Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Rīcības plāns 2006.gadam (apstiprināts padomes sēdē
04.01.2006 (prot. 2(267);
grozījumi apstiprināti padomes sēdē
26.07.2006 (prot. Nr. 31(296)

INFORMĀCIJA
Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Rīcības plāna 2006.gadam izpildi
Pasākums/Uzdevums

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības
1. Stratēģisko, normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana

Īstenotās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas darbības stratēģijas un pamatprincipu
izvērtējums
1.2 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
darbības stratēģijas un pamatprincipu pārskatīšana
1.3 Modelis sadarbībai ar klientiem
1.1

1.4

Likumu pilnveidošana un iniciatīva
1.4.1 Priekšlikumi grozījumiem regulējamo nozaru
likumos
1.4.1.1 Priekšlikumi grozījumiem
Elektroenerģijas tirgus likumā (par pareizu
direktīvas pārņemšanu attiecībā uz tirgotāja
rēķinos norādāmo informāciju)
1.4.1.2 Priekšlikumi grozījumiem Elektronisko
sakaru likumā

Termiņš

Izpilde

4.cet. (P)

An

Ed, ESPd, Dzd,
EAd, Jd

PĀRCELTS uz 2007. gada 4.ceturksni

4.cet. (P)

An

PĀRCELTS uz 2007. gada 4.ceturksni

4.cet. (P)

An

Ed, ESPd, Dzd,
EAd, Jd
Visas
struktūrvienības

Pēc
nepieciešamības

Jd

2.cet. (P)

Ed, Dzd,
ESPd
Ed

Jd

IZPILDĪTS
Priekšlikumi par direktīvas pārņemšanu iesniegti
EM.

1.cet. (P)

ESPd

Jd

IZPILDĪTS
Izstrādāti priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi
Elektronisko sakaru likumā.
Sniegts atzinums par likumprojektu „Grozījumi
Elektronisko sakaru likumā”.
Komisijas pārstāvji piedalījās starpinstitūciju
sanāksmēs.

PĀRCELTS uz 2007. gada 2.ceturksni
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Pasākums/Uzdevums

Termiņš

1.4.2 Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” un ar to
saistīto likumprojektu izstrāde regulēšanas sistēmas
pilnveidošanai

2.cet. (P)

1.4.2.1 Piedalīšanās likumprojekta „Grozījumi
likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” un ar to saistīto likumprojektu
izskatīšanas un saskaņošanas procesā

1.4.3 Citu institūciju izstrādāto likumprojektu
saskaņošana Komisijas kompetences ietvaros

Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
JD
Ed, ESPd, Dzd,
IZPILDĪTS
Ead, An
Izstrādāti un iesniegti EM šādi projekti (izsludināti
VSS 30.03.2006):
- grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” (izskatīts VSS 17.08.2006)
- grozījumi Enerģētikas likumā;
- grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri”;
- grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā
(izskatīts VSS 17.08.2006)

Pēc
nepieciešamības

Jd

Pēc
nepieciešamības

Jd, Ed,
Dzd,
ESPd

Ed, ESPd, Dzd,
IZPILDĪTS
Ead, An
Sagatavots un iesniegts likumprojekts „Grozījumi
likumā „Par Sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” un ar to saistītie likumprojekti;
līdzdalība minēto likumprojektu saskaņošanas
procesā.
EAd

Sniegti atzinumi par šādiem nozaru politikas
dokumentiem un likumprojektiem:
Likumprojekti, kas saistīti ar regulatora
statusu
- Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē
- Grozījumi likumā "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem";
Enerģētikas nozarē
- Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2006.
– 2016.gadam;
- Atjaunojamo energoresursu izmantošanas
pamatnostādnes 2006. - 2010. gadam
Dzelzceļa transporta nozarē
- Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.2013.gadam;
- Grozījumi Dzelzceļa likumā;
- Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums
-
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde
Elektronisko sakaru un pasta nozarē
- Informācijas sabiedrības attīstības
pamatnostādnes 2006. - 2013. gadam;
- Radiofrekvenču un numerācijas maksas
noteikšanas koncepcija;
- Koncepcija par universālā pakalpojuma
fondu vai citu finansēšanas mehānismu;
- Pasta likums
Dažādi
- Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija
2007.-2009.gadam”;
- Satiksmes ministrijas darbības stratēģija;
- Valsts Energoinspekcijas darbības stratēģija
2006. - 2008. gadam
- Konkurences padomes darbības stratēģija
2007.-2009.gadam;
- Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas
likumā.

1.4.3.1 Atzinums par likumprojektu „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likums” un par
grozījumiem saistītajos nozares likumos
1.4.3.1.1 Piedalīšanās likumprojekta „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likums” un ar to saistīto
likumprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesā

1.4.4 Līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē saskaņā
ar MK akceptēto koncepciju „neatkarīgo” (autonomo)
iestāžu statusa noregulēšanai

1.cet. (P)

Dzd

Jd

IZPILDĪTS
Atzinums sniegts par likumprojektu. „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likums”

4.cet.

Dzd

Jd

TURPINĀS
Dzelzceļa transporta departamenta un Juridiskā
departamenta ekspertu līdzdalība darba grupā
likumprojekta galīgās redakcijas izstrādāšanai

Pēc
nepieciešamības

Jd

Līdzdalība likumprojekta izstrādē un sniegts
atzinums par likumprojektu
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
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Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
Pēc
1.4.5 Līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē saskaņā
Jd
Sniegts atzinums par likumprojektu „Grozījumi
nepieciešamības
ar MK akceptēto koncepciju par valsts iestāžu tiesībām
Latvijas Republikas Satversmē”;
izdot ārējos normatīvos aktus
sagatavots likumprojekts ”Grozījumi likumā „Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
Pasākums/Uzdevums

1.5 .MK noteikumu pilnveidošana un iniciatīva
1.5.1 Līdzdalība EM darba grupā no Elektroenerģijas
tirgus likuma un Enerģētikas likuma izrietošo MK
noteikumu izstrādē

Termiņš

Saskaņā ar
darba
grupas plānu

Ed

Jd

TURPINĀS
Enerģētikas departamenta un Juridiskā
departamenta ekspertu līdzdalība darba grupās MK
noteikumu projektu izstrādē

1.5.2 Līdzdalība MK noteikumu projektu izstrādē
atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai „Koncepcija
par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi”

4.cet. (P)

Jd

Ed, Dzd, ESPd,
EAd, An

PĀRCELTS uz 2007.gadu

1.5.3 Citu institūciju izstrādāto MK tiesību aktu
projektu saskaņošana Komisijas kompetences ietvaros

Pēc
nepieciešamības

Jd, Ed,
Dzd,
ESPd

EAd

Atzinumi par MK projektiem
Enerģētikas nozarē
- Noteikumi par Pārvades sistēmas operatora
ikgadējo ziņojumu;
- Noteikumi par vienotu kārtību speciālā
pieslēguma ierīkošanai elektroenerģijas
pārvades sistēmai un pieslēguma maksas
noteikšanai;
- Prasības elektroenerģijas ražošanas jaudu
palielināšanai un jaunu ražošanas iekārtu
ieviešanai nepieciešamo atļauju saņemšanai
un atļauju izsniegšanas, anulēšanas un
derīguma termiņa pagarināšanas kārtība;
- Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumi;
- Elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas
procesā noteikumi;
- Noteikumi par speciālo pieslēgumu
elektroenerģijas pārvades sistēmai;
- Noteikumi par dabasgāzes pārvades
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde
sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma
ziņojumu;
- Par Nolīguma par Igaunijas Republikas,
Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas
energosistēmu paralēlu darbu denonsēšanu;
- Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu
koģenerācijas procesā;
- Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu,
izmantojot atjaunojamos energoresursus;
Elektronisko sakaru un pasta nozarē
- Grozījumi Noteikumos par regulējamiem
sabiedrisko pakalpojumu veidiem;
- Grozījumi Noteikumos par kārtību un
termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu
numerācijas shēmu;
- Kārtība, kādā elektronisko sakaru
komersanti nodrošina elektronisko sakaru
tīklu nepārtrauktu darbību un publisko
elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu
nepārvaramas varas izraisītās situācijās vai
gadījumos, kad radušies būtiski
elektronisko sakaru tīklu bojājumi;
- Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīklu
galiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtība
- -Grozījumu Noteikumos par radiofrekvenču
spektra joslu sadalījumu radiosakaru
veidiem
un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī
par radiofrekvenču spektra joslu
izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem;
- Grozījumi Noteikumos par radiofrekvences
piešķīruma lietošanas atļaujām;
Dzelzceļa transporta nozarē
- Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un
pieturas punktu, kuri ir publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras objekti, atklāšanas,
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde

-

slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas
kārtība;
Grozījumi Noteikumos par valsts vai
pašvaldības dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu pasūtījumiem;

Dažādi
- Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju
internetā;
- Integrētas valsts informācijas sistēmas
noteikumi;
- Noteikumi par Valsts statistiskās
informācijas programmu 2007.gadam;
- Būvniecības un enerģētikas valsts aģentūras
nolikums;
- Par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko
sakaru direkcija" sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi;
- Par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko
sakaru direkcija” nodošanu privatizācijai
Līdzdalība atbildes sagatavošanai:
Enerģētikas nozarē
- uz 10.04.2006. Eiropas Komisijas formālo
paziņojumu par pārkāpuma procedūras
uzsākšanu lietā Nr.2006/2058
elektroenerģijas nozarē
Elektronisko sakaru nozarē
- par nostāju attiecībā uz projektu procedūrai
Nr.2005/2211, kas attiecas uz Eiropas
Parlamenta un Padomes
07.03.2002.Direktīvu 2002/22/EK par
universālo pakalpojumu un lietotāju
tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru
tīkliem un pakalpojumiem
- pārkāpuma procedūrai Nr.2005/2289, kas
ierosināta par LR saistību nepildīšanu
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde

-

1.6 Komisijas izdoto tiesību aktu pilnveidošana un jaunu
tiesību aktu izstrāde

Pēc
nepieciešamības

Jd, Ed,
ESPd,
DzD

EAd

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
07.03.2002.Direktīvu 2002/19/EK par
piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem
un ar tiem saistītām iekārtām un to
savstarpēju savienojumu;
pārkāpumam Nr.2006/2123 par Eiropas
Parlamenta un Padomes
07.03.2002.Direktīvas 2002/21/EK par
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem
attiecībā uz elektronisko komunikāciju
tīkliem un pakalpojumiem 7.panta
3.un4.punkta neieviešanu LR normatīvajos
aktos.

Apstiprinātie noteikumi:
Komisijas darbu reglamentējošie noteikumi
23.01. Par apmeklētāju pieņemšanu Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā
17.02. Par saziņas līdzekļu izmantošanas kartība
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā
01.11. Dokumentu pārvaldības kārtība Sabiedrisko
pakalpojumu komisijā
Enerģētikas nozarē
08.02.- Noteikumi par minimālajām prasībām
elektroenerģijas sistēmas operatora
neatkarībai
22.03. - Noteikumi par informāciju elektroenerģijas
galalietotājiem
27.12. - Noteikumi par elektroenerģijas sadales
pakalpojuma kvalitātes prasībām
Elektronisko sakaru nozarē
17.05- Kārtība par speciālu prasību piemērošanu,
saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu
elektronisko sakaru komersantiem
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde
21.06 - Numura saglabāšanas pakalpojuma
nodrošināšanas noteikumi
08.11.- Noteikumi par abonenta rēķina detalizācijas
pamatlīmeni
13.12. -Noteikumi par universālo pakalpojumu
elektronisko sakaru nozarē.
20.12.- Noteikumi par elektronisko sakaru
pakalpojumu kvalitātes prasībām un
kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību.
Grozījumi noteikumos un metodikās:
Komisijas darbu reglamentējošie noteikumi
01.02. - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
27.12. komisijas nolikumā
08.11. - Darba samaksas noteikumos Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā
Enerģētikas nozarē
07.06. - Noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju
16.06 - Sistēmas pieslēguma noteikumos
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem
Elektronisko sakaru un pasta nozarē
07.06 - Noteikumos par universālo pakalpojumu
elektronisko sakaru nozarē
07.06.- Operatora izvēles pakalpojuma vai
operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma
nodrošināšanas noteikumos
07.06 - Noteikumos par vispārējo atļauju pasta
nozarē
26.07. – Noteikumos par numerācijas lietošanas
tiesībām
26.07. – Noteikumos par tirgus analīzei
nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas
kārtību
13.10. – Noteikumos par prasībām augstākā līmeņa
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde
domēna .lv reģistra turētājam
13.12.- Noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju
13.12. - Noteikumos par numerācijas lietošanas
tiesībām

1.6.1 Grozījumi „Noteikumos par Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo
informāciju”
1.6.2 Elektroenerģijas tirgus likumā Komisijai deleģēto
tiesību aktu izstrāde

IZPILDĪTS
17.05 – ziņojums padomei
07.06.- apstiprināti grozījumi Noteikumos
Jd
22.03. –Noteikumi par informāciju elektroenerģijas
galalietotājiem.
16.06. 16.06.– grozījumi noteikumos „Sistēmas
pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem”
.
Jd
PĀRCELTS uz 2007.gadu
Dokumenti tiks iesniegti pēc MK noteikumu
„Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumi” apstiprināšanas.

2.cet. (P)

Ed

Saskaņā ar
grafiku (P)

Ed

1.6.3 Elektroenerģijas tirgus likumā sistēmas
operatoriem un publiskajam tirgotājam deleģēto
dokumentu izskatīšana un apstiprināšana

Trīs mēnešu
laikā pēc
dokumentu
saņemšanas (P)

Ed

1.6.4 Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumi

Trīs mēnešu
laikā pēc MK
noteikumu
„Gāzes piegādes
un lietošanas
noteikumi”
pieņemšanas (P)
Sešu mēnešu
laikā pēc MK
noteikumu
pieņemšanas (P)
Trīs mēnešu
laikā pēc Tīkla
kodeksa
iesniegšanas

Ed

Jd

Ed

EAd, Jd

Ed

Jd

1.6.5 Kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanā energoapgādē
1.6.6 Tīkla kodekss

Jd

PĀRCELTS uz 2007.gadu
Noteikumu projekts tiks iesniegts apstiprināšanai
pēc MK noteikumu „Gāzes piegādes un lietošanas
noteikumi” pieņemšanas.
27.12. - Noteikumi par elektroenerģijas sadales
pakalpojuma kvalitātes prasībām.
PĀRCELTS uz 2007.gadu
Tīkla kodekss tiks iesniegts pēc Ministru kabineta
noteikumu „Elektroenerģijas tirdzniecības un
lietošanas noteikumi” pieņemšanas.
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Pasākums/Uzdevums
1.6.7 Metodiku analīze, pilnveidošana un izstrādāšana

Termiņš
Pēc
nepieciešamības

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības
Ed, Dzd,
ESPd

EAd, Jd

Ed

Jd, EAd

(P)

1.6.7.1.Grozījumu sagatavošana ar 21.12.2005.
padomes lēmumu Nr.311 apstiprinātajā
Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un
koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem
megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu
aprēķināšanas metodikā

4.cet. (P)

Izpilde
Apstiprinātās metodikas un grozījumi tajās:
Enerģētikas nozarē
25.01. –grozījumi Dabasgāzes tirdzniecības tarifu
aprēķināšanas metodikā
Elektronisko sakaru un pasta nozarē
07.06. –grozījumi Universālā pakalpojuma saistību
tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas
metodikā
07.06. –grozījumi Vispārējo pasta pakalpojumu
tarifu noteikšanas metodikā
07.06. –grozījumi Elektronisko sakaru
pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un
attiecināšanas metodikā
Dzelzceļa nozarē
18.01 – apstiprināta Metodika maksas
aprēķināšanai par publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
pārvadājumiem
07.06 –grozījumi Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu
braukšanas maksas aprēķināšanas metodikā
07.06. – grozījumi Metodikā maksas aprēķināšanai
par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem
13.12. – grozījumi Metodikā maksas aprēķināšanai
par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem
TURPINĀS 2007.gadā
08.11.06.padomes sēdē izskatīts Koģenerācijas
stacijā saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas
stacijā ar jaudu virs četriem megavatiem saražotās
elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas
projekts.
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Termiņš

1.6.7.2. Grozījumu sagatavošana ar
30.11.2005.padomes lēmumu Nr.287
apstiprinātajā Dabasgāzes tirdzniecības tarifu
aprēķināšanas metodikā
1.6.8 Konkursa nolikumi ierobežoto resursu lietošanas
tiesību piešķiršanai

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

4.cet. (P)

Ed

Jd, EAd

Saskaņā ar
plānu

ESPd

Jd

Izpilde
IZPILDĪTS
25.01.06. – Apstiprināti grozījumi Dabasgāzes
tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikā.
08.02. - apstiprināts Konkursa nolikums par
radiofrekvenču spektra joslas 40,5 GHz – 43,5 GHz
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību
piešķiršanai konkursa kārtībā
05.04. - apstiprināts Konkursa komisijas nolikums
radiofrekvenču spektra joslas 40,5 GHz – 43,5
GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību
piešķiršanai konkursa kārtībā
13.09.- apstiprināts Konkursa nolikums
radiofrekvenču spektra joslu 387,0MHz388,5MHz/397,0 MHz-398,5MHz radiofrekvenču
spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa
kārtībā
15.09. - apstiprināts Konkursa komisijas nolikums
radiofrekvenču spektra joslu 387,0MHz388,5MHz/397,0 MHz-398,5MHz radiofrekvenču
spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa
kārtībā.

2. Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze
2.1. Regulējamo nozaru analīze

2.cet.

EAd

Ed, Dzd, ESPd

IZPILDĪTS
Sagatavots materiāls par regulējamām nozarēm,
kas iekļauts 2005.gada publiskajā pārskatā
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2.2. Regulējamo nozaru komersantu kapitāla atdeves un
riska rādītāju salīdzināšana

2.3. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu regulējamiem
sabiedriskajiem pakalpojumiem analīze

Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
Mēneša laikā
EAd
Ed, Dzd, ESPd Noteikta kapitāla atdeves likme:
pēc
01.02 - AS „Augstsprieguma tīkls”
komersanta
01.03 - kapitāla atdeves likme un peļņas procents
iesnieguma
SIA „Vats”
par
01.03 - kapitāla atdeves likme un peļņas procents
kapitālatdeves
valsts AS „Latvijas dzelzceļš”
likmes
20.12. - kapitāla atdeves likme un peļņas procents
noteikšanu
SIA „Vats”
Termiņš

IZPILDĪTS
Mājsaimniecību patēriņa izdevumi apkopoti EAd,
regulāri tiek aktualizēti, izmantoti, izskatot tarifu
projektus, kā arī elektronisko sakaru nozaru
analīzē.

2.cet.

EAd

Ed, Dzd, ESPd

Saskaņā ar
grafiku (P)

ESPd

EAd, Jd

IZPILDĪTS
Definēti 16 no plānotajiem 16 tirgiem

Saskaņā ar
grafiku (P)

ESPd

EAd, Jd

IZPILDITS
Analizēti 16 no plānotajiem 16 tirgiem

2.4. Elektronisko sakaru tirgus analīze
2.4.1. Tirgu definēšana būtiskas ietekmes noteikšanai
elektronisko sakaru nozarē

2.4.2. Būtiskas ietekmes noteikšanai definēto tirgu
analīze
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2.4.3. Speciālo prasību elektronisko sakaru
komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū piemērošana

Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
Saskaņā ar
ESPd
EAd, Jd
TURPINĀS
grafiku (P)
28.06: par komersantiem ar būtisku ietekmi
savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālā
publiskajā telefonu tīklā tirgū atzīti un speciālās
prasības piemērotas: SIA „BALTKOM TV SIA” ,
SIA „CSC TELECOM”, SIA „DATAGRUPA
777”, SIA „FINORS TELEKOM”, SIA
„LATTELENET”, AS „Latvenergo”, VAS
„Latvijas dzelzceļš”, SIA „OPTRON”, SIA
„SIGIS”, SIA „Tele2Telecom”, AS „TELEKOM
BALTIJA”,
SIA
„TELEKOMUNIKĀCIJU
GRUPA”,
SIA
„TELENETS”,
SIA
„UNISTARS”, SIA „Lattelecom”.
28.06 – atzīta SIA „Lattelecom” būtiska ietekme
savienojumu uzsākšanas publiskajā fiksētajā
telefonu tīklā Latvijas Republikas teritorijā tirgū
un būtiska ietekme tranzīta
pakalpojumu
publiskajā fiksētajā telefonu tīklā Latvijas
Republikas teritorijā tirgū un piemērotas speciālās
prasības.
13.10. – atzīta SIA „Tele2”, „Latvijas Mobilais
Telefons” SIA, AS „Telekom Baltija” būtiska
ietekme
balss
savienojumu
pabeigšanas
individuālajos mobilajos tīklos tirgū
Termiņš

2.5 Informācija Eiropas Komisijai
2.5.1 Elektronisko sakaru tirgu notifikācija EK
2.5.2 Ziņojums par platjoslas tirgiem

Saskaņā ar
grafiku
1., 3., 4. cet.

EK paziņoti 16 definētie un analizētie tirgi

ESPd
ESPd

Jd

IZPILDĪTS
24.01, 21.07., 17.11.- ziņojumi ar apkopotu
informāciju nosūtīti EK

2.5.3 Pārskats par pasta nozares tirgu

3.cet.

ESPd

Jd

Pārskats nosūtīts EK
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde

2.5.4 Pārskats par elektronisko sakaru nozares tirgu un
regulēšanas prasību ieviešanu

3.cet.

ESPd

Jd

13.10. - apkopoti elektronisko sakaru komersantu
dati un informācija nosūtīta EK

2.5.5 Ziņojums par enerģētikas nozares tirgiem

3.cet.

Ed

Jd

26.07. - padomes sēdē izskatīts Ikgadējais
ziņojums EK
10.08. – ziņojums nosūtīts EK

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana/reģistrēšana,
uzraudzība un ierobežoto resursu piešķiršana
3.1 Licenču izsniegšana,
Viena mēneša Ed, Dzd,
EAd, Jd
Izsniegtas 18 licences:
vispārējo atļauju un elektronisko sakaru komersantu
laikā pēc
ESPd
tajā skaitā
reģistrēšana
komersanta
enerģētikas nozarē - 16
priekšlikuma
dzelzceļa transporta
un dokumentu
nozarē
- 2
saņemšanas
Reģistrēti 66 elektronisko sakaru komersanti
(P)
Reģistrētas 4 vispārējās atļaujas pasta nozarē
3.2 Atļauju izsniegšana elektroenerģijas tiešās līnijas
pieslēguma ierīkošanai

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

Ed

EAd, Jd

Komersantu priekšlikumi un dokumenti nav
saņemti.

3.3 Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu
precizēšana/grozīšana

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

Ed,
Dzd,
ESPd

Jd

Veikti grozījumi 14 licencēs enerģētikas nozarē

3.4 Licences anulēšana, licences darbības apturēšana,
elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu sniegšanas
pārtraukšana, vispārējās atļaujas anulēšana,
elektronisko sakaru komersantu darbības apturēšana

Pēc
nepieciešamības
(P)

Ed, Dzd,
ESPd

Jd

Anulētas 52 licences enerģētikas nozarē
Apturētas 54 reģistrācijas elektronisko sakaru
nozarē (tajā skaitā 24 uz laiku kamēr uzņēmums
uzsāks darbu)

15
Pasākums/Uzdevums

Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

pārkāpumu gadījumos
3.5 Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu izpildes
uzraudzība

Izpilde
Anulētas 6 vispārējās atļaujas pasta nozarē

Saskaņā ar
grafiku

Ed, Dzd,
ESPd

Jd

Enerģētikas nozarē:
Apsekoti 50 energoapgādes komersanti,
tajā skaitā:
gāzes apgādē -39, no tiem 18 pēc grafika,
21 – ārpus kārtas;
elektroapgādē - 11, no tiem 6 pēc grafika,
5- ārpus kārtas.
Elektronisko sakaru nozarē:
Veiktas 30 elektronisko sakaru komersantu
pārbaudes, pārkāpumi konstatēti 5 gadījumos,
sagatavota 1 administratīvā pārkāpuma lieta.
Nosūtīta informācija Uzņēmumu reģistram par 16
elektronisko sakaru komersantiem, kas nav
atrodami juridiskajā adresē.
Nosūtītas 84 ierakstītas vēstules ar parakstu par
saņemšanu komersantiem ar brīdinājumu par
informācijas nesniegšanu.
Nosūtīti 383 atgādinājumi par Komisijai
iesniedzamo informāciju.
Pasta nozarē:
Apsekoti 5 komersanti. Pārkāpumi nav konstatēti.
Nosūtīta informācija uzņēmumu reģistram par 3
pasta komersantiem, kas nav atrodami juridiskajā
adresē. Nosūtītas 18 ierakstītas vēstules ar
parakstu par saņemšanu pasta komersantiem ar
brīdinājumu par informācijas nesniegšanu.
Dzelzceļa transporta nozarē:
Apsekoti 4 komersanti. Pārkāpumi nav konstatēti.
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3.5.1 Pārskats par komersantu regulāri iesniedzamās
informācijas nosacījumu izpildi un par valsts nodevas
par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu nomaksāšanu
iepriekšējā pusgadā

Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
1.cet. un 3.cet. Ed, Dzd,
Jd; GFn
Ziņojumi padomei:
(P)
ESPd
08.02. un 27.09. - par licenču pārvaldību
Enerģētikas departamentā
Termiņš

01.03. - par licenču un vispārējo atļauju
nosacījumu izpildes uzraudzību elektronisko
sakaru un pasta nozarē
08.03 .un 13. 09. - par licenču pārvaldību
Dzelzceļa transporta departamentā
3.6 Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība
3.6.1 Enerģētikas nozarē sniegto pakalpojumu
kvalitātes pārbaudes

Saskaņā ar
grafiku
Saskaņā ar
grafiku
pēc kvalitātes
prasību

Ed, Dzd,
ESPd
Ed

Jd

27.12.- apstiprināti Noteikumi par
elektroenerģijas sadales pakalpojuma
kvalitātes prasībām

Dzd

Jd

Atbilstoši Noteikumiem par kvalitātes prasībām
pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu:
14.02. - saskaņoti Noteikumi par kvalitātes
prasībām SIA „Gulbenes – Alūksnes
bānītis” sniegtajos pasažieru pārvadājumos
pa dzelzceļu
14.02. - saskaņotas AS „Pasažieru vilciens”
iekšzemes pasažieru vilcienu konduktoru –
kontrolieru un vilcienu pavadoņu darba
kvalitātes prasības
22.03 - saskaņotas AS „Pasažieru vilciens”
iekšzemes pasažieru vilcienu sanitārās
prasības

apstiprināšanas

3.6.2 Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu kvalitātes
pārbaudes

Saskaņā ar
grafiku
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3.6.3. Vispārējā pasta pakalpojumu kvalitātes
pārbaudes

Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
Saskaņā ar
ESPd
Sagatavotas un nosūtītas 986 kontroles vēstules
grafiku
vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes pārbaudei.
Rezultāti tiks atspoguļoti 2006.gada kvalitātes
pārskatā.

3.6.4. Kvalitātes mērījumi publiskajos elektronisko
sakaru tīklos

Saskaņā ar
grafiku

ESPd

1.cet. (P)

ESPd

Jd

Trīs mēnešu
laikā pēc
pārvades
sistēmas
operatora
ziņojuma
saņemšanas
(P)

Ed

EAd, Jd

PĀRCELTS uz 2007.gadu
Saskaņā ar 08.02.06. apstiprinātajiem
noteikumiem „Noteikumi par minimālajām
prasībām elektroenerģijas sistēmas operatora
neatkarībai” pārvades sistēmas operatoram
ziņojums jāiesniedz līdz 2007.gada 1.aprīlim.

Trīs mēnešu
laikā pēc sadales
sistēmas
operatoru
ziņojumu
saņemšanas (P)

Ed

Ead, Jd

Sadales sistēmas operators tiks izveidots
2007.gada 1.jūlijā.
Uzdevuma izpilde iespējama 2008.gadā.
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3.6.5. Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu un
pasta pakalpojumu kvalitāti 2005.gadā

3.7 Atzinums par pārvades sistēmas operatora neatkarības
nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību

3.8 Atzinums par sadales sistēmas operatoru neatkarības
nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību

Termiņš

Veikti 42660 izsaukumi fiksētajos tīklos un 2460
izsaukumi mobilajos tīklos; starpsavienojumu
mērījumiem veikti 16000 izsaukumi; operatora
dienestu pārbaudei veikti 800 izsaukumi;
pārbaudīti 383 taksofoni; īsziņu pakalpojuma
mērījumiem: sagatavotas un nosūtītas 1410
īsziņas.
Pakalpojumu kvalitātes pārbaužu dati ievadīti datu
bāzē.
IZPILDĪTS
22.03 – padomē izskatīts vispārējā pasta
pakalpojuma kvalitātes pārskats par 2005.gadu
05.04 un 24.05 – padomē izskatīti ziņojumi par
elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
pārskatu par 2005.gadu
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3.9 Noslēgto starpsavienojumu līgumu analīze

3.10 Administratīvo pārkāpumu lietas

Termiņš
Regulāri

Normatīvos
aktos noteiktā
termiņā (P)

Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
ESPd
Jd
Analizēta un regulāri papildināta informācija
Komisijas mājaslapā ar Komisijā reģistrētajiem
starpsavienojumu līgumiem.
Jd

Ed, Dzd, ESPd Administratīvi sodīti uzņēmumi:
04.01 - SIA „Pro gāze”
19.04 - SIA “Promedia”
15.11.- SIA „Latvijas propāna gāze”
Tiesu izpildītājiem izpildei nosūtīti 8 lēmumi par
administratīvo sodu uzlikšanu.
Apkopota Valsts ieņēmumu dienesta informācija
par piespriestajiem administratīvajiem sodiem.
Nosūtīta informācija Sodu reģistram par
administratīvo sodu uzlikšanu un izpildi.

3.11. Radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas
tiesību piešķiršana

3.12. Konkursi (izsoles) uz radiofrekvencēm

Normatīvos
aktos noteiktā
termiņā (P)

ESPd

Jd

8 - komersantiem piešķirtas radiofrekvenču
spektra lietošanas tiesības
63 - komersantiem piešķirtas numerācijas
lietošanas tiesības
22 - komersantiem anulētās numerācijas
lietošanas tiesības un rezervētie numerācijas
resursi

2., 3. cet. (P)

ESPd

Jd

08.02. izsludināts konkurss uz radiofrekvenču
spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču
spektra lietošanas tiesību piešķiršanu.
Konkurss noslēdzies.
13.09. izsludināts konkurss radiofrekvenču
spektra joslu 387,0MHz – 388,5MHz/397,0MHz
– 398,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesību piešķiršanai. Konkurss noslēdzies.
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3.13 Konkurss uz domēna lv. reģistra turētāju

4.1 Komersantu iesniegto tarifu projektu analīze un
lēmumu pieņemšana

Termiņš
2.cet.

Galvenais
Iesaistītās
Izpilde
izpildītājs struktūrvienības
ESPd
Jd
15.03 - izsludināts konkurss
Konkurss noslēdzies.

4. Tarifu analīze un noteikšana
Ed
4 mēnešu
EAd, Jd
laikā pēc
Dzd,
komersanta
ESPd
priekšlikuma
un dokumentu
saņemšanas
vai Komisijas
ierosinājuma
(P)

Apstiprināti 23 tarifu projekti.
Tajā skaitā:
enerģētikas nozarē - 16
11.01 - 27.09.2005. iesniegtais SIA „Vangažu
Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas tarifs, kas spēkā no
20.02.2006 līdz 01.07.2006.
25.01 – 25.11.2005. iesniegtie AS „Latvenergo”
elektroenerģijas realizācijas gala
(diferencētie) tarifi, kas stājas spēkā
01.03.2006.
25.01 – 26.10.2005. iesniegtais SIA „Saldus
Siltums” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas tarifs, kas stājas spēkā
06.03.2006.
22.03 – 30.01.2006. iesniegtie AS „Latvijas
Gāze” 2006. gada dabasgāzes diferencētie
tirdzniecības gala tarifi, kas stājas spēkā
01.05.2006.
17.05 – 31.03.2006. iesniegtie AS „Daugavpils
siltumtīkli” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi,
kas stājas spēkā no 01.07.2006.
14.06 – 24.02.2006. iesniegtie AS „Latvenergo”
elektroenerģijas
sadales
sistēmas
pakalpojumu diferencētie tarifi, kas stājas
spēkā no 01.08.2006.
14.06.-10.03.2006. iesniegtie AS
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde
„Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas
vidējai pārvades sistēmas pakalpojuma
bāzes tarifs un elektroenerģijas pārvades
sistēmas pakalpojumu bāzes tarifi,kas
stājas spēkā no 01.08.2006.
12.07. – 12.04.2006. iesniegtie AS „Latvenergo”
filiāles
„Rīgas
Termoelektrostacijas”
ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas
un elektroenerģijas tarifi, kas stājas spēkā
21.08.2006.
12.07. – 13.04.2006. iesniegtie AS „Rīgas
Siltums”
siltumcentrāles „Imanta”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi,
kas stājas spēkā 21.08.2006.
26.07. - 11.04.2006. iesniegtie SIA „Liepājas
Enerģija” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi,
kas stājas spēkā 01.09.2006.
26.07.– 31.03.2006. iesniegtais SIA „Cēsu
būvnieks” koģenerācijas stacijās saražotās
siltumenerģijas tarifs, kas stājas spēkā
01.09.2006.
09.08. – 16.05.2006. iesniegtais SIA „BaltEnEko”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas tarifs, kas stājas spēkā
01.10.2006.
16.08.- 29.05.2006. iesniegtais AS „Jelgavas
cukurfabrika”
koģenerācijas
stacijā
saražotās siltumenerģijas tarifs, kas stājas
spēkā 01.10.2006.
27.09.- 26.06.2006. iesniegtie AS „Latvenergo”
filiāles „Rīgas Termoelektrostacijas”
ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas
un elektroenerģijas tarifi, kas stājas
spēkā 01.11.2006.
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde
25.10. – 25.09.2006. iesniegtais SIA „BaltEnEko”
koģenerācijas
stacijā
saražotās
siltumenerģijas tarifs, kas stājas spēkā
04.12.2006.
22.11. -26.10.2006. iesniegtie AS „Latvenergo”
elektroenerģijas
tirdzniecības
gala
(diferencētie) tarifi, kas stājas spēkā
01.01.2007.
elektronisko sakaru nozarē - 7
14.02- 03.01.2006. iesniegtie SIA „Lattelekom”
tarifi sarunām ar SIA „Telenet” publiskā
fiksētā elektronisko sakaru tīkla
abonentiem”
08.03 – 06.02.2006. iesniegtie SIA „Lattelekom”
tarifi sarunām ar SIA „Finors Telekom”
publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla
abonentiem
05.04 – 28.02.2006. iesniegtie SIA „Lattelekom”
tarifi sarunām ar SIA „SMG Latvija”
publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla
abonentiem
24.05 – 07.04.2006. iesniegtie SIA „Lattelekom”
tarifi sarunām ar SIA „10 ½” publiskā
fiksētā
elektronisko
sakaru
tīkla
abonentiem.
06.09. – 03.08.2006. iesniegtie Lattelecom tarifi
starptautiskajām sarunām ar adresātiem
Krievijā
04.10. – 31.08.2006. iesniegtie Lattelecom tarifi
sarunām ar SIA Telenet, SIA Optron un
SIA IZZI publisko fiksēto elektronisko
sakaru tīklu abonentiem
15.11. – 12.10.2006. iesniegtie SIA „Lattelecom”
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Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

Izpilde
tarifi sarunām ar SIA „Fastnets” publiskā
fiksētā
elektronisko
sakaru
tīkla
abonentiem
Noraidīti 4 tarifu projekti enerģētikas nozarē:
28.07. – VAS „Latvijas dzelzceļš” 24.07.06.
iesniegtais elektroenerģijas sadales sistēmas
pakalpojumu tarifs un elektroenerģijas tarifs
saistītajiem lietotājiem.
27.09. –SIA „Vangažu Sildspēks” 30.05.06.
iesniegtais koģenerācijas stacijā saražotais
siltumenerģijas tarifs.
25.10. –AS „Latvijas Gāze” 11.10.2006.
iesniegtais 2007.gada dabasgāzes tarifu projekts
25.10.-AS „Latvenergo” 17.10.2006 iesniegtais
elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētais)
tarifu projekts
24.03. – atteikts pieņemt lēmumu, ar kuru tiktu
apstiprināts elektroenerģijas realizācijas vidējais
tarifs.
Atzīti par saskaņotiem un atbilstošiem
metodikai:
01.03 - 14.03.2006. iesniegtais Elektroenerģijas
pārvades sistēmas pakalpojumu uzskaites
un
attiecināšanas
metodikā
AS
„Augstsprieguma
tīkls”
paredzētais
izmaksu attiecināšanas modelis, tā
pamatprincipi un ieviešana
14.02. - SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis”
iesniegtie
dzelzceļa
pasažieru
pārvadājumu pašizmaksas aprēķini;
29.03 – 15.03.2006. iesniegtajā VAS „Latvijas
dzelzceļš"
regulējamo
pakalpojumu
izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas
metodikā
paredzēto
izmaksu
attiecināšanas modelis, tā pamatprincipi
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un ieviešana;
05.04 - 09.02.2006. valsts AS „Latvijas dzelzceļš”
iesniegtie dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu pašizmaksas aprēķini;
05.04 - 10.02.2006. AS „Starptautiskie pasažieru
pārvadājumi” iesniegtie dzelzceļa
pasažieru pārvadājumu pašizmaksas
aprēķini;
10.05 - AS „Pasažieru vilciens” 26.01.2006.
iesniegtie dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu pašizmaksas aprēķini.
27.09. – VAS „Latvijas dzelzceļš” pasažieru
pārvadājumu pašizmaksas precizētie
aprēķini
20.12. – AS „Pasažieru vilciens” iesniegtos
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu
pašizmaksas aprēķini;
27.12. – SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis”
iesniegtos dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu pašizmaksas aprēķini;
20.12.– atlikta jautājuma izskatīšana padomes
sēdē par VAS „Latvijas dzelzceļš”
iesniegtajiem dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu pašizmaksas aprēķiniem.

4.2 Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem noteikšana
vilcienu kustības grafika 2006./2007.gada periodam

31.05.2006

Dzd

EAd, Jd

IZPILDĪTS
12.04 - noteikta maksa par VAS „Latvijas
dzelzceļš”
publiskās
lietošanas
dzelzceļa
infrastruktūras
izmantošanu
pārvadājumiem
2006./2007.gada vilcienu kustības grafika
periodam

4.3 Piekļuves vai starpsavienojumu tarifu projektu analīze
un lēmuma pieņemšana

Trīs mēnešu laikā
pēc komersanta
priekšlikuma un
dokumentu

ESPd

EAd, Jd

Komersantu priekšlikumi vai dokumenti nav
saņemti.
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saņemšanas vai
Komisijas
ierosinājuma
(P)

5. Lietotāju interešu aizsardzība
5.1 Lietotāju sūdzību par regulējamās nozarēs sniegtajiem
Pastāvīgi
Ed, Dzd,
Jd
pakalpojumiem izskatīšana
ESPd

Enerģētikas departamentā saņemtas 72 sūdzības
(iesniegumi). Tajā skaitā:
- Elektroenerģijas un koģenerācijas nodaļā - 47
sūdzības (iesniegumi), izskatītas 47
- Gāzes nodaļā- 25, izskatītas 24
Elektronisko sakaru un pasta departamentā
saņemta 141 sūdzība (iesniegums). Tajā skaitā:
- elektronisko sakaru nozarē – 125, izskatītas 116;
- pasta nozarē – 16, izskatītas – 15
Dzelzceļa transporta departamentā saņemtas 2
sūdzības, abas izskatītas. Elektroniski saņemti
divu lietotāju jautājumi uz kuriem sniegtas
atbildes.

5.1.1 Pārskats par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un
pretenzijām 2005.gadā regulējamās nozarēs

1.cet.
(P)

Ed, Dzd,
ESPd

Jd

IZPILDĪTS
Padomē izskatītie pārskati:
08.03. – par enerģijas lietotāju sūdzībām
(pretenzijām) 2005.gadā
08.03. - par elektronisko sakaru pakalpojumu
lietotāju sūdzībām (pretenzijām)
2005.gadā
22.03.- par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un
pretenzijām par dzelzceļa transporta
nozarē
sniegtajiem
pakalpojumiem
2005.gadā
22.03 - par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām
(pretenzijām) 2005.gadā.
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Pēc
nepieciešamības
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izpildītājs struktūrvienības

Izpilde

Jd

Ed,
ESPd, EAd

Izskatītie strīdi:
14.02; 15.03,.16.08. - starp SIA ”Finors
Telekom” un SIA „Lattelekom;
14.06. - starp SIA „Sašķidrinātā naftas gāze” un
SIA „Lattelekom”
27.09 - starp Ingu Freimani un SIA „Latvijas
propāna gāze”.
Ierosināts strīds:
20.12. - starp G.Valkovsku un SIA „Tekalats”.
Atteikts ierosināt strīdu:
01.02- starp Juriju Kozlovu un AS
„Latvenergo”
Izbeigtie strīdi:
22.02 izbeigta administratīvā lieta strīdā starp
Ļ.Žemčugovu, M.Žemčugovu, D.Grigorjevu un
AS „Latvenergo”;
14.06 - starp SIA „Sašķidrinātā naftas gāze” un
SIA „Lattelecom” daļā par zaudējumu
nodarīšanu, abonentam sniegto elektronisko
sakaru pakalpojumu nodrošināšanu un
abonēšanas maksas aprēķināšanu.

27.12. pieņemts padomes lēmums „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”
universālā pakalpojuma sniegšanu 2007.gadā”.

(P)

5.3 Sociālās izslēgšanas novēršana
5.3.1 Universālā pakalpojuma noteikšana 2007.gadam
elektronisko sakaru nozarē

3.cet. (P)

ESPd

Jd

5.3.2 Universālā pakalpojuma noteikšana regulējamās
nozarēs

Atbilstoši
tiesību aktiem

Ed
ESPd

EAd Jd

Iesniegti priekšlikumi MK starpinstitucionālas
darba grupas izveidei, kas izstrādās vienotu
universālā pakalpojuma modeli
- elektronisko sakaru nozarē
- pasta nozarē
- elektroenerģijas apgādē
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5.4 Datnes „Pakalpojumu lietotāja kompass” (elektronisko
sakaru nozarē) izveidošana Komisijas tīmekļa vietnē

2.cet.

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības
ESPD

EAd, ITn

Izpilde
TURPINĀS
Komisijas mājaslapā pieejama informācija
publisko fiksēto tīklu lietotājiem.

6. Sabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju informēšana
un iesaistīšana regulēšanas procesā
6.1 Informācijas par Komisijas darbu izplatīšana ar
Regulāri
San
Ed, Dzd, ESPd, Informācija par Komisijas darbu regulāri tiek
plašsaziņas līdzekļu starpniecību
Ead, Jd
izplatīta plašsaziņas līdzekļos. Sabiedrībai un
regulējamo uzņēmumu īpaši svarīgu lēmumu
pieņemšanas gadījumos tika rīkotas preses
konferences.
6.2 Informācijas Komisijas mājaslapā aktualizēšana
Regulāri
Ed, Dzd,
Komisijas mājaslapā regulāri tiek ievietota
ESPd,
aktuālā informācija.
Ead, Jd
6.3. Komisijas 2005.gada publiskā pārskata sagatavošana
31.05.2006
EAd
Ed, Dzd, ESPd,
IZPILDĪTS
Jd, San, An, ĀSn, 2005.gada publiskais pārskats Saeimai likumā
GFn
„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
noteiktajā kārtībā un termiņā.
6.4 Uzklausīšanas sanāksmes par aktuāliem regulēšanas
jautājumiem

Regulāri

Ed, Dzd,
ESPd

Jd

Organizētas 17 uzklausīšanas sanāksmes,
tajā skaitā
enerģētikas nozarē
–
elektronisko sakaru nozarē dzelzceļa transporta nozarē -

6.5 Konsultāciju dokumenti elektronisko sakaru nozarē

Regulāri

ESPd

Jd

9
5
3

Konsultāciju dokumenti:
1. par brīdinošu signālu lietošanu
izsaukumiem uz pārvietotiem numuriem
un citiem publiskajiem telefonu tīkliem
2. par ziņojumu par tirgus analīzi (tirgus
Nr.1,2,3,4,5 un 6)
3. par ziņojumu par tirgus analīzi (tirgus
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Nr7)
4. par ziņojumu par elektronisko sakaru
tirgus analīzi (tirgi Nr.8., 9., 10.)
5. par ziņojumu par tirgus analīzi (tirgus Nr.
11)
6. par ziņojumu par tirgus analīzi (tirgus Nr.
12)
7. par Noteikumu par abonenta rēķina
detalizācijas pamatlīmeni projektu
8. par ziņojumu par elektronisko sakaru
tirgus analīzi (tirgus Nr.16.)
9. par ziņojumu par tirgus analīzi (tirgus
Nr.13 un 14)
10. par ziņojumu par tirgus analīzi (tirgus Nr.
15)
11. par Noteikumu par visaptveroša telefona
uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu
saraksta nodrošināšanu projektu

6.6 Semināri sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par
regulēšanas aktualitātēm

Pēc
nepieciešamības

6.7 Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
pārskata par 2005.gadu publiskošana

1.cet.

ESPd

SAn

IZPILDĪTS
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
pārskats par 2005.gadu ievietots Komisijas
mājaslapā.
Mājaslapā publicētas elektronisko sakaru
komersantu kvalitātes deklarācijas.

6.8 Ziņojuma par dabasgāzes apgādes sistēmas darbības
aspektu uzraudzības rezultātiem publicēšana

4.cet.

Ed

SAn

PĀRCELTS uz 2007.gadu
Ziņojums būs ietverts Komisijas 2006.gada
publiskajā pārskatā.

Ed, Dzd,
ESPd

Jd, San

Martā Telekomunikāciju asociācijas rīkotajā
seminārā komersantiem ESPd eksperti sniedza
prezentāciju par numura saglabāšanas
pakalpojuma ieviešanas nosacījumiem.
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6.9 Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas metodikas
ievērošanu elektronisko sakaru nozarē publicēšana

3.cet.
vai 4. cet.

6.10 Komisijas izdoto tiesību aktu publicēšana laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”

Regulāri

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības
ESPd

Ed, Dzd,
ESPd, Jd

DNn

Izpilde
PĀRCELTS uz 2007.gada 1.cet.

Komisijas izdotie tiesību akti tiek publicēti
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos

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

Pastāvīgi

Izpilddirektors

Visas
struktūrvienības

Komisijā organizētie semināri, lekcijas,
apmācības:
20.01 - seminārs par lietvedības un arhīva
jautājumiem
14.03 –lekcija par komandas veidošanu;
23.03 – seminārs „Profesionālā lietvedība”
20.04 - Vispārējā līdzsvara aprēķina modeļa
prezentācija
26.05 – komandas veidošanas treniņš
24.08 - seminārs par Administratīvā procesa
aktuālajiem jautājumiem un to risinājumiem
Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
05.10. - seminārs par darba likumdošanu
18.10.- seminārs par elektronisko dokumentu
ieviešanu
30.03.,07.12.- seminārs par jaunpieņemto
Iepirkumu likumu
Organizētas 13 tikšanās ar sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem enerģētikas nozarē,
5 diskusijas ar tirgus dalībniekiem par
elektronisko sakaru tirgus analīzes jautājumiem.
Notikušas četras apspriedes par analizējamiem
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tirgiem ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem

7.1.2 Piedalīšanās darba grupās, semināros, kursos,
apmācības programmās un citos pasākumos

Pastāvīgi

Izpilddirektors

1.-3.cet.

ESPd

Visas
Komisijas darbinieki piedalījās 60 mācību
struktūrvienības pasākumos profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošanai;
23 Komisijas darbinieki piedalījās starptautiskajās
apmācību programmās vai pieredzes apmaiņā
ārvalstīs;
ED eksperti piedalījās EM starpinstitūciju darba
grupā par jautājumiem, ka 11.04.2006 tika
izskatīti Enerģētikas darba grupas sēdē Briselē
JD eksperti piedalījās darba grupā, lai sagatavotu
atbildi uz 10.04.2006. Eiropas Komisijas formālo
paziņojumu par pārkāpuma procedūras uzsākšanu
lietā Nr.2006/2058 elektroenerģijas nozarē
Komisijas darbinieki regulāri piedalās
starptautisko institūciju darba grupās, komitejās,
sanāksmēs (CEER/ERGEG, I/ERG ERRA,
COCOM, ECMT, CERP)

7.2 Komisijas sadarbība
7.2.1 Pārejas programmas Twinning Light projekta
īstenošana pasta nozarē

EAd, Jd, ĀSn,
PROJEKTS NOSLĒDZIES
GFn
11.01. projekta uzsākšanas sanāksme
10.03. iesniegts Uzraudzības ziņojums
9-14.07 pieredzes apmaiņas vizīte pie Vācijas
regulatora par daudznozaru regulēšanas
jautājumiem
25/10 Iesniegts Gala ziņojums
28.08. iesniegts Uzraudzības ziņojums EM
21.09. saņemts Vācijas puses sagatavotais
projekta noslēguma ziņojums.
03.10. Noslēguma ziņojumam Vācijas pusei
nosūtīta atskaite par mācību vizīti Bonnā.
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7.2.2 Sadarbība ar Konsultatīvo padomi

Pastāvīgi

An

Ed, Dzd, ESPd, 01.02 – apstiprināts KP sastāvs;
Jd, EAd
09.02 – KP sēde par dabas gāzes jautājumiem;
11.05 – KP sēde par Komisijas darbības
stratēģiju.
01.12.- tikšanās ar KP locekļiem par
Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un
koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem
megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu
aprēķināšanas metodikas projektu.

7.2.3 Sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstiskām
organizācijām

Pastāvīgi

ĀSn

Ed, Dzd, ESPd, -sadarbība ar ĀM, EM, FM, SM ES jautājumos
Ead, Jd
-regulāra sarakste ar EM, FM un ĀM par SPRK
līdzdalību starptautiskajās organizācijās
- darbība OECD Konsultatīvajā padomē pie ĀM
- sadarbība ar Konkurences padomi, Dzelzceļa
administrāciju, Dzelzceļnieku biedrību, Latvijas
pasažieru autopārvadātāju asociāciju,
Autotransporta direkciju, Latvijas Valsts arhīvu,
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju
- sadarbība ar Latvijas vēstniecībām ārvalstīs
- Komisijā uzņemtas ārvalstu valsts pārvaldes
institūciju pārstāvju delegācijas:
-28.03. - Baltkrievijas delegācija.
-15.06. - Francijas delegācija
-28.06. - Kipras delegācija.
-28.09. - Nīderlandes delegācija.

7.2.4 Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un
citu valstu regulatoriem

Pastāvīgi

ĀSn

Ed, Dzd, ESPd, -Dalība starptautiskajās organizācijās atbilstoši
Ead, Jd
Komisijas pastāvīgās pārstāvniecības prioritātēm
2006.gadā
-atbilstoši ERGEG deleģējumam – SPRK
pildījusi vadošā Baltijas reģiona enerģētikas
regulatora pienākumus elektrības tirgus
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liberalizēšanas iniciatīvas procesā: līdzdalība
reģionālo Baltijas mini-forumu (3 forumi 2006.g);
- EK, CEER/ERGEG dokumentu komentēšana;
monitorings; informācijas atjaunošana EK
mājaslapā;
-sadarbība ar citām starptautiskajām
organizācijām -EK, OECD, ECTA, ANO AP
(t.sk., piedaloties darba grupās un statistikas datu
apkopošanā);
-sadarbība ar Ziemeļvalstu Ministru padomi15.03. iesniegts pieteikums uz finansējumu
ierēdņu pieredzes apmaiņas programmai.
Iesniegums apstiprināts.
-divpusējie kontakti ar regulatoriem (t.sk..:
20.01. – tikšanās ar Ungārijas Enerģētikas
regulatoru
26.01. - Baltijas enerģētikas regulatoru tikšanās;
17.03. - pieredzes apmaiņa ar Lietuvas regulatoru
elektronisko sakaru nozarē;
09.-10.05. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
Elektronisko sakaru nozares regulatoru tikšanās
Helsinkos;
07.09.-08.09. Baltijas valstu elektronisko sakaru
un pasta regulatoru tikšanās Viļņā
03.-06.10.- pieredzes apmaiņas vizīte pie ASV
regulatoriem
-informācijas atjaunošana par SPRK ~15 datu
bāzēs

7.3 Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana

Pastāvīgi

An

Visas
Aprakstīti Elektronisko sakaru nozares specifiskie
struktūrvienības procesi, aktualizēta Kvalitātes rokasgrāmata,
20.02. un 21.02 organizēta Vadības pārskata
sanāksme; 23.02 – uzraudzības audits, izstrādāts
Komisijas iekštīkla jaunās versijas projekts,
organizēta klientu apmierinātības aptauja.
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Pilnveidota dokumentu pārvaldības sistēma un
izstrādāta
jauna
Komisijas
Dokumentu
pārvaldības kārtība

7.4 Iekšējo auditu veikšana

Saskaņā ar
plānu

IAn

No 8 plānotajiem auditiem pabeigti 5 auditi:
1. Licenču un atļauju pārvaldība;
2. Tarifu noteikšana
3. Normatīvo aktu izstrāde un uzturēšana,
atzinumu sniegšana
4. Valsts nodevas iekasēšana, uzskaite un
kontrole
5. Komandējumu un dienesta braucienu
izdevumu plānošana, izvērtēšana,
aprēķināšana, atlīdzināšana un kontrole
Netika uzsākti 3 auditi, kuri pārcelti uz
2007.gadu:
1. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un
uzturēšana
2. Iekšējās informācijas aprite un dokumentu
pārvaldība, fizisko personu datu
aizsardzība
3. Sabiedrības informēšana, publicitāte,
viedokļa izzināšana, ārējo sakaru
uzturēšana, lēmumu, noteikumu
publicēšana
.

7.5 Automatizētās pakalpojumu kvalitātes pārbaužu
sistēmas ieviešana elektronisko sakaru nozarē

4.cet.

ESPd

Jd, GFn, STNn Noslēdzies konkurss. Uzsākta iekārtu testēšana.

33
Termiņš

Galvenais
Iesaistītās
izpildītājs struktūrvienības

7.6.1 2005 gada budžeta izpildes rezultāti

1. cet. (P)

Izpilddirektors

Visas
struktūrvienības

IZPILDĪTS
01.02. apstiprināts pārskats par Komisijas budžeta
līdzekļu izlietojumu 2005.gadā

7.6.2 2006.gada budžeta izpildes rezultāti

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

Izpilddirektors

Visas
struktūrvienības

IZPILDĪTS
19.04.- padome pieņēma zināšanai budžeta
līdzekļu izlietojumu par 2006. gada pirmo
ceturksni
24.05. - padome apstiprināja budžeta līdzekļu
izpildi 2006. gada četros mēnešos
28.06.- padome pieņēma zināšanai budžeta
līdzekļu izlietojumu par 2006. gada pieciem
mēnešiem
26.07. - padome apstiprināja budžeta līdzekļu
izpildi 2006. gada sešos mēnešos
18.10. - padome apstiprināja budžeta līdzekļu
izpildi 2006. gada deviņos mēnešos
22.11. - padome pieņēma zināšanai budžeta
līdzekļu izlietojumu par 2006. gada desmit
mēnešos

3. cet. (P)

Izpilddirektors

Visas
struktūrvienības

IZPILDĪTS
15.11.2006. padome apstiprināja 2007. gada
budžeta pieprasījumu
17.11.2006. budžeta pieprasījums iesniegts
Ekonomikas ministrijai tālākai virzībai

Pasākums/Uzdevums

Izpilde

7.6. Komisijas budžets

7.6.3. 2007.gada budžeta projekts un Rīcības plānā
2007.gadam iekļaujamie uzdevumi
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Saīsinājumi:
EK- Eiropas Komisija, MK – Ministru Kabinets, EM – Ekonomikas ministrija, KP- Konsultatīvā padome
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, STNn – Saimniecības un tehniskā nodrošinājuma nodaļa, KAn –
Kancelejas un arhīva nodaļa, DNn – Dokumentu nodrošinājuma nodaļa
(P) – padomes lēmums
Papildu informācija
1. Informācija par Komisijā 2006.gadā Kancelejas un arhīva nodaļā reģistrēto
saņemto un sagatavoto dokumentu sadalījumu pa struktūrvienībām (1.pielikums).
2. Statistiska informācija par padomes sēdēs iesniegtajiem jautājumiem un pieņemtajiem padomes
lēmumiem (2.pielikums).
3.Grāmatvedības un finanšu nodaļā papildus iepriekšējos dokumentos minētajam sagatavoti:
- savstarpējo norēķinu salīdzināšanās akti regulējamiem uzņēmumiem par valsts nodevām – 522;
- statistiskās atskaites CSP – 6;
- nodokļu atskaites VID – 61,
kā arī reģistrēti 1574 rēķini un pavadzīmes.
4. Saimniecības un tehniskā nodrošinājuma nodaļā papildus iepriekšējos dokumentos minētajam sagatavoti:
- līgumi par preču iepirkšanu un pakalpojumu sniegšanu – 47;
kā arī veiktas 32 cenu aptaujas, konkursi un citas iepirkuma procedūras. Pavisam veikti 1180 iepirkumi.
5. Informācijas tehnoloģiju nodaļā:
-

nodrošināti 1160 dažādi pieprasījumi datortehnikas, printeru un programmatūras apkalpošanai;
veikti 432 dažāda veida darbi datortehnikas, printeru un programmatūras uzstādīšanai un konfigurēšanai;
312 dažāda veida darbi serveru, tīkla un tā aktīvo komponenšu, nepārtrauktās barošanas avotu, datu bāzes u.c. apkalpošanai un darbības
nodrošināšanai;
ieviesti 6 informācijas tehnoloģiju risinājumi.
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