
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

konsultāciju dokumentu par noteikumu projektu: grozījumi vispārējās atļaujas, reģistrācijas 

un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē 

 

PROTOKOLS  

 
Sanāksme tiek organizēta attālināti tiešsaistes režīmā ar lietojumprogrammas “Microsoft 

Teams meeting” programmnodrošinājumu. 
 

2021.gada 25.oktobris                                                                                         Nr.11 
 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) pārstāvis 

(uzklausīšanas sanāksmes vadītājs). 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, SIA “Smiltenes KNUP” pārstāvis  

V. Uzvārdi (17), Regulatora pārstāvji, kas piedalījās uzklausīšanas sanāksmē  

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA “TALSU ŪDENS” pārstāvis 

V. Uzvārds (2), Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (turpmāk – 

LŪKA) pārstāvji 

 

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 13.00 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi. 

2. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un komentāri par priekšlikumu un komentāru 

apkopojumu par konsultāciju dokumentu par noteikumu projektu: grozījumi vispārējās 

atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē 

(turpmāk – lēmuma projekts). 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis: informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par sanāksmes 

norises kārtību un mērķi uzklausīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus un ieteikumus par lēmuma 

projektu. 

 

Tiek uzskaitīti galvenie SIA “TALSU ŪDENS” iesniegtie priekšlikumi un tiek sniegti paskaidrojumi  

par lēmuma projektā iestrādātajām normām saistībā ar citām regulēšanas normatīvo aktu normām.  

 

(Iepazīties ar lēmuma projektu var Regulatora tīmekļvietnē, sadaļā Aktuāli - Sabiedrības līdzdalība  

- Publiskās konsultācijas; https://www.sprk.gov.lv/content/publiskas-konsultacijas). 
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2. Dalībnieku komentāri par konsultāciju dokumentu un lēmuma projektu. 

 

SIA “TALSU ŪDENS” pārstāvis: informē, ka Talsu novadā ir regulēti un neregulēti 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēji. Vismaz līdz 2022.gada vidum pašvaldībai nav nodoma 

kaut ko mainīt esošajā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšanā. Nākotnē ir 

iespējama gan regulēto pakalpojumu sniedzēju apvienošana, gan neregulēto pakalpojumu sniedzēju 

pievienošana regulētajiem. Pašvaldība ir apzinājusi, ka pirms reorganizācijas procesa uzsākšanas ir 

jāsakārto savas kapitālsabiedrības, lai iegūstošajai kapitālsabiedrībai nerastos papildus izmaksas un 

zaudējumi. 

 

LŪKA pārstāvis: pašvaldībās tiek veikta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju 

reorganizācija, pievienojot, apvienojot uzņēmumus vai pašvaldības iestādes, kuri sniedz 

ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ir fakts, ka pašvaldībām par šā procesa rezultātu ir atšķirīga 

uztvere. 

Kopsummā par lēmuma projektu varu teikt, ka iepriekš ūdenssaimniecības nozarē nebija skaidra 

situācija par tarifu piemērošanu un LŪKA lūdza skaidrojumu Regulatoram. Regulators skaidrojumu 

sniedza. 

Uz doto brīdi ir skaidra jaunu tarifu iesniegšanas kārtība komersantiem, kuri pievieno jaunas 

pakalpojumu sniegšanas teritorijas, ir skaidra tarifu piemērošanas kārtība papildu teritorijas 

pārņemšanas, apvienošanas gadījumos.  

 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumu un ieteikumu par lēmuma projektu. 

Regulatora pārstāvis: pateicas uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem par atsaucību un slēdz 

uzklausīšanas sanāksmi. 

  

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:44 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 
Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 

 


