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Informācija par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  

Rīcības plāna 2002.gadam1 izpildi 

SPRK darba pamatvirzieni un svarīgākie pasākumi to īstenošanai 2002.gadā noteikti pamatojoties uz likumu "Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem", Enerģētikas likumu, likumu "Par telekomunikācijām",  Dzelzceļa likumu, Dzelzceļa pārvadājumu likumu, 

Pasta likumu un tiem pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, SPRK darbības stratēģiju un pamatprincipiem, Telekomunikāciju sektora 

politiku, Enerģētikas politiku elektroenerģijas sektorā, Koncepciju par dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijas Republikā saistībā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/30/EC “Par vienotiem noteikumiem iekšējam dabasgāzes tirgum”. 

Darba pamatvirzieni un pasākumi to īstenošanai Izpildes 

termiņš 

Izpilde Papildus informācija 

1. Stratēģisko un metodisko dokumentu izstrāde 

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas hartas 

pilnveidošana atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem 

 Izpildīts  “Pamatnostādnes sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanai Latvijā 2002.-2006.g.g.” apstiprinātas 

06.06.2002. 

1.2. Tarifu aprēķināšanas metodiku izstrāde:    

Elektroenerģijas sektorā    

Elektroenerģijas pārvades tarifu aprēķināšanas metodika jūnijs /  

septembris* 

Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu - 

februāris 

Padome lēma visas metodikas skatīt vienlaicīgi. 

Metodikas ir konceptuāli apstiprinātas. Aprēķina 

piemēri no “Latvenergo” saņemti novembra beigās. 

Metodikas iesniegtas izskatīšanai padomē. 

07.03.2003. organizēta Uzklausīšanas sanāksme. 

Elektroenerģijas sadales tarifu aprēķināšanas metodika jūnijs / 

oktobris* 

Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu - 

februāris 

Elektroenerģijas ražošanas tarifu aprēķināšanas metodika oktobris/ 

novembris* 

Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu - 

februāris 

Elektroenerģijas realizācijas tarifu aprēķināšanas metodika septembris/ Pārcelts uz 2003.g.  

                                                 
1 Rīcības plāns 2002.gadam apstiprināts SPRK padomes 20.03.2002. sēdē, protokola Nr.16 (46), 5.p.; aktualizēts SPRK padomes 26.07.2002. sēdē, 

protokola Nr. 44, 5.punkts 
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oktobris* Rīcības plānu - 

februāris 

Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifu un 

koģenerācijas stacijās ar uzstādīto jaudu virs 4MW saražotās 

elektroenerģijas realizācijas tarifu aprēķināšanas metodika  

jūnijs /  

septembris* 

Izpildīts Apstiprināta 20.08.2002. 

VAS „Latvenergo” iesniegtās pieslēguma maksas metodikas 

projekta analīze 

aprīlis Izpildīts  

Elektrotīkla pieslēguma maksas noteikšanas metodika septembris/ 

septembris* 

Izpildīts Apstiprināta 11.12.2002. 

Elektroenerģijas tarifu  organizācijas koncepcija septembris Izpildīts  

Gāzes sektorā    

Dabas gāzes tarifu aprēķināšanas metodika  maijs /  

decembris* 

Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu - 

janvāris 

Metodikas izskatītas 08.01.2003. padomes sēdē. 

Dabas gāzes uzglabāšanas, pārvades un sadales 

metodikas apstiprinātas konceptuāli.  

Sašķidrinātās gāzes tarifu aprēķinu metodikas 

pārapstiprināšana 

augusts/ 

novembris* 

Padomes lēmums 

un skaidrojums par 

ERP2 metodiku 

piemērošanu. 

Sašķidrinātās gāzes uzņēmumi konkurē, un 

noteiktie maksimālie tarifi ir pietiekoši tirgus 

situācijā. 

Telekomunikāciju un pasta nozarē    

Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika   

maijs /  

septembris* 

Izpildīts Apstiprināta 26.07.2002. 

Priekšlikumi  SIA "Lattelekom" telekomunikāciju 

pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas 

metodikai  

jūnijs Izpildīts  

Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un 

attiecināšanas metodika 

septembris Izpildīts Metodika izstrādāta. 22.01.2003. tiks izskatīta 

padomes sēdē. 

Priekšlikumi pasta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikai  

decembris Izpildīts Balstoties uz priekšlikumiem, tiek izstrādāta 

metodika. 

Dzelzceļa nozarē    

                                                 
2 Energoapgādes regulēšanas padome 
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Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tarifu aprēķināšanas 

metodika  

jūnijs Izpildīts Apstiprināta 15.05.2002. kā pagaidu metodika 

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas 

maksas noteikšanas metodika  

septembris/ 

oktobris* 

Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu - 

septembris 

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets vēl nav 

apstiprinājis virzīšanai uz Saeimu grozījumus 

Dzelzceļa likumā, kas sakārto šo likumu atbilstoši 

Eiropas direktīvu prasībām (kur kā viens no 

papildinājumiem ir šķērssubsīdiju nepieļaušana 

starp kravu un pasažieru pārvadājumiem), 

metodikas izstrādes darba grupā nav vienotības par 

metodikas pamatprincipiem. Lai Latvijas dzelzceļš, 

kā infrastruktūras pārvaldītājs, varētu pārskatīt 

maksu par infrastruktūras lietošanu 2003.gadam, 

kuru tas var pieņemt pēc valsts budžeta 

apstiprināšanas, ir izstrādāts metodikas pagaidu 

variants, kurš pašreiz tiek apspriests, un ir 

paredzams, ka šis variants varētu tikt virzīts SPRK 

padomei izskatīšanai 22.janvāra sēdē.  

1.3. Vienotu pakalpojumu kvalitātes mērīšanas un 

novērtēšanas kritēriju izstrāde  

septembris Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu - maijs 
Kritēriju apzināšana tika veikta 2002. gada augustā 

un septembra sākumā. EAD apkopoja pieejamos 

citu valstu materiālus par regulatoru lomu 

pakalpojumu kvalitātes mērīšanā un izstrādāja 

vispārējo aprakstu (materiāla ievaddaļa). Nozaru 

departamenti apņēmās līdz septembra sākumam 

sagatavot informāciju par savām nozarēm. 

Informāciju iesniedza tikai TPD. No ED un DzTD 

informācija nav saņemta arī pēc atkārtotiem 

atgādinājumiem. Līdz ar to materiālu nav iespējams 

pabeigt. 

1.4. Procedūru un kritēriju izstrāde telekomunikāciju 

nozares uzņēmumu ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanai 

augusts Izpildīts “Noteikumi telekomunikāciju uzņēmumu ar būtisku 

ietekmi tirgū atzīšanai”  apstiprināti 16.05.2002. 

1.5. Universālā pakalpojuma kopas telekomunikāciju 

nozarē, sniegšanas metodikas, vienotu finansēšanas avotu 

un principu noteikšana 

decembris Izpildīts  “Noteikumi par universālā telekomunikāciju 

pakalpojuma saistībām” apstiprināti 28.12.2002. 

Valdības lēmums par Universālā fonda veidošanu 

nav pieņemts, tāpēc arī nevar tikt izstrādāta 

finansēšanas kārtība. 
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1.6. Licencēšanas kārtības SPRK izstrāde marts Izpildīts Noteikumi “Licencēšanas kārtība SPRK” 

apstiprināti 28.03.2002. 

1.7. Licenču prasību un nosacījumu izpildes uzraudzībai 

nepieciešamās informācijas, ko sniedz uzņēmumi, 

definēšana  

novembris Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu (punkts 

5.1.) 

Informācija tika apkopota un ietverta „Kārtības, 

kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji sniedz 

informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai” projektā. 03.07.2002. padomes sēdē tika 

izskatīts minētās kārtības projekts. Tika nolemts 

jautājuma izskatīšanu atlikt un uzdots nozaru 

departamentiem izstrādāt katrai nozarei atsevišķu 

dokumenta projektu par informācijas sniegšanu 

komisijai. 

2. Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze 

2.1.  Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas 

novērtējums  

jūnijs Izpildīts Ir apkopota informācija un veikta analīze. 

2.2. Pārskats par regulējamām nozarēm marts Izpildīts Sagatavots un iekļauts SPRK gada pārskatā. 

2.3. Sabiedrisko pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekmes uz 

patēriņa cenu indeksu novērtējums  

augusts Pētījuma veikšanai no Centrālās statistikas pārvaldes tika pieprasīti un 

saņemti dati par administratīvi regulējamo cenu inflāciju. Saņemtie dati 

neuzrādīja izteiktas tendences un sakarības ar tarifu izmaiņām, līdz ar to, 

nav iespējams modelēt tarifu izmaiņu ietekmi. 

2.4. Mājsaimniecību patēriņa groza (pakalpojumiem) 

analīze  

septembris Izpildīts Analīze veikta un ietverta EM 2002.g. decembra 

ziņojumā par tautsaimniecības attīstību 

3. Patērētāju interešu aizsardzība 

 3.1. Normatīvās bāzes izveide    

Strīdu iepriekšējas ārpustiesas izskatīšanas procedūra marts Izpildīts “Noteikumi par strīdu iepriekšēju ārpustiesas 

izskatīšanu SPRK” apstiprināti 06.03.2002. 

3.2. Strīdu izskatīšana pēc 

nepieciešamības 

Izpildīts 16.05.2002. tika izskatīs strīds starp I.Golstu un 

“Latvijas mobilais telefons SIA”.  

06.11.2002. izskatīts strīds starp a/s “Latvijas gāze” 

un SIA “Bērzes dārzeņi”. 

4. Tarifu analīze un noteikšana 

4.1. Kārtības, kādā SPRK tiek iesniegti, izskatīti un  

apstiprināti sabiedrisko pakalpojumu tarifu projekti, 

izstrādāšana 

novembris Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu - 

septembris 

Informācija attiecībā uz tarifu projektu iesniegšanu 

(iesniedzamie dokumenti, forma u.c.) būtu 

norādāma katrā metodikā atsevišķi. 
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Nepieciešams izstrādāt „Kārtību, kādā Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā tiek izvērtēti 

sabiedrisko pakalpojumu tarifu projekti”. 

4.2. Maksimālā robežtarifa maksas par pasažieru 

regulārajiem autopārvadājumiem (izņemot 

autopārvadājumus starptautiskajos maršrutos), kas tiek 

dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, 

noteikšana 

pēc 

nepieciešamīb

as 

 Nav saņemti ierosinājumi pārskatīt maksimālo robežtarifu. 

4.3. Spēkā esošo regulējamo uzņēmumu tarifu un faktisko 

darbības rezultātu analīze  

pastāvīgi Tiek veikta  

Telekomunikāciju un pasta nozarē    

Pasta pakalpojumu tarifu analīze  pastāvīgi Tiek veikta  

Starpsavienojumu līgumos starp SIA “Lattelekom” un mobilo 

tīklu operatoriem LMT un Tele2 noteikto tarifu analīze  

jūnijs Izpildīts Tarifu analīze veikta. 03.07.2002. ziņojums izskatīts 

padomes sēdē. 

Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu analīze pastāvīgi Tiek veikta  

Enerģētikas nozarē    

A/S “Latvijas gāze”   pastāvīgi Tiek veikta  

SIA “Latvijas propāna gāze”  pastāvīgi Tiek veikta  

VAS “Latvenergo”  pastāvīgi Tiek veikta  

Licencēto sašķidrinātās gāzes apgādes uzņēmumu  finansiālās 

darbības analīze  

pastāvīgi Tiek veikta  

Dzelzceļa transporta nozarē    

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tarifu analīze maijs Izpildīts Analizēts un apspriests ar  a/s “Pasažieru vilciens” 

Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa  infrastruktūras 

pārvaldītāja noteiktās maksas analīze 

jūlijs Izpildīts Jūlijā  analizēts un apspriests darba grupā. 

Pasažieru regulāro autopārvadājumu, kas tiek dotēti no valsts 

budžeta vai valsts speciālā budžeta, tarifu analīze 

oktobris Izpildīts  

5. Licencēšana un uzraudzība 

5.1. Normatīvās bāzes pilnveidošana    

Uzņēmējdarbībai telekomunikācijās izsniedzamo individuālo 

licenču un vispārējo atļauju veidu klasifikācija  

aprīlis Izpildīts 20.maijā rīkota Uzklausīšanas sanāksme. “Noteikumi un 

procedūra vispārējo atļauju reģistrācijai 
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uzņēmējdarbības (komercdarbības) veikšanai 

telekomunikāciju nozarē” apstiprināti 29.05.2002. 

Telekomunikāciju pakalpojumi vai telekomunikāciju 

pakalpojumu grupas, uz kuriem attiecas vispārējo atļauju 

reģistrēšana, noteikšana 

aprīlis Izpildīts 22.maijā rīkota Uzklausīšanas sanāksme. “Noteikumi 

par telekomunikāciju pakalpojumiem un pakalpojumu 

grupām, uz kurām attiecas vispārējo atļauju reģistrēšana 

un individuālo licenču izsniegšana” apstiprināti 

29.05.2002. 

Noteikumu, nosacījumu un procedūru vispārējo atļauju 

reģistrācijai izstrāde 

aprīlis Izpildīts 22.maijā rīkota Uzklausīšanas sanāksme. “Noteikumi un 

procedūra vispārējo atļauju reģistrācijai 

uzņēmējdarbības (komercdarbības) veikšanai 

telekomunikāciju nozarē” apstiprināti 29.05.2002. 

Noteikumu, nosacījumu un procedūru individuālo licenču 

izsniegšanai izstrāde   

aprīlis Izpildīts 22.maijā 2002. rīkota Uzklausīšanas sanāksme. 

“Noteikumi par telekomunikāciju pakalpojumiem un 

pakalpojumu grupām, uz kurām attiecas vispārējo 

atļauju reģistrēšana un individuālo licenču izsniegšana” 

apstiprināti 29.05.2002. 

Nacionālā numerācijas plāna apstiprināšana augusts Izpildīts Nacionālais numerācijas plāns apstiprināts 

29.05.2002. 

5.2. Licenču un atļauju izsniegšana pēc uzņēmuma 

pieprasījuma 

  

Dzelzceļa nozarē   Licences nav izsniegtas  

Licences izniegšana valsts A/S “Latvijas dzelzceļa” meitas 

uzņēmumam starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanai  

pēc uzņēmuma 

pieprasījuma 

Nav saņemts 

uzņēmuma 

pieprasījums 

 

Telekomunikāciju un pasta nozarē   Izsniegtas 20 individuālās licences, reģistrētas 9 

vispārējās atļaujas, pārreģistrētas licences un 

atļaujas 

SIA Lattelekom individuālās licences projekta izstrāde maijs Izpildīts Licences projekts izstrādāts. SIA Lattelekom 

individuālā licence izsniegta 28.12.2002. 

Trešās paaudzes mobilo telefonu sistēmas (UMTS) licences 

nosacījumu izstrāde  

jūnijs Izpildīts Licences projekts izstrādāts. UMTS  licences 

izsniegtas “LMT”(03.12.2002.) un “Tele 2” 

(18.12.2002.) 

Enerģētikas nozarē   Izsniegtas 4 licences elektroenerģijas realizācijai un 

4 elektroenerģijas ražošanai. Pagarinātas 6 

elektroenerģijas realizācijas licences. 
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Izsniegta 1 licence dabasgāzes realizācijai, 5 

licences sašķidrinātās gāzes realizācijai, 1 

sasķidrinātās gāzes sadalei, 1sašķidrinātās gāzes 

uzglabāšanai un uzpildei, 4 licences 

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. 

Licences anulēšana VAS “Latvenergo” elektroenerģijas 

pārvadei un licences izsniegšana A/S "Augstsprieguma tīkls" 

elektroenerģijas pārvadei 

pēc uzņēmuma 

pieprasījuma 

Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu  
Jautājums atlikts sakarā ar ierosināto Satversmes 

tiesu 

Licences anulēšana VAS “Latvenergo” elektroenerģijas 

sadalei un licences izsniegšana jaundibināmam uzņēmumam 

elektroenerģijas sadalei 

pēc uzņēmuma 

pieprasījuma 

Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu 
Nav saņemts uzņēmuma iesniegums 

VAS “Latvenergo” elektrisko tīklu elektroenerģijas 

realizācijas licenču izsniegšana  

pēc uzņēmuma 

pieprasījuma 

Izpildīts 09.10.2002. pagarinātas elektroenerģijas 

realizācijas licences 6 “Latvenergo” filiālēm 

Valsts A/S „Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas realizācijas 

licences pagarināšana vai jaunas licences izsniegšana 

pēc uzņēmuma 

pieprasījuma 

Izpildīts 30.10.2002. izsniegta licence elektroenerģijas 

realizācijai  

5.3. Licences nosacījumu izpildes pārbaude un 

uzņēmumu uzraudzība 

regulāri Izpildīts    

5.4. Pakalpojumu kvalitātes kontrole regulāri Izpildīts   Enerģētikas departaments kvalitātes kontroles 

jautājumos sadarbojas ar Energoinspekciju. 

Telekomunikāciju un pasta departaments veicis 

pakalpojumu kvalitātes kontroli publiskajos 

fiksētajā un mobilajos telekomunikāciju tīklos. 

6. Tiesību aktu projektu izstrāde 

6.1. Pilnveidot likumu "Par sabiedrisko pakalpojumiem 

regulatoriem" un tam pakārtotos tiesību aktus: 

   

Grozījumu MK 03.07.2001. noteikumos Nr.297 „Noteikumi 

par regulējamiem  sabiedrisko pakalpojumu veidiem” izstrāde 

marts Izpildīts  

Noteikumu  “Noteikumi par braukšanas maksas (tarifu) 

maksimālā robežlīmeņa veidošanas kārtību pasažieru 

regulārajiem autopārvadājumiem, kas tiek dotēti no valsts 

budžeta vai valsts speciālā budžeta” izstrāde  

novembris Tikšanās laikā ar Pasažieru pārvadātāju nozares ekspertu padomi 

(19.09.2002.) tika nolemts neaktualizēt jautājumu par maksimālā 

robežtarifa  pārskatīšanu vai tā izmaiņām 

6.2. Pilnveidot un izstrādāt tiesību aktus enerģētikas    
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nozarē: 

Noteikumi „Kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji 

sniedz informāciju par paveikto un plānoto darbību”  

novembris Pārcelts uz 2003.g. 

Rīcības plānu 

(punkts 5.1.) 

03.07.2002. padomes sēdē tika izskatīta „Kārtība, 

kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji sniedz 

informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai”. Tika nolemts jautājuma izskatīšanu atlikt 

un uzdots nozaru departamentiem izstrādāt katrai 

nozarei atsevišķu dokumenta projektu par 

informācijas sniegšanu komisijai. 

Grozījumi Ministru kabineta 22.10.1996. noteikumos Nr.413 

„Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 

decembris Izpildīts MK 30.04.2002. noteikumi nr.178 

6.3. Pilnveidot un izstrādāt tiesību aktus 

telekomunikāciju un pasta nozarē 

atbilstoši 

nepieciešamīb

ai 

Izpildīts Metodika izsaukumu veikšanai balss telefonijas 

pakalpojumu kvalitātes pārbaudēm Lattelekom SIA 

publiskajā telekomunikāciju tīklā 

Metodika izsaukumu veikšanai pakalpojumu kvalitātes 

pārbaudēm publiskajos mobilo telekomunikāciju tīklos 

Metodika izsaukumu veikšanai publisko 

telekomunikāciju tīklu starpsavienojumu pakalpojumu 

kvalitātes pārbaudēm 

Metodika izsaukumu veikšanai publisko 

telekomunikāciju tīklu taksofonu pakalpojumu kvalitātes 

pārbaudēm 

Metodika izsaukumu veikšanai publisko fiksēto 

telekomunikāciju tīklu bojājumu pieteikumu un 

informatīvo pakalpojumu operatoru dienestu 

pakalpojumu kvalitātes pārbaudēm 

Noteikumi par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem 

piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu 

Radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumi 

uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju 

nozarē 

Metodika izsaukumu veikšanai pakalpojumu kvalitātes 

pārbaudēm publiskajos radiokomunikāciju tīklos 

6.4. Pilnveidot un izstrādāt tiesību aktus dzelzceļa nozarē:    

Grozījumu MK 07.10.1997. noteikumos Nr.348 "Atsevišķu 

uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" izstrāde 

marts Izpildīts  

6.5. Pilnveidot ar regulēšanas procesu saistītos tiesību 

aktus: 

   

http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=642&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=642&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=642&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=775&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=775&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=776&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=776&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=776&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=802&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=802&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=802&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=803&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=803&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=803&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=803&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=886&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=886&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=1036&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=1036&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=1036&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=1081&sadala=53
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=1081&sadala=53
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Sagatavot grozījumus, kas nepieciešami normatīvajos aktos 

(Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Likumā Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem), lai SPRK varētu uzlikt 

administratīvos sodus (apzināt administratīvo pārkāpumu 

veidus, sodu veidus, izstrādāt sodu piemērošanas procedūru). 

decembris Izpildīts  

7. Sabiedrības informēšana 

 Interneta mājas lapas izveide marts Izpildīts Interneta mājas lapa izveidota: www.sprk.gov.lv 

Interneta mājas lapas aktualizēšana  regulāri Tiek veikts Regulāri tiek aktualizēta. Izstrādāts projekts, kā 

uzlabot sadaļu “Informācija presei” un tas pārrunāts 

ar departamentu vadītājiem 

Informācijas par SPRK lēmumiem izplatīšana ar masu 

saziņas līdzekļu starpniecību  

regulāri Tiek veikts Informācija par SPRK lēmumiem un citām 

aktualitātēm regulāri tiek izplatīta plašsaziņas 

līdzekļiem. 

 Gada pārskata sagatavošana  jūnijs Izpildīts Gada pārskats sagatavots un 31.05.2002. iesniegts 

Saeimā, izsūtīts dažādām valsts institūcijām un 

nevalstiskām organizācijām, regulējamiem 

uzņēmumiem, publicēts Komisijas interneta mājas 

lapā 

8. Ārējo attiecību veidošana 

8.1. Jaunu kontaktu dibināšana sadarbībai ar 

starptautiskajām organizācijām un citu valstu  

regulatoriem 

pastāvīgi Tiek veikts Nodibināti kontakti ar ASV Ņūdžersijas štata 

Sabiedrisko pakalpojumu komisiju, pasta, 

enerģētikas un telekomunikāciju regulatoriem 

Anglijā, Šveices transporta regulatoru, Francijas 

telekomunikāciju regulatoru 

`Nodibināti kontakti un sadarbība ar Pasaules 

Banku, Phare, TAIEX, USAID/NARUC, OECD, 

EWT Europe&World Trade, Eiropas neatkarīgo 

telekomunikāciju regulatoru grupu (IRG - 

Independent Regulatory Group) 

8.2. Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, kurās 

Komisija ir dalībniece, un regulatoriem 

pastāvīgi Tiek veikts Sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas enerģētikas 

regulatoriem, ERRA (Energy Regulators Regional 

Association) 

Baltijas valstu regulatoru tikšanās par enerģētikas 

jautājumiem organizēšana 

aprīlis Izpildīts Ziemeļ- un Baltijas valstu enerģētikas regulatoru 

tikšanās Rīgā 22.11.02. 



 10 

8.3. Sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstiskām 

organizācijām 

pastāvīgi Tiek veikts Sadarbība ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas 

ministriju, Latvijas pašvaldību savienību, 

Konkurences padomi, Patērētāju tiesību aizsardzības 

centru, Galveno muitas pārvaldi, profesionālām 

asociācijām (Tranzīta biznesa asociāciju, dažādām 

telekomunikāciju nozares asociācijām). Nodibināti 

kontakti ar ārvalstu vēstniecībām Latvijā. 

9. Komisijas profesionālās kapacitātes celšana 

Regulēšanas jautājumiem veltītu semināru, konferenču, 

tikšanos, apmācības programmu organizēšana 

pastāvīgi Tiek veikts Tika organizēti semināri par telekomunikāciju, 

enerģētikas un dzelzceļa nozares regulēšanas 

jautājumiem. 

Piedalīšanās darba grupās, semināros, kursos, apmācības 

programmās un citos pasākumos, kas saitīti ar sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas jautājumiem 

pastāvīgi Tiek veikts Kvalifikācijas celšanai un zināšanu pilnveiidošanai 

komisijas darbinieki ir piedalījušies semināros, 

konferencēs, apmācības programmās gan Latvijā, 

gan ārvalstīs.  

*) metodikas projekts iesniegts padomei / metodika apstiprināta 


