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Par konsultatīvās padomes nolikuma projektu 

 

Biedrība Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (turpmāk LSUA), izmantojot Publiskās 

konsultācijas piedāvātās iespējas, ar šo nosūta ieteikumus Sabiedrisko pakalpojumu komisijas 

(turpmāk SPRK) Konsultatīvās padomes (turpmāk Konsultatīvā padome) nolikuma redakcijas 

pilnveidošanai.  

Likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem (turpmāk Likums) 15.2 pantā ir noteikts, 

ka “Regulators izveido konsultatīvo padomi, kurā iekļauj pārstāvjus no Ekonomikas ministrijas, 

Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Konkurences padomes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un, ja nepieciešams, citām iestādēm, 

kā arī patērētāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību un sociālo partneru intereses 

pārstāvošām biedrībām un nodibinājumiem”.  Konsultāciju dokumentā, pamatojot Konsultatīvās 

padomes izveidošanas nepieciešamību, ir minēts, ka “Konsultatīvās  padomes  darbības mērķis  

būtu  veicināt  ciešāku  sadarbību, informācijas  un  viedokļu  apmaiņu  starp Regulatoru, citām 

uzraudzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām un sociālo partneru intereses  

pārstāvošajām  biedrībām un   nodibinājumiem”.  

Konsultatīvās padomes nolikuma projekta 8.punkts paredz, ka “Konsultatīvās padomes 

sastāvā var iekļaut pārstāvjus no citām institūcijām, kā arī no citām patērētāju,  sabiedrisko  

pakalpojumu  sniedzēju,  pašvaldību  un  sociālo  partneru intereses pārstāvošām biedrībām un 

nodibinājumiem, ja Regulatorā ir saņemts pamatots attiecīgās institūcijas vai patērētāju, 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību un sociālo partneru intereses pārstāvošās 

biedrības vai nodibinājuma ierosinājums un tās darbība atbilst vismaz vienam no šādiem 

kritērijiem: [..]”   

Ņemot vērā Likuma 15.2 panta nosacījumus, likuma anotācijā un konsultāciju dokumenta 

2.nodaļā “Nolikuma projekta nepieciešamība” norādīto, nav saprotams, kādēļ konsultatīvās 

padomes sastāvā ir pārstāvētas valsts institūcijas, pašvaldību un patērētāju pārstāvji, bet nav 

iekļautas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju profesionālās organizācijas.  LSUA uzskata, ka 

regulēto nozaru uzņēmumus pārstāvošās organizācijas ir iekļaujamas konsultatīvās padomes 



  

sastāvā, negaidot šo organizāciju pieteikumus un pamatojumus, savai iekļaušanai. Līdz ar to LSUA 

aicina SPRK grozīt nolikuma projektu, papildinot tā 6.punktu, iekļaujot konsultatīvās padomes 

sastāvā ne tikai Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas pārstāvi, bet arī citu regulēto nozaru - 

atkritumu apglabāšanas, elektronisko sakaru, elektroenerģijas, dabasgāzes, pasta un 

ūdenssaimniecības uzņēmumus pārstāvošās organizācijas.  

  

 

Ar cieņu  

Valdis Vītoliņš  

Biedrības Latvijas siltumuzņēmumu asociācija  

Valdes loceklis 

 


