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Par grozījumiem vispārējās atļaujas un 

reģistrācijas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē 

 

 

Informējam, ka SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir 

iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) 

sagatavoto un izsludināto publisko konsultāciju projektu par grozījumiem vispārējās atļaujas 

un reģistrācijas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē (turpmāk tekstā – Noteikumu 

projekts). Izskatot Regulatora izsludināto Noteikumu projektu, Sabiedrība iesniedz sekojošu 

papildus ierosinājumu: 

Papildināt Noteikumu projekta 21.1punktu ar informāciju - ja komersantam ir pamatojošs 

iemesls, kāpēc tas nevar sešu mēnešu laikā iesniegt Regulatoram aprēķinātu tarifa projektu, 

komersantam ir tiesības lūgt tarifa projekta iesniegšanas termiņa pagarinājumu. 

 

Komentējot Sabiedrības ierosinājumu attiecībā uz Noteikumu projekta 21.1punktu, 

informējam, ka pēc Sabiedrības reorganizācijas pieredzes, kad tika apvienoti divi pašvaldības 

uzņēmumi, turklāt regulējoši ūdensapgādes tarifi un atbilstoša grāmatvedības uzskaite bija 

tikai vienam uzņēmumam, un Sabiedrības darbības virzieni sastāv no regulētām nozarēm -  

siltumapgāde un ūdensapgāde, un neregulētām nozarēm - namu apsaimniekošana, lietus 

ūdens un meliorācijas sistēmu apsaimniekošana u.c. maksas pakalpojumi, nav iespējams dažu 

mēnešu laikā apzināt un konstatēt faktiskās tarifa izmaksas, lai sešu mēnešu periodā iesniegtu 

tarifa projektu Regulatorā. Lai iesniegtu ekonomiski pamatotas izmaksas tarifam, ir 

nepieciešams nostrādāt vismaz kalendārā gada deviņus mēnešus, lai saprastu netiešo izmaksu 

dalījumu, darbinieku noslodzes un transportlīdzekļu attiecīgu iedalījumu pa nozarēm, kas 

summāri sastāda būtisku tarifa projekta izmaksu ietekmi.  

Uzskatām, ka sešu mēnešu termiņu var attiecināt uz komersantiem, kas nodarbojas tikai ar 

ūdensapgādes pakalpojumu. 

 

 

Ar cieņu,  

SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 

valdes locekle         E.Pūķe 

 

 

Pūķe, 63490228  

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


