Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada Rīcības plāna izpilde
Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
1. Stratēģisko un normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana

Pasākums/Uzdevums

Termiņš

1.1.Likumu pilnveidošana un iniciatīva
1.1.1. Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi likumā „Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” izstrādē .

1.-2.cet.
(P)

14.07.2011. pieņemts likums „Grozījumi
likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem””, kas nosaka regulatora
neatkarību.
08.09.2011. pieņemts likums "Grozījumi
Civilprocesa likumā", kas stājās spēkā
30.09.2011. un attiecas uz strīdu
izskatīšanu regulatorā

1.1.2. Līdzdalība Enerģijas tirgus trešās paketes ieviešanā

1.1.2.1. Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi Enerģētikas
likumā” izstrādē

1.-2.cet.
(P)

Sagatavoti
atzinumi
Ekonomikas
ministrijai / Ministru prezidentam un
priekšlikumi Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālas politikas
komisijai:
1. 03.02.2011., 01.03.2011., 10.05.2011.
un 20.06.2011..- par likumprojektu „
Grozījumi
Elektroenerģijas tirgus
likumā”;
2. 10.03.2011. un 28.03.2010 - par
likumprojektu
„Atjaunojamās
enerģijas likums”;
3. 02.05.2011. atzinums par rīkojuma
projektu par grozījumiem Ministru
kabineta
2011.gada
12.janvāra
rīkojumā Nr.12„Par Koncepciju par
nepieciešamajām darbībām Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009.gada
13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz
elektroenerģijas iekšējo tirgu un par
Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu
noteiktajai elektroenerģijas pārvades
sistēmas operatora nodalīšanai” (VSS
– 386);
4. Tikšanās 25.02.2011. ar Eiropas
Komisijas pārstāvjiem par 3.paketes
ieviešanu
5. 08.07.2011.
Saeimas
ārkārtas
plenārsēdē 3.lasījumā pieņemts likums
„Grozījumi Elektroenerģijas tirgus
likumā”
18.04.2011.
dalība
starpinstitūciju
sanāksmē par likumprojektu „Grozījumi
Enerģētikas likumā”.
Atzinumi par likumprojektu:
24.03.2011., 05.04.2011., 09.05.2011.
22.09.2011. pieņemts likums ”Grozījumi
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1.1.3.Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi Elektronisko
sakaru likumā” izstrādē

1.1.4. Citu institūciju izstrādāto likumprojektu saskaņošana

Termiņš

1.-2.cet.

Divu nedēļu laikā pēc
likumprojekta
izsludināšanas VSS

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
Enerģētikas likumā”
Dalība vairākās Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas
sēdēs;
19.05.11. pieņemts likums „Grozījumi
Elektronisko sakaru likumā”
13.04.2011. atzinums par likumprojektu
„Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”;
20.01.2011., 21.11.2011. atzinums par
likumprojektu „Grozījumi Pasta likumā”;
12.04.2011.
iesniegti
priekšlikumi
Ekonomikas ministram par likumprojektu
„Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”;
09.05.2011.
iesniegti
priekšlikumi
Ekonomikas ministram par likumprojektu
„Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”;
21.06.2011.
iesniegti
priekšlikumi
Ekonomikas ministram par likumprojektu
„Grozījumi likumā „Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem””;
08.08.2011. iesniegti priekšlikumi Saeimas
Juridiskajai komisijai par likumprojektu
„Grozījumi Civilprocesa likumā”;
27.09.2011.
iesniegts
Ekonomikas
ministram
likumprojekts
„Grozījumi
Valsts
un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā”;
12.10.2011.
iesniegts
ministrijā
likumprojekts
Latvijas
Administratīvo
kodeksā”;

Ekonomikas
„Grozījumi
pārkāpumu

18.10.2011.
iesniegts
Ekonomikas
ministrijā MK noteikumu projekts
„Grozījumi MK 30.08.2011. noteikumos
Nr.664
„Sabiedrisko
pakalpojumu
licencēšanas noteikumi””, pieņemti MK
03.01.2012., spēkā no 06.01.2012.;
18.10.2011.
iesniegts
Ekonomikas
ministrijā MK noteikumu projekts
„Grozījums MK 27.10.2009. noteikumos
Nr.1227 „Noteikumi par regulējamiem
sabiedrisko
pakalpojumu
veidiem””,
pieņemti MK 27.12.2011., spēkā no
01.01.2012.;
11.11.2011. iesniegti priekšlikumi Saeimas
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai
par likumprojektu „Grozījums Likumā par
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
budžetu un finanšu vadību”;
02.12.2011.
iesniegts
ministrijā
likumprojekts
Latvijas
Administratīvo
kodeksā”;

Ekonomikas
„Grozījumi
pārkāpumu

02.12.2011.
iesniegts
Ekonomikas
ministrijā
likumprojekts
„Grozījums
likumā
„Par
hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošumu””.
Piedalīšanās darba grupās:
Darba grupa „Tiesiskā regulējuma
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas jomā izvērtēšanas darba grupa”
Sēdes:
07.02.2011.,
22.02.2011.,
13.04.2011., 08.06.2011.;
Darba grupa „Iedzīvotāju norēķināšanās
kārtība par komunālajiem pakalpojumiem
ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem”
Sēdes:
15.03.2011.,
31.03.2011.,
10.05.2011., 26.05.2011.;
Darba grupa „Par Starptautisko aizdevēju
priekšlikumiem
parādu
piedziņas
jautājumā”
Sēdes: 27.05.2011., 03.06.2011..

1.2. Politikas plānošanas dokumentos doto uzdevumu
2011.gadam izpilde

Saskaņā ar politikas 20.06.2011. atzinums par LR Otro
plānošanas dokumentos energoefektivitātes rīcības plānu 2011. doto uzdevumu
2013.gadam.
21.06.2011. atzinums par koncepcijas
projektu „Administratīvo sodu sistēmas
attīstības koncepcija”

1.3. MK noteikumu pilnveidošana un iniciatīva
1.3.1. Līdzdalība MK noteikumu izstrādē un pilnveidošanā
regulējamās nozarēs

1.- 4. cet.
(P)

28.01.2011.
dalība
starpinstitūciju
sanāksmē par MK noteikumu projektu
„Grozījumi MK 16.12.2008. noteikumos
Nr.1048 „Dabasgāzes piegādes un
lietošanas noteikumi””
01.03.2011.
dalība
starpinstitūciju
sanāksmē par MK noteikumu projektu
„Grozījumi MK 2009.gada 27.oktobra
noteikumos Nr.1227 „Noteikumi par
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu
veidiem””;
30.05.2011.
dalība
starpinstitūciju
sanāksmē par MK noteikumu projektu
„Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
un pašvaldības iestādes pasūta pētījumus”
18.08.2011. dalība VSS par MK
noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos
Nr.166
„Elektronisko sakaru tīklu
ierīkošanas un būvniecības kārtība””;
22.09.2011. – dalība starpinstitūciju
sanāksmē par MK noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
1.marta noteikumos Nr.166 „Elektronisko
sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības
kārtība””;
21.10.2011. - dalība starpinstitūciju
sanāksmē par MK noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
1.marta noteikumos Nr.166 "Elektronisko
sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības
kārtība””.
18.10.2011.
Ekonomikas
ministrijai
iesniegti grozījumi MK 2009.gada
27.oktobra
noteikumos
Nr.1227
„Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko
pakalpojumu veidiem””;

1.3.2. Citu institūciju izstrādāto MK tiesību aktu projektu
saskaņošana

18.10.2011.
Ekonomikas
ministrijai
iesniegti grozījumi MK 2005.gada
30.augusta
noteikumos
Nr.664
„Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas
noteikumi”.
Sniegti atzinumi:

Divu nedēļu laikā pēc
MK tiesību akta projekta
izsludināšanas VSS
03.01.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 27.10.2009.
noteikumos Nr.1227 „Noteikumi par
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu
veidiem””;
21.03.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Rīcības plānā elektronisko
sakaru tīklā nepārtrauktas darbības
nodrošināšanai ietveramā informācija, šā
plāna izpildes kontroles kārtība un kārtība,
kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta
piekļuve elektronisko sakaru tīklam”;
25.03.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 2009.gada
7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru
kabineta kārtības rullis”” ;
25.03.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Enerģijas lietotāju apgādes
kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
izsludinātās enerģētiskās krīzes laikā”;
01.04.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 2010.gada
13.aprīļa noteikumos Nr.378 „Noteikumi
par kapitālsabiedrību sarakstu””;
01.04.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 2010.gada
30.marta noteikumos Nr.311 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību
valdes locekļu skaitu, padomes un valdes
locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja
pārstāvja
un
atbildīgā
darbinieka
atlīdzību””;
05.04.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 01.11.2010.
noteikumos Nr.1024 „Elektroenerģijas
pārvades un sadales būvju būvniecības
kārtība””;
07.04.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Kārtība, kādā valsts iestādes,
pašvaldības un pašvaldības iestādes pasūta
pētījumus”;
28.04.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.257
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli””;
03.06.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu
„Noteikumi
par
publisko
elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām”;
09.06.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Noteikumi par būvju un iekārtu,
tai skaitā platformu un enerģijas ražošanai
nepieciešamo
iekāru,
būvniecības,
ierīkošanas, un ar to saistītās izpētes, un
būvju ekspluatācijas atļaujas laukuma jūrā
noteikšanu”;
21.06.2011. atzinums par Administratīvo
sodu sistēmas attīstības koncepciju ;
27.06.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2009. gada 22.decembra noteikumos
Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas
likmi par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanu un nodevas maksāšanas
kārtību””;
04.08.2011. atzinums par likumprojektu
„Grozījumi
Brīvas
pakalpojumu
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
sniegšanas likumā”;
08.08.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Par MK 25.02.2003. noteikumu
Nr.94 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika
ūdens akvatorijās augšpus un lejpus
aizsprostiem”
atzīšanu
par
spēku
zaudējušiem”;
18.08.2011. atzinums par MK rīkojuma
projektu „Par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas budžetu”;
18.08.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījums MK 23.03.2010.
noteikumos
Nr.271
„Ekonomikas
ministrijas nolikums””;
18.08.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Elektroenerģijas tirdzniecības un
lietošanas noteikumi”;
31.08.2011. atzinums par likumprojektu
„Grozījumi likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā””;
31.08.2011., 4.11.2011. atzinums par MK
noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos
Nr.166
"Elektronisko sakaru
tīklu
ierīkošanas un būvniecības kārtība””;
13.09.2011.
dalība starpinstitūciju
sanāksmē par MK noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada
22.decembra
noteikumos
Nr.1623
„Noteikumi par valsts nodevas likmi par
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un
nodevas maksāšanas kārtību””;
16.09.2011. un 25.10.2011. atzinums par
MK noteikumu projektu „Noteikumi par
izcelsmes
apliecinājuma
saņemšanu
elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot
atjaunojamos energoresursus”;
5.10.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Noteikumi par Valsts statistiskās
informācijas programmu 2012.gadam”;
27.10.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu "Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada
16.marta
noteikumos Nr.262 ”Noteikumi par
elektroenerģijas
ražošanu,
izmantojot
atjaunojamos
energoresursus,
un
cenu
noteikšanas kārtību”;
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
13.10.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Elektroenerģijas tirdzniecības un
lietošanas
noteikumi;
dalība
starpinstitūciju sanāksmēs 19.09. un
27.09.2011.;
noteikumi
pieņemti
29.11.2011.;
27.10.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Atkritumu poligonu ierīkošanas,
atkritumu
poligonu
un
izgāztuvju
apsaimniekošanas,
slēgšanas
un
rekultivācijas noteikumi”;
16.11.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 27.10.2009.
noteikumos Nr.1227 „Noteikumi par
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu
veidiem”” ;
16.11.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 16.12.2008.
noteikumos Nr.1048 „Dabasgāzes piegādes
un lietošanas noteikumi””;
21.11.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi MK 30.08.2005.
noteikumos
Nr.664
„Sabiedrisko
pakalpojumu licencēšanas noteikumi”;
21.11.2011. atzinums par likumprojektu
„Grozījumi
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu kodeksā”;
19.12.2011. atzinums par MK rīkojuma
projektu „Par koncepciju „Par zemes
ciparu
televīzijas
programmu
izplatīšanu no 2014.gada”” (VSS-1346);
22.12.2011.
atzinums
par
MK
noteikumu projektu „Grozījums Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos
Nr.892
"Noteikumi par numerācijas lietošanas
tiesību ikgadējo valsts nodevu "” (VSS1353);
22.12.2011. atzinums par MK noteikumu
projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684
"Noteikumi par nacionālo numerācijas
plānu"” (VSS-1386);

1.3.3. Līdzdalība Enerģijas tirgus trešās paketes ieviešanā

1.-2.cet.

30.12.2011. atzinums par likumprojektu
„Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumā”.
05.05.2011. sniegts atzinums par MK
rīkojuma projektu „Grozījums MK
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1.4. Līdzdalība Eiropas Komisijas iniciatīvās
1.4.1. Līdzdalība atzinumu un nostāju projektu izstrādē par
Eiropas Komisijas tiesību aktu projektiem un pārkāpuma
procedūrām

Termiņš

Saskaņā ar EK
iniciatīvām

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
12.01.2011.
rīkojumā
Nr.12
„Par
Koncepciju par nepieciešamajām darbībām
Eiropas
Parlamenta
un
Padomes
13.07.2009. Direktīvā 2009/72/EK par
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz
elektroenerģijas iekšējo tirgu un par
Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteiktai
elektroenerģijas
pārvades
sistēmas
operatora nodalīšanai”.
17.06.2011. atzinums IRG sekretariātam
par Eiropas Komisijas Rekomendācijas
projektu par Universālo pakalpojumu
Dalība
nacionālās
pozīcijas
par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai par enerģijas tirgus
integritāti un pārredzamību sagatavošanā;
dalība
14.03.2011.
starpinstitūciju
sanāksmē.
Dalība
nacionālās
pozīcijas
par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai par vadlīnijām transEiropas enerģētikas infrastruktūrai un ar ko
atceļ
Lēmumu
Nr.1364/2006/EC
sagatavošanā,
dalība
01.12.2011.
starpinstitūciju sanāksmē;
Līdzdalība IRG-Rail pozīcijas dokumenta
sagatavošanā par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko
izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu;
dalība IRG-Rail plenārsēdē 29.11.2011
Informācijas
sniegšana
Satiksmes
ministrijai par Elektronisko sakaru likuma
ieviešanu

1.4.2. Līdzdalība Baltijas starpsavienojuma plāna (BEMIP)
ieviešanā
1.4.3. Līdzdalība Baltijas Elektrības reģionālās iniciatīvās
(ERI)

1.5. Komisijas ārējo tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana

Saskaņā ar BEMIP plānu
Saskaņā ar ERI plānu

21.06.2011. – 23.06.2011. – dalība ACER
rīkotajā ERI darba grupas sēdē.
12.09.2011.-14.09.2011.–dalība
ACER
rīkotajā
ERI
koordinācijas
grupas
5.sanāksmē.
05.10.2011.-06.10.2011.-dalība Igaunijas
konkurences padomes rīkotajā ERI darba
grupu tikšanās;
07.11.2011.–09.11.2011.-dalība
ACER
rīkotajā
ERI
koordinācijas
grupas
6.sanāksmē.
09.11.2011. lēmums Nr.1/24 „Noteikumi
par strīdu izskatīšanas kārtību elektronisko
sakaru nozarē”;
23.11.2011. lēmums Nr.1/30 „Vispārējās
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē”;
23.11.2011. lēmums Nr.1/31 „Enerģijas
ražotāju
un
tirgotāju
reģistrācijas
noteikumi”.

1.5.1. Izsoles nolikumu sagatavošana ierobežoto resursu
lietošanas tiesību iegūšanai

1.5.2. Normatīvo aktu izstrāde, lai ieviestu
25.11.2009.direktīvu 2009/136/EK un direktīvu 2009/140/EK
un izpildītu likumprojektā „Grozījumi Elektronisko sakaru
likumā” noteiktos pilnvarojumus

Pēc komersanta
pieprasījuma (P)
1.cet.

16.06.2011. lēmums Nr.1/8 Nolikums
radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz –
457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu
1,25MHz platu radiokanālu lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā;
16.11.2011. lēmums Nr.1/27 „Nolikums
radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanai
izsoles kārtībā
1.

Tabulas
1.5.2.1.-1.5.2.3.,
1.5.2.5.-1.5.2.8. un 1.6.2.punkti

2.

16.06.2011.
lēmums
Nr.1/5
„Noteikumi par numerācijas
lietošanas
tiesībām”
(starpziņojums
23.03.2011.
padomes sēdē);

1-2.cet. (P)

16.06.2011.
lēmums
Nr.1/5
„Noteikumi par
numerācijas
lietošanas
tiesībām”
(starpziņojums
23.03.2011.
padomes sēdē)
4. 16.06.2011.
lēmums
Nr.1/9
„Grozījumi
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas 2010.gada 25.augusta
lēmumā nr.1/14 „Noteikumi par
vispārējās atļaujas noteikumu
pārkāpumiem elektronisko sakaru
nozarē”
(starpziņojums
05.05.2011. padomes sēdē)
5. 30.06.2011. lēmums Nr.1/13
„Maksājumu
par
publiskā
telefona
tīkla
izmantošanu
kontroles
noteikumi”
(starpziņojums
12.05.2011.,
16.06.2011. padomes sēdē);
6. 30.06.2011.
padomes
sēdē
izskatīts
starpziņojums
par
noteikumu projektu „Noteikumi
par konsultāciju kārtību ar tirgus
dalībniekiem”;
7. 24.08.2011. lēmums Nr.1/20
”Noteikumi par konsultācijas
kārtību ar tirgus dalībniekiem”
(starpziņojums
30.06.2011.
padomes sēdē).
29.04.2011.- publiskā apspriede par
lēmuma projektu „Numura saglabāšanas
3.

1.5.2.1. Grozījumi numura saglabāšanas pakalpojuma
nodrošināšanas noteikumos

2.cet.
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
pakalpojuma noteikumi”
02.07.2011.- darba apspriede par lēmuma
projektu
„Numura
saglabāšanas
pakalpojuma noteikumi”
16.06.2011. - lēmums Nr.1/6 „Numura
saglabāšanas pakalpojuma noteikumi”

1.5.2.2. Grozījumi noteikumos par elektronisko sakaru
pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu
iesniegšanas kārtību

2.cet.
(P)

1.5.2.3. Grozījumu Vispārējās atļaujas noteikumos izstrāde

2.cet.

1.5.2.4.Grozījumu Noteikumos par elektronisko sakaru
komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un
pakalpojumu sarakstu izstrāde

4.cet.

1.5.2.5. Grozījumi
abonentlīnijai

atsaistītu piekļuvi

2.cet.
(P)

1.5.2.6. Noteikumu par saistītu iekārtu kopīgu izmantošanu
izstrāde

4.cet.
(P)

Grozījumi Noteikumos par pamatpiedāvājumā
iekļaujamo informāciju un publicēšanu

3.cet.
(P)

1.5.2.7.

Noteikumos par

12.05.2011. starpziņojumu par projektu
„Elektronisko
sakaru
pakalpojumu
kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu
iesniegšanas un publicēšanas noteikumi”
padomes sēdē novirzīja ievietot Komisijas
mājas
lapā,
nosakot
komentāru
iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada
27.maijam.
27.07.2011. lēmums Nr.1/17 „Elektronisko
sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību,
kvalitātes pārskatu iesniegšanas un
publiskošanas noteikumi”
12.05.2011. padomes sēdē izskatīts
starpziņojums par noteikumu projektu
„Vispārējās atļaujas noteikumi” ;
17.08.2011. lēmums Nr.1/19 „Vispārējās
atļaujas noteikumi”;
14.06.2011.
notika
uzklausīšanas
sanāksme, viedokļu iesniegšanas termiņš.
Tiek apkopoti saņemtie viedokļi.;
20.07.2011. atkārtoti izskatīts padomes
sēdē.
15.12.2011. padomes sēdē izskatīts
Ziņojums par noteikumiem „Noteikumi par
elektronisko
sakaru
komersantu
reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu
un pakalpojumu sarakstu”
12.05.2011. starpziņojums par projektu
„Noteikumi
par
atsaistītu piekļuvi
abonentlīnijai”
20.07.2011. Komisijas lēmums Nr.1/14
„Noteikumi
par
atsaistītu piekļuvi
abonentlīnijai”
30.05.2011. padomes sēdē izskatīts
starpziņojums par noteikumu projektu
„Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām
un pakalpojumiem”;
20.07.2011. Komisijas lēmums Nr.1/15
„Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām
un pakalpojumiem”.
30.05.2011. padomes sēdē izskatīts
starpziņojums par noteikumu projektu
„Noteikumi
par
pamatpiedāvājumā
iekļaujamo informāciju un publicēšanu;
20.07.2011. lēmums Nr.1/16 „Noteikumi
par
pamatpiedāvājumā
iekļaujamo
informāciju un publicēšanu”.
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1.5.2.8. Grozījumi Noteikumos par radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesībām

2.cet.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
29.04.2011. publiskā apspriede par
lēmuma
projektu
„Noteikumi
par
radiofrekvenču
spektra
lietošanas
tiesībām”;
16.06.2011. lēmums Nr.1/7 „Noteikumi
par radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesībām”.

1.5.2.9. Maksājumu par publiskā telefona tīkla izmantošanu
kontroles noteikumu izstrāde.

2.cet.
(P)

1.5.3. Nolikuma universālā pasta pakalpojuma sniedzēja
noteikšanai konkursa kārtībā izstrāde

4.cet.
(P)

1.5.4. Normatīvo aktu izstrāde, lai ieviestu 13.07.2009.
direktīvu 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un izpildītu
Elektroenerģijas tirgus likumā dotos uzdevumus
saistībā ar minētās direktīvas ieviešanu

1-2.cet. (P)

1.5.5. Komisijas tiesību aktu izstrāde/ apstiprināšana saistībā Trīs mēnešu laikā pēc
ar Enerģijas tirgus trešās paketes ieviešanu.
Elektroenerģijas tirgus
likuma apstiprināšanas
(P)
1.5.5.1. Tīkla kodekss
Trīs mēnešu laikā pēc
Elektroenerģijas tirgus
likuma apstiprināšanas
(P)
1.5.6. Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa
2.cet
infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtība un
(P)
maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu norēķinu kārtība

12.05.2011. starpziņojums par projektu
„Maksājumu par publiskā telefona tīkla
izmantošanu kontroles noteikumi”
30.06.2011. Komisijas lēmums Nr.1/13
„Maksājumu par publiskā telefona tīkla
izmantošanu kontroles noteikumi”
15.12.2011. padomes sēdē tika izskatīts
Ziņojums par Nolikumu universālā pasta
pakalpojuma
sniedzēja
noteikšanai
konkursa kārtībā
26.10.2011.
lēmums
Nr.1/23
„Elektroenerģijas
pārvades
sistēmas
pakalpojumu
tarifu
aprēķināšanas
metodika”
23.11.2011. lēmums Nr.1/28 ”Noteikumi
par elektroenerģijas pārvades sistēmas
attīstības plānu”;
23.11.2011. lēmums Nr.1/29 „Noteikumi
par
pārvades
sistēmas
operatora
sertificēšanu”.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma
Pārejas noteikumu 24.punktam pārcelts uz
2012.gadu.

16.06.2011. lēmums Nr.1/10 „Maksas par
publiskās
lietošanas
dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu norēķinu
kārtība” ;
16.06.2011. lēmums Nr.1/11 „Maksas par
publiskās
lietošanas
dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu piemērošanas
kārtība”

1.5.7. Grozījumi Noteikumos par numerācijas lietošanas

16.11.2011. lēmums Nr.1/25 grozījumi
„Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu norēķinu
kārtība” ;
16.11.2011. lēmums Nr.1/26 grozījumi
„Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu piemērošanas
kārtība” .
29.04.2011. publiskā apspriede par
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tiesībām

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
lēmuma
projektu
„Noteikumi
numerācijas lietošanas tiesībām”

par

31.05.2011. darba apspriede par lēmuma
projektu „Noteikumi par numerācijas
lietošanas tiesībām”

1.6. Metodiku izstrāde un pilnveidošana

1.6.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika.

1.cet(P)

1.6.2.Grozījumi elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
mērījumu metodikā

3.cet.
(P)

16.06.2011. lēmums Nr.1/5 „Noteikumi
par numerācijas lietošanas tiesībām”
12.05.2011. lēmums Nr.1/2 „Grozījumi
Komisijas 2010.gada 12.maija lēmumā
Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika””;
16.06.2011. lēmums Nr.1/4 „Grozījumi
Komisijas 11.06.2010. lēmumā Nr.1/10
„Koģenerācijas
tarifu
aprēķināšanas
metodika””;
16.06.2011. lēmums Nr.1/3 „Grozījumi
Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā
Nr.1/7
”Siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu
tarifu
aprēķināšanas
metodika””;
30.06.2011. lēmums Nr.1/12 „Grozījumi
Komisijas 11.06.2010. lēmumā Nr.1/10
„Koģenerācijas
tarifu
aprēķināšanas
metodika””;
21.09.2011. lēmums Nr.1/21 „Metodika
maksas aprēķināšanai par publiskās
lietošanas
dzelzceļa
infrastruktūras
izmantošanu pārvadājumiem”;
26.10.2011.
lēmums
Nr.1/23
„Elektroenerģijas
pārvades
sistēmas
pakalpojumu
tarifu
aprēķināšanas
metodika”;
15.12.2011.
lēmums
Nr.1/32
„Elektroenerģijas
sadales
sistēmas
pakalpojumu
tarifu
aprēķināšanas
metodika”.
09.03.2011. lēmums Nr.1/1”Sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa
aprēķināšanas metodika”
12.05.2011. starpziņojumu par projektu
„Elektronisko
sakaru
pakalpojumu
kvalitātes mērījumu metodika” padomes
sēdē novirzīja ievietot Komisijas mājas
lapā, nosakot komentāru iesniegšanas
termiņu līdz 2011.gada 27.maijam;
27.07.2011. lēmums Nr.1/18 „Elektronisko
skaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu
metodika””.

1.7. Komisijas iekšējo normatīvo aktu izstrāde un
pilnveidošana
1.7.1. Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība

1.cet.

03.05.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/2
„Kreditoru prasījumu noteikumi”
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1.7.2.. Izsoles komisijas nolikums radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

(1.cet.)

1.7.3. Citu Komisijas iekšējo normatīvo aktu izstrāde un
pilnveidošana

1.-4.cet. (P)

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
16.06.2011. lēmums Nr.2.06/8 „Izsoles
komisijas nolikums radiofrekvenču spektra
joslu
450,0MHz-457,5MHz/460MHz467,5MHz 1,25 MHz platu radiokanālu
lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles
kārtībā”;
16.11.2011. lēmums Nr.2.06/19 „Izsoles
komisijas nolikums radiofrekvenču spektra
joslu
2500MHz – 2690MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā”
04.01.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/1
„Grozījumi Lietvedības kārtībā”;
03.06.2011. iekšējie noteikumi Nr. 2.06/5
„Lietvedības kārtība”;
16.06.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/7
„Konsultatīvās padomes nolikums”;
30.05.2011. iekšējie noteikumi Nr. 2.06/3
„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas struktūra”;
30.05.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/4
„Ekonomiskās analīzes departamenta
nolikums”;
13.06.2011. iekšējie noteikumi Nr. 2.06/6
„Grāmatvedības organizēšanas kārtība”
16.06.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/7
„Konsultatīvās padomes nolikums”
27.07.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/9
„Grozījumi
Darba
samaksas
kārtībā
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijā”
10.08.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/10
„Grozījumi SPRK 2008.gada 5.marta
nolikumā
Nr.2.06/7
„Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
nolikums””
12.08.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/11
„Komandējumā un darba braucienā
nosūtīšanas noteikumi”
31.08.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/12
„Grozījumi 2010.gada 24.februāra kārtībā
Nr.2.06/5 „Licencēšanas kārtība””
31.08.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/13
„Tarifu projekta izvērtēšanas kārtība”
19.09.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/14
„Saziņas līdzekļu izmantošanas kārtība”
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
19.09.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/15
„Reprezentācijas izdevumu uzskaites un
norakstīšanas kārtība”
04.10.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/16
„Grozījumi
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
2010.gada
28.jūnija
kārtībā
Nr.2.06/15
„Valsts
nodevas
par
sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanu
maksājumu
uzraudzības kārtība””
02.11.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/17
„Iekšējā audita veikšanas kārtība”
09.11.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/18
„Strīdu izskatīšanas kārtība”
21.11.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/20
„Juridisko lietu reģistra noteikumi”
23.11.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/21
„Administratīvo
pārkāpumu
lietu
izskatīšanas noteikumi”
13.12.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/22
Grozījumi
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas2011.gada
19.septembra
iekšējos
noteikumos
Nr.2.06/14
"Saziņas
līdzekļu
izmantošanas kārtība"
21.12.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/23
„Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2008.gada 5.marta
nolikumā
Nr.2.06/7
„Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
nolikums”
21.12.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/24
„Grozījumi 2010.gada 27.janvāra iekšējos
noteikumos Nr.2.06/3 „Darba samaksas
kārtība
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisijā”
21.12.2011. iekšējie noteikumi Nr.2.06/25
„Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2007.gada 19.jūlija
iekšējos noteikumos Nr.2.06/14 „Iekšējā
darba organizācijas kārtība”

1.8. Atzinumi par Eiropas Komisijas tiesību aktu

Pēc nepieciešamības

Sniegti priekšlikumi Eiropas Parlamenta
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
un Padomes Regulai par enerģijas tirgus
integritāti un pārredzamību.
2. Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze

Pasākums/Uzdevums
projektiem

2.1. Regulējamo nozaru analīze

2.2. Regulējamo nozaru komersantu kapitāla atdeves un
riska rādītāju salīdzināšana

Termiņš

30.03.2011. sagatavots materiāls par
regulējamām
nozarēm
2010.gada
publiskajam pārskatam
Mēneša laikā pēc
Noteikta kapitāla atdeves likme SIA
komersanta iesnieguma „Vats” (02.03.2011. lēmums Nr.52)
1-4..cet.

2.3. Elektronisko sakaru tirgus analīze
2.3.1. Tirgu definēšana būtiskas ietekmes noteikšanai
elektronisko sakaru nozarē

Saskaņā ar grafiku (P)

2.3.2. Būtiskas ietekmes noteikšanai definēto tirgu analīze

Saskaņā ar grafiku (P)

Pabeigta tirgus definēšana savienojumu
pabeigšanas fiksētā vietā tirgū
Pabeigta tirgus definēšana nomāto līniju
minimālās kopas tirgū.
Pabeigta
tirgus
definēšana
balss
savienojumu pabeigšanas individuālos
mobilajos tīklos tirgū.
Pabeigta tirgus analīze savienojumu
pabeigšanas fiksētā vietā tirgū;.
09.03.2011. padomes sēdē izskatīts
ziņojums par savienojuma pabeigšanas
fiksētā vietā individuālā publiskajā
telefonu tīklā tirgus analīzi;
14.04.2011. padomes sēdē izskatīts
ziņojums par publiski pieejamu vietējo vai
iekšzemes un starptautisko balss telefonijas
pakalpojumu, kas nodrošināti fiksētā vietā
tirgus analīzi
19.10.2011. padomes sēdē izskatīts
ziņojums
par
balss
savienojumu
pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos
tirgus analīzi;
02.11.2011. padomes sēdē izskatīts
ziņojums par nomāto līniju minimālās
kopas tirgus analīzi.
Sagatavoti lēmumi saistību precizēšanai 41
elektronisko sakaru komersantam ar
būtisku ietekmi

2.3.3. Speciālo prasību elektronisko sakaru komersantiem ar
būtisku ietekmi tirgū piemērošana

Saskaņā ar grafiku (P)

2.4.Gāzes cenas un elektroenerģijas tirgus cenas apskats

1-4.cet

Ikmēneša ziņojums par dabasgāzes
tirdzniecības cenām.
28.11.2011. sniegts ziņojums padomei par
elektroenerģijas tirgus cenām.

Saskaņā ar grafiku

Eiropas Komisijai paziņoti šādi tirgi:
 savienojumu pabeigšana fiksētā
vietā
individuālā
publiskajā
telefonu tīklā;
 fiziskām
personām
publiski

2.5. Informācija Eiropas Komisijai
2.5.1. Elektronisko sakaru tirgu notifikācija EK
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2.5.2. Ziņojums par platjoslas piekļuves pakalpojumu attīstību
tirgiem

1., 3.cet.

2.5.3. Ziņojums par starptautiskās viesabonēšanas tarifiem

1.,3.cet.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
pieejami vietējie vai iekšzemes
balss telefonijas pakalpojumi, kas
nodrošināti fiksētā vietā;
 fiziskām
personām
publiski
pieejami
starptautiskie balss
telefonijas
pakalpojumi,
kas
nodrošināti fiksētā vietā;
 juridiskām personām publiski
pieejami vietējie vai iekšzemes
balss telefonijas pakalpojumi, kas
nodrošināti fiksētā vietā;
 juridiskām personām publiski
pieejami
starptautiskie balss
telefonijas
pakalpojumi,
kas
nodrošināti fiksētā vietā
18.02.2011. Ziņojums par platjoslas
piekļuves pakalpojumu attīstību 2010.gada
2.pusgadā iesniegts Eiropas Komisijai
1.ceturksnī;
07.09.2011. Ziņojums par platjoslas
piekļuves pakalpojumu attīstību 2011.gada
1.pusgadā iesniegts Eiropas Komisijai
3.ceturksnī.
Sagatavots un 10.02.2011. nosūtīts EK
ziņojums par 2010.gada 2.pusgadu;

Sagatavots un 15.08.2011. nosūtīts EK un
BEREC
ziņojums
par
2011.gada
1.pusgadu.
2.5.4. Pārskats par pasta nozares tirgus statistiku
2.cet.
Sagatavots statistiskas pārskats par pasta
nozares tirgu Latvijā 2010.gadā un
13.06.2011. nosūtīts Eurostat
2.5.5. Informācija 17. ziņojumam par regulēšanas pasākumu
4.cet.
Apkopota un sagatavota iesniegšanai EK
ieviešanu elektronisko sakaru nozarē.
informācija par regulēšanas pasākumu
ieviešanu elektronisko sakaru nozarē.
2.5.6. Ziņojums par savienojuma pabeigšanas mobilo sakaru
1., 3. cet.
11.01.2011. un 15.07.2011.Ziņojums par
tīklā tarifiem
savienojuma pabeigšanas mobilo sakaru
tīklā tarifiem nosūtīts IRG sekretariātam
un Spānijas regulatoram
2.5.7. Regulatora ikgadējais ziņojums Eiropas Komisijai
3.cet.
26.10.2011. nosūtīts ziņojums Eiropas
Komisijai.
3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana/ reģistrēšana un uzraudzība, ierobežoto resursu lietošanas tiesību
piešķiršana
3.1. Licenču izsniegšana, elektronisko sakaru komersantu
un pasta komersantu reģistrēšana

Viena mēneša laikā pēc
komersanta iesnieguma
un dokumentu
saņemšanas (P)

Enerģētikas nozarē izsniegtas 68 licences,
tai skaitā:
6 –elektroenerģijas tirdzniecībai;
10 – elektroenerģijas ražošanai;
25 – siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanai koģenerācijā;
8 – siltumenerģijas ražošanai;
10 – siltumenerģijas pārvadei un sadalei;
9 – siltumenerģijas tirdzniecībai.
Ūdenssaimniecības nozarē izsniegtas
licences;
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
Sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē
izsniegtas 4 licences;
Dzelzceļu pasažieru pārvadājumu nozarē
izsniegtās 2 licences;
Elektronisko sakaru nozarē reģistrēti
31elektronisko sakaru komersanti;
Pasta nozarē reģistrēti 6 pasta komersanti.

3.1.1. Neatkarīgā sistēmas operatora sertifikācija

3.2. Licenču precizēšana/ grozīšana

4 mēnešu laikā no tīkla
īpašnieka paziņojuma par
sistēmas operatora
nozīmēšanu (P)
Viena mēneša laikā pēc
komersanta iesnieguma
un dokumentu
saņemšanas (P)

Sistēmas operatora sertifikācija tiks veikta
pēc neatkarīgā sistēmas operatora izveides
atbilstoši Direktīvas 2009/72/EK prasībām.
Enerģētikas nozarē veikti grozījumi 24
licencēs, tai skaitā:
5 elektroenerģijas ražošanas licencēs;
10 siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas koģenerācijā licencēs;
8 siltumenerģijas ražošanas licencēs;
1 siltumenerģijas pārvades un sadales
licencē.
Ūdenssaimniecības nozarē veikti grozījumi
22 licencēs;
Sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē
veikti grozījumi 1 licencē;
Pasta nozarē veikti 9 grozījumi pasta
komersantu sarakstā.

3.3. Licences anulēšana, licences darbības apturēšana,
elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu sniegšanas
pārtraukšana, komersantu darbības apturēšana
pārkāpumu gadījumos

3.4. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu izpildes
uzraudzība

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos
(P)

Saskaņā ar grafiku

Enerģētikas nozarē anulētas 7 licences, tai
skaitā
1 – elektroenerģijas tirdzniecībai;
3- siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanai koģenerācijā;
1 – siltumenerģijas tirdzniecībai;
1- siltumenerģijas ražošanai, sadalei un
pārvadei;
1- siltumenerģijas ražošanai.
Ūdenssaimniecības nozarē anulētas 6
licences;
Elektronisko sakaru nozarē darbību
izbeidza 23 komersanti (gan pēc pašu
vēlmes, gan ar padomes lēmumiem
apturēti);
Pasta
nozarē: Tiesības sniegt pasta
pakalpojumus
atņemtas
2
pasta
komersantiem
Energoapgādes komersantiem veiktas 29
darbības pārbaudes.
Ūdenssaimniecības nozarē PDzd veiktas 9
pārbaudes:
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
Dzelzceļa transporta nozarē PDzd veiktas
2 pārbaudes;
KRn veiktas darbības atbilstību tiesību
aktu,
licences,
vispārējās
atļaujas
noteikumu vai nosacījumu noteiktajām
prasībām pārbaudes:
- ūdenssaimniecības nozarē 11
komersanti;
- atkritumu
apsaimniekošanas
nozarē 1 komersants
VRn veiktas 6 komersantu darbības
pārbaudes ūdens un kanalizācijas nozarē:
LRn veiktas 12 komersantu darbības
atbilstību tiesību aktu, licences, vispārējās
atļaujas noteikumu vai nosacījumu
noteiktajām
prasībām
pārbaudes
ūdenssaimniecības nozarē
LRn 26.04.2011. veica ārkārtas SIA
„Rēzeknes ūdens” apsekošanu ar mērķi
noskaidrot,
kā
tiek
veikta
ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu
uzskaite (skaitītāju esamība, skaitītāju
verificēšana u.c.), ūdens zudumu uzskaite
un norēķini ar pakalpojumu lietotājiem.
27.07.2011.
LRn
veica
SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” poligona „Dziļā
vada” apsekošanu un pamatlīdzekļu
esamību dabā pārbaudi, kas saistīts ar
tarifa projekta izvērtēšanu.

3.5.Elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi
tirgū noteikto saistību izpildes uzraudzība

Pastāvīgi

3.6.Elektronisko sakaru komersantu un to sniegto
pakalpojumu saraksta ar teritoriālo sadalījumu izveide un
to uzturēšana
3.7. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība

1. – 4.cet.

3.7.1. Universālā pasta pakalpojumu kvalitātes pārbaudes

Saskaņā ar grafiku

3.7.2. Pakalpojumu kvalitātes mērījumi publiskajos
elektronisko sakaru tīklos

Saskaņā ar grafiku

Pastāvīgi tiek veikta elektronisko sakaru
komersantu ar būtisku ietekmi tirgū
noteikto saistību izpildes uzraudzība

Nosūtītas
1000
kontroles
vēstules
universālā pasta pakalpojuma (vienkāršās
B klases vēstules) kvalitātes pārbaudēm.
1. Publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru
tīklā veikti 118465 izsaukumi;
2. Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru
tīklā veikti 57247 izsaukumi;
3.
Elektronisko
sakaru
tīklu
starpsavienojumu pakalpojumu kvalitātes
mērījumiem veikti 110409 izsaukumi;
4. Operatoru dienestu pārbaudēs veikti
1600 izsaukumi;
5. Pārbaudīti 53 taksofoni;.
6.Apkopotas
elektronisko
sakaru
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
komersantu
pakalpojumu
kvalitātes
deklarācijas par 2011.gadu.

3.7.3. Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitāti 2010.gadā

1.cet.
(P)

30.03.2011. pārskats apstiprināts padomes
sēdē

3.7.4. Pārskats par pasta pakalpojumu kvalitāti 2010.gadā

1.cet.
(P)

30.03.2011. pārskats apstiprināts padomes
sēdē.

3.7.5. Balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes kontroles
sistēmas modernizācija

2.cet.

Sagatavota specifikācija un sagatavots
līgums par „Telefona tīkla komponenšu
iegādi”

3.7.6. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes
kontroles sistēmas paplašināšana

3.cet.

Sagatavota
specifikācija
„Satura
pārvaldības sistēmai (CMS)”, uzsākta
sistēmas paplašināšanas 1.posma testēšana

3.3.8. Atzinums par pārvades sistēmas operatora
neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu
pietiekamību

3.3.9. Atzinums par sadales sistēmas operatora neatkarības
nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību

N3.10.Noslēgto starpsavienojumu līgumu ievadīšana datu
bāzē, analīze un uzraudzība.
3.11. Administratīvo pārkāpumu lietu ierosināšana
un izskatīšana

3.12. Lēmuma par administratīvā soda piemērošanu
izpildes uzraudzība

3.13. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību
piešķiršana

3.14. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana

30 dienu laikā pēc
pārvades sistēmas
operatora ziņojuma
saņemšanas (P)

30.05.2011. padomes sēdē apstiprināts
ziņojums par pārvades sistēmas operatora
neatkarības
nodrošināšanai
veikto
pasākumu pietiekamību (Padomes lēmums
Nr.106).
30 dienu laikā pēc
30.05.2011. padomes sēdē apstiprināts
sadales sistēmas
ziņojums par sadales sistēmas operatora
operatora ziņojuma
neatkarības
nodrošināšanai
veikto
saņemšanas (P)
pasākumu pietiekamību (Padomes lēmums
Nr.107).
Pēc starpsavienojumu Saņemti
17 jauni līgumi par
līguma vai tā grozījumu starpsavienojumiem.
saņemšanas
Četru mēnešu laikā no Elektronisko sakaru nozarē ir ierosinātas
pārkāpuma izdarīšanas un izskatītas 93 administratīvo pārkāpumu
vai konstatēšanas dienas lietas
(P)
Pasta nozarē ir ierosinātas un izskatītas 6
administratīvo pārkāpumu lietas.
Enerģētikas
nozarē
izbeigtas
2
administratīvo pārkāpumu lietas
Trīs mēnešu laikā pēc 29 Lēmumi par administratīvo sodu nodoti
lēmuma par
piespiedu izpildei;
administratīvā soda
93 informācijas pieprasījumi nosūtīti tiesu
piemērošanu
izpildītājiem par lēmumu izpildi;
16 lēmumi par valsts nodevas samaksu
nodoti piespiedu izpildei.
Sešu nedēļu laikā
Pieņemto lēmumu skaits, kopā 7:
pēc komersanta
par izsoles rezultātu -3;
pieprasījuma (P)
par pagarināšanu - 1;
par anulēšanu- 2.
Trīs nedēļu laikā
pēc komersanta
pieprasījuma (P)

Pieņemto lēmumu skaits, kopā 91:
par piešķiršanu – 55;
par anulēšanu – 29;
par numura saglabāšanu – 2;
par piešķiršanu/anulēšanu – 4;
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3.15. Konkursu (izsoļu) radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesību piešķiršanai organizēšana

Astoņu mēnešu laikā
pēc komersanta
pieprasījuma vai pēc
Komisijas iniciatīvas (P)

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
par
pienākumu nekavējoties pārtraukt
maršrutēšanu un piekļuvi numuriem – 1.
16.06.2011. lēmums Nr.141 „Par izsoles
izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslu
450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz –
467,5MHz
divu
1,25MHz
platu
radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai
izsoles kārtībā”;
16.06.2011. lēmums Nr.142 „Par izsoles
komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra
joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz –
467,5MHz
divu
1,25MHz
platu
radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai
izsoles kārtībā”;
16.06.2011 lēmums Nr.2.06/8 Izsoles
komisijas nolikums radiofrekvenču spektra
joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz –
467,5MHz
divu
1,25MHz
platu
radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai
izsoles kārtībā.
27.07.2011. lēmums Nr.209 „Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu un izsoles
uzvarētāja noteikšanu radiofrekvenču
spektra
joslu
450,0MHz457,5MHz/460,0MHz-467,5MHz
divu
1,25 MHz platu radiokanāla lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”;
31.08.2011.
lēmums
Nr.264
„par
radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz457,5MHz-467,5MHz divu 1,25MHz platu
radiokanālu lietošanas tiesībām izsoles
uzvarētājam”;
16.11.2011. lēmums Nr.377 „Par izsoles
komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra
joslas 2500MHz-2690MHz lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”
16.11.2011. lēmums Nr.378 „par izsoles
izsludināšanu radiofrekvenču spektra
joslas 2500MHz-2690MHz lietošanas
tiesību piešķiršanai”
16.11.2011. lēmums Nr.1/27 „Nolikums
radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanai
izsoles kārtībā”
16.11.2011. lēmums Nr.2.06/19 „Izsoles
komisijas nolikums radiofrekvenču spektra
joslu
2500MHz-2690MHz
lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”
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3.16. Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma
sertifikātu izsniegšana, pagarināšana un anulēšana

3.17. Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma un
ekspluatācijas atbilstības uzraudzība

4.1. Komersantu iesniegto tarifu projektu analīze un
lēmumu sagatavošana

Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos

Izsniegti
49
hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāti.

05.05.2011. anulēts Gārsenes HES
hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāts.
Saskaņā ar grafiku
Veiktas
58
hidroelektrostaciju
hidrotehnisko
būvju
drošuma
un
ekspluatācijas pārbaudes
4.Tarifu analīze un noteikšana
Četru mēnešu laikā pēc Enerģētikas nozarē apstiprināti 32 tarifu
komersanta iesnieguma projekti:
un tarifu projekta
1. 12.01.2011. – AS „Sadales tīkls”
saņemšanas vai
elektroenerģijas
sadales
sistēmas
Komisijas ierosinājuma pakalpojumu diferencētie tarifi
(P)
2. 09.02.2011. – SIA „Liepājas enerģija”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas tarifi;
3. 09.03.2011. – SIA „Pils rajona Namu
pārvalde” siltumenerģijas ražošanas
tarifs;
4. 09.03.2011. – AS „Daugavpils
siltumtīkli”
koģenerācijas
stacijā
saražotās siltumenerģijas tarifi;
5. 23.03.2011. – SIA „Liepājas enerģija”
siltumenerģijas tarifi;
6. 30.03.2011. – SIA „Green Energy
Trio” siltumenerģijas ražošanas tarifs;
7. 21.04.2011. – AS „Valmieras piens”
siltumenerģijas ražošanas tarifi;
8. 05.05.2011. – SIA „RTO Elektrotīkli”
elektroenerģijas
sadales
sistēmas
pakalpojumu tarifi;
9. 05.05.2011. – SIA „RTO Elektrotīkli”
elektroenerģijas
tirdzniecības
diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem;
10. 16.06.2011. – SIA „Vats”
elektroenerģijas
sadales
sistēmas
pakalpojumu tarifi;
11. 16.06.2011. – SIA „Liepājas
enerģija” siltumenerģijas tarifi;
12 30.06.2011. – SIA „Salaspils Siltums”
siltumenerģijas tarifi Salaspils pilsētai;
13.30.06.2011. – SIA „Salaspils Siltums”
siltumenerģijas tarifi Saulkalnes ciemam;
14. 30.06.2011. AS „OLAINES
ŪDENS UN SILTUMS” siltumenerģijas
tarifi.
15. 20.07.2011. – SIA „Pils rajona Namu
pārvalde”
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifi;
16. 03.08.2011. – AS „Rīgas siltums”
siltumcentrāles „Imanta” koģenerācijas
stacijā saražotās siltumenerģijas un
elektroenerģijas tarifi;
17. 03.08.2011. –AS „Daugavpils
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
siltumtīkli”
koģenerācijas
stacijā
saražotās siltumenerģijas tarifi;
18. 10.08.2011. – SIA „Fortum Jelgava”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas tarifi;
19.
17.08.2011. – SIA „’Windau”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas tarifi;
20. 31.08.2011. – SIA „Liepājas
enerģija” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas tarifi;
21. 21.09.2011. – AS „Valmieras
enerģija” koģenerācijas stacijās saražotās
siltumenerģijas tarifi;
22. 21.09.2011. – SIA „Sal-Energo”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas tarifi;
23. 27.09.2011. – AS „Latvenergo”
ražotnēs TEC – 1 un TEC – 2 saražotās
siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi;
24. 12.10.2011. – AS „Valmieras piens”
siltumenerģijas ražošanas tarifi;
25. 19.10.2011. – SIA „Tukuma siltums”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi;
26. 26.10.2011. – SIA „Liepājas
enerģija”
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifi;
27. 02.11.2011. – SIA „STRŪŽĀNU
SILTUMS” siltumenerģijas ražošanas
tarifs;
28. 09.11.2011. – SIA „NAUJENES
PAKALPOJUMU
SERVISS”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi;
29. 16.11.2011. – AS „BALVU
ENERĢIJA” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifi;
30. 15.12.2011. – AS „Rīgas siltums”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas tarifi;
31. 21.12.2011. - SIA „Fortum Jelgava”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi.
16.02.2011. – atcelts
Komisijas
20.02.2008.lēmums Nr.52 „Par AS
„Latvenergo”
elektroenerģijas
tirdzniecības diferencētajiem tarifiem
saistītajiem lietotājiem”
07.03.2011. noteikta lēmuma Nr.247 (AS
„Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes
tarifi) piemērošanas kārtība.
Ūdenssaimniecības nozarē apstiprināti 17
tarifu projekti:
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Termiņš
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
16.02.2011. SIA „Gārsenes Komunālie
pakalpojumi”
(padomes
lēmums
Nr.41);
16.02.2011.
SIA
„Šēderes
pakalpojumi”
(padomes
lēmums
Nr.42);
07.04.2011. SIA „PALĪGS L”
(padomes lēmums Nr.72);
21.04.2011.
SIA
„MĒRSRAGA
ŪDENS” (padomes lēmums Nr.87);
05.05.2011.
Pašvaldības
SIA
„Valgums-S”
(padomes
lēmums
Nr.103);
02.06.2011. SIA „Kusas nami”
(padomes lēmums Nr.124);
02.06.2011. SIA „Zilupes LTD”
(padomes lēmums Nr.123);
07.07. 2011. SIA „ŪDAS” (padomes
lēmums Nr.160).
20.07.2011. SIA „Dzīvokļu komunālā
saimniecība”
(padomes
lēmums
Nr.176).
27.07.2011. SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi”
ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifiem Vānes pagastā
un Zemītes pagastā, Kandavas novadā”
(padomes lēmums Nr.205).
10.08.2011.
SIA
„GERIANTS”
(padomes lēmums Nr.225).
17.08.2011. SIA „Grobiņas novada
namsaimnieks” (padomes lēmums
Nr.236).
24.08.2011.
SIA
„DOBELES
ŪDENS” (padomes lēmums Nr.244).
31.08.2011. SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi”
(padomes
lēmums
Nr.248).
07.09.2011. SIA „Sarkaņu komunālais
uzņēmums”
(padomes
lēmums
Nr.278).
09.11.2011.
SIA
„VĒRGALES
KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA”
(padomes lēmums Nr.373).
21.12.2011. SIA „SESAVA KP”
(padomes lēmums Nr.431).

Sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē
apstiprināti 4 tarifu projekti:
1. 30.06.2011. SIA „Zemgales EKO”
(padomes lēmums Nr.152).
2. 09.11.2011. SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija”
(padomes
lēmums
Nr.365);
3. 23.11.2011. SIA „Vidusdaugavas
SPAAO” (padomes lēmums Nr.380);
4. 23.11.2011. SIA „ALBA 5” (padomes
lēmums Nr.381).
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti

4.2. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenšu
apstiprināšana
4.3. Komersantu iesniegto izmaksu attiecināšanas modeļu
izvērtēšana

1. cet.
(P)
Mēneša laikā pēc
komersanta iesnieguma

09.02.2011. padomes sēdē apstiprinātas
obligātā iepirkuma komponentes.
2011.gadā
izvērtēšanai
izmaksu
attiecināšanas modeļi nav saņemti

1. un 3.cet. (P)

09.02.2011. padomes sēdē apstiprināts
elektroenerģijas tirdzniecības vidējais
tarifs saistītajiem lietotājiem no 2011.gada
1.aprīļa.
17.08.2011. padomes sēdē apstiprināts
elektroenerģijas tirdzniecības vidējais
tarifs saistītajiem lietotājiem no 2011.gada
1.oktobra.

4.4. Elektroenerģijas tirdzniecības vidējā tarifa
saistītajiem lietotājiem apstiprināšana

5. Lietotāju tiesību aizsardzība
5.1. Lietotāju sūdzību par regulējamās nozarēs
sniegtajiem pakalpojumiem izskatīšana

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos

Enerģētikas nozarē:
sniegtas atbildes uz 384 rakstiski un
elektroniski saņemtajiem iesniegumiem;
Ūdenssaimniecības nozarē:
sniegtas atbildes uz 55 saņemtajiem
iesniegumiem;
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
nozarē:
sniegtas atbildes uz 2 saņemtajiem
iesniegumiem;
Dzelzceļa nozarē:
sniegtas atbildes
iesniegumiem.

uz

3

saņemtajiem

Elektronisko sakaru nozarē:
izskatītas 110 lietotāju sūdzības, tai skaitā
4 par tarifiem;
Pasta nozarē:
izskatītas 19 lietotāju sūdzības;
Par vispārīgiem sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas jautājumiem sniegtas atbildes
uz 15 iesniegumiem

5.1.1. Pārskats par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un
pretenzijām 2010.gadā

1.cet.
(P)

23.03.2011. apstiprināts pārskats par
enerģijas lietotāju sūdzībām 2010.gadā.
09.03.2011. apstiprināts „Pārskats par
dzelzceļa transporta pakalpojumu lietotāju
sūdzībām 2010.gadā” (protokola Nr.7. 7
p.).
23.03.2011. apstiprināts „Pārskats par
ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu lietotāju
sūdzībām 2010.gadā” (protokola Nr.9. 13
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Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti

Termiņš
p.).

5.2. Strīdu izskatīšana

Elektronisko sakaru nozarē:
30.03.2011. apstiprināts pārskats par
elektronisko sakaru pakalpojuma lietotāju
sūdzībām 2010.gadā
Pasta nozarē:
30.03.2011. apstiprināts pārskats par pasta
pakalpojuma
lietotāju
sūdzībām
2010.gadā.
Četru mēnešu laikā no 23.03.2011. lēmums Nr.64 „Par SIA
iesnieguma saņemšanas „AHILES” iesniegumu” ar kuru, ir izbeigta
(P)
administratīvā lieta un strīds
nav
ierosināts;
12.05.2011. lēmums Nr.104 „Par strīda
starp SIA „BALT ESTATE” un AS
„MĀRUPES
KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”
izskatīšanas
ierosināšanu”;
16.06.2011. lēmums Nr.131 „Par strīda
starp Romualdu Špaku un sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Baložu komunālā
saimniecība” izskatīšanas ierosināšanu”;
03.08.2011. lēmums Nr.216 „Par SIA
„BALT ESTATE” un AS „MĀRUPES
KOMUNĀLIE MAKSĀJUMI” strīda
izskatīšanas izbeigšanu”;
24.08.2011. lēmums Nr.245 „Par strīda
starp Romualdu Špaku un sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Baložu komunālā
saimniecība” izšķiršanu”;
09.11.2011. lēmums Nr.369 „Par strīda
starp Valdi Vanagu un SIA „IZZI”
izskatīšanas ierosināšanu”;
15.12.2011. lēmums Nr.423 „Par strīda
izskatīšanas izbeigšanu”;
30.11.2011. lēmums Nr.405 „Par strīda
starp biedrību „Brīvības 104” un
sabiedrību
ar
ierobežotu
atbildību
„Jūrmalas ūdens” izšķiršanu”;

5.2.1. Regulas (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru
tiesībām un pienākumiem izpildes kontrole

1. – 4.cet.

21.12.2011. lēmums Nr.433 „Par strīda
starp Jevgēniju Bogdanovu un sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”
izšķiršanu”.
14.02.2011. no pasažieru pārvadātājiem
pieprasīta informāciju par pasākumiem,
kas tiek veikti saistībā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru
tiesībām un pienākumiem izpildi.
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5.3. Universālā pakalpojuma saistību 2011.gadam
elektronisko sakaru un pasta nozarēs uzraudzība

Termiņš

1.-4.cet.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
19.10.2011. ar lēmumu Nr. 1/22
apstiprināti grozījumi Noteikumos par
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai iesniedzamo informāciju, kur
noteikts, ka sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs, kas veic pasažieru pārvadājumus
pa dzelzceļu reizi pusgadā iesniedz
Regulatoram informāciju par pasākumiem,
kas tiek veikti saistībā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.
1371/2007 par dzelzceļa pasažieru
tiesībām un pienākumiem izpildi. Papildus
detalizēti skaidrojot saņemtās lietotāju
sūdzības saistībā ar Regulā 1371/2007
noteikto.
Elektronisko sakaru nozarē:
11.07.2011. saņemta informācija par SIA
„Lattelecom” taksofoniem 2011.gada
1.pusgadā;
06.01.2012. saņemta informācija par SIA
„Lattelecom” taksofoniem 2011.gada
2.pusgadā;

Veikti SIA „Lattelecom” pakalpojumu
kvalitātes mērījumi (skat.3.7.2.punkta 1.,
4. un 5.punktu);
Pasta nozarē:
Veikta valsts AS „Latvijas Pasts” 46 pasta
pakalpojumu sniegšanas vietu apsekošana.
3.cet.
Sagatavota informācija padomei. Pārskats
5.4. Pārskata par GSM 900 izmantošanu UMTS
ievietots Komisijas mājas lapā.
tehnoloģijai sagatavošana
6. Sabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju informēšana un iesaistīšana regulēšanas procesā
6.1. Komisijas 2010. gada publiskā pārskata sagatavošana
6.2. 6.2. Informācijas par Komisijas darbu izplatīšana ar
plašsaziņas līdzekļu starpniecību

6.3. Komisijas mājaslapas internetā pilnveidošana un
modernizēšana

2.cet.
(P)
1. – 4.cet.

Sagatavota informācija pārskatam.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pastāvīgi
un regulāri tiek sniegta informācija par
Komisijas padomes sēdēs izskatītajiem
jautājumiem, kā arī citām Komisijas darba
aktualitātēm. Saņemot plašsaziņas līdzekļu
pārstāvju jautājumus, tiek gatavotas
atbildes, sniegtas intervijas utt. Rīkotas
preses konferences par dažādiem aktuāliem
Komisijas darba jautājumiem, kā arī
nodrošināta līdzdalība valsts pārvaldes
kopējos publiskos pasākumos, piemēram,
Atvērto durvju dienā, ziedojumu vākšanā
u.c.
Ar
reģionālo plašsaziņas līdzekļu
starpniecību publicēti paziņojumi par
uzklausīšanas sanāksmēm un padomes
sēdēs apstiprinātajiem tarifiem.
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6.3.1. Datnes „Klientu kompass” pilnveidošana:

1. – 4.cet.

6.3.2. Informācijas Komisijas mājas lapā aktualizēšana

1. – 4.cet.

6.4. Uzklausīšanas sanāksmes par aktuāliem regulēšanas
jautājumiem

1. – 4.cet.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
Saturs ir sagatavots ievietošanai Komisijas
mājas lapā.
Regulāri tiek publiskota informācija par
pieņemtajiem padomes lēmumiem un
citiem aktuāliem regulēšanas jautājumiem.
Visiem mājas lapā ietvertajiem ārējiem
normatīvajiem aktiem ir nodrošināta
hipersaite uz www.likumi.lv
Enerģētikas nozarē:
-organizētas 15 uzklausīšanas sanāksmes
1. 14.02.2011. - par AS „Latvenergo”
elektroenerģijas
tirdzniecības
diferencētajiem
tarifiem
saistītajiem
lietotājiem;
2. 21.02.2011. - par SIA „Liepājas
enerģija” siltumenerģijas gala tarifa
projektu;
3. 24.02.2011. - par AS ,,MĀRUPES
KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI’’
siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu;
4. 28.02.2011.- par SIA „Kandavas
namsaimnieks” siltumenerģijas ražošanas
tarifa projektu;
5. 14.03.2011. - par SIA „Salaspils
Siltums” siltumenerģijas gala tarifu
projektu Saulkalnē;
6. 18.04.2011. - par AS ,,OLAINES
ŪDENS UN SILTUMS’’ siltumenerģijas
tarifu projektu;
7. 15.04.2011. - par SIA „Vats”
elektroenerģijas
sadales
sistēmas
pakalpojumu tarifu projektu;
8. 17.05.2011. - par SIA „Salaspils
Siltums” siltumenerģijas gala tarifu
projektu Salaspilī;
9. 14.06.2011.- par SIA ,,Salaspils
Siltums’’
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifu projektu Saulkalnē;
10. 22.08.2011.- par SIA „Tukuma
siltums”
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifa projektu;
11. 18.10.2011. - par SIA „Talsu BioEnerģija”
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifu projektu;
12. 20.10.2011. -par SIA ,,Ķekavas nami’’
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu;
13. 03.11.2011. - par SIA „Fortum
Jelgava”
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifu projektu;
14. 10.11.2011. - par AS ,,MĀRUPES
KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI’’
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektiem;
15. 15.11.2011. - par AS ,,Rīgas siltums’’
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu;
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
LRn:
-organizētas 6 uzklausīšanas sanāksmes:
1. 12.01.2011. - par SIA „Pils rajona namu
pārvalde” siltumenerģijas ražošanas tarifa
projektu;
2. 14.06.2011.- par SIA „Pils rajona Namu
pārvalde” siltumenerģijas gala tarifa
projektu.
3. 23.09.2011. - par SIA ,,NAUJENES
PAKALPOJUMU
SERVISS’’
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu Kalkūnes pagastam;
4. 04.10.2011. - par SIA "STRŪŽĀNU
SILTUMS” siltumenerģijas ražošanas
tarifa projektu;
5. 07.10.2011. - par AS ,,Balvu enerģija’’
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu;
6. 08.12.2011. - par pašvaldības SIA
„Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības
uzņēmums” iesniegto siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
VRn:
organizētas 2 uzklausīšanas sanāksmes:
1.08.03.2011. - par AS „Valmieras piens”
siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu;
2. 07.11.2011. - par AS „SIMONE”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu
Ūdenssaimniecības nozarē PDzd:
Organizētas 7 uzklausīšanas sanāksmes par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projektiem:
1. 01.02.2011. SIA „PALĪGS L”;
2. 15.03.2011. SIA „Valgums-S” ;
3. 10.06. 2011. SIA „Dzīvokļu komunālā
saimniecība”;
4. 06.07.2011. SIA „DOBELES ŪDENS”;
5. 05.07.2011. SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi”;
6.10.11.2011.
SIA
„JŪRMALAS
ŪDENS”;
7.21.12.2011.
SIA
„LIELVĀRDES
REMTE”.
Ūdenssaimniecības nozarē KRn:
Organizētas 6 uzklausīšanas sanāksmes par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projektiem:
1. 22.02.2011. SIA „Mērsraga ūdens” par
ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa
projektu.
2. 15.04.2011. SIA „ŪDEKA” par
ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa
projektu.
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
3. 09.06.2011. SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” par
ūdenssaimniecības
pakalpojuma tarifa projektu.
4. 30.06.2011. SIA „ Grobiņas novada
namsaimnieks” par
ūdenssaimniecības
pakalpojuma tarifa projektu.
5. 16.09.2011 SIA „Vērgales komunālā
saimniecība”
par
ūdenssaimniecības
pakalpojuma tarifa projektu.
6.
02.11.2011 SIA „SESAVA KP” par
ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa
projektu.
Ūdenssaimniecības nozarē VRn:
Organizētas 7 uzklausīšanas sanāksmes par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projektiem:
1. 30.03.2011. uzklausīšanas sanāksme par
SIA „Kusas nami” ūdensapgādes
pakalpojuma un kanalizācijas pakalpojuma
tarifa tarifa projektu Madonas novada
Aronas pagasta Lauteres ciematā
2. 30.03.2011. uzklausīšanas sanāksme par
SIA „Kusas nami” ūdensapgādes
pakalpojuma un kanalizācijas pakalpojuma
tarifa tarifa projektu Madonas novada
Aronas pagasta Kusas ciematā
3. 27.05.2011. uzklausīšanas sanāksme par
SIA „Ūdas” ūdensapgādes pakalpojuma
un kanalizācijas pakalpojuma tarifa tarifa
projektu Ērgļu novada Ērgļu pagasta Ērgļu
ciematā;
4. 05.08.2011. uzklausīšanas sanāksme par
SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums”
ūdensapgādes
pakalpojuma
un
kanalizācijas pakalpojuma tarifa tarifa
projektu Madonas novada Sarkaņu pagastā
5. 12.08.2011. uzklausīšanas sanāksme par
Limbažu
pilsētas
SIA
„Limbažu
komunālserviss”
ūdensapgādes
pakalpojuma un kanalizācijas pakalpojuma
tarifa tarifa projektu Limbažu novada
Katvaru, Limbažu un Umurgas pagastos
6. 26.10.2011. uzklausīšanas sanāksme par
SIA „ALBA” ūdensapgādes pakalpojuma
un kanalizācijas pakalpojuma tarifa tarifa
projektu Gulbenes novada Stradu un
Beļavas pagastos un Gulbenes pilsētā
7. 02.12.2011. uzklausīšanas sanāksme par
Limbažu
pilsētas
SIA
„Limbažu
komunālserviss”
ūdensapgādes
pakalpojuma un kanalizācijas pakalpojuma
tarifa tarifa projektu Limbažu novada
Katvaru, Limbažu un Umurgas pagastos
Ūdenssaimniecības nozarē LRn:
Organizētas 5 uzklausīšanas sanāksmes par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
projektiem:
1. 14.01.2011. Aknīstes novada Gārsenes
pagastā par SIA „Gārsenes komunālie
pakalpojumi”
ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu;
2. 26.01.2011. Ilūkstes novada Eglaines
ciemā par SIA „Šēderes pakalpojumi”
ūdenssaimniecības tarifu projektu Eglaines
ciemā;
3. 26.01.2011. Ilūkstes novada Eglaines
ciemā par SIA „Šēderes pakalpojumi”
ūdenssaimniecības
tarifu
projektu
Baltmuižas ciemā;
4. 14.04.2011. Zilupē par SIA „Zilupes
LTD” ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu;
5. 20.06.2011. Rēzeknē par SIA
„GERIANTS”
ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu.
Atkritumu apsaimniekošanas nozarē
PDzd:
Organizēta 1 uzklausīšanas sanāksme par
atkritumu apglabāšanas tarifu projektiem:
29.04.2011.SIA „Zemgales EKO”
Atkritumu apsaimniekošanas nozarē
VRn:
Organizētas 2 uzklausīšanas sanāksmes par
atkritumu apglabāšanas tarifu projektiem
04.08.2011.SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas organizācija”
08.09.2011.SIA „ALBA 5”
Elektronisko sakaru nozarē:
29.04.2011. organizēta uzklausīšanas
sanāksme
par
projektu
„Numura
saglabāšanas pakalpojuma noteikumi”;
14.06.2011. organizēta uzklausīšanas
sanāksme par projektu „Vispārējās atļaujas
noteikumi”

6.5. Konsultāciju dokumenti elektronisko sakaru nozarē

1. – 4.cet.

6.5.1. Konsultāciju dokuments par LRIC modeļa izstrādi un
ieviešanu

1.cet.

Apstiprināts padomes sēdē 30.03.2011.,
publicēts 01.04.2011.

6.5.2. Konsultāciju dokuments par savienojuma pabeigšanas
tarifu regulēšanu 2012.- 2014.gadā

4.cet.

Apstiprināts padomes sēdē 02.11.2011.,
publicēts 09.11.2011.

6.5.3. Konsultāciju dokuments par nomāto līniju minimālās
kopas tirgu

4.cet.

Publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
09.11.2011

6.5.4. Konsultāciju dokuments par balss savienojumu
pabeigšanas individuālos mobilo elektronisko sakaru tīklos
tirgu.
6.6. Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
pārskata un pārskata par pakalpojumu lietotāju sūdzībām
un pretenzijām par 2010. gadu publiskošana

4.cet.

Publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
25.10.2011

2. cet.
(P)

30.03.2011. pārskats par elektronisko
sakaru
pakalpojumu
kvalitāti
par
2010.gadu apstiprināts padomes sēdē un
ievietots Komisijas mājas lapā.;
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6.7. Pasta pakalpojumu kvalitātes pārskata un pārskata
par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un pretenzijām par
2010. gadu publiskošana

2. cet.
(P)

6.8. Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas metodikas
ievērošanu elektronisko sakaru nozarē sagatavošana un
publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

4.cet.
(P)

6.9. Ziņojuma par universālā pakalpojuma saistību
tīrajām izmaksām sagatavošana un publicēšana laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”

6.10. Ziņojums par konsultācijas dokumentu par regulētu
piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves tīkliem

6.1 6.11. Ziņojuma par elektroenerģijas sistēmas operatora
darbības uzraudzības rezultātiem sagatavošana un
publicēšana

6.12. Ziņojuma par dabasgāzes apgādes sistēmas darbības
aspektu uzraudzības rezultātiem sagatavošana un
publicēšana
6.13. Komisijas izdoto tiesību aktu un citu dokumentu
publicēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.cet.
(P)

2.cet.
(P)

3.cet.
(P)

4.cet.
(P)

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
30.03.2011. pārskats par elektronisko
sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām
par 2010.gadu apstiprināts padomes sēdē
un ievietots Komisijas mājas lapā.
30.03.2011.
pārskats
par
pasta
pakalpojumu kvalitāti par 2010.gadu
apstiprināts padomes sēdē un ievietots
Komisijas mājas lapā.;
30.03.2011.
pārskats
par
pasta
pakalpojumu lietotāju
sūdzībām par
2010.gadu apstiprināts padomes sēdē un
ievietots Komisijas mājas lapā.

15.12.2011. Ziņojums izskatīts padomes
sēdē
21.12.2011. Ziņojums publicēts laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”
05.10.2011. Ziņojums izskatīts padomes
sēdē;
11.10.2011. Ziņojums publicēts laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”
30.03.2011. Ziņojums par konsultācijas
dokumentu par regulētu piekļuvi nākamās
paaudzes piekļuves tīkliem apstiprināts
padomes sēdē
Saskaņā ar grozījumiem Elektroenerģijas
tirgus likumā, kas stājās spēkā 2011.gada
11.augustā, regulators turpmāk sertificē
pārvades sistēmas operatoru un gatavo
ziņojumu
Eiropas
Komisijai
un
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai,
kuru publicē Komisijas mājas lapā.
Ziņojums Eiropas Komisijai nosūtīts
26.10.2011.
Ziņojums
apstiprināts
12.10.2011.
padomes sēdē un publicēts Komisijas
mājas lapā
Komisijas izdoto tiesību aktu un citu
dokumentu publicēšana tiek veikta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņos.

7. Komisijas attīstība un darbības nodrošināšana
7.1. 7.1.Darbinieku profesionālo zināšanu un darba prasmju
pilnveidošana
7.1.1. Semināru, konferenču, kursu un apmācības programmu
organizēšana un norise

Saskaņā ar plānu

Ad:
Tika regulāri nodrošināta apmeklētībaatbalstot darbinieku apmācību dažāda
veida un rakstura semināros, kursos,
mācību ciklos u.c. mācību pasākumos –
kopā 59 pasākumi.
Papildus tam 3 darbinieki piedalījās
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
Francijas Kultūras centra organizētajos
franču valodas kursos.
LRn;
01.06.2011.
Daugavpilī
organizēja
semināru par
grozījumiem
SPRK
2010.gada 12.maija lēmumā Nr.1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” un reģionālo
nodaļu līdzdalību tarifu izstrādē, sniedzot
konsultācijas
komersantiem
par
jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu.;
VRn:
04.08.2011. Sadzīves atkritumu poligonā
Daibe organizēja informatīvo semināru par
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā
16.08.2011. Limbažu novadā organizēja
informatīvo
semināru
par
ūdenssaimniecības pakalpojuma objektu
darbu
ESPd:
Dalība ar ziņojumu SPRK 10 gadu
jubilejas konferencē;
Novembrī – decembrī organizēti 10
semināri par regulēšanas jautājumiem
elektronisko sakaru nozarē.

7.2. Komisijas sadarbība
7.2.1. Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un citu
valstu regulatoriem

Saskaņā ar plānu

Galvenās sadarbības aktivitātes:
ES
Dzelzceļš
- Dalība ES Dzelzceļa regulatoru
organizācijas
IRG-Rail
dibināšanā
(9.06.2011.).
- Dalība IRG Rail pozīcijas dokumenta
sagatavošanā par jauno dzelzceļa regulas
priekšlikumu.
- Dalība EK rīkotajās dzelzceļa nozari
uzraugošo valsts iestāžu dgr.
Elektroniskie sakari
- Dalība ES Elektronisko sakaru
organizācijas BEREC dibināšanā;
Dalība
IRG/BEREC
plenārsēdē,
kontakttīkla sanāksmēs un dažādu ekspertu
dgr;
- Dalība EK komisijās/darba grupās
(COCOM, ECC TRIS PT2 u.c.).
- 21.-22.06. EK Elektronisko sakaru
komitejas (ECC NaN PT TRĪS) dgr
sanāksmes par regulēšanas tehnisko
problēmu risināšanu organizēšana/ dalība
diskusijās.
- 25.-26.08. BALTREG
sanāksme par aktuāliem ESP regulēšanas
jaut.
-30.06. dalība Eiropas Komisijas Austrumu

33
Pasākums/Uzdevums

Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
partnerības projektā (EaP)
- Ziņojumi par tirgus uzraudzību
elektronisko sakaru nozarē
- BEREC pamatprogrammas īstenošanas
dgr ziņojuma par numerācijas pārrobežu
pieejamību rakstīšana.
Enerģētika
- Dalība ES Enerģētikas regulatoru
sadarbības organizācijas ACER dibināšanā
(3.03.2011.).
- 3.enerģētikas pakete: konsultācijas ar
EK, ES regulatoriem, attiecīgo dokumentu
gatavošana/vērtēšana.
- ERI: SPRK kā Baltijas elektrības
reģionālās iniciatīvas (ERI) atbildīgā
regulatora pienākumi, t.sk.:

ceturkšņa
atskaišu
iesniegšana
ERGEG/ACER;
 informācijas sagatavošana par Baltijas
reģionu ERGEG gada pārskatam/RI
konferencei/ERGEG
mājas
lapai/EK
pētījumam "Study on the Regional
Initiatives";
 informācijas apmaiņa starp Baltijas
valstu regulatoriem un citiem elektrības
tirgus dalībniekiem;
 02.-03.06. Baltijas Elektroenerģijas
tirgus mini-forums/dgr sanāksmes;
 ACER/EK iesniegts SPRK apkopotais
un sagatavotais Baltijas ERI darba plāns
2011.-2014.gadam atbilstoši EK BEMIP
dokumentam;
 dalība ACER ERI dgr.;
 dalība EK/ACER dgr par Baltijas
starpsavienojumu plānu (BEMIP).
- 26.-28.04. Divpusējā tikšanās ar Beļģijas
Enerģētikas
regulatora
ekspertiem
ieejas/izejas tarifu sistēmas izstrādes
jautājumos.
- 17.-19.05. Dalība Polijas ĀM/ASV
Valsts dep. kopīgi rīkotajā 2.Eiropas
slānekļa gāzes konferencē.
- 19.09. CEER dgr par enerģētikas
regulatoru
pārrobežu
sadarbību
(organizēšana/dalība diskusijās).
- Dalība EK, ACER gāzes dgr u.c.
- Dalība CEER divpusējās darba
sanāksmēs ar Krievijas Federācijas
regulatoru.
Pasts
- Dalība EK Pasta direktīvas komitejā.
- Dalība IRG-Post;
- Dalība ERGP plenārsēdē, kontakttīkla
sanāksmēs, izmaksu/cenu regulēšanas dgr.
-Dalība CERP plenārsēdēs;
- 21.-22.09. CEPT dgr sanāksme par
numerāciju
(organizēšana/dalība
diskusijās).
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7.2.1.1. Pasākumu plānošana un iespējama dalība Twinning
projektā sadarbībā ar citu valstu regulatoriem

Termiņš

1. – 4. cet.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
- Dalība EK forumā par pasta tirgus
liberalizāciju.
Visas nozares, JD
- Regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES
valstu
regulatoriem
par
dažādiem
regulēšanas
jautājumiem,
aizpildot
elektroniskus informācijas pieprasījumus,
aptaujas, atjaunojot datus, nosūtītas >60
anketas, u.c.
Citas starptautiskās organizācijas
- Sadarbība ar ERRU (dalība ERRA
Licencēšanas, Tarifu un Juridiskajā dgr;
Augsta līmeņa sanāksmēs; anketas,
dokumentu izstrāde);
- Sadarbība ar ICER
- Sadarbība ar NARUC.
- Sadarbība ar ITU.
- Dalība ANO Eiropas Ekonomikas
komisijas Enerģētikas komisijas sesijā par
ilgtspējīgu enerģētikas attīstību.
SPRK pieredzes nodošana
Elektroniskie sakari
23.-25.05. Seminārs Ukrainas ESP
regulatoram par aktuāliem elektronisko
sakaru regulēšanas jautājumiem (SPRK un
NKRZ sadarbības līguma ietvaros).
29.06.-1.07. SPRK pieredzes nodošana
interneta piekļuves un kvalitātes lietās
seminārā Viļņā Austrumu partnerības
ietvaros.
28.-29.07. Gruzijas ES regulatora vizīte:
SPRK pieredze Interneta kvalitātes
nodrošināšanā
22.09. TAIEX/Ukrainas regulators SPRK
par ES regulējuma ieviešanu
26-28.09. Potenciālo ES dalībvalstu
regulatoriem par pakalpojumu kvalitātes
kontroli/klientu interešu aizstāvību
01.-04.11. TAIEX/Kosovas ES regulators
SPRK pieredze ES likumdošanas ietvara
īstenošanā
Enerģētika
25.-27.10. SPRK pieredze ES regulēšanas
ietvara ieviešanā,
Armēnijas reg.,
INOGATE/EK/ERRA
Daudznozaru regulēšana
28.10.
Lietuvas
Enerģētikas
reg./prezidentūras konference Vispārējās
ekonomiskās
intereses
daudznozaru
pakalpojumu regulēšana. Latvijas pieredze
Kopumā 2011.gadā SPRK darbinieki
piedalījās 113 pasākumos ārpus Latvijas
robežām, t.sk. 33 pasāk. izdevumus pilnībā
vai daļēji sedza EK un 1 – Polijas
prezidentūra. Notika 41 uzstāšanās.
Konsorcijā ar Spānijas regulatoru CMT un
Zviedrijas regulatoru PTS iegūtas tiesības
nodrošināt Twinninga projekta ieviešanu
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7.2.1.2. IRG GA/BEREC Plen sanāksmes organizēšana Rīgā

7.2.2. Sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstiskām
organizācijām ārējo sakaru jautājumos

Termiņš

1.cet.

1. – 4. cet.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
Ukrainā elektronisko sakaru nozarē;
Sagatavots un iesniegts apstiprināšanai EK
TWINNING līguma projekts.
24.-25.02.2011. Eiropas Elektronisko
sakaru
regulatoru
sanāksmju
organizēšana/dalība
dienaskārtības
jautājumos.
Ad Pn:
piedalījās ar SPRK personālu saistītu
ziņojumu sagatavošanā - dažādi par SPRK
personālu pārskati vai ziņojumi, kas
sagatavoti pēc darbinieku lūguma, kas
nepieciešami
sadarbībai
ar
starptautiskajām organizācijām
ĀSn:
1. Sadarbība ar EM, SM, ĀM, Dzelzceļa
administrāciju, Latvijas institūtu par
starptautiskās sadarbības jautājumiem.
2. Dalība ĀM OECD KP.
3. Sadarbība ar Latvijas pārstāvniecību ES
3.enerģētikas
paketes,
pārkāpumu
procedūru jautājumos.
4. Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un
pārstāvniecībām Latvijā.

7.2.3. Sadarbība ar Konsultatīvo padomi
7.3. Iekšējo auditu veikšana

7.3.1.Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas uzturēšana
7.4. Komisijas pārstāvība tiesvedības procesos

Pēc nepieciešamības
Saskaņā ar plānu

Veikti auditi:
07.02.2011 – 01.04.2011. ”Plānošanas
1. – 4. cet.
process
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisijā”;
03.03.2011 – 24.05.2011.
”Amatu apraksti, pienākumu sadale, to
izpildes
uzraudzība,
noslogotība,
personīgas lietas”;
22.03.2011 – 17.05. 2011.
Tika ņemta dalība Finanšu ministrijas
rīkotā iekšējā audita struktūrvienību
salīdzinoša pārbaudē
13.06.2011.- 07.09.2011. „Grāmatvedības
uzskaite
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisijā”
29.08.2011-21.11.2011. „Normatīvo aktu
izstrāde
un
uzturēšana,
atzinumu
sniegšana. Administratīvā pārkāpuma
lietas vešana”
Uzsākti auditi:
21.11.2011„Iekšējā informācijas aprite un
dokumentu pārvaldība”.
1. – 4. cet
Patstāvīgi
Elektronisko sakaru un pasta jomā
Saskaņā ar tiesvedības
1. 20.01.2011.
ar
Administratīvās
procesa virzību
apgabaltiesas
lēmumu
izbeigta
tiesvedība lietā, kas ierosināta,
pamatojoties
uz
SIA
„Tele2”
pieteikumu par 27.01.2010. lēmumu
Nr.33 „Par strīda izskatīšanu starp
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA un
SIA „Tele2”.
2. 12.01.2011. dalība Administratīvās
rajona tiesas sēdē par SIA „Baltkom
TV SIA” pieteikumu par Komisijas
17.12.2008. lēmuma Nr.469 „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lattelecom” vienreizējo maksu par
galalietotājam lietošanā nodotā numura
pārvietošanu” atcelšanu. 15.02.2011.
Administratīvās rajona tiesas lēmums
par Komisijas labvēlīgs Komisijai.
3. 12.04.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „Baltkom TV
SIA” apelācijas sūdzību par Komisijas
17.12.2008. lēmuma Nr.469 „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lattelecom” vienreizējo maksu par
galalietotājam lietošanā nodotā numura
pārvietošanu” atcelšanu.
4. 15.03.2011. sagatavoti rakstveida
paskaidrojumi par SIA „Baltkom TV
SIA” pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta, atļaujot SIA
„Baltkom
TV
SIA”
izmantot
UMTS/IMT
sistēmas
2500MHz2690MHz frekvenču spektra joslā,
izdošanu un materiālo zaudējumu
atlīdzināšanu.
5. 23.09.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums
par
SIA
„CSC
Telecom” pieteikumu par Komisijas
10.08.2011. lēmuma Nr.217 „Par
starpsavienojumu tarifu regulēšanas
saistības piemērošanu” atcelšanu un
darbības apturēšanu.
6. 05.10.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „IZZI”
pieteikumu par Komisijas 10.08.2011.
lēmuma Nr.218 „Par būtisku ietekmi
savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā
individuālajā publiskajā telefonu tīklā
tirgū”
atcelšanu
un
darbības
apturēšanu.
7. 05.10.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „Fastnets”
pieteikumu par Komisijas 10.08.2011.
lēmuma Nr.218 „Par būtisku ietekmi
savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā
individuālajā publiskajā telefonu tīklā
tirgū”
atcelšanu
un
darbības
apturēšanu.
8. 05.10.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „Rigatta ”
pieteikumu par Komisijas 10.08.2011.
lēmuma Nr.218 „Par būtisku ietekmi
savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā
individuālajā publiskajā telefonu tīklā
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Termiņš

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
tirgū”
atcelšanu
un
darbības
apturēšanu.
9. 07.10.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „Baltkom TV
SIA” pieteikumu par Komisijas
10.08.2011. lēmuma Nr.217 „Par
starpsavienojumu tarifu regulēšanas
saistības piemērošanu” atcelšanu un
darbības apturēšanu.
10.
07.10.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „Telenet”
pieteikumu par Komisijas 10.08.2011.
lēmuma Nr.217 „Par starpsavienojumu
tarifu
regulēšanas
saistības
piemērošanu” atcelšanu un darbības
apturēšanu.
11.
25.10.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par AS „Telekom
Baltija” pieteikumu par Komisijas
10.08.2011. lēmuma Nr.217 „Par
starpsavienojumu tarifu regulēšanas
saistības piemērošanu” atcelšanu un
darbības apturēšanu.
12.
25.10.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „Interneta
pasaule” pieteikumu par Komisijas
10.08.2011. lēmuma Nr.217 „Par
starpsavienojumu tarifu regulēšanas
saistības piemērošanu” atcelšanu un
darbības apturēšanu.
16.11.2011.
sagatavots rakstveida paskaidrojums
par SIA „Baltkom TV SIA” apelāciju
par Komisijas 10.08.2011. lēmuma
Nr.217 „Par starpsavienojumu tarifu
regulēšanas saistības piemērošanu”
atcelšanu un darbības apturēšanu.
13.
08.11.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums par SIA „Telegrupa
Baltijā” pieteikumu par Komisijas
10.08.2011. lēmuma Nr.218 „Par
būtisku
ietekmi
savienojumu
pabeigšanas fiksētā vietā individuālajā
publiskajā telefonu tīklā tirgū”
atcelšanu un darbības apturēšanu.
Pašvaldību jomā:
1. 21.01.2011. sniegts rakstveida
paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par admin. lietu
Nr.A43007510 pēc SIA „Rīgas
ūdens” pieteikuma par SPRK
17.11.201. lēmuma Nr.518 „Par
strīda starp A.Bondaru un SIA
„Rīgas
ūdens”
izšķiršanu”
atcelšanu.
2. 28.01.2011. sagatavota papildu
informācija,
21.03.2011.rakstveida
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par admin. lietu
Nr.A42857309 pēc J.Maklakova
un Maļinovsku pieteikuma par
Rīgas
rajona
pašvaldību
regulatora 19.05.2009. lēmuma
atzīšanu par prettiesisku un
atcelšanu..; Piedalīšanās tiesas
sēdē:. 29.04.2011.; 07.10.2011.
21.10.201111.02.2011.
un
31.03.2011.(sakarā ar pagaidu
noregulējumu)
sagatavoti
rakstveida
paskaidrojumi
Administratīvajai
apgabaltiesai
par Romāna Bedina pieteikumu
par
SPRK
2010.gada
10.novembra lēmuma Nr.510
atcelšanu, lieta Nr.A43003611.
25.02.2011.
sagatavots
paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par Romāna Bedina
apelācijas
sūdzību
lietā
Nr.A42777209
par
SPRK
01.04.2009. lēmuma Nr.73 „Par
AS
„Rīgas
siltums”
siltumenerģijas
tarifiem”
atcelšanu
03.03.2011.sagatavots rakstveida
paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par 61 pieteicēju,
kurus
pārstāv
biedrība
„Mežmalas” lietā Nr.A43003911
par labvēlīga administratīvā akta
izdošanu. Piedalīšanās tiesas sēdē
25.10.2011.
21.03.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par paskaidrojuma
sniegšanu lietā Nr.A42857309.
31.03.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par Romāna Bedina
2011.gada 10.marta lūgumu par
pagaidu noregulējuma līdzekļa
piemērošanu
(lieta
Nr.A43003611)
27.05.2011. sagatavots rakstveida
paskaidrojums Administratīvajai
rajona tiesai par Igora Cirša
iesniegto sūdzību par publisko
tiesību subjekta noteikšanu, no
kura
prasāms
zaudējuma
atlīdzinājums, kas tai nodarīts ar
Jūrmalas pilsētas sabiedrisko
pakalpojumu
regulatora
2005.gada 23.septembra lēmumu
Nr.10.
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
9. 07.11.2011. piedalīšanās tiesas
sēdē, kas ierosināta par Rīgas
rajona regulatora 29.04.2008.
lēmuma par ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifu apstiprināšanu
Garkalnes pagasta „Padebešos”
atcelšanu. 29.12.2011. sagatavots
atzinums.
10. 01.12.2011. piedalīšanās tiesas
sēdē par Ventspils regulatora
06.10.2008.
lēmuma
par
ūdensapgādes un kanalizācijas
tarifiem atcelšanu.
11. 05.12.2011. piedalīšanās tiesas
sēdē sakarā ar N.Zaicevas
pieteikumu par labvēlīga akta
izdošanu.

Termiņš

Enerģētikas jomā:
1. Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par biedrības „Mazās
hidroenerģētikas asociācija” un
zemnieku
saimniecības
„Dzirnavas”
pieteikumu
par
Komisijas
2010.gada1.aprīļa
lēmuma
Nr.123
„Par
iesniegumiem
elektroenerģijas
realizācijas
vidējā
tarifa
noteikšanai”
atcelšanu
un
labvēlīga administratīvā akta
izdošanu; dalība 17.05.2011.tiesas
sēdē; 31.05.2011.paskaidrojumi
par iespējamās trešās personas
iestāšanos lietā; 19.12.2011. lieta
izskatīta pēc būtības
2.

Lieta par SIA „E.Energy”
pieteikumu
par
Komisijas
2007.gada 19.decembra lēmuma
Nr.602 „Par akciju sabiedrības
„Sadales tīkls” elektroenerģijas
sadales sistēmas pakalpojumu
tarifiem”
atcelšanu;
dalība
18.05.2011.tiesas
sēdē;
08.07.2011.kasācijas sūdzība par
Administratīvās
apgabaltiesas
09.06.2011.spriedumu

3.

Lieta Administratīvajā rajona
tiesā par AS „Sadales tīkls”
pieteikumu
par
Komisijas
25.08.2010. lēmuma Nr.350 par
strīda ar G.Paškēviču izšķiršanu
atcelšanu; 06.12.2011. tiesa lietu
izbeidza, jo pieteicējs atteicās no
prasījuma.

4.

Lieta Administratīvajā rajona
tiesā par A.Apšas pieteikumu par
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
labvēlīga administratīvā akta
izdošanu attiecībā uz pieslēguma
maksas noteikšanu; 18.07,2011.
Komisijai labvēlīgs 1.instances
spriedums; 16.09.2011.Komisijas
paskaidrojums par pieteicēja
apelācijas sūdzību; 10.10.2011.
tiesas lēmums par apelācijas
tiesvedības ierosināšanu.

Termiņš

5.

Lieta Administratīvajā rajona
tiesā par I.Priedīša pieteikumu par
SPRK faktisko rīcību saistībā ar
sūdzības izskatīšanu par skaitītāju
maiņu; dalība 01.02.2011.tiesas
sēdē;
14.03.2011.apelācijas
sūdzība
par
22.02.2011.Administratīvās
rajona tiesas spriedumu

6.

Lieta Administratīvajā rajona
tiesā par SIA „L53” pieteikumu
par SPRK faktisko rīcību saistībā
ar
elektroenerģijas
piegādes
līguma noslēgšanu;

7.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā
par
E.Ceras
pieteikumu par Komisijas 2011.
gada 16. februāra lēmuma Nr. 40
“Par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2008.gada
20.februāra
lēmuma
Nr.52
atcelšanu”
(Lēmums
Nr.40)
atcelšanu;
27.05.2011.paskaidrojumi

8.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā
par
E.Ikvilda
pieteikumu par Lēmuma Nr.40
atcelšanu;
06.06.2011.paskaidrojumi

9.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā
par
E.Ikvilda
pieteikumu par Komisijas 2011.
gada 09. februāra lēmuma Nr. 33
„Par
obligātā
iepirkuma
komponentēm un elektroenerģijas
tirdzniecības
vidējo
tarifu
saistītajiem
lietotājiem
no
2011.gada 1.aprīļa” atcelšanu;
06.06.2011.paskaidrojumi

10.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par K.Ozoliņa un
A.Pauliņa
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi

11.

Lieta

Administratīvajā
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Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
apgabaltiesā
par
I.Poikāna
pieteikumu par Lēmuma Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi
Administratīvajai apgabaltiesai un
08.06.2011.paskaidrojumi
AT
Senātam
par
I.Poikāna
blakussūdzību;
17.06.2011.
Senāts blakussūdzību noraidīja.

Termiņš

12.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par J.Rudņickas un
līdzpieteicēju pieteikumu par
Lēmuma Nr.40 atcelšanu;

13.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Sātiņi-S
pieteikumu par Lēmuma Nr.40
atcelšanu;
13.05.2011.paskaidrojumi;
01.07.2011.paskaidrojumi
AT
Senātam
par
blakussūdzību;
08.07.2011. Senāts blakussūdzību
noraidīja

14.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par M.Stefanes un
līdzpieteicēju pieteikumu par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.05.2011.paskaidrojumi;
01.08.2011.
paskaidrojumi
Senātam par M.STefanes un
līdzpieteicēju
blakussūdzību;
08.09.2011.Senāts blakussūdzību
noraidīja

15.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā
par
R.Strodes
pieteikumu par Lēmuma Nr.40
atcelšanu;
07.04.2011.paskaidrojumi, dalība
14.04.2011. tiesas sēdē par
pagaidu aizsardzības līdzekļa
piemērošanu

16.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā
par
P.Vilka
pieteikumu par Lēmuma Nr.40
atcelšanu;
06.06.2011.paskaidrojumi;

17.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Skrīveru novada
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);

18.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Ogres novada
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citi dokumenti
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);
13.06.2011.paskaidrojumi
AT
Senātam
par
blakussūdzību;
Senāts atstāja negrozītu AAT
lēmumu.

Termiņš

19.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Mārupes novada
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);

20.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Baldones novada
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
20.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);

21.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Ķeguma novada
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
20.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);
09.06.2011.paskaidrojumi
Senātam
par
blakussūdzību;
Senāts atstāja negrozītu AAT
lēmumu

22.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Ķekavas novada
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);

23.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Kocēnu novada
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);

24.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par Pļaviņu novada
pašvaldības
pieteikumu
par
Lēmuma
Nr.40
atcelšanu;
13.04.2011.paskaidrojumi (lieta
izbeigta
ar
05.05.2011.AAT
lēmumu);
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Termiņš
25.

Lieta Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesā par SIA
Sandlers prasības pieteikumu par
pienākuma
uzlikšanu
AS
„Latvijas
Gāze”
noslēgt
dabasgāzes piegādes līgumu;
03.06.2011.paskaidrojumi

26.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA VĒJA
PARKS 10-20 pieteikumu par
Komisijas bezdarbības, neizdodot
administratīvo aktu, atzīšanu par
prettiesisku, administratīvā akta
izdošanu
un
zaudējumu
atlīdzinājumu;
02.06.2011.paskaidrojumi lietā;

27.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Braslas HES
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;17.06.2011.paskaidroj
umi

28.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Grev
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

29.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Megate
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

30.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA VANKA
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

31.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Vecogre
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

32.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Zilupes HES
pieteikumu
par
labvēlīga
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Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

Termiņš

33.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Stiebriņi
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

34.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Skuķīšu
dzirnavas
pieteikumu
par
labvēlīga administratīvā akta
izdošanu, ar kuru Pieteicējam
tiktu
atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

35.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA MHK Abuls
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

36.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Palsmanes
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

37.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Ozolkalni
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

38.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Dobeles
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
17.06.2011.paskaidrojumi

39.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Mazdambji
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
20.06.2011.paskaidrojumi

40.

Lieta

Administratīvajā
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Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
apgabaltiesā par SIA Viesatas
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
20.06.2011.paskaidrojumi

Termiņš

41.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Dzirnavas
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
20.06.2011.paskaidrojumi

42.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Krēsliņi
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
20.06.2011.paskaidrojumi

43.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Vadakstes
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
20.06.2011.paskaidrojumi

44.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Krīgaļu
dzirnavas
pieteikumu
par
labvēlīga administratīvā akta
izdošanu, ar kuru Pieteicējam
tiktu
atlīdzināti
zaudējumi;
20.06.2011.paskaidrojumi

45.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA ĀŽU HES
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
28.06.2011.paskaidrojumi

46.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Zariņi
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
28.06.2011.paskaidrojumi

47.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Mežrozīte
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
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citi dokumenti
06.07.2011.paskaidrojumi

Termiņš

48.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Eglītis un
biedri pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
06.07.2011.paskaidrojumi

49.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Sankaļi
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
06.07.2011.paskaidrojumi

50.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Cirīšu HES
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
06.07.2011.paskaidrojumi

51.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Annenieku
dzirnavas
pieteikumu
par
labvēlīga administratīvā akta
izdošanu, ar kuru Pieteicējam
tiktu
atlīdzināti
zaudējumi;
06.07.2011.paskaidrojumi

52.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Billes HES
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
14.07.2011.paskaidrojumi

53.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Dzirnavas (2)
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
14.07.2011.paskaidrojumi

54.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Rubīns GG
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
14.07.2011.paskaidrojumi

55.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Rideļu
dzirnavas
pieteikumu
par
labvēlīga administratīvā akta
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izdošanu, ar kuru Pieteicējam
tiktu
atlīdzināti
zaudējumi;
14.07.2011.paskaidrojumi

Termiņš

56.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA GM
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
14.07.2011.paskaidrojumi

57.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Nagļu HES
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
14.07.2011.paskaidrojumi

58.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Tovtra
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
14.07.2011.paskaidrojumi

59.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Galgauskas
dzirnavas
pieteikumu
par
labvēlīga administratīvā akta
izdošanu, ar kuru Pieteicējam
tiktu
atlīdzināti
zaudējumi;
19.07.2011.paskaidrojumi;

60.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA S&E
Management pieteikumu par
labvēlīga administratīvā akta
izdošanu, ar kuru Pieteicējam
tiktu
atlīdzināti
zaudējumi;
19.07.2011.paskaidrojumi;

61.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Grantiņi
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
19.07.2011.paskaidrojumi;

62.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Grīvaišu
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
19.07.2011.paskaidrojumi;

63.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Dzirnavas
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Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
26.07.2011.paskaidrojumi;

Termiņš

64.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par z/s Ezerspīķi
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
26.07.2011.paskaidrojumi;

65.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Mazā Jugla
Hidro pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
26.07.2011.paskaidrojumi;

66.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Grobiņas
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
26.07.2011.paskaidrojumi;

67.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA IU Ceļš
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
31.08.2011.paskaidrojumi;

68.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Spridzēnu
HES pieteikumu par labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
31.08.2011.paskaidrojumi;

69.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA West Energo
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
03.10.2011.paskaidrojumi;

70.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Jecis
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
21.10.2011.paskaidrojumi;
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71.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA Krāce
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru Pieteicējam tiktu atlīdzināti
zaudējumi;
21.10.2011.paskaidrojumi;

72.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā
par
SIA
Hydroenergy Latvia pieteikumu
par labvēlīga administratīvā akta
izdošanu, ar kuru Pieteicējam
tiktu
atlīdzināti
zaudējumi;
09.11.2011.paskaidrojumi;

73.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā
par
A.Korļara
pieteikumu
par
labvēlīga
administratīvā akta izdošanu, ar
kuru AS „ Latvijas Gāze” tiktu
uzlikts
pienākums
noslēgt
dabasgāzes piegādes līgumu;
09.09.2011.paskaidrojumi;

74.

Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par SIA „NIF
Dzīvojamie īpašumi” pieteikumu
par labvēlīga administratīvā akta
izdošanu, ar kuru AS „Latvijas
Gāze” tiktu uzlikts pienākums
noslēgt dabasgāzes piegādes
līgumu;
16.12.2011.
paskaidrojumi.

Dzelzceļa transporta jomā:
1. Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par AS „Baltijas
Ekspresis”
pieteikumu
par
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2009. gada
25. novembra lēmuma Nr. 392
(Prot.Nr.45) „Par maksas par
publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras
izmantošanu
pārvadājumiem 2010. gadam
noteikšanu”
atzīšanu
par
prettiesisku un tā atcelšanu. Lieta
izskatīta pēc būtības 05.12.2011.
un 26.01.2012. būs
tiesas
nolēmums.
2. Lieta
Administratīvajā
apgabaltiesā par AS "Baltijas
Ekspresis"
pieteikumu par
Komisijas 28.11.2008. lēmuma
Nr.451 "Par maksas par publiskās
lietošanas
dzelzceļa
infrastruktūras
izmantošanu
pārvadājumiem
2009.gadam
noteikšanu"
atcelšanu.
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Lieta12.09.2011 izskatīta pēc
būtības pirmajā instancē un
apelācijas kārtībā tiks skatīta
07.02.1012.

Termiņš

7.5. Komisijas budžets
7.5.1 2011.gada budžeta izpildes rezultāti

7.5.2 2012.gada budžeta projekts un Rīcības plānā
2012.gadam iekļaujamie uzdevumi

1.cet.- 4.cet. (P)

3.,4.cet. (P)

14.04.2011.
padomes
sēdē izskatīti
1.ceturkšņa budžeta izpildes rezultāti (prot.
Nr. 12, 15p)
13.07.2011. padomes sēdē izskatīti
2.ceturkšņa budžeta izpildes rezultāti (prot.
Nr. 23. 11p)
19.10.2011. padomes sēdē izskatīti
3.ceturkšņa budžeta izpildes rezultāti (prot.
Nr. 38, 13.p.)
19.10.2011. padomes sēdē apstiprināts
2012.gada budžeta pieprasījums (padomes
lēmums Nr. 338, prot. Nr. 38, 14p)

7.6. Darba vides pilnveidošana

1.- 4. cet.

Komisijas funkciju nodrošināšanas
ietvaros
veikta
913
informācijas
pieprasījumu apstrāde par ziņām, kas
iekļautas valsts nozīmes reģistros (Latvijā
reģistrēto uzņēmumu, amatpersonu un
dalībnieku datu bāzē un uzņēmumu gada
pārskatu reģistrā) par regulējamo nozaru
komersantiem.
Pārskata periodā sagatavoti 772
rīkojumi, kas saitīti ar Komisijas
personālvadību un darba tiesiskajām
attiecībām.
Pārskata periodā sagatavoti 192
rīkojumi, kas saistīti ar Komisijas
darbinieku komandējumiem un darba
braucieniem.
Pārskata periodā sagatavoti 225
rīkojumi, kas saistīti ar Komisijas
grāmatvedības un
finanšu vadības
organizāciju un nodrošināšanu.;
- 13 jaunu darba vietu nodrošināšana biroja
telpās Ģertrūdes ielā 10/12;
- Jaunu biroja telpu apsekošana un
meklēšana komisijas darba nodrošināšanai;

7.7. Valsts iepirkumu organizēšana un nodrošināšana

1.- 4. cet.

1.

2.
3.
4.

Elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitātes mērījumu nodrošināšanalīguma izpildītājs SIA „Lattelecom”;
Komisijas telpu uzkopšana – līguma
izpildītājs SIA „Jumis HB”;
Degvielas iegāde- līguma izpildītājs
SIA „Lukoil Baltija”;
Iepirkumu procedūra Komandējumu
nodrošināšanu SPRK darbiniekiem
(noslēgta vispārīgā vienošanās ar A/S
„FTB Latvija AS Estravel filiāle
Latvijā”, SIA „Ceļojumu birojs
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Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti
„Express Travel”, SIA „Averoja”);
5. Datortehnikas iegāde – līguma
izpildītāji SIA „TelCom”; SIA
„ATEA”;
6. Disku masīva iegāde – izpildītājs A/S
„Baltijas informācijas tehnoloģijas”;
7. Mājas lapas izstrāde un uzturēšana –
izpildītājs SIA „Softikom”
8. Telefonu tīkla kvalitātes kontroles
sistēmas modernizācija – izpildītājs
SIA „Belam Rīga”
9. interneta
piekļuves
pakalpojuma
kvalitātes
kontroles
sistēmas
izvietošana un pieslēgšana – izpildītājs
SIA „Telia Latvija”
10. Telefonu tīkla kvalitātes kontroles
sistēmas tehniskais atbalsts un
administrēšana
un
pakalpojumu
kvalitātes mērījumu konsolidētas datu
bāzes un atskaišu izveide – izpildītājs
SIA „Belam Rīga”
11. Komisijas
darbinieku
veselības
apdrošināšana – izpildītājs SIA
„Balva”;
Pārskata periodā kopumā sagatavoti un
noslēgti 76 līgumi, kas saistīti ar Komisijas
saimniecisko darbību.

7.7.1. Izsoles par LRIC modeļa izstrādi un ieviešanu
organizēšana

2.cet.

7.8. Komisijas 10.gadu darbības pārskata konference

2.cet.

16.06.2011. padomes sēdē izskatīts
Ziņojums par savienojuma pabeigšanas
pakalpojumu
izmaksu
aprēķināšanas
modeļa ieviešanu
10.06.2011.
- Četri SPRK pamatreferāti (par
daudznozaru
regulēšanas
pieredzi;
enerģētikas, elektronisko sakaru un ūdens
saimniecības nozaru regulēšanu).
- Publicēts darbs „Multi-sectoral regulation
of Services of general economic interest.
Ten-year experience in Latvia”.
- Sagatavotas un vadītas diskusijas ar
tirgus dalībniekiem augstāk minētajās
jomās.
- Uzklausīti EK, PB, Vācijas regulatora
viedokļi un pieredze.

