RĪCĪBAS PLĀNS APSTIPRINĀTS
SPRK padomes 12.01.2005 sēdē
Protokols Nr. 1 (210 ) 18.p.
AKTUALIZĒTS
SPRK padomes 20.07.2005 sēdē
Protokols Nr. 33 (242) 19.p.

Rīcības plāna izpilde:
PIEŅEMTS ZINĀŠANAI
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes
2006.gada 4.janvāra sēdē
Protokols Nr.2 (267) 9.p.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Rīcības plāna 2005.gadam izpilde
SPRK darba pamatvirzieni un svarīgākie pasākumi to īstenošanai 2005.gadā noteikti pamatojoties uz likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem", Enerģētikas likumu, Elektronisko sakaru likumu, Pasta likumu, Dzelzceļa likumu, Dzelzceļa pārvadājumu likumu, Autopārvadājumu
likumu un tiem pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam, SPRK darbības
stratēģiju un pamatprincipiem, Elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēm, Pasta sektora politiku, Enerģētikas politiku elektroenerģijas
sektorā, Koncepciju par dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijas Republikā.
Darba pamatvirzieni un
pasākumi to īstenošanai

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

EAd, Jd

Izpildīts
Izsniegtās licences:
- 8 SNG realizācijas licences;
- 1 elektroenerģijas pārvadei
- 1 elektroenerģijas sadalei;
- 2 elektroenerģijas realizācijai (tirdzniecībai);
- 4 siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.
Reģistrētās vispārējās atļaujas un komersanti uz 20.12.2005.:
- 27 vispārējās pasta atļaujas (t.sk., pārreģistrējot 21 individuālo
licenci)
- 90 elektronisko sakaru komersanti

I Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzraudzība
1.1. Licenču izsniegšana, vispārējo
atļauju un elektronisko sakaru
komersantu reģistrēšana

Saskaņā ar
komersanta
priekšlikumu
pēc dokumentu
saņemšanas (P)

Ed, ESPd,
Dzd
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Delzceļa komersantu licenču pieteikumi nav saņemti
1.2. Elektronisko sakaru komersantiem
izsniegto licenču un reģistrēto vispārējo
atļauju pārreģistrācija
1.3. Licenču un vispārējo atļauju
nosacījumu precizēšana/grozīšana

1.3.1. Precizēt elektroenerģijas sadales
operatoru darbības zonas

4.cet.

ESPd

Jd

Pastāvīgi pēc
tiesību aktu
grozījumiem
vai saskaņā ar
komersanta
priekšlikumu
(P)

Ed, ESPd,
Dzd

EAd, Jd

4.cet. (P)

Ed

EAd, Jd

Regulāri

ESPd

Jd

Izpildīts
Līdz 01.12. 2005. pārreģistrēti 175 elektronisko sakaru
komersanti.
Izpildīts
Veikti grozījumi licencēs:
- 4 SNG uzglabāšanas un iepildīšanas licences,
- 4 SNG sadales licences,
- 6 SNG realizācijas licences.
- 3 elektroenerģijas realizācijas licences,
- 5 elektroenerģijas ražošanas licences,
- 13 elektroenerģijas sadales licences,
- 5 siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas licences.
Izpildīts
2005.g. I pusgadā veikti grozījumi visās elektroenerģijas
sadales licencēs.

1.4. Uzraudzība
1.4.1. Vispārējo atļauju nosacījumu
izpildes uzraudzība

Izpildīts
Veiktās komersantu pārbaudes uz 20.12.2005.:
- 29 elektronisko sakaru komersantu pārbaudes (plānotas 12
pārbaudes; 8 veiktas pēc grafika , 21 ārpus kārtas). Pārkāpumi
konstatēti 21 gadījumā, 20 no tiem sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
- 23 pasta komersantu pārbaudes (plānotas 28 pārbaudes; 23
veiktas pēc grafika, 0 ārpus kārtas). Pārkāpumi nav konstatēti.
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1.4.2. Licenču nosacījumu izpildes
uzraudzība

1.4.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu
sniegšanas pārtraukšana un elektronisko
sakaru komersantu darbības apturēšana
pārkāpumu gadījumos
1.4.4. Starpsavienojumu, piekļuves u.c.
pamatpiedāvājumu apstiprināšana atbilstoši
Elektronisko sakaru likumam
1.4.5. Starpsavienojumu līgumu
noslēgšanas procesa uzraudzība
1.4.6. Noslēgto starpsavienojumu līgumu
analīze

1.5. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes
pārbaude

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

Regulāri

Ed, Dzd

Jd

Pēc nepieciešamības (P)

ESPd

Jd

Izpildīts
Veiktās komersantu pārbaudes uz 20.12.2005.:
- 4 dzelzceļa transporta komersantu pārbaudes (plānotas 4
pārbaudes). Pārkāpums konstatēts 1 gadījumā;
- 18 gāzes apgādes komersantu pārbaudes (plānotas 11
pārbaudes, 7 ārpus kārtas). Pārkāpumi nav konstatēti;
- 13 elektroapgādes komersantu pārbaudes (plānotas 7
pārbaudes, 6 ārpus kārtas). Pārkāpumi nav konstatēti;
Nav bijusi nepieciešamība pārtraukt vai apturēt elektronisko
sakaru komersantu darbību

2.cet.(P)

ESPd

Jd

Regulāri

ESPd

Jd

Regulāri

ESPd

Jd

Regulāri

ESPd

Uzdevums zaudējis aktualitāti
Elektronisko sakaru likuma grozījumi neparedz
pamatpiedāvājumu apstiprināšanu.
Izpildīts
Komersanti noslēguši 24 jaunus starpsavienojuma līgumus;
veikti 74 starpsavienojuma līguma grozījumi
Izpildīts
Noslēgtajos līgumos un to grozījumos jauni pārkāpumi nav
konstatēti. Tomēr līdz padomes 08.06.2005.lēmuma Nr.140 „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelekom”, „Latvijas
Mobilais Telefons SIA” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tele2” starpsavienojumu pakalpojumu tarifu augšējo robežu”
piemērošanas brīdim (2005.gada 1.oktobrim) SIA „Tele2” nebija
novērsis diskriminējošus starpsavienojumu tarifus (pārkāpums
konstatēts 2004.gadā).
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Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

1.5.1. Balss telefonijas pakalpojumu
kvalitātes mērījumi publiskajos fiksētajos
telekomunikāciju tīklos
1.5.2. Balss telefonijas pakalpojumu
kvalitātes mērījumi publiskajos mobilajos
telekomunikāciju tīklos
1.5.3. Starpsavienojumu pakalpojumu
kvalitātes pārbaudes

1.-4.cet.

ESPd

1.-4.cet.

ESPd

1.-4.cet.

ESPd

1.5.4. Pasta pakalpojumu kvalitātes
eksperimentālā pārbaude

1.-.4.cet.

ESPd

1.cet.

ESPd

2 mēnešu laikā
pēc 5.3.2.4.
punktā minēto
kvalitātes
prasību apstiprināšanas (P)
Regulāri pēc
5.3.3.1. punktā
minēto kvalitātes
prasību apstiprināšanas (P)

Ed

1.5.5. Telekomunikāciju kvalitātes pārskata
par 2004.gadu sagatavošana un
publiskošana
1.5.6.Enerģētikas nozarē sniegto
pakalpojumu kvalitātes uzraudzība

1.5.7. Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu
kvalitātes uzraudzība

1.6. Administratīvo pārkāpumu lietas

Pēc
nepieciešamības (P)

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

Izpildīts
Atbilstoši grafikam. Pakalpojumu kvalitātes pārbaužu dati
ievadīti datu bāzē.
Izpildīts
Atbilstoši grafikam. Pakalpojumu kvalitātes pārbaužu dati
ievadīti datu bāzē.
Izpildīts
Atbilstoši grafikam. Pakalpojumu kvalitātes pārbaužu dati
ievadīti datu bāzē.
Izpildīts
Atbilstoši grafikam. Pakalpojumu kvalitātes pārbaužu dati
ievadīti datu bāzē.
Izpildīts
Publicēts Komisijas tīmekļa vietnē.
Pārcelts uz Rīcības plānu 2006.gadam
MK nav apstiprinājis elektroenerģijas standartu, kuru piemērot
kvalitātes prasību noteikšanā.

Dzd

EAd, Jd

Pārcelts uz Rīcības plānu 2006.gadam
30.11.2005. padome apstiprināja Noteikumus par kvalitātes
prasībām pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu.

Jd

Ed; ESPd;
Dzd; Jd

Izpildīts
Ierosinātas un izskatītas 20 administratīvo pārkāpumu lietas pret
elektronisko sakaru komersantiem:
1) SIA „Tele2” par Komisijas lēmuma nepildīšanu (01.07.2005.
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lēmums Nr.153);
2) SIA „4NETS” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(02.11.2005. lēmums Nr.39-9/234);
3) SIA „Promedia” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(02.11.2005. lēmums Nr.39-8/233);
4) SIA „Pronets” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(02.11.2005. lēmums Nr.39-6/231);
5) SIA „CityNet” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(02.11.2005. lēmums Nr.39-5/230)
6) SIA „Radio Telecommunication Network” par informācijas
nesniegšanu Komisijai (02.11.2005. lēmums Nr.39-7/232);
7) SIA „Vikands” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-13/242);
8) SIA „Adamasto” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-11/241);
9) SIA „Tec 2000” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-10/252);
10) SIA „Eirogrupa” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-16/246);
11) SIA „LF Dati” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-14/243);
12) SIA „Airnet” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-17/247);
13) SIA „Astrons” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-15/245);
14) SIA „GMD” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-12/244);
15) SIA „Atpūtas komplekss Atteko” par informācijas
nesniegšanu Komisijai (09.11.2005. lēmums Nr.39-19/248);
16) SIA „RSS LTD” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-21/250);
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1.7. Licenču, vispārējo atļauju un
komersantu reģistrēšanas datu bāzes
uzturēšana

Izpilde (ja
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Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
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Pastāvīgi

ITn
ESPd

An, EAd,
Ed, Dzd,
ESPd, Jd,
GFn

Saskaņā ar
komersanta
priekšlikumu
pēc dokumentu
saņemšanas vai
Komisijas
ierosinājuma (P)

ESPd, Ed,
Dzd

EAd, Jd

Izpilde

17) SIA „LANCOM” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-20/249);
18) SIA „Ekstracom” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(09.11.2005. lēmums Nr.39-18/251);
19) SIA „ARGO BALT” par informācijas nesniegšanu
Komisijai (16.11.2005. lēmums Nr.39-22/257);
20) SIA „I-Net” par informācijas nesniegšanu Komisijai
(16.11.2005. lēmums Nr.39-23/256).
Izpildīts
Licenču reģistrēšanas datu bāze tiek regulāri aktualizēta un
papildināta.

II Tarifu analīze un noteikšana
2.1. Regulējamo komersantu iesniegto
tarifu projektu analīze un lēmumu
pieņemšana

Izpildīts
Izvērtētie tarifu projekti uz 20.12.2005:
(1) Dzelzceļa transporta nozarē - 1 tarifu projekts:
1) AS „Pasažieru vilciens” projekts braukšanas maksas
izmaiņām elektrovilcienos un dīzeļvilcienos (19.01.2005.
lēmums Nr.15);
(2) Enerģētikas nozarē - 25 tarifu projekti, no tiem 6 – noraidīti
(AS „Latvijas Gāze” – 3; SIA Ķrāslavas nami” – 1; SIA
„Vangažu sildspēks” – 2), 19 – apstiprināti:
1) SIA „Dobeles enerģija” koģenerācijas stacijas siltumenerģijas
tarifs (16.02.2005. lēmums Nr.37);
2)VAS ”Latvenergo” filiāles „Daugavas hidroelektrostacijas”
saražotās elektroenerģijas tarifs (24.02.2005. lēmums Nr.42);
3) VAS ”Latvenergo” elektroenerģijas pārvades tīklu
diferencētie pakalpojumu tarifi (24.02.2005. lēmums Nr.43);
4) VAS "Latvenergo" elektroenerģijas sadales tīklu diferencētie
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pakalpojumu tarifi (11.05.2005. lēmums Nr.106);
5) AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifi 2005.gadā (08.06.2005.
lēmums Nr.132);
6) AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifi 2006.gadā (24.02.2005.
lēmums Nr.133);
7) AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifi 2007.gadā (24.02.2005.
lēmums Nr.134);
8) AS „Liepājas siltums” siltumenerģijas un elektroenerģijas
tarifi (02.08.2005. lēmums Nr.170);
9) SIA „Cēsu būvnieks” siltumenerģijas tarifs (17.08.2005.
lēmums Nr.173);
10) AS „Latvenergo” TEC-1 siltumenerģijas un elektroenerģijas
tarifi (19.08.2005. lēmums Nr.177);
11) AS „Jelgavas cukurfabrika” siltumenerģijas tarifs
(28.09.2005.lēmums Nr.195);
12) AS „Latvenergo” TEC-2 siltumenerģijas un elektroenerģijas
tarifi (28.09.2005. lēmums Nr. 196);
13) SIA „Cēsu būvnieks” siltumenerģijas tarifs (06.10.2005.
lēmums Nr.203);
14) AS „Rīgas siltums” siltumcentrāles „Imanta” siltumenerģijas
un elektroenerģijas tarifi (19.10.2005. lēmums Nr.209);
15) SIA „Pārventas siltums” siltumenerģijas tarifs (26.10.2005.
lēmums Nr.218);
16) SIA „Krāslavas nami” siltumenerģijas tarifs (02.11.2005.
lēmums Nr.229);
17) SIA „BaltEnEko” siltumenerģijas tarifs (16.11.2005.
lēmums Nr.258);
18) pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas un
elektroenerģijas tarifi (23.11.2005. lēmums Nr.262);
19) SIA „Liepājas Enerģija” siltumenerģijas un elektroenerģijas
tarifi (30.11.2005. lēmums Nr.277).
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(3) Elektronisko sakaru nozarē - 11 tarifu projekti:
1) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar SIA „Optinet” publiskā
fiksētā elektronisko sakaru tīkla abonentiem. (26.01.2005.
lēmums Nr.18);
2) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar SIA „Master Telecom” un
SIA „Interneta Pasaule” publisko fiksēto elektronisko sakaru
tīklu abonentiem. (27.04.2005. lēmums Nr.96);
3) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar valsts AS „Latvijas
Dzelzceļš” un SIA „Finors Telekom” publisko fiksēto
elektronisko sakaru tīklu abonentiem (25.05.2005. lēmums
Nr.114);
4) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar „SIA D-Com”, valsts AS
„Latvenergo”, SIA „Telenets” un SIA „Master Telecom”
publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu abonentiem
(08.06.2005. lēmums Nr.141);
5) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar SIA „Datagrupa 777”,
SIA „Sigis”, SIA „Justin Media” un SIA „Tilts Visiem” publisko
fiksēto elektronisko sakaru tīklu abonentiem (29.06.2005.
lēmums Nr.147);
6) SIA „Lattelekom”, „Latvijas Mobilais Telefons SIA” un SIA
„Tele2” starpsavienojumu pakalpojumu tarifu augšējā robeža
(08.06.2005. lēmums Nr.140);
7) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar SIA CSC Telecom, SIA I
Zvans, SIA Direct, SIA Aeronavigācijas serviss, SIA Unistars,
SIA Lattelenet, SIA Teledialogs, SIA Optinet un SIA Optron
publisko fiksēto sakaru tīklu abonentiem (06.07.2005. lēmums
Nr.154);
8) SIA „Lattelekom” tarifi starptautiskajām sarunām ar
adresātiem Krievijā (31.08.2005. lēmums Nr.185);
9) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar AS Telekom Baltija
publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu abonentiem

9. lappuse no 29
Darba pamatvirzieni un
pasākumi to īstenošanai

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

(12.10.2005. lēmums Nr.206);
10) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar SIA „Augstceltne”
publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu abonentiem
(09.11.2005. lēmums Nr.240);
11) SIA „Lattelekom” tarifi sarunām ar SIA „Master Telecom”
publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu abonentiem
(23.11..2005. lēmums Nr.266);
(4) Pasta nozarē -1 tarifu projekts:
1) VAS „Latvijas Pasts” tarifi. (02.11.2005. lēmums Nr.228).
Izpildīts
Apstiprināti elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu
griesti:
- SIA „Vats” (16.02.2005. lēmums Nr.36);
- SIA „TLA Dārzeņi” (16.03.2005. lēmums Nr.57);
- AS „Latvenergo” (26.10.2005. lēmums Nr.219).
Apstiprināti siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu griesti:
- AS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas ražotnei
TEC-1 (19.08.2005. lēmums Nr.177);
- AS „Latvenergo” filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas” ražotnei
TEC-2 (28.09.2005. lēmums Nr 196).
Izpildīts
Izskatīts 02.02.2005. padomes sēdē (lēmums Nr.30). Pārskats
publicēts Latvijas vēstnesī.

2.2. Tarifu griestu noteikšana
elektroenerģijas ražotājiem (HES,
TEC), pārvadei un sadalei tarifu
pārskata cikla kārtējam gadam

4.cet. (P)

Ed

EAd, Jd

2.3. Kvalificēto elektroenerģijas
lietotāju ietekmes uz elektroenerģijas
pārvades un sadales pakalpojumu
tarifiem un pārējo elektroenerģijas
lietotāju tarifiem izvērtējums
2.4. Reģeneratīvo resursu ietekmes uz
vidējo elektroenerģijas tarifu valstī
izvērtējums
2.5. Sašķidrinātās gāzes
vairumtirdzniecības maksimālās cenas

2.cet.(P)

Ed

EAd

3.cet.(P)

Ed

EAd

Izpildīts
Pieņemts zināšanai 06.10.2005. padomes sēdē.

Pēc
nepiecieša-

Ed

EAD

Izpildīts
Izskatīts SIA „Latvijas propāna gāze” iesniegums par
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mības (P)

2.6. Maksas par publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
pārvadājumiem noteikšana
2005./2006.gada vilcienu kustības
grafika periodam

2.cet.(P)

Dzd

EAd, Jd

3.1. Lietotāju sūdzību par regulējamās
nozarēs sniegtajiem pakalpojumiem
izskatīšana un analīze

Pastāvīgi

ESPd, Ed,
Dzd

Jd

3.2. Pārskats par pakalpojumu lietotāju
sūdzībām un pretenzijām 2004.gadā
regulējamās nozarēs

1.cet.

ESPd, Ed,
Dzd

Pēc
nepieciešamības (P)

Jd

Izpilde

sašķidrinātās gāzes vairumtirdzniecības maksimālo cenu
(30.11.2005. padomes sēde).
Izpildīts
Maksa noteikta (01.04.2005 lēmums Nr.72).

III Lietotāju interešu aizsardzība

3.3. Strīdu izskatīšana

Ed; ESPd;
Dzd; EAd

Izpildīts
Saņemtās un izskatītās sūdzības uz 20.12.2005.:
- Elektroenerģijas nozarē – 54 (izskatītas 50),
- Gāzes nozarē – 15 (izskatītas 14),
- Elektronisko sakaru nozarē - 85 (izskatītas 85),
- Pasta nozarē – 4 (izskatītas 4),
- Dzelzceļa nozarē – 1 (izskatīta 1).
Izpildīts
Padomes sēdē skatīts:
- 02.03.2005. - dzelzceļa transporta nozarē,
- 24.02.2005. - elektroenerģijas un gāzes nozarē,
- 09.03.2005. – elektronisko sakaru nozarē,
- 16.03.2005. – pasta nozarē.
Izpildīts
1) Iesniedzējs - F.Gurins, Atbildētājs - AS „Latvijas Gāze”,
strīda priekšmets - atteikuma izsniegt tehniskos noteikumus
atbilstība normatīvo aktu prasībām, iesniegts - 27.01.2005.,
ierosināts - 02.03.2005., izskatīts - 23.03.2005.
2) Iesniedzējs - P.Kauliņš un J.Siliņš, Atbildētājs - Valsts AS
„Latvenergo”, strīda priekšmets - par valsts AS
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3)

4)

5)

6)

7)

„Latvenergo”
rīcības
atbilstību
spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem pieslēguma līguma noslēgšanai,
pieslēguma ierīkošanai un elektroenerģijas piegādei Pēterim
Kauliņam un Jānim Siliņam, iesniegts - 17.01.2005.,
atteikums ierosināt strīdu - 16.02.2005.
Iesniedzējs - P.Kauliņš un J.Siliņš, Atbildē`tājs - Valsts AS
„Latvenergo”, strīda priekšmets - par valsts AS
„Latvenergo”
rīcības
atbilstību
spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem pieslēguma līguma noslēgšanai,
pieslēguma ierīkošanai un elektroenerģijas piegādei Pēterim
Kauliņam un Jānim Siliņam, iesniegts - 07.03.2005.,
ierosināts - 30.03.2005., izskatīs - 31.05.2005.
Iesniedzējs -A.Jankelāns, S.Jankelāns, Atbildētājs - DKS
Laucese, strīda priekšmets - par DKS Laucese rīcības
atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atsakot
elektroenerģijas piegādi iesniedzēju īpašumiem, iesniegts 04.04.2005., atteikums ierosināt strīdu - 05.05.2005.
Iesniedzējs – SIA „Adelīna Ltd”, Atbildētājs SIA
„Lattelekom SIA”, strīda priekšmets – par brīdinājuma
vēstules nosūtīšanu atbilstoši Latvijā pastāvošajai
procesuālai praksei – ierakstīta sūtījuma veidā, iesniegts
23.02.2005., izskatīts 31.05.2005.
iesniedzējs M. un L. Žemčugovas un D.Grigorjevs,
Atbildētājs – AS „Latvenergo”, strīda priekšmets – AS
„Latvenergo” atteikums noslēgt elektroenerģijas piegādes
līgumu, iesniegts 17.11.2005., ierosināts – 15.12.2005.
Iesniedzējs SIA „Finors Telekom”, Atbildētājs – SIA
„Lattelekom”, strīda priekšmets – starpsavienojuma līguma
9.punkta interpretācija, ierosināts – 14.12.2005.
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ESPd

Atbilstoši
likumdošanai

ESPd, Ed,
Dzd

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības
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3.4. Sociālās izslēgšanas novēršana
3.4.1. Universālā pakalpojuma apjoma
noteikšana elektronisko sakaru
nozarē

3.4.2. Universālā pakalpojuma noteikšana
regulējamās nozarēs

Izpildīts
23.05.2005. apstiprināti Noteikumi par universālo pakalpojumu
elektronisko sakaru nozarē
23.11.2005. apstiprināti Noteikumi par universālo pakalpojumu
elektronisko sakaru nozarē.
Izpildīts
Pasta nozarē - Universālā pakalpojuma pamatprincipi definēti
Satiksmes ministrijas Pasta nozares pamatnostādnēs 2005.2009.g.
Enerģētikas nozarē - Universālā pakalpojuma pamatprincipi
definēti Elektroenerģijas tirgus likumā. Detalizētas prasības tiks
noteiktas ar MK noteikumiem.

IV Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze
4.1. Regulējamo nozaru analīze

Regulāri

EAd

Ed, ESPd,
Dzd

Izpildīts
- Sagatavots materiāls par regulējamām nozarēm, kas iekļauts
2004.gada publiskajā pārskatā; atsevišķu nozaru aktuālo
jautājumu analīze iekļauta EM ziņojumā par tautsaimniecības
attīstību, kā arī izmantota sagatavojot prezentācijas
priekšsēdētājai.
- 07.12.2005. padomes sēdē skatīta sašķidrinātās gāzes
vairumtirdzniecības tirgus analīze.
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4.2. Regulēto nozaru komersantu
kapitāla atdeves un riska
rādītāju salīdzināšana

Regulāri

EAd

Ed, ESPd,
Dzd

Izpildīts
Gatavojot lēmuma projektus par kapitāla atdeves likmes
noteikšanu valsts AS „Latvijas pasts” un SIA „Latvijas propāna
gāze”, sagatavots informatīvs materiāls par regulējamo nozaru
komersantiem apstiprinātajiem kapitāla atdeves rādītājiem un
riska rādītājiem. Informācija sniegta attiecīgi 01.06.2005. un
07.09.2005. padomes sēdēs

4.3. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu
regulējamiem sabiedriskajiem
pakalpojumiem analīze

Regulāri

EAd

Ed, ESPd,
Dzd

4.4. Tirgu definēšana būtiskas ietekmes
noteikšanai elektronisko sakaru nozarē

4.cet.(P)

ESPd

Jd

Izpildīts
Sagatavots analītisks materiāls par mājsaimniecību izdevumiem
regulējamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, balstoties uz
pieejamiem mājsaimniecību budžeta apsekojuma datiem.
Materiāls iekļauts 2004.gada publiskajā pārskatā.
Turpinās
Notiek informācijas apkopošana tirgu definēšanas pabeigšanai.

4.5. Būtiskas ietekmes noteikšanai
definēto tirgu analīze

Regulāri

ESPd

Jd, EAd

Turpinās
Notiek informācijas apkopošana tirgu analīzes pabeigšanai.

4.6. Speciālo prasību elektronisko
sakaru komersantiem ar būtisku
ietekmi tirgū izstrāde

4.cet.(P)

ESPd

Jd

Pārcelts uz 2006.gada Rīcības plānu
Prasības tiks noteiktas atbilstoši tirgu analīzes rezultātiem.
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Izpilde

V Stratēģisko dokumentu un tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana
5.1. Likumu pilnveidošana un iniciatīva
5.1.1. Priekšlikumi Elektroenerģijas tirgus
likuma projektam un piedalīšanās
izskatīšanas un saskaņošanas procesā

Pēc
nepieciešamības

Ed

Jd

Izpildīts
Dalība darba grupā, 23.02.2005. un 28.02.2005. sniegti atzinumi
par Elektroenerģijas tirgus likuma projektu. Likums stājies spēkā
08.06.2005.
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5.1.2. Priekšlikumi likumprojektam
„Grozījumi Enerģētikas likumā” un
piedalīšanās izskatīšanas un saskaņošanas
procesā
5.1.3. Piedalīšanās normatīvo aktu
grozījumu sagatavošanā sašķidrinātās gāzes
sektorā
5.1.4. Likumprojekta saskaņota, efektīva
un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša
regulēšanas modeļa izveidei izstrāde

5.1.5. Citi likumi

5.1.5.1. Tiesību aktu projekti, kas sadarbībā
ar Ministra prezidenta izveidoto darba
grupu izstrādājami saskaņā ar MK
koncepciju „neatkarīgo” (autonomo)
iestāžu statusa noregulēšanai
5.1.5.2. Tiesību aktu projekti, kas sadarbībā
ar Tieslietu ministriju izstrādājami MK
ziņojumā „Par tiesībām izdot ārējus
normatīvos aktus” apzināto problēmu
novēršanai.

Izpilde (ja
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Pēc
nepieciešamības

Ed

Jd

Saskaņā ar
EM darba
grupas plānu

Ed

Jd

Pēc
starpinstitūciju darba
grupas
priekšlikumu
izstrādes
Pēc
nepieciešamības

Jd

Izpildīts
Dalība darba grupā, 23.02.2005. un 28.03.2005. sniegti atzinumi
par likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”. Likums
stājies spēkā 29.06.2005.
Izpildīts
Dalība MK noteikumu Nr.23 „Gāzes piegādes un lietošanas
noteikumi” grozījumu izstrādē. Grozījumi apstiprināti MK
12.04.2005.
Izpildīts
Darba grupa izstrādājusi koncepcijas projektu par efektīva un
Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša regulēšanas modeļa izveidi.
Koncepcijas projekts 31.05.2005. akceptēts komisijas padomes
sēdē un nosūtīts Ekonomikas ministrijai. 14.11.2005. izskatīts
MKK.
Izpildīts
Padomes 21.09.2005. sēdē izskatīti un atbalstīti sagatavotie
priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi dzelzceļa likumā”.
Priekšlikumi iesniegti Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijai

Pēc
nepieciešamības

Jd

Pēc
nepieciešamības

Jd

Izpildīts
Līdzdalība TM un Publisko tiesību institūta seminārā Bīriņi
2005. Līdzdalība nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu
projektu izstrādes redakcijas komisijā un TM darba grupā un
apspriedēs ar konstitucionālo tiesību ekspertiem.
Izpildīts
Līdzdalība pēc TM uzaicinājuma.

15. lappuse no 29
Darba pamatvirzieni un
pasākumi to īstenošanai

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

Pēc Elektrības
tirgus likuma
pieņemšanas
un EM darba
grupas
izveidošanas
Atkarīga no
likumprojekta
jauna
regulēšanas
modeļa
izveidei
izstrādes
1.cet.

Ed

Jd

Elektrības tirgus likumā noteikto MK noteikumo izstrādei
Ekonomikas ministrija darba grupas nav organizējusi.

5.2. MK noteikumu pilnveidošana un
iniciatīva
5.2.1. Dalība MK noteikumu izstrādē

5.2.2. MK noteikumu projekts “Grozījumi
Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija
noteikumos Nr.297 „Noteikumi par
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu
veidiem””

5.2.3. Grozījumu MK 03.07.2001
noteikumos Nr. 299 „Sabiedrisko
pakalpojumu licencēšanas noteikumi”
izstrāde
5.2.4. Atzinumu sagatavošana par citu
institūciju izstrādāto MK tiesību aktu
projektiem

Pēc
nepieciešamības

5.2.5. Citi MK noteikumi

Pēc
nepiecieša-

Jd

Jd

Izpildīts
Ministru kabinetā noteikumi apstiprināti 22.03.2005.

Izpildīts
Ministru kabinetā grozījumi apstiprināti 30.08.2005.

Visas
Izpildīts
struktūrvie Līdz 2005.gada 19.decembrim ir sagatavojusi un sniegusi 54
nības
atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu
projektiem, kas skar SPRK kompetenci, tai skaitā par MK
tiesību aktu projektiem.
Izpildīts
Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi MK 2004.gada
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28.decembra noteikumos Nr.1068 „Noteikumi par valsts
nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un tās
maksāšanas kārtību”

5.3. Komisijas izdoto tiesību aktu
pilnveidošana un jaunu tiesību aktu
izstrāde
5.3.1. Elektronisko sakaru nozarē:
5.3.1.1. Ar Elektronisko sakaru likuma
prasībām saistīto tiesību aktu izstrāde
(saskaņā ar atsevišķu grafiku)

4.cet. (P)

ESPd

Jd

Izpildīts
1. Noteikumi „Elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru
pakalpojumu saraksts”, 26.01.2005. lēmums Nr.23
2. Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrācijas
paziņojumu nosūtīšanu, 16.02.2005. lēmums Nr.38
3. Noteikumi par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču
spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesību pieprasījumu
iesniegšanas kārtību, 24.02.2005. lēmums Nr.46
4. Noteikumi par lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju
minimālo pakalpojumu kopu. 09.03.2005. lēmums Nr.53
5. Noteikumi numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanai,
11.03.2005. lēmums Nr.56
6. Noteikumi par konsultācijas kārtību ar tirgus dalībniekiem
30.03.2005.lēmums Nr.73, grozījumi 11.05.2005. ar lēmumu
Nr.105
7. Noteikumi par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu
novēršanu un elektronisko sakaru komersantu darbības
apturēšanu, 18.05.2005.lēmums Nr.110
8. Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu
publiskajam elektronisko sakaru tīklam, 18.05.2005. lēmums
Nr.111
9. Vispārējās atļaujas noteikumi, 25.05.2005. lēmums Nr.118
10. Noteikumi par elektronisko sakaru komersanta piedāvāto
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elektronisko sakaru pakalpojumu aprakstu un lietošanas
noteikumu publisku pieejamību, 25.05.2005. lēmums Nr.119
11. Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, 08.06.2005.
lēmums Nr.135
12. Noteikumi par abonentu sarakstu nodrošināšanu, 08.06.2005.
lēmums Nr.138
13. Operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas
izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi, 08.06.2005.
lēmums Nr.139
14. Noteikumi par nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu,
15.06.2005. lēmums Nr.143
15. Noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību elektronisko sakaru
nozarē, 20.07.2005. lēmums Nr.167
16. Noteikumi par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču
spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un
anulēšanas kārtību, 17.08.2005. lēmums Nr.172
17. Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas
apjomu un iesniegšanas kārtību, 31.08.2005. lēmums Nr.182
18. Noteikumi par pamatpiedāvājuma izstrādes kārtību,
iekļaujamo informāciju un publicēšanu, 31.08.2005. lēmums
Nr.186
19. Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai iesniedzamo informāciju, 07.09.2005. lēmums Nr.189
20. Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru
nozarē, 23.11.2005. lēmums Nr.272
21. Noteikumi par prasībām augstākā līmeņa domēna.lv reģistra
turētājam, 30.11.2005. lēmums Nr.273
22. Numura saglabāšanas pakalpojumu noteikumi, 30.11.2005.
lēmumu Nr.274
23. Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām, 30.11.2005.
lēmums Nr.275
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24. Visaptverošs abonentu saraksta paraugs, 30.11.2005. lēmums
Nr.279
25. Noteikumi par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību,
30.11.2005. lēmums Nr.292
26. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu
metodika, 30.11.2005. lēmums Nr.293
Izpildīts
Apstiprināta, 30.11.2005. lēmums Nr.295.

5.3.1.2. Universālā telekomunikāciju
pakalpojuma tīro izmaksu aprēķināšanas
metodika
5.3.1.3.Elektronisko sakaru pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika

4.cet. (P)

ESPd

Ead, Jd

4.cet.(P)

ESPd

Ead, Jd

Izpildīts
Apstiprināta, 30.11.2005. lēmums Nr.282.

5.3.1.4.. Elektronisko sakaru pakalpojumu
izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas
metodika
5.3.1.5. Grozījumi noteikumos par
nepieciešamo informāciju regulējamo
komersantu licenču nosacījumu izpildes
uzraudzībai
5.3.2. Elektroenerģijas nozarē:

4.cet.(P)

ESPd

EAd, Jd

Izpildīts
Apstiprināta, 30.11.2005. lēmums Nr.281.

4.cet.(P)

ESPd

Jd

Izpildīts
Grozījumi apstiprināti, 07.09.2005. lēmums Nr.189.

5.3.2.1.Elektrības tirgus likumā Komisijai
deleģēto tiesību aktu izstrāde

Pēc Elektrības
tirgus likuma
pieņemšanas
likumā
noteiktajos
termiņos (P)

Ed

Jd

Izpildīts
1.Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās
līnijas pieslēguma ierīkošanai, 16.11.2005. lēmums Nr.254
2.Noteikumi par kārtību, kādā energoapgādes komersants
nodrošina lietotājiem publisku pieeju komersanta finanšu
informācijai, 23.11.2005. lēmums Nr.271
3.Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem, 14.12.2005. lēmums Nr.302
4.Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem,
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Izpilde (ja
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lēmums,
piezīmēts
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Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības
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14.12.2005. lēmums Nr.303
5.3.2.2.Tīkla kodeksa izskatīšana un
apstiprināšana

5.3.2.3. Pazeminātu elektroenerģijas tarifu
aprēķināšanas metodika (ja elektroenerģijas
kvalitāte neatbilst spēkā esošajiem
standartiem)

5.3.2.4. Kvalitātes prasību noteikšana
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā
elektroapgādē
5.3.3. Dzelzceļa nozarē:
5.3.3.1. Kvalitātes prasību noteikšana
pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu

Mēneša laikā
pēc Tīkla
kodeksa
saņemšanas
no VAS
„Latvenergo”
(P)
2 mēnešu
laikā pēc
5.3.2.4.
punktā minēto
kvalitātes
prasību
apstiprināšana
s (P)
4.cet.(P)

Ed

Jd

Pārcelts uz 2006.gada Rīcības plānu
VAS „Latvenergo” Tīkla kodeksu nav iesniedzis.

Ed

Ead, Jd

Uzdevums zaudējis aktualitāti
Nav izstrādāta juridiskā bāze, kas deleģē SPRK izstrādāt šo
metodiku.

Ed

Ead, Jd

Pārcelts uz 2006.gada Rīcības plānu
MK nav apstiprinājis elektroenerģijas standartu, kuru piemērot
kvalitātes prasību noteikšanā.

3.cet.(P)

Dzd

EAd, Jd

Izpildīts
Noteikumi par kvalitātes prasībām pasažieru pārvadājumos pa
dzelzceļu, apstiprināti 30.11.2005. ar lēmumu Nr.280

5.3.4. Vispārīgi:
5.3.4.1. Grozījumi Kārtībā, kādā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā tiek izvērtēti sabiedrisko
pakalpojumu tarifu projekti

1.cet.

Jd

Izpildīts
Kārtība, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja aprēķināto tarifu
projektu, 24.03.2005. izpilddirektora rīkojums Nr.45
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5.3.4.2. Grozījumi Noteikumos par strīdu
iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā
5.3.4.3. Licenču nosacījumu izpildes
uzraudzības kārtība
5.3.4.4. Citu tiesību aktu izstrāde

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

4.cet. (P)

Jd

Izpildīts
Strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanas kārtība, apstiprināta
20.07.2005. ar lēmumu Nr.166

4.cet.

Jd

Ed, ESPd,
Izpildīts
Dzd, EAd, Izstrādāts regulējamo komersantu darbības uzraudzības vadlīniju
GFn, An projekts.
Ed, ESPd,
Izpildīts
Dzd, Jd 1) Grozījumi dokumentā „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas sadarbība ar sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem un
sniedzējiem lēmumu pieņemšanas procesā”, 31.05.2005.
lēmums Nr.26,
2) Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nolikumā, 31.05.2005. lēmums Nr.124,
3) Grozījumi noteikumos "Noteikumi par kārtību, kādā
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai”, 16.03.2005
lēmums Nr. 58,
4) Noteikumi par vispārējo atļauju pasta nozarē, 30.11.2005.
lēmums Nr.290,
5) Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu, 30.11.2005,
lēmums Nr.291,
6) Noteikumi par kvalitātes prasībām pasažieru pārvadājumos pa
dzelzceļu, 30.11.2005. lēmums Nr.280,
7) Licencēšanas kārtība, 23.11.2005.lēmums Nr.270,
8) Administratīvo pārkāpumu lietu noteikumi, 19.10.2005.
lēmums Nr. 217.

Pēc
nepieciešamības

Izpilde
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5.4. Metodiku analīze un pilnveidošana

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

Pēc
nepieciešamības (P)

Ed, ESPd,
Dzd

EAd, Jd

Izpildīts
Enerģētikas nozarē
1) Grozījumi Dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifa
aprēķināšanas metodikā, 05.05.2005. lēmums Nr.97,
2) Grozījumi Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa
aprēķināšanas metodikā , 05.05.2005. lēmums Nr.98,
3) Grozījumi Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu
aprēķināšanas metodikā, 05.05.2005. lēmums Nr.99,
4) Grozījumi Dabasgāzes realizācijas tarifu aprēķināšanas
metodikā, 05.05.2005. lēmums Nr.100,
5) Dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifa aprēķināšanas
metodika, 30.11.2005. lēmums Nr.285,
6) Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas
metodika, 30.11.2005. lēmums Nr.286,
7) Dabasgāzes tirdzniecības tarifu saistītajiem lietotājiem
aprēķināšanas metodika, 30.11.2005. lēmums Nr.287,
8) Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas
metodika, 30.11.2005. lēmums Nr.288
9) Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika, 21.12.2005. lēmums Nr.308
10) Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika, 20.12.2005. lēmums Nr.309
11) Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem
lietotājiem 20.12.2005. lēmums Nr.310
12) Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un
koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem megavatiem saražotās
elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika 20.12.2005.
lēmums Nr.311
Elektronisko sakaru nozarē:
1) Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un
attiecināšanas metodika, 30.11.2005. lēmums 281,
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2) Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu
metodika, 30.11.2005. lēmums Nr.284,
3) Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas
un noteikšanas metodika, 30.11.2005. lēmums Nr. 295,
Dzelzceļa transporta nozarē:
1) Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu braukšanas maksas
aprēķināšanas metodika, 16.11.2005. lēmums Nr. 255,
2) Grozījumi Metodikā maksas aprēķināšanai par publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem,
ar padomes lēmumu, tiek virzīti uz uzklausīšanas sanāksmi
03.01.2006.
Pasta nozarē:
1) Vispārējo pasta pakalpojumu tarifu noteikšanas metodika,
30.11.2005. lēmums Nr.289

VI Sabiedrības un regulējamo komersantu informēšana un iesaistīšana regulēšanas procesā
6.1. Informācijas par Komisijas darbu
izplatīšana ar plašsaziņas līdzekļu
starpniecību
6.2. Interneta mājas lapas aktualizēšana

6.3. 2004.gada publiskā pārskata
sagatavošana
6.4. Uzklausīšanas sanāksmju par
aktuāliem regulēšanas jautājumiem
organizēšana

Regulāri

SAn

Regulāri

EAd

Maijs

EAd

Regulāri

Ed, ESPd,
Dzd

Ed; ESPd;
Dzd; Jd;
EAd
Ed; ESPd;
Dzd; Jd;
Patst.n.
Ed; ESPd;
Dzd; Jd;
Patst.n.

Izpildīts
Informācijas par Komisijas darbu tiek regulāri izplatīta ar
plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
Izpildīts
Tiek veikta regulāri. Elektronisko sakaru un pasta nozarēs
pilnībā pārstrādāts nozaru mājas lapas plāns.
Izpildīts
2004.gada publiskais pārskats tika sagatavots, iespiests un
iesniegts Saeimā likumā noteiktajā termiņā.
Izpildīts
Organizētas 35 uzklausīšanas sanāksmes.
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6.5. Citi informēšanas pasākumi

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

Regulāri

Izpilddirektors

SAn, Ed;
ESPd;
Dzd; Jd;
EAd, STn;
GFn, An

Izpildīts
18.01.2005. tika organizēta apspriede par AS „Pasažieru
vilciens” projektu braukšanas maksas izmaiņām elektrovilcienos
un dīzeļvilcienos ar Satiksmes ministrijas, Rīgas domes un AS
„Pasažieru vilciens” pārstāvju piedalīšanos.
Organizētas 11 tikšanās ar VAS “Latvenergo”, AS “Latvijas
Gāze”, AS “Valmieras enerģija”, SIA “Krāslavas nami”,
Latvijas siltumuzņēmumu asociāciju u.c.
04.03.2005 rīkota informātīva sanāksme pasta nozares
uzņēmumiem.
17.03.2005 PHARE projekta ietvaros organizēts seminārs valsts
institūciju pārstāvjiem un elektronisko sakaru komersantiem
„Labākā politikas veidošanas pieredze informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju un informācijas sabiedrības attīstībai
Latvijā”.
Regulāras publikācijas izdevumā „Sakaru pasaule”.
ESPd ir sagatavojis un publicējis 3 konsultāciju dokumentus:
„Konsultāciju dokuments par vienota abonentu saraksta un
vienota telefona uzziņu dienesta izveidi Latvijā”,
„Konsultāciju dokuments par konkursa vai izsoles rīkošanu
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai”,
„Konsultāciju dokuments par prioritāri analizējamiem
elektronisko sakaru pakalpojumiem”.

Pastāvīgi

Izpilddirektors

Visas
Izpildīts
struktūrvie Organizēti semināri un darba apspriedes par lietvedības un arhīva
nības
jautājumiem 01.03.2005., 05.07.2005. un 20.09.2005.

VII Komisijas attīstība
7.1. Darbinieku profesionālo zināšanu
un darba prasmju pilnveidošana
7.1.1. Semināru, konferenču, tikšanos,
apmācības programmu organizēšana
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7.1.2. Piedalīšanās darba grupās,
semināros, kursos, apmācības programmās
un citos pasākumos

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Pastāvīgi

Galvenais
izpildītājs

Izpilddirektors

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

21.02.2005 organizēta Eiropas Neatkarīgo regulatoru grupas
(IRG) Būtiskas ietekmes tirgū darba grupas sanāksme.
Tika regulāri nodrošināta apmeklētība- atbalstot darbinieku
apmācību dažāda veida un rakstura semināros, kursos, mācību
ciklos u.c. mācību pasākumos – kopā 39 pasākumi, (sedzot
dalības maksu no Komisijas budžeta līdzekļiem 17 gadījumos vai
dalības maksa tika segta no valsts budžeta līdzekļiem 22
gadījumos vai arī tika piesaistīts ārējais finansējums), kā arī
organizējot 7 seminārus, uzaicinot lektoru vai darbiniekiem
pašiem iesaistoties semināru sagatavošanā utt.
Visas
Izpildīts
struktūrvie Komisijas darbinieki piedalījušies 43 pasākumos ārpus Latvijas.
nības
Dalība Eiropas elektrības un gāzes regulatoru grupas Patērētāju
darba grupā un Gāzes darba grupā; Dalība Eiropas enerģētikas
regulatoru padomes Elektrības darba grupā un Gāzes darba
grupā;
Dalība CEER kopējā elektrības tirgus darba grupā;
Piedalīšanās ERRA ES integrācijas darba sesijā;
Piedalīšanās ES seminārā par reģionālo tirgu;
Piedalīšanās Baltijas elektrības tirgus seminārā;
Piedalīšanās seminārā par naftas produktu rezervju sistēmas
pārvaldīšanu.
Dalība TAIEX OFFICE organizētajā seminārā „European
railway interoperability” (Eiropas dzelzceļu savstarpējā
izmantojamība).
Dalība ECMT pārstāvju komitejas sanāksmē utt.
Dalība Īrijas regulatora ComReg seminārā par tirgus regulēšanas
un analīzes pieredzi Īrijā.
Dalība ITU seminārā „Rīcības politika brīvā tirgus apstākļos”.
Dalība ITU seminārā par trešās paaudzes mobilo sistēmu
tīkliem.
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Dalība sanāksmē par tirgus analīzes jautājumiem jaunajās ES
dalībvalstīs.
Dalība EK darba apspriedē par 11. regulēšanas ietvara
ieviešanas ziņojumu.
Uzstāšanās ar ziņojumiem: 1) Zviedrijas ekonomikas
augstskolas
(SSE) un Telia – Sonera institūta seminārā „Jaunais regulēšanas
ietvars: lielāka, mazāka vai labāka regulēšana?”;2) konferencē
„Baltic IT&T 2005”; 3) PB seminārā „Infrastruktūras reforma:
privatizācija, regulēšana un konkurence”.
Nodrošināta patstāvīga dalība Satiksmes ministrijas Numerācijas
resursu koordinācijas grupā.
T.sk. ~ 60 pasākumi ārvalstīs, galvenokārt ERRA,
CEER/ERGEG, ITU, IRG/ERG darba grupās
7.2. Sadarbības programmu
īstenošana
7.2.1. PHARE Twinning projekta
īstenošana
7.2.2. PHARE Transition Facility
projekta īstenošana

7.3. Sadarbība ar Konsultatīvo padomi

1.-2.cet.

ESPd

Jd, ĀSn,
GFn

3.-4.cet.

ESPd

EAd, Jd,
ĀSn, GFn

Pastāvīgi

An

Ed, Dzd,
ESPd,
Ead, Jd

Izpildīts
Noslēdzies 2.ceturksnī. Pozitīvs audita slēdziens par projekta
īstenošanas gaitu. Projekta gala ziņojuma pieņemts.
Izpildīts
05.2005 projekta pieteikums apstiprināts starpministriju
sanāksmē un nosūtīts EK
- Saņemti projektu pieteikumi no Spānijas un Vācijas dalībai
SPRK pasta projektā TF ietvaros
- Pieteikumu izvērtēšanas sanāksmes 15.09. un 20.09.
- Par partneri ir izvēlēts Vācijas regulators. Puses ir
parakstījušas projekta līgumu.
Izpildīts
Notiek pastāvīga sadarbība ar Konsultatīvo padomi.
Notikusi 1 paplašināta sēde. Iesniegti 2 KP atzinumi, līdzdalība
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2 darba apspriedēs un PB/SPRK seminārā
-KP piedalīšanās uzklausīšanas sanāksmēs 16.08., 06.09., 12.09.
7.4. Ārējo attiecību veidošana
7.4.1. Sadarbība ar valsts institūcijām un
nevalstiskām organizācijām

7.4.1.1. Dalība starpinstitūciju darba grupā
par priekšlikumu saskaņota, efektīva un
Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša
regulēšanas modeļa izveidei izstrādi

7.4.2. Sadarbība ar starptautiskajām
organizācijām un citu valstu regulatoriem

Pastāvīgi

ĀSn

Darba grupas
sanāksmes

Pastāvīgi

ĀSn

Ed; ESPd;
Izpildīts
Dzd; EAd; Notiek pastāvīga sadarbība ar EM, SM, Dzelzceļa
Jd
administrāciju, Dzelzceļnieku biedrību, Latvijas pasažieru
autopārvadātāju asociāciju, ĀM, FM (par projektiem), VK
(uzņemot mold;avu delegāciju), Latvijas vēstniecībām ārzemēs
un ārvalstu vēstniecībām Rīgā, LBS utt.
Noturētas 7 darba apspriedes ar Satiksmes ministrijas Sakaru
departamenta pārstāvjiem.
IzpildIzpildīts
direktors, Darba grupa izstrādājusi koncepcijas projektu par efektīva un
Jd
Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša regulēšanas modeļa izveidi.
Koncepcijas projekts 31.05.2005. akceptēts komisijas padomes
sēdē un nosūtīts Ekonomikas ministrijai. 14.1. 14.11.2005.
izskatīts MKK.
Ed; ESPd;
Izpildīts
Dzd; EAd; Tai skaitā:
Jd
- Darba grupās (saskaņā ar apstiprināto līdzdalību starptautisko
organizāciju darba grupās)
- Ungārijas Enerģētikas regulatora uzņemšana
- Sadarbība ar Zviedrijas Telekomunikāciju regulatoru
juridiskajos jautājumos
-Aktivitātes OECD sakarā
- Baltijas reģionālā semināra organizēšana par infrastrtuktūras
reformu 03.05.2005.
Dalība Komunikāciju komitejas (COCOM) 12.sanāksmē un
standartizācijas grupas ekspertu3.sanāksmē.
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7.4.3. Reģionālā Florences mini-foruma
organizēšana Baltijas valstīm ar Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas enerģētikas regulatoru
pārvades sistēmas operatoru un Eiropas
Komisijas pārstāvju piedalīšanos
7.5. Kvalitātes vadības sistēmas
uzturēšana un uzlabošana

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

Dalība Reģionālās sakaru savienības (PCC) seminārā par
universālo pasta pakalpojumu.
Dalība Labākas regulēšanas pieredzes seminārā un Eiropas pasta
regulatoru konferences (CERP) plenārsēdē.
Dalība IRG Būtiskas ietekmes tirgū darba grupas sanāksmē.
Dalība 2 Eiropas Neatkarīgo regulatoru grupas (IRG) un Eiropas
Regulatoru grupas (ERG) plenārsēdēs.
Izpildīts
14.02.2005.

1.cet.

ĀSn

Ed, GFn

Pastāvīgi

An

7.5.1. Elektronisko sakaru nozares
specifisko procesu (ierobežoto resursu
piešķiršana, būtiskas ietekmes noteikšana,
universālā pakalpojuma prasību noteikšana,
pakalpojuma kvalitātes kontrole) apraksts
7.6. Iekšējās kontroles sistēmas
pilnveidošana
7.6.1. Iekšējā audita darbības pārskata par
2004.gadu sagatavošana

4.cet.

ESPd

Visas
struktūrvie
nības
An

1.cet.

IAn

Izpildīts

7.6.2. Iekšējā audita nodaļas Stratēģiskā
plāna aktualizēšana un 2005.gada plāna
sagatavošana
7.6.3. Iekšējo auditu veikšana

1.cet.

IAn

Izpildīts

Saskaņā ar

IAn

Izpildīts

Izpildīts
Ir izstrādāti Elektronisko sakaru nozares specifisko procesu
aprakstu projekti.
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plānu

Izpildē
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Pabeigti auditi:
1. „Padomes sēžu sagatavošana un norise”,
2. „Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana”,
3. „Licenču un atļauju pārvaldība”,
4. „Grāmatvedības uzskaite”,
5. „Iesniegumu, pieprasījumu, sūdzību, strīdu, administratīvo
lietu izskatīšana”,
6. “Fizisko personu datu aizsardzība”.
Uzsākts audits:
1. “Licenču un atļauju nosacījumu izpildes uzraudzība”.

VIII Komisijas darbības nodrošināšana
Pastāvīgi

ITn, KAn,
DNn, An

8.2. Komisijas finanšu resursi

Pastāvīgi

8.2.1. 2004.gada budžeta izpildes rezultāti

1.cet. (P)

Izpilddirekt
ors
Izpilddirekt
ors

8.2.2. 2005.gada ceturkšņu budžeta izpilde

2.cet.; 3.cet.;
4.cet. (P)

8.1. Dokumentu plūsmas pārvaldības
sistēmas pilnveidošana

Izpilddirekt
ors

Visas
Turpinās
struktūrvie Sagatavota un ieviesta padomes sēžu jautājumu un materiālu
nības
elektroniskā meklēšanas sistēma, kas ļauj operatīvi atrast
izskatītos jautājumus.
Veikts dokumentu nodrošinājuma nodaļas un kancelejas un
arhīva nodaļas dokumentu plūsmas pilnveidošanas iespēju
izvērtējums un paredzamie pasākumi šo nodaļu dokumentu
plūsmas pilnveidošanai iekļauti IT attīstības plānā.
Šobrīd norit konkursa pretendentu iesniegto piedāvājumu
izvērtēšana.

Visas
Izpildīts
struktūrvie 2004. gada budžeta izpilde apstiprināta (19.01.2005.)
nības
Visas
Izpildīts
struktūrvie - 1.ceturkšņa budžeta izpilde apstiprināta 20.04.2005.
nības
- 1.pusgada budžeta izpilde apstiprināta 20.07.2005

29. lappuse no 29
Darba pamatvirzieni un
pasākumi to īstenošanai

Izpilde (ja
padomes
lēmums,
piezīmēts
burts – P)

Galvenais
izpildītājs

Izpildē
iesaistītās
struktūrvienības

Izpilde

- 3. ceturkņa budžeta izpilde apstiprināta 26.10.2005
- 2005.gada budžeta izpildi paredzēts apstiprināt – 25.01.2006.
8.2.3. 2006.gada budžeta projekta
3.cet. (P)
Izpilddirekt
Visas
Izpildīts
apstiprināšana
ors
struktūrvie 2006.gada budžeta projekts apstiprināts padomē 14.09.2005.
nības
Saīsinājumi: Ed – Enerģētikas departaments, ESPd – Elektronisko sakaru 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, ITn – 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

