgas konkurences iespējas elektronisko 
sakaru tirgus dalībniekiem, piešķirot komersantiem numerācijas un frekvenču 
resursu lietošanas tiesības.

Regulators veicinās mobilo tīklu attīstību, gan piešķirot izsolēs radiofrekvenču 
lietošanas tiesības 5G tehnoloģijas izvēršanai, gan lietošanas tiesību 
piešķīrumos nosakot specifiskas prasības tīklu izvēršanai, piemēram, primārā 
kārtā ar mobilo tīklu pārklājumu nodrošināmiem virzieniem. 

Regulāri, veicot elektronisko sakaru tirgu analīzi un asimetriskās regulēšanas 
pieeju, Regulators reaģēs uz izmaiņām pakalpojumu tirgos, lai nodrošinātu 
tehnoloģiski neitrālu tirgu regulēšanu. Izmantojot no tirgus dalībniekiem 
iegūto informāciju, Regulators gatavos regulārus pārskatus par elektronisko 
sakaru nozares galvenajiem rādītājiem. 

Regulators turpinās pasākumus infrastruktūras konkurences veicināšanai un 
atbalstīs nozares pārstāvju centienus samazināt birokrātiskās procedūras 
elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai un izbūvei.

Pēc jaunā Elektronisko sakaru likuma pieņemšanas, konsultējoties ar nozares 
pārstāvjiem, tiks sagatavota turpmākajai desmitgadei kvalitatīva sekundāro 
aktu pakete Elektronisko sakaru kodeksā noteikto regulēšanas mērķu 
sasniegšanai.
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Ņemot vērā digitalizācijas ietekmi pasta nozarē, kad samazinās tradicionālo 
pasta sūtījumu (vēstuļu, bandroļu) apjomi, bet strauji pieaug e-komercijas 
rezultātā veikto pasta paku sūtījumu skaits, Regulatora galvenais uzdevums 
būs universālā pasta pakalpojuma kvalitātes un ekonomiski pamatotas pasta 
pakalpojumu cenas nodrošināšana.

Vienlaicīgi Regulators veicinās konkurences attīstību pasta sektorā un turpinās  
uzraudzīt pārrobežu un nacionālo sūtījumu kvalitātes rādījumus, nodrošinot 
arī ES starptautisko paku tarifu salīdzināšanas rīkā nepieciešamo informāciju. 

Tā kā universālā pasta pakalpojuma grozā ietilpst arī abonētās preses 
piegādes pakalpojumi, Regulators sadarbībā ar preses izdevēju pārstāvjiem 
veicinās arī abonētās preses piegāžu kvalitātes prasību un tarifu uzraudzību, 
kā arī nepieciešamību pārskatīt universālā pakalpojuma grozā ietilpstošos 
pakalpojumus.

Pasta nozares attīstības un konkurences veicināšanai Regulators sekmēs 
pasta nozares tirgu un citu rezultatīvo rādītāju pārskatu regulāru 
sagatavošanu.
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Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji vērtē, kā sniegt 
ūdenssaimniecības pakalpojumus pēc administratīvi teritoriālās reformas. 
Viens no aktuālajiem jautājumiem ir, vai ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanai veidot vienu pakalpojumu sniedzēju novadā vai arī pakalpojumu 
sniegšanu var turpināt nodrošināt vairāki pakalpojumu sniedzēji. Regulatora 
ieskatā ūdenssaimniecības sistēmu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju 
konsolidācija varētu sekmēt ūdenssaimniecības sistēmu apsaimniekošanas 
efektivitātes paaugstināšanu.

Aktuāls ir notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu apsaimniekošanas 
jautājums, kas nacionālā mērogā ilgstoši nebija risināts. Nozares ministrijas 
pārraudzībā ir sagatavota Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 
Latvijā, ko plānots integrēt politikas plānošanas un investīciju plānošanas 
dokumentos vidējam termiņam. Secīgi nākamais jautājums būs finansējuma 
piesaiste dūņu apsaimniekošanas sakārtošanas mērķiem – vai būs pieejams 
publisko investīciju atbalsts izmaksu līdzfinansēšanai vai visas izmaksas būs 
jāsedz caur kanalizācijas pakalpojumu tarifiem.

Regulators turpinās pilnveidot tarifu aprēķināšanas metodiku, ieviešot tajā 
tirgus situācijai atbilstošas tarifu regulēšanas metodes un rīkus, tādus kā 
ieņēmumu griestu metode, tarifu pārskatīšanas periodiskums, regulatīvais 
rēķins, kā arī paredzēt metodiskus principus uzkrājumu veidošanai nākotnes 
investīciju finansēšanai, lai atjaunotu ūdenssaimniecības infrastruktūru, kura 
izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu un kuras nolietojums līdz 
šim netika iekļauts tarifa aprēķinā.
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Atkritumu apsaimniekošanas nozarē rīcībpolitikas virzienus un pasākumus, 
kas nepieciešami, lai sasniegtu starptautiskajos un nacionālajos politikas 
plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktās saistības un mērķus, 
nosaka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns (AAVP). AAVP 2021.–2028. 
gadam ir iekļauti ES direktīvās noteiktie mērķi, kas paredz, ka 2035. gadā ir 
jānodrošina, ka tiek pārstrādāti 65% no radītajiem sadzīves atkritumiem, 
savukārt sadzīves atkritumu poligonos ir pieļaujams apglabāt 10% no 
radītajiem sadzīves atkritumiem.

Ņemot vērā, ka pašreizējo atkritumu apsaimniekošanas reģionu (AAR) 
ietvaros radīto atkritumu apjomi būtiski atšķiras, ir izvērtēts, ka, optimizējot 
reģionu struktūru, iespējams labāk sasniegt minētos mērķus. Tāpēc AAVP 
paredz AAR reformu, pārejot no 10 AAR uz 5 AAR, lai nodrošinātu ekonomiski 
pamatotu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver samērīgu balansu starp AAR 
nepieciešamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru un reģionā 
radītajiem atkritumiem, kā arī ievērojot saprātīgus atkritumu pārvadājumu 
attālumus. 

Paredzēts, ka atkritumu poligoni tiks reorganizēti par reģionālajiem atkritumu 
apsaimniekošanas centriem. Attiecīgajā reģionā ietilpstošajām pašvaldībām 
līdz 2022. gada 31. decembrim būs jāizstrādā reģionālie atkritumu 
apsaimniekošanas plāni, ar kuriem tiks noteikts, kuros atkritumu 
apsaimniekošanas centros tiks turpināta atkritumu apglabāšana, ja tas būs 
ekonomiski un tehnoloģiski pamatoti, un kuros tiks nodrošināti citi atkritumu 
apsaimniekošanas un apstrādes pakalpojumi. Lai īstenotu jauno AAVP, ir 
paredzami grozījumi vairākos normatīvajos aktos, kas var arī paplašināt 
Regulatora darbības lauku.

Regulators aktīvi piedalīsies ne vien normatīvā regulējuma sakārtošanā, bet 
arī nozares attīstības jautājumos, daloties ar savu pieredzi un informāciju, lai 
savas kompetences robežās risinātu problēmjautājumus, kas nonākuši 
Regulatora redzes lokā. 
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Lai nodrošinātu izlietotā dzērienu iepakojuma pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu, tādējādi samazinot tā nonākšanu apkārtējā vidē, no 2022. gada 
1.februāra Latvijā darbu sāk depozīta sistēma izlietotā dzērienu iepakojuma 
savākšanai.

Depozīta iepakojuma sistēmas ieviešanā un tās tālākā uzraudzībā un 
regulēšanā ir iesaistītas vairākas institūcijas, un katrai no tām ir noteikta sava 
atbildība. Regulatora pārraudzībā būs depozīta sistēmas dalības maksas 
pamatotības izvērtēšana un apstiprināšana, lai tā būtu ekonomiski pamatota 
un segtu operatora izmaksas, sabalansējot tirgotāju un depozīta operatora 
intereses.

Regulatoram ir uzticēts arī izskatīt domstarpības, kas varētu rasties starp 
depozīta sistēmas operatoru un tirgotājiem vai ražotājiem saistībā ar depozīta 
iepakojuma apsaimniekošanas maksu, kura veidos būtisku daļu no depozīta 
sistēmas dalības maksas izmaksām.




