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Par Konsultāciju dokumentu “par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodikā” 

 

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – biedrība) ir 

iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) 25.augustā izsludināto 

Konsultāciju dokumentu “par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikā” (turpmāk – Konsultāciju dokuments). 

Biedrība kopumā atbalsta grozījumu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 

veikšanu un Konsultāciju dokumenta virzību, kā arī piekrīt Konsultāciju dokumenta II nodaļā sniegtajam 

pamatojumam par izmaiņu nepieciešamību. Papildu Konsultāciju dokumentā sniegtajam izmaiņu 

nepieciešamības pamatojumam, biedrības ieskatā ir būtiski ņemt vērā faktu, ka esošā situācija 

elektroenerģijas tirgū un dinamiskās elektroenerģijas cenu  svārstības, rada būtiskus apdraudējumus 

nepārtrauktu dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanā. 

Ūdenssaimniecības uzņēmumu sniegto pakalpojumu pārtraukumi var radīt ievērojamus riskus sabiedrības 

veselībai un higiēnai, teju jebkuras nozares uzņēmējdarbībai un ražošanai, kā arī vides aizsardzībai. 

Centralizētā ūdensapgāde ir būtiska ugunsdzēsības sistēmu sastāvdaļa, tādējādi traucējumi ūdens 

nodrošināšanas procesos var radīt būtiskus riskus arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta efektīvas 

darbības nodrošināšanai ugunsgrēku dzēšanas gadījumos. Pat īslaicīgi pārtraukumi ūdenssaimniecību 

darbībā var radīt paliekošus vides piesārņojuma riskus. 

Biedrības ieskatā, Konsultāciju dokumentā piedāvātajās izmaiņās ir nepieciešams veikt sekojošu 

precizējumus: 

1) metodikā esošo punktu 80.3. izteikt sekojošā redakcijā:  “Komersants tarifu projekta aprēķinā 

iekļauj šīs metodikas 17.1 punktā noteiktos neparedzētos ieņēmumus un ir tiesīgs iekļaut šīs 

metodikas 17.1punktā noteiktās neparedzētās izmaksas, kuras veido izmaiņas maksājumos par 

elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas un gāzes iegādi un kuras radušās pēc 2022.gada 

1.janvāra”. 

Redakcijas precizējums ir nepieciešams, jo laika robežšķirtne ir nosakāma visiem Pakalpojuma 

sniedzējām vienādi. Pretējā gadījumā tiks pārkāpts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

pamatprincips - veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar vienlīdzības 

principiem.   

Kā arī, balstoties uz biedrības biedru pieredzi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā un norēķinu 

īstenošanā, biedrības ieskatā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā būtu 

nepieciešami sekojoši papildinājumi:  

1) metodikas otro nodaļu papildināt ar sekojošiem punktiem un apakšpunktiem: 

a. “Komersants var iesniegt Regulatoram izstrādātu tarifa projektu un pats noteikt tarifus 

saskaņā ar šo metodiku. Ja komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk 

kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta informāciju attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju 
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informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un to publicē savā tīmekļvietnē internetā, ja 

tāda ir. 

i. Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtē 

iesniegto tarifu atbilstību šai metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu; 

ii. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas nav 

pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai nav noraidījis 

iesniegto tarifu pamatojumu, tad tarifi stājas spēkā komersanta noteiktajā laikā; 

iii. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas 

pieņem lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai noraida 

iesniegto tarifu pamatojumu, tad tarifi nestājas spēkā komersanta noteiktajā 

laikā. Pieņemto lēmumu Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

nosūta komersantam, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 

paziņojumu par pieņemto lēmumu, kurā atsauc tarifu spēkā stāšanos un nosūta 

attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā 

internetā. 

2) papildināt ar apakšpunktu, ka iepriekšminētais punkts attiecas uz izmaksu pieaugumu vai 

samazinājumu, kas minētas metodikas 34.1., 34.2. un 34.5.apakšpunktā, uzskaitītajām pārējās 

saimnieciskās darbības izmaksām; 

 

Biedrība pauž gatavību turpināt līdzdalību grozījumu projekta virzībā, nepieciešamības gadījumā 

tiekoties klātienē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un citu Konsultāciju dokumenta 

virzībā iesaistīto ieinteresēto pušu pārstāvjiem. Vēstulē minētie metodikas papildinājumu ļautu operatīvāk 

stāties spēkā jaunajam tarifam termiņā, termiņā kas nepārsniedz 30 dienas no paziņojuma publicēšanas 

“Latvijas Vēstnesī” un, šāda tarifa stāšanās spēkā ļautu komersantam saglabāt maksātspēju dotajā 

ekonomiskajā situācijā enerģētikas tirgū. 

 

Ar cieņu, 

Izpilddirektors                                S.Dejus 
 

 

S.Dejus, 26591517 
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