
 

 

 

 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  

Rīcības plāns 2004.gadam  
SPRK darba pamatvirzieni un svarīgākie pasākumi to īstenošanai 2004.gadā noteikti pamatojoties uz likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu 

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

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

politiku, Pasta sektora politiku, Enerģētikas politiku elektroenerģijas sektorā, Koncepciju par dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijas Republikā. 

  

Darba pamatvirzieni un pasākumi to 

īstenošanai, informācija par to izpildi 

Izpilde (ja 

padomes 

lēmums, 

piezīmēts 

burts – P)  

Galvenais  

izpildītājs 

Piezīmes 

I Stratēģisko un metodisko 

dokumentu izstrāde un analīze 

   

1.1. Kvalitātes politikas izstrāde 1.cet. (P) An Izskatīta 13.02.2004 darba apspriedē. Apstiprināta un iekļauta 

Kvalitātes  rokasgrāmatā  23.07.2004 ar izpilddirektora rīkojumu Nr. 

67 

1.2. Metodisko dokumentu izstrāde    

1.2.1. Pazeminātu elektroenerģijas tarifu 

aprēķināšanas metodika (ja elektroenerģijas 

kvalitāte neatbilst spēkā esošajiem standartiem) 

3.cet. (P) Ed 21.04.2004. – padomes sēdē izskatīts starpziņojums; 13.05. 2004. – 

organizēta uzklausīšanas sanāksme; 16.06.2004.un 18.08.2004.-

metodikas projekts  izskatīts padomes sēdē 

Jautājumu atkārtoti izskatīs pēc obligāti piemērojama elektroenerģijas 

kvalitātes standarta apstiprināšanas Ministru kabinetā. 

1.2.2. Pasažieru regulāro pārvadājumu maksas 

maksimālā robežlīmeņa noteikšanas kārtība 

4.cet. (P) Dzd 08.12.2004. tika rīkota darba apspriede par minēto jautājumu. 

16.12.2004. izpildinstitūcija sagatavoja atzinumu Komisijas padomes 

locekļiem ar piedāvājumu saglabāt spēkā esošo, ar Satiksmes 

ministrijas 26.06.2001. rīkojumu Nr.92 apstiprināto maksimālo 

APSTIPRINĀTS  

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes 

2005.gada  12.janvāra sēdē 

Protokols Nr.1 (210) 17.p. 
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robežlīmeni. 

1.2.3. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma 

tīro izmaksu aprēķināšanas metodika 

1.cet. (P) TPd 04.02.2004.Padomes lēmums Nr. 34 

(ir jāizstrādā jauna metodika saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu) 

1.2.4. Pasta paklapojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika 

1.cet. (P) TPd Apstiprināts 21.04.2004. Padomes lēmums Nr.110 

1.2.5. Sašķidrinātās gāzes tarifu aprēķināšanas 

metodika 

4.cet.(P) Ed Apstiprināts 11.11.2004. Padomes lēmums Nr.272 

1.3. Metodiku analīze un pilnveidošana 
 

Pēc 

nepieciešamība

s 

Ed, TPd, Dzd 1. 29.01.2004. padomes lēmums Nr.31. par grozījumiem 

Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā; 

2. Tiek izstrādāti grozījumi Koģenerācijas stacijās saražotās 

siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem 

saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikā.    

3. Izstrādāti un apstiprināti grozījumi Elektroenerģijas realizācijas 

gala tarifu aprēķināšanas metodikā (Padomes lēmums 21.07.2004.).   

1.4. Metodiku izstrāde un pieņemšana Pēc likumu 

pieņemšanas 

  

1.4.1. Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika 

 TPd 06.10.2004. – starpziņojums Padomes sēdē 

21.10.2004. – uzklausīšanas sanāksme 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu jāapstiprina līdz 01.06.2005 

1.4.2. Publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanas maksas noteikšanas 

metodika 

3.cet. Dzd  Padome 30.06.2004 ir konceptuāli apstiprinājusi Metodikas maksas 

aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu pārvadājumiem projektu un uzdevusi 29.07.2004 

organizēt uzklausīšanas sanāksmi par minētās metodikas projektu 
Apstiprināta padomes 22.09.2004. sēdē (lēmums Nr.233). 

1.4.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu 

attiecināšanas un aprēķināšanas metodika 

 TPd Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu jāapstiprina līdz 01.06.2005 
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II Tautsaimniecības un 

regulējamo nozaru analīze 

   

2.1. Regulējamo nozaru analīze Regulāri EAd Iekļauta gada pārskatā, atsevišķu nozaru aktuālo jautājumu analīze 

iekļauta EM ziņojumā par tautsaimniecības attīstību, kā arī izmantota, 

sagatavojot prezentācijas priekšsēdētājai 

2.2. Regulēto nozaru uzņēmumu kapitāla 

atdeves un riska rādītāju salīdzināšana 

Regulāri EAd Apkopoti rādītāji, kas pieejami uzņēmumu publicētajos pārskatos par 

2003.gadu. Padziļināta analīze veikta par telekomunikāciju 

uzņēmumiem, kuri iesnieguši izmaksu aprēķināšanas un 

attiecināšanas ziņojumus. 

2.3. Regulēto pakalpojumu pieprasījuma 

elastības novērtēšana 

Regulāri EAd Veikts pieprasījuma ienākumu elastības novērtējums, izmantojot 

mājsaimniecību budžeta apsekojumos iekļautos rādītājus. Sakarā ar 

to, ka iegūtie rezultāti neuzrāda skaidras tendences un CSP piedāvāto 

datu aprēķina metodes pa gadiem atšķiras, pētījuma rezultāti nav 

izmantojami. Saņemot no uzņēmumiem atskaites par patēriņa apjomu 

periodos, kad mainījušies tarifi, tiks izvērtētas iespējas veikt cenas 

elastības novērtējumu. 

2.4. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu 

regulējamiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem analīze 

Regulāri EAd Veikta analīze par CSP publicētajiem rādītājiem un no CSP 

saņemtajām papildu izstrādnēm. Pēc jaunu datu saņemšanas 2005.gadā 

analīze tiks papildināta.  Analīzes rezultāti tiek iekļauti gada publiskajā 

pārskatā un EM Ziņojumā par tautsaimniecības attīstību.  
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2.5. Tirgu definēšana būtiskas ietekmes 

noteikšanai elektronisko sakaru nozarē 

4.cet.(P) TPd Izpilde jāpārnes uz 2005.gadu.Tirgi ir apzināti, to definēšana jāveic 

saskaņā ar ESL procedūrām 

2.6. Būtiskas ietekmes noteikšanai 

definēto tirgu analīze 

4.cet. TPd Izpilde jāpārnes uz 2005. gadu. Definēto tirgu analīze plānota pēc 

analīzes metodikas sagatavošanas saskaņā ar ESL procedūrām 

2.7. Speciālo prasību elektronisko sakaru 

komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū 

izstrāde 

4.cet.(P) TPd Izpilde jāpārnes uz 2005. gadu. Speciālu prasību komersantiem ar 

būtisku ietekmi tirgū izstrāde plānota pēc analīzes metodikas 

sagatavošanas saskaņā ar ESL procedūrām 

2.8. Sašķidrinātās naftas gāzes tirgus 

analīze 

4.cet.(P) Ed 07.10.2004. ar komisijas rīkojumu Nr.90 izveidota darba grupa. 

Balstoties uz   veikto analīzi apstiprinātas sašķidrinātās gāzes 

vairumtirdzniecības maksimālās cenas (Padomes lēmums 24.11.2004.). 

III Lietotāju interešu aizsardzība 

un pakalpojumu kvalitāte 

   

3.1. Lietotāju sūdzību par regulējamās 

nozarēs sniegtajiem pakalpojumiem 

izskatīšana un analīze  
 

Pastāvīgi TPd, Ed, Dzd  1. Gāzes nodaļā: 13, visas izskatītas; 

2. Elektroenerģijas un koģenerācijas nodaļā: 62, visas izskatītas; 

3. Elektronisko sakaru nozarē: 136, no tām izskatītas 134; 

4. Pasta nozarē: 3, visas izskatītas; 

5. Dzelzceļa transporta nozarē:1 

3.2. Pārskats par pakalpojumu lietotāju 

sūdzībām un pretenzijām 2003.gadā 

regulējamās nozarēs 
 

1.cet. TPd, Ed, Dzd 1. Telekomunikāciju nozarē: pārskats pieņemts zināšanai 04.02.2004. 

padomes sēdē; 

2.  Enerģētikas nozarē: izskatīts 10.03.2004.padomes sēdē; 

3. Dzelzceļa transporta nozarē: pārskats izskatīts 21.04.2004. 

padomes sēdē. 

3.3. Strīdu izskatīšana 

 

Pēc 

nepieciešamība

s 

Jd 1. 16.jūnijā izskatīts strīds starp SIA „Adelina Ltd.” un SIA „TLA 

Dārzeņi” par elektroenerģijas piegādes un lietošanas līgumā 

iekļaujamajiem nosacījumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

2. 30.martā ierosināts un 14.jūlijā izskatīts strīds starp AS „Latvijas 

Gāze” un SIA „Mārupes ziedi” par veidu, kādā  izdarāmi aprēķini 

par nelikumīgi izlietoto dabasgāzi. 
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3. 14.maijā ierosināts un 4.augustā plānots izskatīt strīdu starp SIA 

„Adelina Ltd.” un SIA „TLA Dārzeņi” par SIA „TLA Dārzeņi” 

izteiktā „Brīdinājuma” par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu 

atbilstību normatīvo aktu prasībām. Izskatīts 11.08.2004 

4. Ar Komisijas 31.03.2004. lēmumu Nr.100 izšķirts strīds starp SIA 

„Latvijas Mobilais Telefons SIA” un SIA „Tele 2” 

3.4. Socioloģiskā aptauja par patērētāju 

apmierinātību ar regulējamo pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību 

4.cet. SAn 16.06.2004 iesniegta klientu apmierinātības aptaujas atskaite. 

Decembrī tika veikta atkārtota klientu aptauja, par kuru tiks ziņots 

2005.gada 1.ceturksnī. „Latvijas Fakti” veikuši socioloģisko aptauju 

par Komisijas atpazīstamību 

3.5. Sociālās izslēgšanas novēršana     

3.5.1. Universālā pakalpojuma apjoma 

noteikšana elektronisko sakaru nozarē 

4.cet. (P) TPd Apstiprināts 15.12.04. Padomes lēmums Nr. 305 

3.5.2. Universālā pakalpojuma apjoma 

noteikšana regulējamās nozarēs 

Regulāra 

dalība EM 

veidojamajā 

darba grupā 

TPd, Ed, Dzd Enerģētikas departaments piedalās „ Elektroenerģijas tirgus likuma” 

izstrādē. EM nav izveidojusi darba grupu universālā pakalpojuma 

noteikšanai regulējamās nozarēs 

 

3.6. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 

kvalitātes kritēriju izstrāde dzelzceļa 

transporta nozarē 

4.cet. Dzd Ir veikta iespējamo kvalitātes kritēriju pasažieru pārvadājumos pa 

dzelzceļu izvērtēšana un sagatavots minēto kvalitātes kritēriju 

apkopojums. 

Sakarā ar to, ka grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem”, kuros ir iekļauta norma, ka komisija nosaka kvalitātes 

prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, stājās spēkā ar 2005. 

gada 4. janvāri, 2004.gada rīcības plānā iekļautais jautājums par 

sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriju izstrādi 

Dzelzceļa transporta nozarē tiks pabeigts 2005.gada 1.ceturksnī. 
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3.7. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes 

pārbaude 

Regulāri TPd  

3.7.1. Balss telefonijas pakalpojumu kvalitātes 

mērījumi publiskajos fiksētajos telekomunikāciju 

tīklos 

Saskaņā ar 

grafiku 

TPd Plānoti 42660 izsaukumi fiksēt. tīklā  - izpildīti 42660  

Plānots pārbaudīt 399 taksofonus – pārbaudīti 399 

Plānoti 800 izsaukumi uz operatoru dienestiem – izpildīti 800 

3.7.2. Balss telefonijas pakalpojumu kvalitātes 

mērījumi publiskajos mobilajos 

telekomunikāciju tīklos 

Saskaņā ar 

grafiku 

TPd Plānoti 888 izsaukumi mobilajos tīklos – izpildīti 888 

3.7.3. Starpsavienojumu pakalpojumu kvalitātes 

pārbaudes 

Saskaņā ar 

grafiku 

TPd Plānoti 2600 izsaukumi starpsavienojumos – izpildīti 2600 

3.7.4. Pasta pakalpojumu kvalitātes 

eksperimentālā pārbaude 

Saskaņā ar 

grafiku 

TPd Plānots izsūtīt 400 kontrolvēstules – izsūtītas 400 

3.7.5. Telekomunikāciju kvalitātes pārskata par 

2003.gadu sagatavošana un publiskošana 

1.cet. TPd 10.03.2004. padomes sēdē pieņemts zināšanai 

Publicēts Komisijas mājas lapā internetā 

3.7.6. Enerģētikas nozarē sniegto pakalpojumu 

kvalitātes uzraudzība 

Pēc 

informācijas 

no uzņēmuma 

saņemšanas 

Ed 20.01.2004. ar SPRK rīkojumu Nr.8 izveidota darba grupa par 

elektroenerģijas apgādes kvalitātes jautājumiem. 13.02.2004. un 

27.02.2004. organizētas darba grupas sēdes. 

IV Tarifu analīze un noteikšana    

4.1. Regulējamo uzņēmumu iesniegto 

tarifu projektu analīze un lēmumu 

pieņemšana 
 

Saskaņā ar 

uzņēmuma 

priekšlikumu pēc 

dokumentu 

saņemšanas vai 

Komisijas 

ierosinājuma (P) 

TPd, Ed, Dzd 1. 5 tarifu projekti koģenerācijas stacijām – AS „Jelgavas 

cukurfabrika”, SIA „BaltEnEko” (Ādaži), SIA „Saldus Siltums”; SIA 

„BaltEnEko” (Lielvārde); VAS „Latvenergo” filiāle „Rīgas 

Termoelektrostacijas” ražotne TEC-2 

2. 3 tarifu projekti elektroapgādē – SIA „Vats”(elektroenerģijas 

sadale un realizācija) un  SIA „TLA Dārzeņi” (elektroenerģijas 

sadale); 

3. SNG apgādē (1) – SIA „Latvijas propāna gāze” 
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4. SIA „Lattelekom SIA” abonentu sarunām ar citiem publiskajiem 

telefonu tīkliem: 

 Tarifi zvaniem uz a/s „Telekom Baltija”, SIA „CSC Telecom”, SIA 

„Aeronavigācijas serviss”, SIA „Unistars”, SIA „Telekomunikāciju 

grupa”, SIA „Teledialogs”, SIA „Lattelenet”, SIA „Finors Telekom”, 

SIA „Tele2 Telecom”, SIA „Datagrupa 777”, SIA „Sigis”, VAS 

„Latvijas dzelzceļš”, SIA „Telegrupa globāla”, SIA „D-Com”, SIA 

„Telenet”, SIA „Optron” publiskajiem telefonu tīkliem.  

5. Saņemts AS „Pasažieru vilciens” tarifu projekts 

4.2. Tarifu griestu noteikšana 

elektroenerģijas ražotājiem (HES, TEC), 

pārvadei un sadalei tarifu pārskata cikla 

kārtējam gadam 

4.cet. (P) Ed 1. Apstiprināti siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu griesti  

-21.07.04. VAS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” 

ražotnei TEC -2; 

-14.07.04. AS „Liepājas Siltums”; 

2. 27.10.04. apstiprināti 

- VAS „Latvenergo” filiāles.„Daugavas hidroelektrostacijas”  

saražotās elektroenerģijas tarifu griesti; 

- VAS „Latvenergo” elektroenerģijas pārvades tīklu pakalpojumu 

tarifu griesti ; 

- VAS "Latvenergo" elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu 

griesti. 

 

4.3. Tarifu griestu noteikšana 

uzņēmumam ar būtisku ietekmi fiksētās 

balss telefonijas pakalpojumu tirgū 

4.cet. (P) TPd Informācija no uzņēmuma saņemta 11.03.2004 un papildus 17.05.2004. 

Lēmums par Lattelekom SIA regulēšanas parametriem pieņemts 

28.10.2004. 
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4.4. Tarifu griestu noteikšana vispārējā 

pasta pakalpojuma sniedzējam  

Saskaņā ar 

uzņēmuma 

priekšlikumu pēc 

dokumentu 

saņemšanas (P) 

TPd Izpilde saskaņā ar uzņēmuma priekšlikumu pēc dokumentu saņemšanas.  

4.5. Kvalificēto elektroenerģijas lietotāju 

ietekmes uz elektroenerģijas pārvades un 

sadales pakalpojumu tarifiem un pārējo 

elektroenerģijas lietotāju tarifiem 

izvērtējums 

1.cet. Ed Izskatīts 24.03.2004.padomes sēdē  

4.6. Reģeneratīvo resursu ietekmes uz 

vidējo elektroenerģijas tarifu valstī 

izvērtējums 

3.cet. Ed Pieņemts zināšanai 29.09.2004. Padomes sēdē 

4.7. Sašķidrinātās gāzes 

vairumtirdzniecības maksimālās cenas 

noteikšana 

Pēc 

nepieciešamība

s (P) 

Ed Apstiprinātas sašķidrinātās gāzes vairumtirdzniecības maksimālās 

cenas, kas stājas spēkā ar 2005.g.1.janvāri (Padomes lēmums 

24.11.2004.). 

V Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju licencēšana un 

uzraudzība 

    

5.1. Licenču izsniegšana un vispārējo 

atļauju reģistrēšana  
 

Saskaņā ar 

uzņēmuma 

priekšlikumu 

pēc dokumentu 

saņemšanas (P) 

Ed, TPd, Dzd 1. Gāze: izsniegtas 10 SNG realizācijas licences; 

2. Elektrība un koģenerācija: izsniegtas 11 licences, tai skaitā: 

elektroenerģijas realizācijas – 5; e1elektroenerģijas ražošanas -1; 

elektroenerģijas sadales-1; siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražosāna -4 

3. Dzelzceļš:  izsniegta licence pasažieru pārvadājumiem VAS  

„Latvijas Dzelzceļš” 
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4. Telekomunikācijas: izsniegtas 27 licences, 9 vispārējās atļaujas un 

93 elektronisko sakaru komersanti ir reģistrēti elektronisko sakaru 

komersantu reģistrā 

5. Pasta nozarē:izsniegtas 4 licences; pārreģistrētas 2 licences; 

reģistrētas 12  vispārējās atļaujas  

 

5.2. Licenču un vispārējo atļauju 

nosacījumu precizēšana/grozīšana 
 

Pastāvīgi pēc 

tiesību aktu 

grozījumiem  

vai saskaņā ar 

uzņēmuma 

priekšlikumu 

(P) 

Ed, TPd, Dzd 1. Grozītas 23  licences  gāzes nozares uzņēmumiem, t.sk.: 

SNG uzglabāšanas un iepildīšanas licencēs – 6; 

SNG sadales licencēs - 7, 

SNG realizācijas licencēs - 10. 

2.Grozītas 26 licences elektroenerģijas un koģenerācijas 

uzņēmumiem, t.sk.: 

elektroenerģijas realizācijas licencē -1, 

elektroenerģijas ražošanas VES licencēs  - 11, 

siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai  - 14; 

3. Grozītas 23 licences telekomunikāciju uzņēmumiem 
 

5.2.1. Precizēt sadales operatoru darbības zonas 

 

4.cet. (P) Ed 09.09.2004. ar komisijas rīkojumu Nr.81 izveidota darba grupa 

elektroenerģijas sadales operatoru licenču darbības zonu 

precizēšanai; 

20.09.2004. un 04.10.2004. organizētas darba grupas sēdes; 

17.11.2004. sniegts ziņojums komisijas padomei. 

5.3. Uzraudzība   Energoapgādes uzņēmumu regulāra apsekošana. Pavisam apsekoti 43 

uzņēmumi ( plānoti 34):  

-gāzes apgādē – 28; 

- elektroapgādē  - 15 , tai skaitā viens uzņēmums apsekots kopā ar 

Valsts energoinspekciju (SIA „Latelektro – Gulbene”). 

2004.gada 24.maijā par administratīvā pārkāpuma veikšanu  SIA 

„AGA”   sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un  uzlikts 

naudas sods (Padomes lēmums 02.06.2004.)   

Dzelzceļa nozarē plānots apsekot 4 uzņēmumus, apsekoti 5 

Telekomunikāciju nozarē –  pārbaudes veiktas 10 pasta uzņēmumos 
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un 33 elektronisko sakaru uzņēmumos.  

5.3.1. Tiesību aktu izstrāde uzraudzības 

pilnveidošanai 

   

5.3.1.1. Noteikumi par nepieciešamo informāciju 

regulējamo uzņēmumu licenču nosacījumu 

izpildes uzraudzībai  

1.cet. (P) Ed, TPd, Dzd Ar SPRK padomes 07.04.2004. lēmumu Nr.104. apstiprināti 

Noteikumi par kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji 

iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. 

5.3.1.2. Licenču nosacījumu izpildes uzraudzības 

kārtība 
. 

 Jd Sagatavoti un iesniegti izskatīšanai 14.07.2004 padomes sēdē  

grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas noteikumos un  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 

administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nolikumā. Padome 

pieņēma lēmumu jautājuma izskatīšanu atlikt. 

5.3.2. Starpsavienojumu līgumu noslēgšanas 

procesa uzraudzība 

Regulāri  TPd 1.pusgadā TPD piedalījušies 2 starpsavienojumu līgumu noslēgšanas 

sarunās 

2.pusgadā ESPD ir piedalījies 3 starpsavienojumu līgumu noslēgšanas 

sarunās, no kuriem 2 – ir atrisinātas (parakstīti līgumi starp SIA 

„LMT”un AS „Telekom Baltija”un SIA „Tele2”un AS „Telekom 

Baltija”). 

5.3.3. Noslēgto starpsavienojumu līgumu analīze Regulāri TPd SPRK interneta mājas lapā tiek publicēta noslēgto līgumu tabula. 

Licencēšanas nodaļā tiek apkopota informācija no iesniegto līgumu 

kopijām 

5.4. Administratīvo pārkāpumu lietu 

izskatīšana 
 

Pēc 

nepieciešamība

s 

Jd 1. Enerģētikas nozarē: 2.jūnijā uzlikts administratīvais sods SIA 

„AGA” par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu bez licences. 

2. Administratīvi sodīta SIA „Tele 2” (lēmums pārsūdzēts tiesā, 

tiesas spriedums pārsūdzēts apelācijas kārtībā) 

3.Sagatavoti un iesniegti izskatīšanai 14.07.2004 padomes sēdē  

grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas noteikumos un  

Sabiedrisko pakalpojumu  
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regulēšanas komisijas padomes administratīvo pārkāpumu  

lietu izskatīšanas nolikumā. Padome pieņēma lēmumu jautājuma 

izskatīšanu atlikt. 

4. 01.12.2004 izbeigta lieta uz AS „Telekom Baltija”sūdzības pamata 

pret SIA „Tele2”  un 15.12.2004 pret SIA „LMT” 

5.5. Licenču datu bāzes uzturēšana Pastāvīgi ITn  Licenču datu bāzē ievadītas 222 licences (ieskaitot grozītās),  

izveidotas datu ievades formas, lai no 2005. gada licenču datus varētu 

ievadīt struktūrvienību atbildīgie par licencēšanu. 

VI Tiesību aktu pilnveidošana un 

iniciatīva 

   

6. 1. Likumu pilnveidošana un iniciatīva Pēc 

nepieciešamība

s 

  

6.1.1. Piedalīšanās likumprojekta „Grozījumi 

likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem”” saskaņošanas un izskatīšanas 

procesā.  

 

Pēc 

nepieciešamība

s 

Jd 1.. Saeimā pieņemts 02.12.2004, stājas spēkā 04.01.2005 

2. Dalība starpinstitūciju darba grupā par priekšlikumu saskaņota, 

efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša regulēšanas modeļa 

izveidei izstrādi 

6.1.2. Priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi 

Dzelzceļa likumā” un piedalīšanās izskatīšanas 

procesā 

Pēc 

nepieciešamība

s 

Dzd 04.03.2004. pieņemts likums „Grozījumi Dzelzceļa likumā”. Likumā 

iestrādāti SPRK priekšlikumi. Satiksmes ministrija izstrādājusi 

jaunus grozījumus, uz kuriem sniegts SPRK pozitīvs atzinums. 

6.1.3. Piedalīšanās Elektronisko sakaru 

likumprojekta izstrādes, saskaņošanas un 

izskatīšanas procesā 

 

4.cet.(P) TPd 1. Ir pieņemti Satversmes 81.panta kārtībā Ministru kabineta 

15.04.2004. noteikumi Nr.304; 

2. Komisija ir sniegusi priekšlikumus otrajam lasījumam par projektu 

„Elektronisko sakaru likums” 
3. 28.10.2004. likums pieņemts Saeimā.  
 

6.1.4. Priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi 

Pasta likumā” un piedalīšanās izskatīšanas 

Pēc 

nepieciešamība

TPd Ir pieņemti grozījumi likumā „Pasta likums” 
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6.1.5. Priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi 

Enerģētikas likumā” un piedalīšanās izskatīšanas 

un saskaņošanas procesā 

Pēc 

nepieciešamība

s 

Ed Priekšlikumi grozījumiem Enerģētikas likumā ir iesniegti Saeimā. 

Sagatavoti atzinumi par likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas 

likumā”  un iesniegti Ekonomikas ministrijai (Padomes lēmums 

26.11.2004.) 

6.1.6. Piedalīšanās normatīvo aktu grozījumu 

sagatavošanā sašķidrinātās gāzes sektorā  

Saskaņā ar EM 

darba grupas 

plānu 

Ed Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi 1998.gada 20.janvāra 

noteikumos Nr.23 „Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi””, 

izskatīts 21.04.2004. padomes sēdē un nosūtīts Ekonomikas 

ministrijai tālākai virzībai 

6.2. MK noteikumu pilnveidošana un 

iniciatīva 

Pēc 

nepieciešamība

s 

 1. MK noteikumu projekta „Noteikumi par valsts nodevas likmi par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 2005.gadā” un tā anotācijas 

sagatavošana un līdzdalība tā virzībā (MK pieņemts 30.11.2004); 

2. MK noteikumu projekta „Noteikumi par valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un maksāšanas kārtību” un 

tā anotācijas sagatavošana un līdzdalība tā virzībā (MK pieņemts 

28.12.2004.); 

3.MK protokollēmuma par termiņa pagarinājumu priekšlikumu 

saskaņota, efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša 

regulēšanas modeļa izveidei izstrādei un attiecīga likumprojekta 

izstrādei un tā paskaidrojuma raksta sagatavošana un līdzdalība tā 

virzībā (pieņemts MK 30.11.2004); 

4. MK Koncepcijas „neatkarīgo” (autonomo) iestāžu statusa 

noregulēšanai  un attiecīga rīkojuma projekta saskaņošana 

5. MK noteikumu projekta „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību 

iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp 

valsts un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 

personām” saskaņošana (22.11.2004); 

6. MK noteikumu projekta „Noteikumi par administratīvo pārkāpumu 

protokolu veidlapu un naudas soda kvīšu veidlapu izgatavošanu un 

izmantošanu” saskaņošana (05.11.2004); 
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7. MK noteikumu projekta „Par valsts pārvaldes pakalpojuma 

saņemšanai iesniedzamās informācijas apjoma samazināšanu” 

saskaņošana ; 

8. Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi 1998.gada 

20.janvāra noteikumos Nr.23 „Gāzes piegādes un lietošanas 

noteikumi””, izskatīts 21.04.2004. padomes sēdē un nosūtīts 

Ekonomikas ministrijai tālākai virzībai utt. 

Kopumā Juridiskais departaments sagatavojis 43 atzinumus par MK 

tiesību aktu projektiem. 

6.2.1.  Grozījumu MK 03.07.2001. noteikumos 

Nr.299  „Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas 

noteikumi” izstrāde  

Pēc 

nepieciešamība

s  

Jd Izstrādāti. Tiks virzīti pēc attiecīgiem grozījumiem likumā „Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

6.2.2. MK noteikumu projekts “Grozījumi 

Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos 

Nr.297 „Noteikumi par regulējamiem 

sabiedrisko pakalpojumu veidiem”” 

1.cet. 

4.cet. 

Jd  Ir izstrādāts grozījumu projekts, kas ir atbalstīts Padomes 07.07.2004. 

sēdē un izsludināts VSS 15.07.2004 

(elektronisko sakaru un pasta jomā) 

 Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 

2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.297 „Noteikumi par regulējamiem 

sabiedrisko pakalpojumu veidiem”” sagatavošana un līdzdalība tā 

virzībā (24.09.2004) 

 

6.2.3. MK noteikumu projekts “Grozījumi 

Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra 

noteikumos Nr.348 „Atsevišķu uzņēmējdarbības 

veidu licencēšanas noteikumi” 

1.cet. 

4.cet. 

Jd Ir izstrādāts grozījumu projekts, kas ir atbalstīts Padomes 07.07.2004. 

sēdē un izsludināts VSS 15.07.2004 

(elektronisko sakaru un pasta jomā) 

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 

1997.gada 7.oktobra noteikumos Nr.348 „Atsevišķu uzņēmējdarbības 

veidu licencēšanas noteikumi”” sagatavošana un līdzdalība tā virzībā 

6.3. Komisijas izdoto tiesību aktu 

pilnveidošana un jaunu tiesību aktu 

izstrāde 

   

6.3.1. Grozījumi 29.05.2002. noteikumos 3.cet. (P) TPd Ar Noteikumu vispārējās atļaujas reģistrēšanai elektronisko sakaru 
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“Noteikumi un procedūra individuālo licenču 

izsniegšanai uzņēmējdarbības (komercdarbības) 

veikšanai telekomunikāciju nozarē” 

nozarē spēkā stāšanos Noteikumi zaudējuši spēku (30.06.2004. 

Padomes sēde lēmums Nr.169) 

 

6.3.2. Grozījumi 28.08.2002. noteikumos 

“Noteikumi un procedūra vispārējo atļauju 

reģistrācijai uzņēmējdarbības veikšanai 

telekomunikāciju nozarē” 

4.cet. (P) TPd Ar Noteikumu vispārējās atļaujas reģistrēšanai elektronisko sakaru 

nozarē spēkā stāšanos Noteikumi zaudējuši spēku (30.06.2004. 

Padomes sēde lēmums Nr.169) 

 

6.3.3. Kārtība, kādā Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijā tiek izvērtēti sabiedrisko 

pakalpojumu tarifu projekti  

3.cet.  EAd  Apstiprināta 23.07.2004 ar izpilddirektora rīkojumu Nr. 68 

6.3.4. Noteikumi un procedūra vispārējo atļauju 

reģistrācijai komercdarbības veikšanai pasta 

nozarē 

Pēc Pasta likuma 

grozījumu 

pieņemšanas (P) 

TPd Apstiprināts 21.04.2004. Padomes lēmums Nr.111 

 

6.3.5. Ar Elektronisko sakaru likuma prasībām 

saistīto tiesību aktu izstrāde  

4.cet. TPd 18 normatīvo aktu projekti izstrādāti, 8 apstiprināti atbilstoši MK 

2004.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.304 „Elektronisko sakaru likums”. 

Izstrādāts grafiks ar 2004. gada 28. oktobra likuma „Elektronisko 

sakaru likums”prasībām saistīto tiesību aktu izstrādei līdz 31.05.2005, 

kas sagatavots publicēšanai komisijas mājas lapā. Atbilstoši šim 

grafikam komisijas padomē apstiprināti 3 normatīvo aktu projekti. 

6.3.6. Citu tiesību aktu izstrāde 

 

Pēc 

nepieciešamības 

  1. Noteikumi par vispārējo atļauju pasta nozarē nosacījumiem 

(21.04.2004. lēmums Nr.112); 

2. Vispārējo atļauju reģistrācijas kārtība uzņēmējdarbības 

(komercdarbības) veikšanai pasta nozarē (21.04.2004. lēmums 

Nr.111); 

3. Noteikumi par kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji 

iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. 

4. Kārtība, kādā komisijas deleģētais pārstāvis nodrošina informācijas 

apriti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā par 

starptautiskajās organizācijās izskatāmajiem jautājumiem 

(izpilddirektora rīkojums 12.05.2004.); 



Lappuse 15. no 24 

Darba pamatvirzieni un pasākumi to 

īstenošanai, informācija par to izpildi 

Izpilde (ja 

padomes 

lēmums, 

piezīmēts 

burts – P)  

Galvenais  

izpildītājs 

Piezīmes 

5. Problēmu un priekšlikumu vadības kārtība (izpilddirektora rīkojums 

18.05.2004.); 

6. Darba pilnveidošanas vadlīnijas (izpilddirektora rīkojums 

18.05.2004.); 

7. Grozījumi noteikumos „Par dienesta transportlīdzekļu un personīgo 

transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām” (izpilddirektora 

rīkojums 19.01.2004.); 

8. Elektronisko sūtījumu iekšējās aprites pagaidu instrukcija 

(izpilddirektora rīkojums 05.01.2004.); 

9. Noteikumi par kārtību, kādā tiek ievietota, atjaunota vai papildināta 

informācija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapā 

internetā; 

10. Vadlīnijas darba programmas aktualizēšanai; 

 11. Vadības pārskata organizēšanas kārtība 

 12. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikums; 

13. Darba samaksas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijā;  

14. Grozījumi Noteikumos par kārtību, kādā tiek ievietota, atjaunota vai 

papildināta informācija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

mājas lapā internetā; 

15. SPRK noteikumi par pieeju valsts noslēpumam, NATO un ES 

klasificētai informācijai. 

16. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

Noteikumos un procedūrā individuālo licenču izsniegšanai 

uzņēmējdarbības (komercdarbības) veikšanai telekomunikāciju nozarē; 

17.Grozījumi Noteikumos par speciālajām prasībām telekomunikāciju 

uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū; 

18. Grozījumi Radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumos 

uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē; 

19. Grozījumi Noteikumos par individuālajās licencēs telekomunikāciju 

nozarē iekļaujamajiem noteikumiem un nosacījumiem; 

20. Grozījumi Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikā; 
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21. . Kārtība privāto elektronisko sakaru tīklu pieslēgšanai publiskajiem 

elektronisko sakaru tīkliem 22. Noteikumi vispārējās atļaujas 

reģistrēšanai elektronisko sakaru nozarē; 

23.  Kārtība piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopējas izmantošanas, 

nomāto līniju vai lokālo cilpu atsaistīšanas līguma noslēgšanai; 

24. Strīdu izšķiršanas kārtība elektronisko sakaru nozarē; 

25. Noteikumi numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanai;  

26. Vispārējās atļaujas noteikumi;  

27. Noteikumi par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem 

piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu; 

28. Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina piedāvāto 

elektronisko sakaru pakalpojumu aprakstu un lietošanas noteikumu 

publisku pieejamību; 

29. Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē; 

30. Noteikumu vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanai un 

elektronisko sakaru pakalpojumu pārtraukšana  ;   

31. Augstākā līmeņa domēna vārdu (.lv) apstiprināšanas kārtība;     

32. Noteikumi "Par elektronisko sakaru komersantu sniegto 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes 

pārskatu iesniegšanas kārtību"; 

33. Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrācijas 

paziņojumu nosūtīšanu ;    

34. Vispārējās atļaujas noteikumi;   

35. Noteikumi par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanu, 

elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas vai elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu pārkāpumu gadījumā un 

elektronisko sakaru komersantu darbības apturēšanu  . 

VII Sabiedrības un regulējamo 

uzņēmumu informēšana un 

iesaistīšana regulēšanas procesā 
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7.1. Informācijas par Komisijas darbu 

izplatīšana ar plašsaziņas līdzekļu 

starpniecību  

Regulāri SAn Veikta regulāra sabiedrības informēšana par komisijas darbu, bez 

ikdienas komentāriem sagatavoti 14 ziņojumi, kā arī publikācijas 

žurnālam „Sakaru pasaule”.  

7.2. Interneta mājas lapas aktualizēšana Regulāri EAd  Mājas lapā iekļautā informācija tiek aktualizēta vairākas reizes 

nedēļā. Sadarbībā ar Juridisko departamentu izstrādāta jauna 

informācijas ievietošanas, atjaunošanas un papildināšanas kārtība 

(apstiprināta 19.06.2004., grozīta 16.11.2004.) 

7.3. 2003.gada publiskā pārskata 

sagatavošana 

Maijs EAd  

 

Izpildīts 

7.4. Uzklausīšanas sanāksmju par 

aktuāliem regulēšanas jautājumiem 

organizēšana  
 

Regulāri Ed; TPd; Dzd 1. 29.01.2004. par vēja elektrostacijā saražotās elektroenerģijas 

pārpalikuma cenas noteikšanas metodiku; 

2. 26.02.2004. par noteikumu projektu "Noteikumi par licenču 

nosacījumu izpildes uzraudzības veikšanai iesniedzamo informāciju"; 

3. 13.05.2004. par metodikas elektroenerģijas realizācijai par 

pazeminātu tarifu projektu; 

4. 14.06.2004. par projektu „Noteikumi vispārējās atļaujas 

reģistrēšanai elektronisko sakaru nozarē 

5. 15.06.2004. Par publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu 

starpsavienojumu tarifu struktūru 

6. 29.07.2004. Tiek organizēta uzklausēšanas sanāksme par projektu 

„Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem” 

7. 16.09.2004 par SIA „Latvijas propāna gāze” tarifu projektu; 

8. 08.11.2004 par VAS ''Latvenergo" filiāles "Rīgas 

Termoelektrostacijas" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas un 

elektroenerģijas tarifiem. 

9. 08.10.2004. uzklausīšanas sanāksme par regulēšanas paramatru 

noteikšanu „Lattelekom SIA” 

10. 11.10.2004. uzklausīšanas sanāksme par starpsavienojumu 

pakalpojumu tarifu regulēšanu „Lattelekom SIA” 
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11. 21.10.2004. uzklausīšanas sanāksme par Elektronisko sakaru 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku 

12. 21.10.2004. uzklausīšanas sanāksme par noteikumu projektu 

„Noteikumi vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanai un 

elektronisko sakaru pakalpojumu pārtraukšanai” 

 13. 11.11.2004. uzklausīšanas sanāksme par projektu „Augstākā 

līmeņa domēna vārdu (.lv) apstiprināšanas kārtība 

 

7.5. Informācijas dienu par regulēšanas 

jautājumiem organizēšana dažādām 

mērķauditorijām 
 

Regulāri An 1. tikšanās ar   Ādažu, Gulbenes, Jelgavas, Valmieras pilsētu vadību  

par siltumapgādes jautājumiem un tarifiem  (2004. gada 1-2.cet.); 

2. tikšanās ar Ventspils pašvaldību   sadales tarifu kontekstā  (2004. 

gada 1.cet); 

3. elektrificēto  lauku māju apmeklējuma laikā  (2004.gada  4.cet.); 

4. siltumapgādes uzņēmumu  un Pasaules finansu korporācijas  

seminārs Siguldā ( 2004.gada 2 cet.).   

5. aprīlī tika organizēts seminārs pasta nozares uzņēmumiem, lai 

informētu par jauno atļauju reģistrēšanas kārtību. 

6. 12.03.2004. tika prezentēts projekts: 

„Koncepcija 8 ciparu numerācijas ieviešanai Latvijā” 

VIII Komisijas attīstība 
   

8.1. Darbinieku profesionālo zināšanu un 

darba prasmju pilnveidošana 
 

   

8.1.1. Semināru, konferenču, tikšanos, apmācības 

programmu organizēšana: 
uzaicinot lektoru vai darbiniekiem pašiem iesaistoties 

semināra sagatavošanā: 

 

Pastāvīgi Izpilddirektors 1.seminārs par Administratīvā procesa likuma interpretāciju; 

2. seminārs „Par telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu 

aprēķināšanas modeļiem starpsavienojumiemi”; 

3. seminārs ”Publiskās attiecības Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas darbā”; 

4. diskusija - SPRK pieredze, SPRK modeļa stiprās un vājās puses, 

reālie rezultāti, kas sasniegts un kas līdz šim nav izdevies; kur ir 
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šķēršļi no ārpuses, un kur arī pašu vēl nepaveiktais; 

5. seminārs par KVS komisijā. 

6. 12.02.04.- tikšanās ar AS „Latvijas gāze” vadību; 

7. 28.07.04. – tikšanās ar Vēja asociāciju, Mazo HES asociāciju, 

siltuma ražotāju asociāciju, VAS „Latvenergo”, patērētāju tiesību 

pārstāvošās institūcijas par tarifu iepirkumam no atbalstāmajām 

stacijām; 

8.  11.11.04. – darba apspriede par Tīkla kodeksa grozījumiem. 

9. seminārs par elektronisko komunikāciju tirgu regulēšanu ES 2002. 

gada regulēšanas pamatprincipu kontekstā; 

10. seminārs par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas optimizāciju; 

11. seminārs par elektronisko sakaru nozares regulēšanu Vācijā. 

12. piedalīšanās 23.08.-27.08. Latvijas zinātņu akadēmijas 

Sertifikācijas centra apmācībās ”Standarta ISO 9001 ieviešana” (2 

darbinieki); 

13. piedalīšanās 06.09.-07.09. Komunikāciju akadēmijas kursos 

”Atraktīvi un pārliecinoši – šodienas komunikācijas stratēģija”; 

14.piedalīšanās 07.09.-11.11. izglītības centra ”Svešvalodu centrs” 

angļu valodas kursos; 

15.piedalīšanās 22.10. Latvijas Kvalitātes asociācijas sadarbībā ar 

Zygon Baltic Consulting seminārā ”Klientu apmierinātības mērīšana”; 

16. piedalīšanās 22.11.-26.11. Baltijas Datoru kursos „Microsoft SQL 

Servera 2000 Programmēšana”; 

17. piedalīšanās 25.11.-26.11. Latvijas Kvalitātes asociācijas sadarbībā 

ar Ekonomikas ministriju 8.gadskārtējā visaptverošas kvalitātes 

vadības jautājumiem veltīto konferencē „Efektīva procesu, 

partnerattiecību un resursu vadība izaugsmei un 

konkurētspējai”apmācībās ” (2 darbinieki); 

18. piedalīšanās 24.11. SIA „Merkūrijs konsultants” seminārā valsts 

budžeta iestādēm 

8.1.2. Piedalīšanās darba grupās, semināros, 

kursos, apmācības programmās un citos 

Pastāvīgi Izpilddirektors 1 piedalīšanās seminārā ”Par izmaiņām gada pārskatu sastādīšanā 

valsts un pašvaldību budžeta iestādēs”; 
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pasākumos: 

  

2. piedalīšanās apmācību kursā ”Personāla vadības funkcijas”; 

3. piedalīšanās  kursos ”Pasākums kā PR un mārketinga instruments”; 

4. piedalīšanās  angļu valodas kursos; 

5. piedalīšanās kursos ”Profesionālās komunikācijas instrumenti - PR 

kvalitātes menedžments, mērīšana un izvērtēšana”; 

6.. piedalīšanās konferencē” Latvijas enerģētika uz Eiropas 

Savienības sliekšņa”; 

7. piedalīšanās  seminārā „PVN piemērošana pēc 2004.gada 1.maija”; 

8. piedalīšanās  seminārā ”Aktualitātes darba tiesībās (grozījumi 

Darba likumā”; 

9. piedalīšanās  ”Jaunākās tendences PR jomā” apmācību kursos; 

10. piedalīšanās konferencē ”Latvijas grāmatvedības attīstības 

perspektīvas Eiropas Savienībā”; 

11. Lietvedības dokumentu izstrāde un noformēšana; 

12. Projektu vadīšana; 

13. Valsts iepirkuma procedūras; 

14. Administratīvais process iestādē; 

15. Publiskā runa, sarunu un sapulču vadīšana; 

16. Franču valodas kursi; 

17. „8.starptautiskajā Personāla vadības konference”. 

18. 27.07. – seminārs par jauno Dokumentu pārvaldības kārtību 

(sagatavoja A.R.Dragiča) 

19. 15.10. – seminārs „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

optimizācija”, PHARE eksperti, 

20. 22.10. – seminārs par darbinieku novērtēšana, lektors 

I.Ešenvalde, (Komisijas telpās), 

21. 13.11. – seminārs par elektronisko sakaru nozares regulēšanu 

Vācijā, sagatavoja D.Valpuski, 

22. 15.12. – diskusija – Darba samaksas sistēma, vadītāja 

I.Ešenvalde, (Komisijas telpās); 

23. 30.11., 07.12., 09.12, 14.12. – apmācība darba drošībā un 

civilā aizsardzībā, sagatavoja R.Šteinerts. 
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24. . Atbalstītas studijas 2 darbiniekiem t.i. tika kompensēta maksa 

par studijām valsts akreditētās augstskolās (50%)-par studijām 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu 

maģistratūras programmā, par studijām Latvijas Universitātes 

Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautiskā biznesa profesionālās 

augstākās izglītības maģistratūras programmā 

8.2. Sadarbības programmu īstenošana

  

   

8.2.1. PHARE Twinning projekta īstenošana 

 

1.- 4.cet. TPd Projekts tika uzsākts šā gada martā. Projekta ietvaros notika 8 

semināri, 1 SPRK ekspertu mācību brauciens uz Spāniju, 3 

Uzraudzības komitejas sanāksmes, apstiprinātas 3 ceturkšņa atskaites, 

sagatavoti un EM iesniegti 2 uzraudzības ziņojumi, sagatavotas un 

iesniegtas 11 pavadvēstules par projekta izmaiņām un finansējumu, 

kā arī katru mēnesi tika sagatavotas projekta finansu atskaites. 

Projekta izpilde 2005.gada turpināsies saskaņā ar ieplānoto grafiku. 

8.2.2. Pasaules Bankas projekta īstenošana 

 
. 

3. cet. Ead Projekts par ieņēmumu pietiekamību elektroenerģijas apgādē pabeigts 

3.ceturksnī. 1.jūlijā konsultantu pētījums prezentēts SPRK 

speciālistiem un padomes pārstāvjiem. 

8.3. Sadarbība ar Konsultatīvo padomi Pastāvīgi An Konsultatīvā padome sniegusi atzinumus 5 konceptuālos jautājumos 

8.4. Ārējo attiecību veidošana    

8.4.1. Sadarbība ar valsts institūcijām un 

nevalstiskām organizācijām 

 

Pastāvīgi ĀSn 1. Iesniegti ~ 30 ziņojumi par divpusējo un daudzpusējo sadarbību un 

tās perspektīvām (EM, ĀM, Valsts prezidenta kanceleja). 

2. Iesniegts priekšlikums ES un Krievijas 6.11.04. samitam „Par 

četrām ES-Krievijas sadarbības telpām” (ĀM).  

3. SPRK līdzdalības izvērtēšana dažādās darba grupās – par 

ekspertiem starpministriju darba grupās, par ES Ministru padomes 

darba grupām, par ES aģentūrām, par ANO aģentūrām, un citi. 

4. Iesniegti 6 priekšlikumi Latvijas kopējam pieteikumam uz 

apmācībām valsts iestāžu darbiniekiem, kuras organizē  EK 
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paplašināšanās ģenerāldirektorāta tehniskās palīdzības un 

informācijas apmaiņas birojs (TAIEX). 

5. Iesniegti un akceptēti priekšlikumi, kurus SPRK iesniegusi kā 

OECD Konsultatīvās padomes locekle (OECD KP darbojas pie ĀM), 

tai skaitā, par Latvijas un OECD turpmāko sadarbību, SPRK darbību 

2 OECD Komitejās, SPRK statusu (līdzatbildīgā institūcija, t.i. 

nemaksā dalības maksu no SPRK budžeta), sadarbības prioritāšu 

izvirzīšanu, un citi. Komentēti ~ 15 OECD un ĀM dokumenti par 

OECD un Latvijas sadarbību un citi. 

8.4.2. Sadarbība ar starptautiskajām 

organizācijām un citu valstu regulatoriem 

 

Pastāvīgi ĀSn  1. Turpinās regulāri kontakti ar PB Latvijas pārstāvniecību un 

centrālo ofisu Vašingtonā; 

2. Sadarbība ar  ES fondiem; 

3. Sadarbība ar USAID/NARUC; 

4. Sadarbība ar NCM (Ziemeļvalstu MP); 

5. Sadarbība ar ārvalstu regulatoriem un regulatoru asociācijām; 

6. Sadarbība ar citām starptautiskajām organizācijām: darbs ES 

komisijās; OECD; 

7. Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām Latvijā. 

8.  02.-03.03. piedalīšanās Eiropas savienības regulatoru (ERGEG) 

darba grupā, Briselē. 

9.16.-21.05. dalība Investīciju konferencē un ERRA gadskārtējā 

ģenerālajā asamblejā, Budapeštā. 

10. 14.-18.09. dalība Eiropas enerģētikas regulatoru padomes 

8.ģenerālajā asamblejā un Eiropas Florences forumā, Itālijā.  

 

8.4.3.  Jaunu kontaktu dibināšana sadarbībai ar 

starptautiskajām organizācijām un citu valstu 

regulatoriem 

Pastāvīgi ĀSn 1. Iestāšanās Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER) un 

Eiropas Regulatoru gāzes un elektrības grupā (ERGEG). Līdzdalība 5 

darba grupās. Iesniegti priekšlikumi un komentēti CEER, ERGEG, 

EK dokumentu projekti. 

2. Līdzdalība ERG un Eiropas Neatkarīgo regulatoru grupā (IRG) un 

~ 8 to darba grupās. 
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8.4.4. Sanāksmes organizēšana ar Lietuvas un 

Igaunijas telekomunikāciju un pasta regulatoru 

pārstāvjiem 

1.cet. TPd 06.02.2004 parakstīts noslēguma dokuments par turpmāko sadarbību 

8.5. Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde 

un ieviešana 
 

Saskaņā ar KVS 

ieviešanas plānu 

An 1. KVS tika izstrādāta un ieviesta saskaņā ar KVS ieviešanas plānu. 

Jūnijā tika organizēts KVS iekšējais audits 

2. 19.08.2004 tiek piešķirts ISO 9001:2000 sertifikāts 

3. pastāvīga KVS uzturēšana un uzlabošana 

8.6. Iekšējās kontroles sistēmas 

pilnveidošana 

   

8.6.1. Iekšējā audita darbības pārskata par 

2003.gadu sagatavošana 

1.cet. IAn Izpildīts 

8.6.2. Iekšējā audita 2004.gada plāna 

sagatavošana 

1.cet. IAn Izpildīts 

8.6.3. Iekšējo auditu veikšana Saskaņā ar 

Audita gada 

plānu 

IAn 1.Veikts Informācijas tehnoloģijas audits; 

2. Veikts Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas 

audits 

3.Veikts Personāla vadības audits; 

4. Veikts audits KVS atbilstības standarta LVS-EN 45004:1995 

nosacījumiem; 

5.Personāla atalgojuma plānošanas, izpildes un kontroles audits 

6.Turpinās audits Padomes darba organizēšanā 

IX Komisijas darbības 

nodrošināšana 

   

9.1. Dokumentu plūsmas pārvaldības 

sistēmas pilnveidošana 
. 

Pastāvīgi ITn, KAn, DNn, 

An 

1.Izstrādāta un ieviesta Dokumentu pārvaldības kārtība KVS sisistēmas 

ietvaros. 

 2. Izstrādāta Lietvedības instrukcija; 

3. Apstiprināta kārtība „Sevišķās lietvedības kārtība Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā”; 

4. Apstiprināta  instrukcija „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
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komisijas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas klasificētās 

informācijas aprites instrukcija”. 

5. Apstiprināta instrukcija „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas Eiropas Savienības klasificētās informācijas aprites 

instrukcija”. 

 6. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas LIETU 

NOMENKLATŪRA 2005.gadam. 
 Atlikta Dokumentu elektroniskās pārvaldības sistēmas ieviešana. 

9.2. Komisijas finanšu resursi Pastāvīgi Izpilddirektors  

9.2.1. 2003.gada budžeta izpildes rezultāti 1.cet. (P) Izpilddirektors Apstiprināts 11.02.2004. Padomes sēdes protokols Nr. 7 (162), 10.p. 

9.2.2. 2004.gada ceturkšņu budžeta izpilde: 

9.2.2.1. Pārskats par Komisijas 2004. gada 1. 

ceturkšņa budžeta izpilde; 

9.2.2.2. Pārskats par Komisijas 2004. gada 1. 

pusgada budžeta izpildi ; 

9.2.2.3. Pārskats par Komisijas 2004. gada 9 

mēnešu budžeta izpildi  

2.cet.; 3.cet.; 

4.cet. (P) 

Izpilddirektors Apstiprināts 28.04.2004. Padomes sēdes protokols Nr. 20 (175), 11.p. 

 

Apstiprināts 28.07.2004 Padomes sēdē (protokols Nr. 33 (188), 4.p) 

Apstiprināts 28.10.2004 Padomes sēdē (protokols Nr. 47 (202), 22.p). 

9.2.3. 2005.gada budžeta projekta apstiprināšana: 

 

3.cet. (P) Izpilddirektors Starpziņojums sniegts 30.06.2004 Padomes sēdē. Apstiprināts  

17.08.2004 Padomes sēdes protokols Nr. 36 (191), 7.p.) 

 

Saīsinājumi: Ed – Enerģētikas departaments, TPd – Telekomunikāciju un pasta departaments, Dzd – Dzelzceļa transporta departaments, EAd – 

Ekonomiskās analīzes departaments, Jd – Juridiskais departaments, SAn – Sabiedrisko attiecību nodaļa, ĀSn – Ārējo sakaru nodaļa, An – 

Attīstības nodaļa, IAn – Iekšējā audita nodaļa, IT – Informācijas tehnoloģiju nodaļa, GFn – Grāmatvedības un finanšu nodaļa, STN – 

Saimniecības un tehniskā nodrošinājuma nodaļa, KAn – Kancelejas un arhīva nodaļa, DNn – Dokumentu nodrošinājuma nodaļa, Patst.n. – 

patstāvīgās nodaļas, MK – Ministru Kabinets, EM – Ekonomikas ministrija 


