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30.07.2020.   Nr. 98  

  (prot. Nr.32, 1.p.) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifiem  

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 

3.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA”, vienotais reģistrācijas numurs: 41503010497, juridiskā adrese: Rīgas iela 

2B, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (turpmāk – SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”), iesniegumu (2020.gada 31.marts Nr.1-9.240) ar tam 

pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2020.gada 25.maijā un 16.jūlijā 

– papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2020.gada 21.maijs Nr.1- 9.300, 

2020.gada 9.jūlijs Nr.1- 9.348) (turpmāk – tarifu projekts). 

 

Regulators konstatē un secina 
 

1. SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2020.gada 3.aprīlī 

iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,11 EUR/m³ (bez pievienotās 

vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,30 EUR/m³ (bez 

pievienotās vērtības nodokļa). 

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu 

Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – 

Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta 

pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai. 

3. SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” paziņojumu par 

tarifu projektu publicēja 2020.gada 9.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2020, 71.nr.) un 

2020.gada 6.aprīlī nosūtīja Līvānu novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. 

4. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” un valstī noteikto ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 9.jūnijam, 

uzklausīšanas sanāksmes par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem netika 

rīkotas. 

5. Regulators 2020.gada 9.jūlijā saņēma Līvānu novada Līvānu pilsētas 

40 ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju parakstītu iesniegumu (turpmāk – 
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Iesniegums). Iesniegumā minēts, ka iedzīvotājiem netika dota iespēja iepazīties ar 

iesniegto tarifu projektu un iesniegt priekšlikumus, kā arī tarifu palielinājums nav 

likumīgs, jo SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” Līvānu 

pilsētā realizē ūdenssaimniecības attīstības projektu bez esošo ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotāju piekrišanas. Regulators izvērtēja Iesniegumu un sniedza atbildi 

ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. 

6. Attiecībā uz Iesniegumā minēto par iespēju iepazīties ar iesniegto tarifu projektu un 

iesniegt priekšlikumus Regulators konstatēja, ka saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 21.panta trešajā daļā un Regulatora 2017.gada 

16.novembra lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto 

SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” informāciju par 

iesniegto tarifu projektu publicēja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2020.gada 

9.aprīlis, Nr.71). Informācija par tarifu projektu tika publicēta arī 2020.gada 8.aprīlī 

Līvānu novada pašvaldības tīmekļvietnē, 23.aprīlī Līvānu pilsētas informatīvajā 

izdevumā “Līvānu novada Vēstis” (2020.gada 23.aprīlis Nr.4 (189)) un Regulatora 

tīmekļvietnē. Publikācijā tika norādīts, ka sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var 

iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus 

priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” un Regulatorā. Ņemot vērā minēto, Regulators 

secina, ka informācija par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā un iespējām iepazīties 

ar to, kā arī iesniegt priekšlikumus un ieteikumus sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem 

tika nodrošināta. 

7. Saistībā ar esošo lietotāju piekrišanu ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijai 

Līvānu pilsētā Regulators konstatē, ka saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likuma 6.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu vietējā pašvaldība rīkojas attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju interesēs un 

organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā un 

Līvānu pilsētā ūdenssaimniecības attīstības projekts tiek realizēts atbilstoši 

pašvaldības lēmumam un ar tās atbalstu (2017.gada 14.jūnija Līvānu novada domes 

sēdes protokols Nr.8, 4.punkts “Par projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III 

kārta”). 

8. Regulators lūdza SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un 

SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2020.gada 25.maijā 

un 16.jūlijā iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos 

dokumentus un tarifu projektu precizējumus. Iesniegtie precizējumi ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu apmērus nemainīja. 

9. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, 

ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “LĪVĀNU 

DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu 

izmaksas. 

10. SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pilnvarotais 

pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt 

iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās 

datumu – 2020.gada 1.septembris. 

 

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro 

daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto 

https://www.vestnesis.lv/op/2020/71.DA1
https://www.vestnesis.lv/op/2020/71.DA1
http://www.livani.lv/page/227&news_id=7051
http://www.livani.lv/page/746
https://www.sprk.gov.lv/content/iesniegtie-tarifu-projekti
https://www.sprk.gov.lv/content/iesniegtie-tarifu-projekti
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daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 

 

padome nolemj: 
 

1. apstiprināt SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” šādus 

tarifus: 

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,11 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa); 

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,30 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa); 

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī; 

3. atcelt no 2020.gada 1.septembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2018.gada 20.septembra lēmumu Nr.103 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 190.nr.).  

 

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un 

atcelt šo lēmumu. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


