
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 

I nodaļa  
Vispārīgie noteikumi 

 
2.pants. Likuma darbības joma 

(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk — 

regulējamās nozares) 

1) enerģētika 

II nodaļa  

    Sabiedrisko pakalpojumu  

    regulēšanas iestāde — regulators 

6.pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde 

(1) Sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija (turpmāk —regulators). 

9.pants. Regulatora funkcijas 

(1) Regulators pilda šādas funkcijas: 

1) aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību; 

2) nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku; 

3) nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību; 

4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai reģistrē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju; 

5) izskata strīdus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

10.pants. Regulatora tiesības 

(3) Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. 

13.pants. Regulatora darbības atklātums 

(1) Regulatora pieņemtie lēmumi ir atklāti, un tie tiek publicēti šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

(2) Regulators sniedz informāciju valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī ieteikumus 

lietotājiem un veic citus pasākumus, lai nodrošinātu savas darbības atklātumu, izskaidrotu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju rīcību un izzinātu sabiedrības attieksmi pret to. 

 

IV nodaļa 

Tarifu noteikšana 

19.pants. Tarifu noteikšanas kārtība 

(1)Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina 

saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma 

iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo 

izmaksu pamatojumu. 

(2)Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu 

projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā 

saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā 

minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. 



(5) Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja iesniegtajā aprēķināto tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav 

pietiekamu ziņu objektīvai aprēķināto tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Regulatora 

pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatora 

noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. 

(6) Regulators, ja nepieciešams, tarifu projekta izvērtēšanai vai paskaidrojumu sniegšanai pieaicina 

attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un Patērētāju tiesību aizsardzības centra 

pārstāvjus, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā izveidotu patērētāju tiesību 

aizsardzības biedrību pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. 

(7) Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. 

 (10) Tarifu projektu apstiprināšanas gadījumā regulators par to 10 dienu laikā paziņo sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam. 

20.pants. Tarifu apmērs 

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas 

sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares 

speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie 

faktori,piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo 

izmaksu pamatojumu. 

21.pants. Tarifu atklātums 

(1) Regulators noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas. 

(1) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu 

(2) sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus 

regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Minēto kārtību publicē oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas. 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu 

(4) laikā pēc projekta iesniegšanas regulatoram publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un 

savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to regulatoram publicēšanai regulatora 

mājaslapā internetā. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tarifu projekts skar lietotājus, kuri 

atrodas konkrētā administratīvajā teritorijā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par 

aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un 

ievietošanai tās mājaslapā internetā. 

(4) Regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja noteiktais tarifs skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā administratīvajā 

teritorijā, regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju 

informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā. 

(5) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas. 

(6) Pieteikuma par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, 

kuru izdevis regulators un ar kuru apstiprināts tarifs, iesniegšana tiesā neaptur šā administratīvā akta 

darbību. 

 

https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums


V nodaļa  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība 

 

22.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina iespēju saņemt nepārtrauktus sabiedriskos 

pakalpojumus visā licences termiņā atbilstoši licences nosacījumiem tās darbības zonā. 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina attiecīgajā regulējamā nozarē noteikto sabiedrisko 

pakalpojumu drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību. 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu 

nosacījumiem atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kādā 

laikposmā nevar nodrošināt tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu 

sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, tas atlīdzina lietotājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar līguma 

nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām. 

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji izmanto un sekmē efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas 

un darba paņēmienu ieviešanu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai. 

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pārtraukt sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemtajiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. 

24.pants. Sabiedrisko pakalpojumu pieprasījums 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam licences darbības zonā jānodrošina sabiedriskie pakalpojumi 

pēc lietotāju un citu personu pamatota pieprasījuma, ja šā pakalpojumu sniedzēja finansiālās un objektu 

vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj. 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izskata sabiedrisko pakalpojumu pieprasījumu, izvērtē tā 

pamatotību un pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās izmaksas un ne vēlāk kā 

30 dienu laikā pēc reģistrēta pieprasījuma saņemšanas informē pieprasītāju par sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas uzsākšanu. 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 30 dienu laikā pēc reģistrētā pieprasījuma saņemšanas sniedz 

pieprasītājam pamatotu rakstveida atteikumu, ja attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav 

iespējama, un informē par to regulatoru. 

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var vienoties ar pieprasītāju, ka tas sedz ar sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu saistītos papildu izdevumus. 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 19.oktobrī. 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga 

Rīgā 2000.gada 7.novembrī 

 

 


