
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Rīgā 
Dokumenta datums ir  

elektroniskās parakstīšanas datums 

Nr.  

skatīt pievienotajā datnē. 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

sprk@sprk.gov.lv  

Par konsultāciju dokumentu  

SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (turpmāk – SPRK) 2022.gada 25.augusta konsultāciju dokumentu par grozījumiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā (turpmāk – Konsultāciju 

dokuments) un sniedz sekojošu viedokli. 

Sabiedrība piekrīt grozījumu nepieciešamībai un kopumā atbalsta Konsultāciju dokumenta 

pielikumā sniegtajai Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu 

redakcijai, bet vēlamies uzsvērt, ka 2022.gadā Sabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir 

mainījušies divas reizes - saskaņā ar: 

1) SPRK 2022.gada 28.aprīļa padomes lēmumu Nr.65 “Par SIA "Rīgas ūdens" 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”; 

2) SPRK 2022.gada 25.augusta padomes lēmumu Nr.127 “Par SIA "Rīgas ūdens" 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”. 

Laika periodā starp iepriekšminētajiem SPRK lēmumiem energoresursu cena būtiski pārsniedza 

cenas, kas tika iekļautas tarifu projekta aprēķinā, kā rezultātā šajā laika posmā tarifa ieņēmumi 

nesedza Sabiedrības ekonomiski pamatotas izmaksas. Saskaņā ar Sabiedrības aplēsēm, nesegto 

elektroenerģijas izmaksu apmērs veido aptuveni EUR 3 milj. 

Lai nodrošinātu Konsultāciju dokumenta mērķi un lai Sabiedrībai būtu iespēja nodrošināt, ka tarifa 

ieņēmumi 2022.gadā sedz ekonomiski pamatotas izmaksas, Sabiedrība ierosina precizēt Grozījumu 

projekta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumā 

Nr.1/s “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 1.4.punktu, izslēdzot 

pēdējo teikuma daļu “vai pēc tarifu apstiprināšanas, ja tarifi stājušies spēkā pēc 2022.gada 

1.janvāra” jeb šādā redakcijā: 

1.4. papildināt lēmumu ar 80.3punktu šādā redakcijā: 

“80.3 Komersants tarifu projekta aprēķinā iekļauj šīs metodikas 17.1punktā 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”, vai arī mainot 1.4.punkta pēdējā teikuma daļu šādā 

redakcijā: “vai pēc tarifu apstiprināšanas, ja tarifi stājušies spēkā pēc šo Grozījumu spēkā 

stāšanās”. 

Valdes priekšsēdētājs          K.Krūmiņš 
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