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Pielikumā: Lēmuma projekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2017.gada 16.novembra lēmumā Nr.1/28 “Noteikumi par iepazīšanos ar 

tarifa projektu”” 
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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums  

 

Šā konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto 
personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 
Regulators) lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas 2017.gada 16.novembra lēmumā Nr.1/28 “Noteikumi par iepazīšanos ar 
tarifa projektu”” (turpmāk – Grozījumu projekts).  

Grozījumu projekts izstrādāts saistībā ar plānotajām izmaiņām tarifu noteikšanas 
procesā, ieviešot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumu 
konkrētos gadījumos pašiem noteikt tarifu. Grozījumu projektā piedāvātās izmaiņas 
paredz pielāgot pakalpojumu lietotāju iepazīšanos ar pakalpojumu sniedzēja noteikto 
tarifu tā, lai šī kārtība būtu piemērojama visās regulējamās nozarēs. 

Grozījumu projekts ietver noteikumus par to, kā pakalpojumu sniedzējs informē 
lietotājus un Regulatoru par pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un kā tiek 
nodrošinātas pakalpojumu lietotāju tiesības visās regulējamās nozarēs iesniegt savus 
priekšlikumus vai ieteikumus, ja pakalpojumu sniedzējs tarifu būs noteicis pats. 

Plānots, ka grozījumi varētu stāties spēkā vispārējā kārtībā – nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā vai elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2022.gada 14.oktobrim. 

 

II Noteikumu projekta nepieciešamība  

1) Pamatojums  

Saskaņā ar Regulatora 2022.gada 29.septembra konsultāciju dokumentu “Grozījumi 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes 
lēmumā Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”” 
paredzēts noteikt gadījumus, kad ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir 
tiesības vai pienākums pašam noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 
Savukārt, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju tiesības uzzināt par 
plānotajām tarifu izmaiņām un iesniegt savus priekšlikumus un iebildumus arī 
gadījumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs tarifus noteicis pats, 
nepieciešami grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 
16.novembra lēmumā Nr.1/28 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” (turpmāk 
– Noteikumi).  

Regulators Grozījumu projektā piedāvā precizēt Noteikumus tā, lai tie būtu 

piemērojami arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem tarifiem. 

Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts ir pievienots šā konsultāciju dokumenta 

pielikumā. 
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2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Grozījumu projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē

vai varētu ietekmēt

Grozījumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums ietekmēs sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējus un lietotājus. 

4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras

tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt

Grozījumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums, nodrošinot publiski ticamu 

informāciju par tarifu izmaiņām, labvēlīgi ietekmēs sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējus un lietotājus. 

Priekšsēdētāja A.Ozola
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Pielikums 

Konsultāciju dokumentam par grozījumiem 

noteikumos par iepazīšanos ar tarifa projektu 

__.__.2022. Nr. __ (prot. Nr.__, __.p.) 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.novembra 

lēmumā Nr.1/28 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 21.panta 

otro un septīto daļu 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.novembra lēmumā

Nr.1/28 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” (Latvijas Vēstnesis 2017, 231.nr.)

šādus grozījumus:

1.1. svītrot visā lēmumā vārdu “(piedāvāto)”; 

1.2. izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2. iepazīstas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu;”; 

1.3. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja noteikto tarifu (turpmāk – Paziņojums Nr.2) publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” saskaņā ar noteikumu 2.pielikumā pievienoto formu un vienlaicīgi ar 

pamatojumu noteiktajam tarifam iesniedz Regulatoram Paziņojumu Nr.2 elektroniskā 

formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv, vai izdrukas formā. 

Paziņojumā Nr.2 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda šādu informāciju: 

3.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese; 

3.2. sabiedrisko pakalpojumu veids; 

3.3. tarifa aprēķināšanas metodika, saskaņā ar kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir 

aprēķinājis un noteicis tarifu; 

3.4. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktais tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN); 

3.5. izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā tarifā, ietverot: 

3.5.1. spēkā esošo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

3.5.2. noteiktā tarifa palielinājumu vai samazinājumu procentos attiecībā pret spēkā 

esošo tarifu; 

3.6. īss noteiktā tarifa izmaiņu pamatojums; 

3.7. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā tarifa spēkā stāšanās 

datums, ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tarifa publicēšanas; 
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3.8. norāde par to, ka tarifs stāsies spēkā, ja Regulators nebūs pieņēmis lēmumu par 

noteiktā tarifa neatbilstību tarifu aprēķināšanas metodikai vai noraidījis noteiktā tarifa 

pamatojumu; 

3.9. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vieta (adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties 

ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā tarifa aprēķinā un pamatojumā ietverto 

vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar 

norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu; 

3.10. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese, ja tāda ir; 

3.11. cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu 

norādīt.”; 

 

1.4. aizstāt 5. un 6.punktā vārdus “noteikto (piedāvāto) tarifu” ar vārdiem “noteiktā tarifa 

aprēķinā”; 

 

1.5. izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu vai saistībā ar norādītajām tarifa 

izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu lietotājs var iesniegt 

rakstveidā, elektroniskā veidā vai mutvārdos.”; 

 

1.6. aizstāt 10.punktā skaitli un vārdu “3.9.apakšpunktā” ar skaitli un vārdu 

“3.10.apakšpunktā”; 

 

1.7. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā: 

 

“2.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  

2017.gada 16.novembra lēmumam Nr.1/29 

“Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” 

 

Paziņojums par noteikto tarifu 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu 

veids sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā 

ar tarifa aprēķināšanas metodikas nosaukums un pamatojums jaunajam tarifam. 

Sabiedrisko pakalpojumu veids 

Spēkā esošais 

tarifs  

(bez PVN) 

Noteiktais tarifs 

(bez PVN) 

Tarifa palielinājums/ 

samazinājums  (%). 

    

    

    

Noteiktais tarifs stāsies spēkā (datums ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tarifa 

publicēšanas), ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi lēmumu 
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par noteiktā tarifa neatbilstību tarifu aprēķināšanas metodikai vai noraidījusi noteiktā tarifa 

pamatojumu. 

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar īss pamatojums tarifa izmaiņām. 

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas ar (lēmuma datums) lēmumu (lēmuma Nr. un nosaukums) apstiprināto tarifu vai   

(sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums) noteikto tarifu, kas (datums) publicēts 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un pamatojumā ietverto 

vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā 

norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto 

sabiedrisko pakalpojumu veids  tarifu lietotājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vieta 

(adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto 

tarifu un pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus 

un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinoties 

ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs. 

Priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja norādīta pasta adrese, e-pasta adrese un faksa numurs, kā arī 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, 

e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt. 

 

Datums ____.____._______. 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju 
 

 /paraksts un tā atšifrējums/ 

 

 

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

Vēstnesis”. 

 

 

 

Priekšsēdētāja A.Ozola 

 

  

 




