
1 2 3 4
Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs

1. 

1.1.

1.1.1.
Licenču izsniegšana, anulēšana (atcelšana), pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, 

komersantu darbības apturēšana pārkāpumu gadījumos 

Pastāvīgi, pēc 

nepieciešamības (P)

Izsniegtas 5 licences siltumapgādē, grozīta 1 licence siltumapgādē, anulēta 

1 licence siltumapgādē. Izsniegta 1 licence dabasgāzes sadalei. Saskaņā ar 

grozījumiem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un 

Dzelzceļa likumā, sākot ar 2016. gada 10.martu, Regulatora funkcijas 

dzelzceļa pasažieru pārvadātāju licencēšanā  pārņem Valsts dzelzceļa 

administrācija. 2 gadījumos atteikts izsniegt licences dabasgāzes 

tirdzniecībai.

1.1.2. 

Komersantu reģistrēšana elektronisko sakaru, pasta, ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēju, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos pakalpojumu sniedzēju, 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistros, komersantu 

darbības apturēšana vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu gadījumos

Pastāvīgi, pēc 

nepieciešamības

Siltumenerģijas ražotāju reģistrā reģistrēti 4 komersanti, izslēgti 18 

komersanti. Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā piereģistrēti 3, izslēgti 2 

komersanti.  Elektroenerģijas ražotāju reģistrā reģistrēts 1 komersants, 

izslēgti 17 komersanti. Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā reģistrēti 8 

komersanti, izslēgti 4 komersanti.            Elektronisko sakaru nozarē 

reģistrēti 25 komersanti, no saraksta izslēgti - 38 komersanti.

Pasta komersantu reģistrā reģistrēti 6 komersanti, izslēgti 3 komersanti, 

atņemtas tiesības sniegt pakalpojumus 2 komersantiem. Ūdenssaimniecības 

nozarē veikti 11 grozījumi reģistrā, izslēgti 2 komersanti.

1.2.

1.2.1. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

Pastāvīgi, sešu 

nedēļu laikā pēc 

komersanta 

pieprasījuma 

saņemšanas (P)

Pieņemti 6 lēmumi par frekvencēm: piešķiršana - 2, tālāknodošana - 1, 

pagarināšana - 1, grozījumi - 2. 

1.2.2. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana un anulēšana 

Pastāvīgi, trīs nedēļu 

laikā pēc komersanta 

pieprasījuma 

saņemšanas (P)

Pieņemti 68 lēmumi par numerāciju: anulēt - 44, piešķirt - 22, 

piešķirt/anulēt - 2.

1.2.3. Konkursu (izsoļu) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai organizēšana 

Pastāvīgi, astoņu 

mēnešu laikā pēc 

komersanta 

pieprasījuma 

saņemšanas (P)

Komersantu pieprasījumi nav saņemti.

1.3.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīcības plāns 2016. gadam

Sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvība un pakalpojumu sniedzēju attīstības veicināšana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana un reģistrēšana

Ierobežoto resursu lietošanas tiesību piešķiršana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības, noteikto saistību izpildes uzraudzība



1.3.1. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu izpildes uzraudzība

Pastāvīgi, saskaņā ar 

izpilddirektora 

apstiprinātu grafiku 

vai ārkārtas 

pārbaužu gadījumos

Veiktas 68 energoapgādes komersantu pārbaudes. Saskaņā ar grozījumiem 

likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un Dzelzceļa likumā, 

sākot ar 2016. gada 10.martu, Regulatora funkcijas dzelzceļa pasažieru 

pārvadātāju licencēšanā  pārņem Valsts dzelzceļa administrācija. Veiktas 8 

ūdenssaimniecības komersanta pārbaudes un 1 sadzīves atkritumu 

apglabāšanas komersanta pārbaude.

1.3.2.
2016. gadam noteikto universālā pakalpojuma saistību uzraudzība elektronisko 

sakaru un pasta nozarē
Pastāvīgi

Lattelecom fiksētajā tīklā balss telefonijas pakalpojumam veikti 50 000 

izsaukumi. Pārbaudītas 17 UPP sniedzēja pasta nodaļas.

1.3.3.
Saistību noteikšana, pārskatīšana, izpildes uzraudzība elektronisko sakaru 

komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū
Pastāvīgi (P)

Pieņemti 2 lēmumi par saistību noteikšanu un atcelšanu komersantiem 

savienojumu pabeigšanas fiksētajā tīklā tirgū. Noslēgusies nacionālā konsultācija 

par savienojumu uzsākšanas tirgu, saņemts Konkurences padomes un SIA 

Lattelecom viedoklis. Savienojumu uzsākšanas tirgus analīzes ziņojums nosūtīts 

Eiropas Komisijai, BEREC un citu valstu regulatoriem viedokļu un komentāru 

sniegšanai.  Pieņemti 2 lēmumi par savienojuma pabeigšanas tarifu augšējo 

robežu. Pieņemts lēmums par saistību atcelšanu savienojumu uzsākšanas tirgū. 

Uzsākta nacionālā konsultācija balss savienojumu nodrošināšanas fiziskām un 

juridiskām personām tirgos, saņemts SIA Lattelecom un Konkurences padomes 

viedoklis. Ziņojums par tirgus analīzi balss savienojumu nodrošināšanas fiziskām 

un juridiskām personām tirgos nosūtīts Eiropas Komisijai, BEREC un citu valstu 

regulatoriem viedokļu un komentāru sniegšanai. Saņemts Eiropas Komisijas 

lēmums bez komentāriem. Pieņemts lēmums par balss savienojumu 

nodrošināšanas fiziskām un juridiskām personām tirgos deregulāciju.

1.3.4.

Elektronisko sakaru komersantu un to sniegto pakalpojumu saraksta ar teritoriālo 

sadalījumu uzturēšana, informācijas par sniegtajiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem un to pieejamību lietotājiem nodrošināšana (pēc pieprasījuma)

Pastāvīgi

Pieprasījumu no lietotājiem atskaites laika periodā nav bijis. Informācijas 

apkopošana un atjaunošana veikta, izmantojot  IIAS, atkārtoti pārbaudot 

un atjauninot informāciju par vairāk kā 100 elektronisko sakaru komersantu 

sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem 

tīkliem. Informācija pieejama IIAS.

1.3.5.
Noslēgto starpsavienojumu līgumu ievadīšana datu bāzē, datu analīze un līgumu 

uzraudzība

Pastāvīgi, pēc 

starpsavienojumu 

līguma vai tā 

grozījumu 

saņemšanas

Informācija par līgumiem tiek apkopota starpsavienojumu datu bāzē, balstoties uz saņemto 

informāciju no komersantiem. Apkopoti no komersantiem saņemtie grozījumi 

starpsavienojuma līgumos par kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi 

numuriem un elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību 

gadījumos, ja ir konstatēta krāpniecība, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas 

izmantošana, un par Eiropas ekonomiskās zonas un ne Eiropas ekonomiskās zonas valstu 

atdalīšanu dažādu tarifu noteikšanai nākotnē. Konstatēts, ka tikai vienam starpsavienojuma 

līgumam nav iesūtīti  minētie grozījumi. 

Analizējot esošos starpsavienojumu līgumus, konstatēts, ka eksistē starpsavienojuma līgumi 

starp komersantiem, kur vienam no komersantiem nav piešķirtas numerācijas lietošanas 

tiesības. Diviem komersantiem tika nosūtītas vēstules par informācijas sniegšanu, vai 

minētie starpsavienojuma līgumi ir spēkā. 

Analizējot ienākošās komersantu vēstules, konstatēts, ka eksistē trīs starpsavienojuma 

līgumi, kuru trešais eksemplārs nav iesūtīts Regulatoram, līdz ar to pieciem komersantiem 

nosūtītas vēstules par šo līgumu trešā eksemplāra iesniegšanu Regulatoram. Diviem 

komersantiem nosūtītas vēstules par informācijas sniegšanu par savstarpēju noslodzi starp 

šo operatoru tīkliem, lai pārbaudītu operatoru sniegtos pakalpojumus. Izbeigti vairāki 

starpsavienojuma līgumi, pamatojoties uz to, ka viens no komersantiem, starp kuriem 

noslēgts līgums, iesūtījis elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu. 

Nosūtīti 8 informācijas pieprasījumi par starpsavienojuma pakalpojuma sniegšanu un 

starpsavienojumu līgumu spēkā esamību; saņemtas 4 atbildes. 



1.3.6.
Elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstības sertificēšanas prasībām 

izvērtēšana
2.-3.cet. (P) 09.06.2016. lēmums Nr.97

1.3.7. Pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plāna apstiprināšana 3.-4.cet. (P) 18.08.2016. lēmums Nr.121

1.3.8.
Atzinums par sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto 

pasākumu pietiekamību
2.-3.cet. (P) 29.04.2016. lēmums Nr.65

1.3.9.
Atzinums par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka spēju ievērot Elektroenerģijas 

tirgus likumā noteiktās saistības
2.-3.cet. (P) 29.04.2016. lēmums Nr.64       09.06.2016. lēmums Nr.97      

1.3.10.
AS „Latvijas Gāze” pieteikums saskaņā ar Enerģētikas likuma 45.3pantu par pagaidu 

atkāpes piešķiršanu.
2.-3.cet. (P) 25.08.2016. lēmums Nr.122

1.4.

1.4.1. Kopējo interešu projektu izvērtēšana elektroenerģijas un gāzes nozarē

Pastāvīgi, pēc 

pieteikumu 

saņemšanas (P)

 14.07.2016. lēmums Nr.111 par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu 

interešu projektam "Iekšēja līnija starp Rīgas TEC 2- Rīgas HES (LV)". 

Lēmums nosūtīts ACER (vēstule Nr.1-2.81/2304). Skaidrojošā paziņojuma 

par ACER lēmuma par GIPL projektu ieviešanu sagatavošana un 

saskaņošana ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas regulatoriem. 16.09.2016. 

konsultācijas ar Igaunijas un Somijas regulatoriem par Paldiski SDG 

termināļa projekta (PCI No 8.1.2.2) investīciju pieprasījumu, t.sk. CBCA. 

28.10.2016. Igaunijas regulatora (koordinējošā regulatora) un Somijas 

regulatora kopīga vienošanās. 

Eiropas Parlamenta un Padomes, Eiropas Komisijas regulu īstenošanas pasākumi



1.4.2. Eiropas savienības Tīkla kodeksu ieviešanas pasākumi

Pastāvīgi, ievērojot 

tīkla kodeksos 

noteikto

Darbs ACER CACM darba grupā par CACM vadlīnijā noteiktajiem iesniedzamajiem dokumentiem, 

darbs ar ENTSO-E iesniegto dokumentu “Jaudu aprēķinu reģioni”, darba rezultātā dokuments nodots 

ACER apstiprināšanai.  

Saistībā ar CACM vadlīnijās noteikto iesniegts visiem ES Regulatoriem izskatīšanai tirgus 

sasaistīšanas plāns, kopējais tīkla modelis, ražošanas un slodzes datu ieguves metodikas 

priekšlikums, pārslodzes ieņēmumu ieņēmumu sadalīšanas metodikas priekšlikums, tekošās dienas 

starpzonu tirgus atvēršanas un tekošās dienas starpzonu tirgus slēgšanas laiku metodikas 

priekšlikums, nākamās dienas tirgum rezervētās jaudas garantēšanas termiņa metodikas 

priekšlikums. Sniegti viedokļi darba grupai par jaudu aprēķinu reģioniem, tirgus sasaistīšanas plānu, 

kopējā tīkla modeļa metodiku un ražošanas un slodzes datu ieguves metodiku, pārslodzes 

ieņēmumu sadalīšanas metodikas priekšlikumu.19.02.2016. sniegts viedoklis par tirgus sasaistīšanas 

plāna un nākamās dienas un šodienas tirgus sasaistes izmaksu dalīšanu un atgūšanu. 23.02.2016., 

16.03.2016., 08.09.2016. un 26.09.2016. dalība regulas, ar ko izveido vadlīnijas jaudas sadales un 

pārslodzes vadībai (CACM Regula) ieviešanas darba grupas sanāksmēs. 06.04.2016. un 12.05.2016. 

apspriesti jautājumi par elektroenerģijas balansēšans tīkla kodeksa ieviešanu un balansa enerģijas 

cenas noteikšanas metodiku. 26.01.2016. un 24.04.2016. sniegts viedoklis EM Latvijas pozīcijas 

sagatavošanai par regulas projektu, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas darbības 

vadlīnijas. 09.05.2016. dalība CACM koordinācijas grupas sanāksmē, 19.05.2016. sniegts viedoklis 

par elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm (vēstule Nr.1-2.81/1405). 28.06.2016. sniegts 

viedoklis par tīkla kodeksa “Prasības ražotājiem” ieviešanu. 28.09.2016. sniegts viedoklis EM Latvijas 

pozīcijas sagatavošanai par regulu, ar ko izveido tīkla kodeksu par gāzes pārvades sistēmas jaudas 

sadales mehānismu un regulu, ar ko izveido tīkla kodeksu par gāzes pārvades sistēmas harmonizēto 

tarifu struktūru. 12.10.2016. nosūtīts visu regulatīvo iestāžu pieprasījums grozījumiem nominētu 

elektroenerģijas tirgus operatoru iesniegtajā tirgus sasaistīšanas operatoru plānā. 03.11.2016. 

dalība Baltijas elektrības tirgus foruma darba grupā Tallinā, 07.12.2016. dalība Ziemeļvalstu 

Enerģijas regulatoru darba sanāksmē par nākotnes tirgus novērtēšanas metodiku un 12.12.2016. 

darba sanāksme ar Igaunijas un Lietuvas regulatoru par ilgtermiņa pārvades tiesību ieviešanu 

atbilstoši nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīniju 30.pantam. 08.12.2016. apstiprināta visu pārvades 

sistēmu operatoru iesniegto ražošanas un slodzes datu ieguves metodika. 14.12.2016. uzsākta 

koordinācija starp Baltijas valstu regulatoriem, lai izpildītu Tīkla kodeksa par prasībām ražotājiem 

69.pantu atbilstoši iekārtas ražotāja iesniegtajam dokumentam. 28.12.2016. nosūtīts visu regulatīvo 

iestāžu pieprasījums grozījumiem pārvades sistēmu operatoru iesniegtajā kopējā tīkla modeļa 

metodikā. 

1.5.

1.5.1. Universālā pasta pakalpojuma kvalitātes pārbaudes Pastāvīgi

Pārbaudītas 17 UPP sniedzēja pasta nodaļas. Nosūtītas 1000 B klases 

kontrolvēstules.

1.5.2. Pakalpojumu kvalitātes mērījumi publiskajos elektronisko sakaru tīklos

Pastāvīgi, saskaņā ar 

izpilddirektora 

apstiprinātu grafiku

Balss telefonija mobilajos tīklos: 60 000 izsaukumi; balss telefonija 

starpsavienojumos: 27 000 izsaukumi;  internets: 415 vietas - vairāk nekā 

16 000 mērījumi.

1.5.3. Elektroenerģijas tehniskās kvalitātes mērījumi

Pastāvīgi, saskaņā ar 

izpilddirektora 

apstiprinātu grafiku

Veikti 42 elektroenerģijas tehniskās kvalitātes mērījumi.

1.6.

1.6.1. Lietotāju iesniegumu (sūdzību) izskatīšana Pastāvīgi

Enerģētikas nozarē izskatītas 145 sūdzības. Elektronisko sakaru nozarē 

izskatītas 69 sūdzības. Ūdenssaimniecības nozarē izskatītas 15 sūdzības, 

sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē - 1 sūdzība.

Pasta nozarē saņemtas 27 un izskatītas 26 pasta pakalpojumu lietotāju 

sūdzības.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzība

Lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegumu (sūdzību) par regulējamās nozarēs sniegtajiem pakalpojumiem izskatīšana



1.6.2.
Regulas (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 

prasību izpildes uzraudzība

Pastāvīgi, saskaņā ar 

izpilddirektora 

apstiprinātu plānu

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 

un Dzelzceļa likumā, sākot ar 2016. gada 10.martu, Regulatora funkcijas, 

kas saistītas ar Regulas 1371/2007 prasību ievērošanas uzraudzību, pārņem 

Valsts dzelzceļa administrācija, VSIA “Autotransporta direkcija” un Valsts 

dzelzceļa tehniskā inspekcija. 

1.6.3.
Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras īpašnieka, pārvaldītāja un pārvadātāju 

sūdzību izskatīšana

Pastāvīgi, divu 

mēnešu laikā pēc 

sūdzības 

saņemšanas

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 

un Dzelzceļa likumā, sākot ar 2016. gada 10.martu, Regulatora funkciju 

izskatīt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras īpašnieka, pārvaldītāja 

un pārvadātāju sūdzības pārņem Valsts dzelzceļa administrācija.

1.7. Strīdu ārpustiesas izskatīšana Pastāvīgi (P)

Elektronisko sakaru nozarē ir ierosināti 2 strīdi: 1) (28.01.2016. lēmums Nr.13) par 

iespējām pārbaudīt rēķina pareizību, strīds izskatīts un iesniedzēja prasība noraidīta 

(25.04.2016. lēmums Nr.63); 2) (21.07.2016. lēmums 115) par viesabonēšanas regulas 

piemērošanu un vai ir jāinformē par viesabonēšanu satelīta tīklos, strīds ir izskatīts un 

iesniedzēja prasība noraidīta (29.09.2016. lēmums Nr.133). Enerģētikas (gāze un 

elektrība) nozarē 1) ierosināts strīds (24.03.2016. lēmums Nr.40) par atteikumu noslēgt 

dabasgāzes piegādes līgumu; strīds izskatīts un iesniedzēja prasība noraidīta (26.05.2016. 

lēmums Nr.89); 2) ierosināts strīds (16.06.2016. lēmums Nr.103) par dabasgāzes piegādi 

reglamentējošo NA pārkāpumu; strīds izskatīts un iesniedzējas prasība apmierināta daļā, 

pārējā daļā prasība noraidīta (15.09.2016. lēmums Nr.127); 3) ierosināts strīds 

(28.07.2016. lēmums Nr.117) par atteikumu noslēgt dabasgāzes piegādes līgumu; strīds 

izskatīts un iesniedzējas prasība noraidīta (06.10.2016. lēmums Nr.136); 4) 13.10.2016. 

ierosināts strīds par atteikumu noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu; 5) 27.10.2016. 

ierosināts strīds par brīdinājumu nepiegādāt dabasgāzi un nenoslēgt līgumu par 

dabasgāzes piegādi; 6) 10.11.2016. ierosināts strīds par elektroenerģijas komercuzskaiti 

objektā. Regulators neierosināja strīdu 1 gadījumā par trešo pušu piekļuvi gāzes 

infrastruktūrai, jo nebija pamata strīda ierosināšanai. Enerģētikas nozarē 

(siltumenerģijas piegāde) ir ierosināts (24.03.2016. lēmums Nr.39) un izbeigts 

(16.06.2016. lēmums Nr.102)  1 strīds  par siltumenerģijas piegādes atjaunošanu un 

kompensācijas, kas atbilst nepiegādātās siltumenerģijas daudzuma vērtībai, izmaksu, un ir 

ierosināts (10.11.2016. lēmums Nr.151) 1 strīds  par nepārtrauktu siltumenerģijas piegādes 

nodrošināšanu dzīvojamai mājai, ja ir konstatēts neatgūstamais parāds Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma 14.panta ceturtās trīs prim daļas izpratnē.  Ūdenssaimniecības 

nozarē ir ierosināts (28.01.2016. lēmums Nr.14)  un izbeigts 1 strīds par līguma 

noslēgšanu.  Pasta nozarē ir ierosināts 1 strīds (09.09.2016. lēmums Nr.34) par sūtītāja 

rīcības atbilstību pasta nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem, strīds izskatīts un 

iesniedzēja prasība noraidīta (08.12.2016. lēmums Nr.162).

1.8.

1.8.1. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana 

Pastāvīgi, sešu 

mēnešu laikā pēc 

pārkāpuma 

izdarīšanas vai 

konstatēšanas brīža

Elektronisko sakaru nozarē izskatītas 77 administratīvo pārkāpumu lietas. 

Pasta nozarē izskatītas 5 administratīvo pārkāpumu lietas. 

Ūdenssaimniecības nozarē izskatīta 1 administratīvā pārkāpuma 

lieta.Enerģētikas nozarē (siltumenerģijas piegāde) izskatītas 2 

administratīvās pārkāpuma lietas.

1.8.2.
Elektroenerģijas tirgus likumā un Enerģētikas likumā noteikto ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošana un izpildes uzraudzība

Pastāvīgi, APL 

noteiktajos termiņos

Enerģētikas nozarē ierosināta (17.03.2016.lēmums Nr.37) un izskatīta 

(21.04.2016. lēmums Nr.55) 1 administratīvā lieta, izteikts brīdinājums

Administratīvo pārkāpumu lietu vešana un ietekmēšanas līdzekļu piemērošana



1.8.3. Lēmuma par administratīvā soda piemērošanu izpildes uzraudzība

Pastāvīgi, divu 

mēnešu laikā pēc 

lēmuma par 

administratīvā soda 

piemērošanu

Elektronisko sakaru nozarē 13, pasta nozarē 3 lēmumi nosūtīti piespiedu 

izpildei

1.9. Regulatora pārstāvība tiesvedības procesos Pastāvīgi

Elektronisko sakaru nozarē nodrošināta pārstāvība 6 tiesu procesos, 3 tiesu 

procesi ir izbeigti, 2- noraidot pieteicēja prasījumu, 1- atstājot bez 

izskatīšanas. Ierosinātas trīs lietas (1 administratīvais process un 2 

administratīvo pārkāpumu lietas) . Enerģētikas (gāze un elektrība) nozarē 2 

tiesas procesi ir izbeigti (1 - sakarā ar to, ka lieta nebija piekritīga 

izskatīšanai administratīvajā procesā, 2. - sakarā ar kasācijas instances 

atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību), ierosināta un izskatīta 1 lieta par 

lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu, ierosinātas 4 lietas par 

Regulatora lēmumu atcelšanu (par 21.04.2016. lēmuma Nr.55 atcelšanu, 

05.05.2016. lēmuma Nr.73 atcelšanu daļā, 25.08.2016. lēmuma Nr.122 

atcelšanu, 15.09.2016. lēmuma Nr.127), tiesvedības turpināsies 2017.gadā. 

Enerģētikas (siltumenerģija) nozarē 1 tiesas process ir kasācijas instancē. 

Ūdenssaimniecības nozarē 1 tiesas process ir izskatīts kasācijas instancē, 

noraidot pieteicēju kasācijas sūdzību.  

2. 

2.1. Komersantu iesniegto izmaksu attiecināšanas modeļu izvērtēšana

Pastāvīgi, mēneša 

laikā pēc komersanta 

iesnieguma (P)

2016.gadā komersantu izmaksu attiecināšanas modeļi izvērtēšanai nav 

saņemti.

2.2.

2.2.1.
Regulējamo nozaru komersantu kapitāla atdeves likmes noteikšana pēc komersanta 

pieprasījuma

Pastāvīgi, mēneša 

laikā pēc komersanta 

iesnieguma 

saņemšanas (P)

2016.gadā komersantu iesniegumi kapitāla atdeves likmes noteikšanai nav 

saņemti.

2.2.2.
Regulējamo nozaru komersantu kapitāla atdeves likmes noteikšana elektroenerģijas 

tīkla pakalpojumu un ūdenssaimniecības nozaru komersantiem
3.-4.cet. (P)

08.12.2016. lēmums Nr.164 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu 

dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai",

08.12.2016. lēmums Nr.165 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu 

elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projekta 

izstrādāšanai",

08.12.2016. lēmums Nr.166 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu 

elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta 

izstrādāšanai",

08.12.2016. lēmums Nr.167 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai"

Tarifu analīze un noteikšana

Regulējamo nozaru komersantu kapitāla atdeves likmes noteikšana, nepieciešamo riska rādītāju apkopošana un aktualizēšana



2.3. Komersantu iesniegto tarifu projektu analīze un izskatīšana

Pastāvīgi, četru 

mēnešu laikā pēc 

komersanta 

iesnieguma un tarifu 

projekta saņemšanas 

(ja iesniegti visi 

pamatojošie 

dokumenti) vai pēc 

Regulatora 

ierosinājuma (P)

Apstiprināti 12 siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekti, no 

kuriem 5 ražošanas tarifi (t.sk. 1 ražošanas tarifs koģenerācijā). 

 Apstiprināti AS "Sadales tīkls" un SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas 

sadales sistēmas pakalpojumu tarifi.  Noteiktas 4 koģenerācijas stacijā 

saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtības, 10  siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtības. Apstiprināti 6 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti un 1 sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu tarifa projekts.

2.4. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenšu apstiprināšana 1.cet. (P) 11.02.2016. lēmums Nr.17

3.

3.1. Elektronisko sakaru tirgus analīze Pastāvīgi (P)

Apkopota informācija tirgus analīzei, izmantojot 1. pielikumu. Konsultējot 

elektronisko sakaru komersantus, samazināts neiesniegtās informācijas 

apjoms, nodrošinot minimālu administratīvo lietu apjomu Regulatorā. 

Pabeigta tirgus Nr.2 – savienojumu uzsākšana publiskajā fiksētajā telefonu 

tīklā -  analīze. Tirgus analīze izskatīta 24.02.16. padomes sēdē. 10.03.2016 

pieņemti gala lēmumi par tirgu Nr.1 – savienojumu pabeigšana fiksētā vietā 

publiskajā telefonu tīklā. 26.05.2016 (Nr.21, 8.p.) pieņemts protokollēmums 

par tirgus Nr.2 - savienojumu uzsākšana publiskajā fiksētajā telefonu tīklā - 

nosūtīšanu Eiropas Komisijai, BEREC un citu valstu regulatoriem viedokļu un 

komentāru sniegšanai, pieņemts gala lēmums pēc Eiropas Komisijas 

lēmuma saņemšanas. 25.08.2016. uzsākta nacionālā konsultācija par balss 

savienojumu nodrošināšanas fiziskām un juridiskām personām tirgus 

analīzi. 15.12.2016. (Nr.48, 4.p.) pieņemts gala lēmums par balss 

savienojumu nodrošināšanas fiziskām un juridiskām personām tirgu 

deregulāciju.

3.2.

3.2.1.
Ziņojumi EK par starptautiskās viesabonēšanas tarifiem, lai nodrošinātu komersantu 

uzraudzību un attīstītu konkurenci
2., 4.cet.

26.05.2016., 11.11.2016. un 16.12.2016. BEREC nosūtīta apkopotā 

informācija.

3.2.2.
Ziņojumi EK par savienojuma pabeigšanas tarifiem, lai veicinātu regulēšanas 

harmonizēšanu Eiropā
1., 3.cet. 17.02.2016. un 15.08.2016. BEREC aizsūtīta aizpildīta anketa.

3.2.3.
Ziņojumi EK par platjoslas pakalpojumu attīstību, lai veicinātu regulēšanas 

harmonizēšanu Eiropā
1., 3.cet. 29.02.2016. nosūtīta informācija EK. EK iesniegšanas termiņš pagarināts.

3.2.4.
Informācija EK ikgadējam Eiropas digitālās programmas ziņojumam, lai veicinātu 

regulēšanas harmonizēšanu Eiropā
1., 4.cet.

19.02.2016. nosūtīta informācija EK. 7.12.2016. saņemts pieprasījums no 

EK.

Regulējamo nozaru analīze, informācijas iesniegšana Eiropas Komisijai un citām institūcijām

Informācija Eiropas Komisijai (EK), Starptautiskajai Telesakaru savienībai (ITU)



3.2.5.
Ikgadējais ziņojums EK un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai par enerģētikas 

(elektrība, gāze) sektora regulēšanu
3.cet. 

25.08.2016. nosūtīts ziņojums EK (vēstule Nr.1-2.81/2467), CEER un ACER. 

Ziņojums publicēts Regulatora mājaslapā.

3.2.6.
Atskaites Energoregulatoru sadarbības aģentūrai un kopēju ziņojumu gatavošana ar 

ACER par kopēju interešu projektiem, 10 gadu plāniem u.c. dokumentiem.
Pastāvīgi

Sniegta informācija Nacionālo Regulatoru apvienībai un aizpildīta anketa 

par tirgus sasaistīšanas plānu, Eiropas enerģētikas regulatoru padomei 

atbildēts uz sešām aptaujām par nacionālajiem rādītājiem 2016.gadā, 

atbalsta shēmām atjaunojamiem enerģijas ražotājiem, NRA resursiem, 

jaudas zudumiem, sadales sistēmas operatora papildu darbībām un 

aktivitātēm u.c. Sniegta informācija OECD aptaujas ietvaros par Regulatora 

lomu valsts pārvaldes infrastruktūrā. ACER sniegta informācija par kopējo 

interešu projektiem un atbildēts uz četrām aptaujām par TYNDP – PSO 

desmitgades, kopienas plāniem un monitoringa procesu ar datubāzes 

papildināšanu, elektroenerģijas tirgus apskatu 2015.gadā, faktoriem, kas 

ietekmē Baltijas elektroenerģijas tirgu, ITC mehānismu, G-komponenti u.c. 

Eiropas enerģētikas regulatoru padomei atbildēts uz piecām aptaujām par 

nacionālajiem rādītājiem un atjaunojamo energoresursu datiem 2016.gadā, 

pētniecību un inovācijām, investīciju nosacījumiem Eiropas Savienības 

valstīs, darbības programmu 2017.gadā. Energoregulatoru sadarbības 

aģentūrai sniegta informācija par elektroenerģijas pārvades sistēmu 

operatoru desmitgades attīstības plāna 2016. projektu, kopējo interešu 

elektroenerģijas projektu infrastruktūras vajadzību identifikāciju un 

monitoringa tabulu, kopējo interešu projekta "Iekšēja līnija starp Rīgas 

TEC2 - Rīgas HES (LV)" izmaksu sadali un Inčukalna pazemes gāzes 

krātuves modernizāciju un paplašināšanos. Nacionālai regulēšanas 

institūcijai atbildēts uz aptaujām par tirgus sasaistīšanas plānu un Baltijas 

reģionālo sadarbību. Enerģētikas regulatoru reģionālai asociācijai sniegta 

informācija par elektroenerģijas tarifiem. 

3.2.7. Informācija ITU par nozares regulēšanu 3.cet. Aizpildīts elektroniski ITU portālā, dati precizēti 15.08.2016.

3.2.8. Informācija ITU par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem 4.cet. Aizpildīts elektroniski ITU portālā 22.12.2016.

4.

4.1.

Uzklausīšanas sanāksmes par Regulatoram iesniegtajiem tarifu 

projektiem un aktuāliem regulēšanas jautājumiem, lai nodrošinātu tarifu 

vērtēšanas procesa atklātību un izzinātu ieinteresēto personu viedokli

Pastāvīgi, saskaņā ar 

izpilddirektora 

apstiprinātu tarifa 

izvērtēšanas plānu 

vai pēc vajadzības

Rīkotas 9 uzklausīšanas sanāksmes par siltumapgādes pakalpojumu gala 

tarifiem. 26.02.2016. rīkota uzklausīšanas sanāksme par AS "Sadales tīkls" 

sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, 12.07.2016. - par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, 22.07.2016. - 

par SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu 

tarifu projektu, 22.11.2016. - par AS "Augstsprieguma tīkls" 

elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Rīkota 1 

uzklausīšanas sanāksme par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifa projektu un 6 uzklausīšanas sanāksmes par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektiem.

Sabiedrības, sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sniedzēju informēšana un iesaistīšana regulēšanas procesā



4.2.

Publiskās konsultācijas par normatīvo aktu projektiem un citiem 

jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt ieinteresēto personu 

viedokli

Pastāvīgi, saskaņā ar 

publikāciju 

Regulatora 

mājaslapā vai 

sludinājumu 

oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis" 

(P)

Enerģētikas nozarē organizētas 11 publiskās konsultācijas. Elektronisko 

sakaru nozarē organizētas 12 publiskās konsultācijas.  Pasta nozarē viena 

publiskā konsultācija. 1 publiskā konsultācija organizēta par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju.

4.3.
Informācijas par Regulatora darbu izplatīšana medijiem un informatīvi 

pasākumi par aktuāliem regulēšanas jautājumiem

Pastāvīgi, saskaņā ar 

priekšsēdētāja 

apstiprinātu plānu

Četros ceturkšņos tradicionālajiem medijiem izstrādāta un izplatīta informācija par 

Regulatora pieņemtajiem lēmumiem, organizētas individuālas intervijas, tikšanās 

(preses konference), kā arī sniegti komentāri-atbildes un mediju interesējošiem 

jautājumiem:Izplatītas preses relīzes - 110; Organizētas intervijas - 34;

izstrādāti, sniegti komentāri (pēc mediju pieprasījuma) - 18;

tikšanās ar medijiem (organizēta) – 5 (par brīdinājuma izteikšanu LG, Par 

atteikumu pagaidu atkāpei LG, OECD rekomendācijas, par dabasgāzes tirgus 

atvēršanu); Facebook.com publicēti 174 paziņojumi.

Organizēts OECD rekomendāciju prezentācijas pasākums "Ceļā uz pasaules klases 

regulatoru: 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 15 gadu. OECD rekomendācijas". 

Regulatora mājaslapas sadaļā "jaunumi" pastāvīgi tiek ievietota aktuālā 

informācija, kas attiecas gan uz regulējamiem komersantiem, gan citiem 

interesentiem; četru ceturkšņu laikā - vairāk nekā 248 publikācijas sadaļā 

"Jaunumi". 

Regulējamiem komersantiem atsevišķi tiek izplatīta informācija par publiskajām 

konsultācijām (papildu informācijas ievietošanai Regulatora mājaslapā), kā arī 

dažādi tehniski - administratīvi atgādinājumi (tostarp par reģistrēšanos IIAS, 

atgādinājumi par atskaišu iesniegšanas termiņiem, informācija par aktuālajām 

izmaiņām normatīvajos aktos, atggādinājums par valsts nodevas maksājumu 

veikšanu u.tml). 

4.4.

Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskata un 

pārskata par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un pretenzijām par 

2015.gadu sagatavošana un publicēšana

1.cet. (P)

Pārskati sagatavoti un publicēti Regulatora mājaslapā. Pārskats par 

elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2015.gadā apstiprināts 

2016.gada 10.martā; elektronisko sakaru pakalpojumu kavlitātes pārskats 

par 2015.gadu apstiprināts 2016.gada 1.aprīlī. Par pārskatu publicēšanu - 

par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu izstrādātas, 

medijiem izplatītas 2 preses relīzes, informācija publicēta Regulatora 

mājaslapā, ievietota sociālajos medijos un organizēta intervija LR4. Par 

pakalpojumu lietotāju sūdzībām izstrādāta, medijiem izplatīta 1 preses 

relīze, infomācija ievietota Regulatora mājaslapā, sociālajos medijos.

4.5.

Pasta pakalpojumu kvalitātes pārskata un pārskata par pakalpojumu 

lietotāju sūdzībām un pretenzijām par 2015.gadu sagatavošana un 

publicēšana

1.cet. (P)

Pārskats par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un pretenzijām izskatīts 

10.03.2016. (prot.Nr.9,11p.), pārskats par pasta pakalpojuma kvalitāti 

izskatīts 31.03.2016. (prot.Nr.12, 11.p.).

Pārskati publicēti Regulatora mājaslapā, par to izstrādāta, medijiem 

izplatīta 1 preses relīze, infomācija ievietota Regulatora mājaslapā.

4.6.
Pārskata par elektroenerģijas tehniskās kvalitātes mērījumiem un 

komerciālo kvalitāti par 2015.gadu sagatavošana un publicēšana 
2.cet. (P)

Pārskats izskatīts 09.06.2016. padomes sēdē un publicēts Regulatora 

mājaslapā. Par galvenajiem secinājumiem izstrādāta, medijiem izplatīta 1 

preses relīze, informācija ievietota Regulatora mājaslapā, sociālajos 

medijos.



4.7.
Pārskata par enerģijas lietotāju sūdzībām un pretenzijām par 2015.gadu 

sagatavošana un publicēšana 
1.cet. (P)

Pārskats izskatīts 03.03.2016. padomes sēdē un publicēts Regulatora 

mājaslapā. Par galvenajiem secinājumiem izstrādāta, medijiem izplatīta 1 

preses relīze, informācija ievietota Regulatora mājaslapā, sociālajos 

medijos.

4.8.

Pārskata par ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojumu lietotāju sūdzībām par 2015.gadu sagatavošana un 

publicēšana

1.cet. (P)

Pārskats apstiprināts 2016.gada 3.martā un publicēts Regulatora 

mājaslapā. Par galvenajiem secinājumiem izstrādāta, medijiem izplatīta 1 

preses relīze, informācija ievietota Regulatora mājaslapā, sociālajos 

medijos.

4.9.
Pārskata par dzelzceļa transporta pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 

lietotāju sūdzībām par 2015.gadu sagatavošana un publicēšana
1.cet. (P)

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 

Regulators neregulē dzelzceļa transporta nozari, sākot ar 2016.gada 

10.martu

4.10.
Regulatora 2015.gada publiskā pārskata sagatavošana un publicēšana 

mājaslapā
1.-2.cet. Sagatavotais gada pārskats 17.06.2016.iesniegts  Saeimā.

4.11.

Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu elektronisko 

sakaru nozarē sagatavošana un publicēšana oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, lai nodrošinātu lietotāju un komersantu informēšanu

4.cet. (P)
Apstiprināts padomes sēdē 01.12.2016. un publicēts Regulatora mājaslapā 

internetā.

4.12.

Ziņojuma par universālā pakalpojuma saistību  tīrajām izmaksām 

sagatavošana un publicēšana oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, lai 

nodrošinātu lietotāju un komersantu informēšanu

3.- 4.cet. (P)

Ziņojums elektronisko sakaru nozarē izskatīts 15.09.2016. un publicēts 

Regulatora mājaslapā internetā. Ziņojums pasta nozarē izskatīts 

22.09.2016. un 26.09.2016. publicēts "Latvijas Vēstnesī". Izstrādāta un 

izplatīta informācija ņacionālajiem medijiem, kā arī Regulatora 

Facebook.com kontā.

4.13.
Sabiedriskās domas pētījums par Regulatora atpazīstamību, kompetenci 

un uzticamību
1. - 2.cet.

Realizēts, rezultāti pieejami pie sabiedrisko attiecību vadītāja, prezentēti 

Regulatora darbiniekiem, par būtiskākajiem - izplatīta informācija 

tradicionālajos un sociālajos medijos. 

4.14. Regulatora izdoto ārējo tiesību aktu publicēšana
Pastāvīgi, saskaņā ar 

padomes sēdē lemto

Padomes sēdēs ir pieņemti un publicēti 32 ārējie normatīvie akti un 179 

lēmumi.

5.
5.1.

5.1.1. Dabasgāzes sistēmu operatoru izstrādāto noteikumu apstiprināšana

Enerģētikas likumā 

noteiktajā termiņā 

(P)

28.07.2016. AS "Latvijas Gāze" iesniedza dabasgāzes pārvades sistēmas 

pieslēguma noteikumu biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes 

sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem projektu un dabasgāzes 

sadales sistēmas pieslēgumu noteikumu projektu. 09.09.2016. notika darba 

apspriede ar AS "Latvijas Gāze", 23.09.2016. nosūtīti ierosinājumi AS 

"Latvijas Gāze" par noteikumu projektu satura jautājumiem. Precizētie 

noteikumu projekti iesniegti 18.10.2016.

5.1.2. Enerģētikas likumā Regulatoram noteikto normatīvo aktu izstrāde

Enerģētikas likumā 

noteiktajā termiņā 

(P)

Normatīvo un plānošanas dokumentu izstrāde un pilnveidošana
Regulatora ārējo tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana 



5.1.2.1. Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Enerģētikas likumā 

noteiktajā termiņā 

(P)

Notiek metodikas projekta izstrāde, rīkotas darba apspriedes ar AS "Latvijas 

Gāze". 22.12.2016. notika darba apspriede par izstrādāto metodikas 

projektu.  

5.1.2.2. Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Enerģētikas likumā 

noteiktajā termiņā 

(P)

28.11.2016. lēmums Nr.1/29 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma 

tarifu aprēķināšanas metodika".

5.1.2.3. Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

Enerģētikas likumā 

noteiktajā termiņā 

(P)

10.03.2016. lēmums Nr.1/4 "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2013.gada 27.septembra lēmumā Nr.1/26 

"Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika"". Notiek 

metodikas projekta izstrāde, rīkotas darba apspriedes ar AS "Latvijas Gāze".

5.1.2.4. Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodika

Enerģētikas likumā 

noteiktajā termiņā 

(P)

Notiek metodikas projekta izstrāde, rīkota darba apspriede. 

5.1.2.5.
Noteikumi par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora vai 

pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 
2.cet. - 4.cet.

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektu izskatīts padomes 

15.12.2016. sēdē, priekšlikumu un komentāru iesniegšanas termiņš - 

16.01.2017.

5.1.2.6. Noteikumi par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai 2.cet. - 4.cet.

Konsultāciju dokuments par noteikumu projektu izskatīts padomes 

24.11.2016. sēdē, priekšlikumu un komentāru iesniegšanas termiņš - 

23.12.2016.

5.1.2.7. Dabasgāzes tirdzniecības vispārējās atļaujas noteikumi 2.cet. - 4.cet.

13.10.2016. lēmums Nr.1/20 "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumā Nr.1/30 "Vispārējās 

atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē"". 

5.1.2.8. Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi 2.cet. - 4.cet.

13.10.2016. lēmums Nr.1/19  "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2014.gada 11.jūnija lēmumā Nr.1/10 "Enerģijas 

ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi"".

5.1.2.9. Noteikumi par informāciju dabasgāzes galalietotājiem 2.cet. - 4.cet.

Apkopota citu valstu pieredze par galalietotāju rēķinos iekļauto informāciju. 

Notiek noteikumu projekta izstrāde. Noteikumu projekta izstrāde tiks 

pabeigta pēc Ministru kabineta noteikumu "Dabasgāzes tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi" apstiprināšanas.

5.1.2.10.

Kritēriji, saskaņā ar kuriem dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un 

sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators nosaka, kāds piekļuves režīms – 

pārrunu procedūra vai regulēta procedūra – dabasgāzes krātuvei tiek piemērots 

2.cet. - 3.cet.

01.09.2016. lēmums Nr.1/17  "Noteikumi par kritērijiem, saskaņā ar kuriem 

dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un sašķidrinātās dabasgāzes 

sistēmas operators nosaka piekļuves režīmu dabasgāzes krātuvei"

5.1.3.
Elektroenerģijas tirgus likumā Regulatoram noteikto normatīvo aktu 

izstrāde/grozīšana

Elektroenerģijas 

tirgus likumā 

noteiktajā termiņā 

(P)

22.12.2016. padomes sēdē apstiprināts konsultāciju dokuments "Grozījumi 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 26.februāra 

lēmumā Nr.1/5 "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas 

metodika"". Viedokļu iesniegšanas termiņš 06.01.2017. 

5.1.4.

Grozījumu/ konceptuālo risinājumu sagatavošana metodikas "Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" izmaiņām saistībā ar 

dabasgāzes tirgus atvēršanu

3.-4.cet. 01.12.2016. iesniegti priekšlikumi Enerģētikas departamenta direktoram.



5.1.5.
Grozījumu/ konceptuālo risinājumu sagatavošana metodikas "Koģenerācijas tarifu 

aprēķināšanas metodika" izmaiņām saistībā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu
3.-4.cet. 01.12.2016. iesniegti priekšlikumi Enerģētikas departamenta direktoram.

5.1.6.
Elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru iesniegto nosacījumu efektīvai atļautās 

slodzes izmantošanai un to piemērošanas kārtības apstiprināšana
Pastāvīgi (P) Komersantu iesniegumi nav saņemti.

5.1.7. Grozījumi sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 1.-2.cet. (P)

Pieņemti jauni noteikumi - 17.03.2016.lēmums Nr.1/6. 13.10.2016. no AS 

"Sadales tīkls" saņemts priekšlikums grozīt noteikumus. 

19.10.2016.pieprasīta papildu informācija un 04.11.2016. papildus prasītā 

informācija tika saņemta.

5.1.8. Grozījumi obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikā 1.cet. (P)

07.01.2016. lēmums Nr. 1/1 "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2014.gada 26.februāra lēmumā Nr.1/5 "Obligātā 

iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika"". 

5.1.9.
Grozījumi noteikumos par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanai
2.-3.cet. (P)

 Konsultāciju dokuments par noteikumu projektu  izskatīts 06.10.2016. 

padomes sēdē. Pēc viedokļu apkopošanas atkārtoti noteikumu projekts 

izskatīts 22.12.2016. un 29.12.2016. padomes sēdē. 05.01.2017. lēmums 

Nr.1/1 “Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas 

pieslēguma ierīkošanai".

5.1.10. Normatīvo aktu aktualizēšana saistībā ar dzelzceļa transporta nozares aktualitātēm 1.-4. cet. (P)
Sākot ar 2016. gada 10.martu, Regulatora funkcijas dzelzceļa pasažieru 

pārvadātāju licencēšanā  pārņem Valsts dzelzceļa administrācija.

5.1.11. Grozījumi vispārējās atļaujas noteikumos  4.cet. (P) 29.12.2016. apstiprināts konsultācijas dokuments (prot.Nr.50, 8.p.). 

5.1.12.
Grozījumi noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un 

iesniegšanas kārtību
4.cet. (P) 21.04.2016. lēmums Nr.1/11 

5.1.13.
Grozījumi piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un 

atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumos
2.cet. (P)

29.04.2016. apstiprināts konsultāciju dokuments par noteikumiem (prot. 

Nr.17, 11.p.). Dokumenti sagatavoti apstiprināšanai 14.07.2016. padomes 

sēdē. 14.07.2016. padomes lēmums Nr.1/12.

5.1.14. Grozījumi noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem 2.cet. (P)

29.04.2016. apstiprināts konsultāciju dokuments par noteikumiem (prot. 

Nr.17, 11.p.). Dokumenti sagatavoti apstiprināšanai 14.07.2016. padomes 

sēdē. 14.07.2016. padomes lēmums Nr.1/13.



5.1.15. Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par starpsavienojumu 4.cet. (P) 29.12.2016. apstiprināts konsultācijas dokuments (prot.Nr.50, 8.p.). 

5.1.16.
Pietiekamas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības 

aprēķināšanas metodika
1.cet. (P) 10.03.2016. lēmums Nr.1/5.

5.1.17. Grozījumi noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām 1.-2.cet. (P) 24.03.2016. lēmums Nr.1/7.

5.1.18. Grozījumi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 1.cet. (P)
14.01.2016. apstiprināta ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķināšanas 

metodika jaunā redakcijā (padomes lēmums Nr.1/2)

5.1.19.
Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas 

kārtību
3.- 4.cet. (P)

2016.gada 25.augustā (prot. Nr.32, 5.p.) apstiprināti noteikumi par tirgus 

analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību jaunā 

redakcijā 25.08.2016. lēmums Nr.1/15

5.1.20.

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra 

lēmumā Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

iesniedzamo informāciju”

3.- 4.cet. (P)

21.04.2016. lēmums Nr.1/9; 25.08.2016. lēmums Nr.1/16. 2016.gada 

22.septembra padomes sēdē apstiprināts lēmums Nr.1/18 “Grozījumi 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra 

lēmumā Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai iesniedzamo informāciju”” (prot.Nr.36,6.p.) 

5.1.21. Grozījumi numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos 3.- 4.cet. (P)
13.10.2016. apstiprināts konsultāciju dokuments par grozījumu projektu 

(prot.39, 9.p.). 01.12.2016. lēmums Nr.1/30 (prot.46, 3.p.).

5.1.22. Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi 3.cet. (P)
26.05.2016. apstiprināts konsultāciju dokuments par noteikumu projektu 

(prot. Nr.21, 7.p.). 14.07.2016. padomes lēmums Nr.1/14.

5.1.23. Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē 4.cet. (P)
29.09.2016. apstiprināts konsultāciju dokuments par noteikumu projektu 

(prot. Nr.37). 17.11.2016. lēmums Nr.1/24.



5.1.24. Noteikumi par domstarpību izskatīšanas maksājuma apjomu, kārtību un termiņu. 3.- 4.cet. (P)

Ministru kabineta 18.10.2016. sēdē ir izskatīts likumprojekts “Ātrdarbīga 

elektronisko sakaru tīkla likums” un likumprojekts Saeimā 15.12.2016. 

pieņemts 1.lasījumā. Noteikumu izstrāde pārcelta uz 2017.gada 1.-

2.ceturksni

5.1.25. Grozījumi krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumos 3.- 4.cet.
22.09.2016. apstiprināts konsultāciju dokuments  par noteikumu grozījuma 

projektu (prot.36, 6.p.) 17.11.2016. lēmums Nr.1/25.

5.1.26. Noteikumi par pasta komersantu reģistrēšanu 4.cet. (P) 15.12.2016. lēmums 1/31 (prot.Nr.48, 6.p.)

5.2.

5.2.1. Regulatora stratēģijas atjaunošana 1.-4.cet. (P) Turpinās darbs pie Regulatora stratēģisko prioritāšu noteikšanas.

5.2.2.

Regulatora rīcības plāna 2016.gadam izstrādāšana, lai organizētu Regulatora darbu, 

nodrošinātu efektīvu finansējuma izlietošanu, iekļaujot skaidrojumu par plānoto 

finansējuma izlietojumu. Pēc izskatīšanas padomes sēdē publicē Regulatora mājas 

lapā internetā

1.cet. (P) 21.01.2016. apstiprināts padomes sēdē un publicēts Regulatora mājaslapā.

5.2.3.

Regulatora rīcības plāna 2017.gadam izstrādāšana, lai organizētu Regulatora darbu, 

nodrošinātu efektīvu finansējuma izlietošanu, iekļaujot skaidrojumu par plānoto 

finansējuma izlietojumu. Pēc izskatīšanas padomes sēdē publicē Regulatora mājas 

lapā internetā

4.cet. (P)

Izstrādāta 2017.gada Rīcības plāna struktūra. Plāns ievietots iekšējā tīklā 

Regnet un nodots izpildinstitūcijai aizpildīšanai. Paralēli notiek iespēju 

apzināšana un rīcības plāna izstrāde EDUS sistēmā, lai rezultātā to pilnībā 

pārnestu vienotā dokumentu plūsamas sitēmā EDUs.

5.2.4. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā 1.cet.

2016.gada 11.februāra nolikums Nr.2/4 "Grozījumi 2008.gada 5.marta

nolikumā Nr.2.06/7

“Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas

nolikums”

5.3.

Līdzdalība stratēģisko dokumentu un likumprojektu izstrādē, saskaņošanā 

un  pilnveidošanā regulējamās nozarēs, lai pilnveidotu tiesisko 

regulējumu un veicinātu skaidru, saprotamu un prognozējamu tiesisko 

ietvaru regulējamās nozarēs un paustu Regulatora nostāju likumprojektu 

saskaņošanas procesā 

Pastāvīgi, divu 

nedēļu laikā pēc 

likumprojekta 

izsludināšanas valsts 

sekretāru sanāksmē

5.3.1. Likumprojektu pakotne par Direktīvas 2014/61/ES ieviešanu 1-4.cet.

Sniegti atzinumi par likumprojekta pakotni. 08.01., 06.04.2016. vēstules 

Nr.1-2.22/52; Nr.1-2.22/53; Nr.1-2.22/57; 22.01.2016. vēstule Nr.1-

2.22/175; 23.03.2016. vēstule Nr.1-2.22/749;vēstule Nr.1-2.22/925; 

15.04.2016. vēstule Nr.1-2.22/1016; 22.04.2016. Nr.2-2.22/1158 un 1-

2.22/1163; 03.05.2016. vēstule Nr.1-2.22/1256; 06.06.2016. vēstule Nr. 1-

2.22/1703; 07.06.2016. vēstule Nr.2-2.22/1703. 12.07.2016. vēstule Nr.1-

2.22/2078; 30.08.2016. vēstule Nr.1-2.22/2493; 12.09.2016. vēstule Nr.1-

2.22/2576; dalība starpinstitūciju sanāksmēs 07.; 11.; 14.; 22.03; 

30.06.2016. Likumprojektu pakotne ir izskatīta Ministru kabineta 

18.10.2016. sēdē. Likumprojekti “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”, 

“Ātrdarbīga elektronisko sakaru likums” un “Grozījumi Apgrūtināto teritoriju 

informācijas sistēmas likumā” 15.12.2016. Saeimā pieņemti 1.lasījumā. 

Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijas sēdē 08., 09.11.2016., 07.12.2016. un Juridiskās komisijas sēdē 

09.11.2016. un 13.12.2016.

Regulatora darbības dokumentu izstrāde un pilnveidošana 



5.3.2. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" par universālo pakalpojumu 1.cet.

16.03.2016 vēstule Nr.1-2.79/665 un 12.04.2016.vēstule Nr.1-2.79/967 

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai. 

01.03.2016., 06.04.2016., 11.05.2016. dalība Saeimas Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs. Likumprojekts 

pieņemts 19.05.2016.

5.3.3. Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" 1.-4.cet.

Turpinās no Rīcības plāna 2015.gadam. 12.01., 09.02., 23.02., 08.03., 

15.03.,12.04., 19.04., 26.04., 31.05., 07.06., 14.06., 06.09., 13.09., 20.09. 

un 21.09 dalība Saeimas Juridiskajā komisijā  

5.3.4. Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā" par pasta komersantu licencēšanu 1-4.cet.

Sniegti atzinumi. 20.01.2016. vēstule Nr.2-2.75/144; 29.01.2016. vēstule 

Nr.1-2.75/224; 18.02.2016. vēstule Nr.2-2.75/374; vēstules 19.05.2016. 

Nr.1-2.22/1416 un Nr.1-2.22/1412.;           11.05. un 14.09, 19.10..2016. 

dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijas sēdē. Likumprojekts pieņemts 27.10.2016.

5.3.5. Likumprojekts "Energoefektivitātes likums" 1.-4.cet.
10.02.2016. dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas sēdē. Energoefektivitātes likums pieņemts 03.03.2016.

5.3.6. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā" 1.-4.cet.

19.02.2016., 20.01.2016., 27.01.2016., 02.02.2016., 03.02.2016. dalība 

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 

sēdē. Grozījumi Enerģētikas likumā pieņemti 11.02.2016.

5.3.7. Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" 1.-4.cet.

09.03.2016., 26.04.2016. un 10.05.2016. dalība Saeimas Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē. Grozījumi 

Elektroenerģijas tirgus likumā pieņemti 19.05.2016.                            

26.09.2016. atzinums Nr.1-2.21/2669 (šis atzinums ir jau par nākošajiem 

grozījumiem) 

5.3.8.
Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” saistībā ar administratīvo 

pārkāpumu lietu izskatīšanu 
2.-4.cet.

15.04.2016. atzinums  Nr.2-2.22/1019; 15.06.2016. atzinums Nr.2-

2.22/1791; 21.06.2016. atzinums Nr.2-2.22/1868; 29.12.2016. atzinums 

Nr.2-2.22/3596. Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā - 24.11.2016.

5.3.9.
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” 

saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu 
2.-4.cet.

29.04.2016.atzinums Nr.2-2.22/1236; 23.05.16. atzinums Nr.2-2.22/1450; 

28.10.2016. atzinums Nr.1-2.22/3043; 29.12.2016. vēstule Nr.2-2.22/3596 

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā - 07.04.2016. un 28.07.2016.

5.3.10. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Nr.575/Lp12) Pēc nepieciešamības 31.05.2016. atzinums Nr.1-2.23/1582. Likumprojekts pieņemts 14.06.2016. 

5.3.11. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (VSS-579) Pēc nepieciešamības 29.06.2016. atzinums Nr.1-2.23/1936 



5.3.12.
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā"" (VSS - 653)
Pēc nepieciešamības 13.07.2016. atzinums Nr.1-2.23/2090

5.3.13.
Likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumā”
Pēc nepieciešamības 07.09.2016. atzinums Nr.2.23/2551; 19.09.2016. atzinums Nr.2-2.23/2632 

5.3.14. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā” (VSS-1025)  Pēc nepieciešamības

03.11.2016. atzinuma Nr. 1-2.23/3093 

5.4.

Līdzdalība MK tiesību aktu projektu izstrādē, saskaņošanā un 

pilnveidošanā regulējamās nozarēs, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu un 

nodrošinātu skaidru, saprotamu un prognozējamu tiesisko ietvaru un 

paustu Regulatora nostāju tiesību aktu projektu saskaņošanas procesā

Pastāvīgi, divu 

nedēļu laikā pēc MK 

tiesību akta projekta 

izsludināšanas valsts 

sekretāru sanāksmē

5.4.1. Līdzdalība dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumu izstrādē 1.-4.cet.

22.01.2016. sniegts atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu 

"Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 

"Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"" (Nr.1-2.21/163). 

22.04.2016. iesniegti priekšlikumi Ekonomikas ministrijai par MK noteikumu 

projektu "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  (vēstule Nr.2-

2.81/1165) , dalība darba apspriedēs ar Ekonomikas ministriju un AS 

"Latvijas Gāze" par noteikumu projektu izstrādi. 12.08.2016. sniegts 

atzinums par noteikumu projektu "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi" (Nr.1-2.82/2362). EM sniegti atzinumi par MK noteikumu 

projektu "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (12.08.2016. 

Nr.1-2.82/2362; 29.11.2016. Nr.1-2.82/3288; 20.12.2016. Nr.1-2.82/3471).

5.4.2.

Līdzdalība noteikumu projekta "Prasības biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā 

arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un 

transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā" izstrādē

1.-4.cet.

Sniegts atzinums par noteikumu projektu, 15.03.2016. vēstule Nr.1-

2.85/658. 06.05.2016., 20.06.2016. un 18.08.2016. - atzinums par 

precizēto noteikumu projektu (Nr. 2-2.85/1272. , Nr.2-2.85/1838., Nr.2-

2.85/2415). 04.10.2016. pieņemti MK noteikumi Nr.650 "Prasības 

biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes 

ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā".

5.4.3.
Līdzdalība Energoefektivitātes likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu 

projektu izstrādē
1.-4.cet.

2016.gada 8.decembrī dalība Ministru kabineta noteikumu projekta 

"Energoefektivitātes pienākumu shēmas noteikumi" izstrādes darba grupā.

5.4.4.
Līdzdalība projekta  "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam" 

izstrādē 
1.-4.cet. 06.01.2016. sniegts atzinums Nr.2-2.80/10

5.4.5.
Līdzdalība atjaunojamo energoresursu direktīvas pārskatīšanā periodam pēc 

2020.gada.
1.-4.cet. 21.01.2016. sniegts viedoklis, vēstule Nr.2-2.81/154



5.4.6.

Līdzdalība Nacionālas pozīcijas Nr.1 Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas 

Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 16/2015 “Energoapgādes drošības uzlabošana, 

veidojot iekšējo enerģijas tirgu: jāstrādā vairāk” izstrādē

1.-4.cet. 08.02.2016. atzinums Nr.2-2.81/302

5.4.7. Likumprojekts “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” 1.-4.cet.
08.01.2016. atzinums Nr.1-2.22/51; 19.05.2016. vēstule Nr.2-2.22/1422, 

dalība starpinstitūciju sanāksmē 08.04.2016.

5.4.8.
MK noteikumu projekts “Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko 

maksas pakalpojuma cenrādis” 
1.-4.cet.

18.02.2016.atzinums Nr.1-2.79/380. Ministru kabineta 26.04.2016. 

noteikumi Nr.255

5.4.9.
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabinea 2015.gada 3.jūnija noteikumos 

Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns””
1.-4.cet.

09.03.2016.atzinums Nr.1-2.79/600 Ministra kabineta 03.05.2016. 

noteikumi Nr.277

5.4.10.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos 

Nr.298  „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana””  (VSS-

1349)

1.-4.cet. 08.01.2016. atzinums Nr.1-2.51/49

5.4.11.
MK noteikumu projekts „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu un lietošanu”  (VSS-1348)
1.-4.cet. 24.03.2016. atzinums Nr.1-2.53/760

5.4.12. Likumprojekts „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”  (VSS-78) 1.-4.cet. 08.01.2016. atzinums Nr.1-2.51/52

5.4.13.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos 

Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas 

enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”” (VSS-288)

2.-4.cet.
21.04.2016. atzinums Nr.1-2.81/1121, par precizēto noteikumu projektu 

16.06.2016.atzinums Nr.2-2.81/1811; stājās spēkā 26.08.2016.

5.4.14.

MK noteikumu projekti “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos 

Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot 

elektroenerģiju koģenerācijā”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 

noteikumos Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību””  

2.- 4.cet.

17.05.2016. atzinums Nr.1-2.21/1380, atkārtoti 20.05.2016. atzinums Nr.1-

2.84/1432 un 21.06.2016. atzinums Nr.1-2.30/1864; grozījumi pieņemti 

05.07.2016.

5.4.15.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos 

Nr.681 "Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un 

atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu"" (VSS-376)

2.- 4.cet.

11.05.2016.atzinums Nr.1-2.83/1326, par precizēto noteikumu projektu - 

09.06.2016. atzinums Nr.2-2.83/1718, 29.06.2016. atzinums Nr.2-

2.83/1931; 12.07.2016. pieņemti MK not.Nr.459 "Aizsargātā lietotāja 

tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma 

kompensēšanas kārtība", kas stājās spēkā 01.08.2016. un ar kuriem atzina 

par spēkā neesošiem MK not.Nr.681.



5.4.16.

Līdzdalība Ministru kabineta noteikumu projektu 

"Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 

un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi" (VSS-310)

2.- 4.cet.
27.04.2016. atzinums Nr.1-2.50/1213 un 08.06.2016. atzinums Nr.1-

2.50/1712

5.4.17.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 

noteikumos Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu 

radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču 

spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču 

plāns)”” (VSS-419)

2.-4.cet.

24.05.2016. atzinums Nr.1-2.79/1457; 21.06.2016. atzinums Nr.1-

2.79/1873; 29.07.2016. atzinums Nr.1-2.79/2257; 16.09.2016. vēstule Nr.1-

2.22/2624; 12.09.2016. vēstule Nr.1-2.22/2577 

5.4.18.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra 

noteikumos Nr.143 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas 

izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”” (VSS-418)

2.- 4.cet.
20.05.2016.atzinums  Nr.1-2.79/1433; 17.06.2016. atzinums  Nr.1-

2.79/1824

5.4.19.

MK noteikumu projekts "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu 

vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes 

noteikumu prasības" (VSS-573)

2.- 4.cet.
22.06.2016. sniegts atzinums Nr.1-2.75/1883; 13.09.2016. atzinums Nr.2-

2.75/259127.09.2016. atzinums Nr.2-2.22/2690

5.4.20.

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra 

noteikumos Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu 

veidiem”” (VSS-519) 

2.- 3.cet.

14.06.2016. atzinums Nr.1-2.24/1787

06.07.2016.  atzinums Nr. 2-2.24/2039

MK noteikumi Nr.595 pieņemti 06.09.2016.

5.4.21.

Precizētais MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 

27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu 

poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"" 

(VSS-763)

2.- 4.cet.

17.08.2016. atzinums Nr.1-2.50/2410 un 

14.09.2016  atzinums Nr. 2-2.55/2599  

5.4.22.
Plāna projekts “Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns” (VSS-793)

3.- 4.cet.

02.09.2016. atzinums Nr.1-2.81/2521, par precizēto plāna projektu 

17.11.2016. atzinums Nr.2-2.81/3196

5.4.23.

Precizētais MK noteikumu projekts „Brīvprātīgas vienošanās par energoefektivitātes 

uzlabošanu noslēgšanas un pārraudzīšanas kārtība” (VSS-645) 3.- 4.cet.
30.08.2016. atzinums Nr.1-2.86/2491

5.4.24.
Precizētais  MK  noteikumu projekts “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala 

“Inčukalna pazemes gāzes krātuve” izmantošanas noteikumi”   (VSS – 644)
3.- 4.cet.

24.08.20169. atzinums Nr.2-2.82/2452, 12.10.2016. atzinums Nr.2-

2.82/2801

5.4.25. Konceptuālais ziņojums „Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai” 3.- 4.cet.
23.08.2016. atzinums Nr.1-2.81/2433



5.4.26.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos 

Nr. 523 „Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas 

pamatprincipiem””

Pēc nepieciešamības 14.07.2016. atzinums Nr.1-2.23/2097 

5.4.27.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra 

noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām”” (VSS-580)

Pēc nepieciešamības 29.06.2016. atzinums Nr.1-2.23/1935

5.4.28. Līdzdalība MK noteikumu projekta “Elektronisko sakaru tīklu būvnoteikumi” izstrādē 3.- 4.cet.
19.09.2016. atzinums Nr.1-2.79/2628, MK noteikumu projekts “Elektronisko 

sakaru tīklu būvnoteikumi” (VSS-860). 

5.4.29.

MK noteikumu projekts “Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu 

Nr.698 "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās 

padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem”” (VSS-1028) 

Pēc nepieciešamības 02.11.2016. atzinums Nr.1-2.23/3082

5.4.30.

Līdzdalība MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta 

noteikumos Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu un lietošanu”” (VSS – 997) izstrādē.

4.cet.

02.11.2016. atzinums Nr.1-2.56/3081 un 

12.12.2016  atzinums Nr. 1-2.56/3385  

5.4.31.
Par noteikumu projektu "Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas 

kārtība" (VSS-985)
4.cet. 21.10.2016.  atzinums Nr.2 -2.83 /2894

5.4.32.

MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā novērtē un pieņem lēmumu par to, vai 

piekļuve dabasgāzes krātuvēm (izņemot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi) ir tehniski 

un ekonomiski pamatota, lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai lietotāju apgādes 

vajadzībām un palīgpakalpojumu saņemšanu” (VSS-1037) 

4.cet.
Atzinums 14.11.2016. 1-2.82/3154, dalība starpministriju sanāksmē 

15.12.2016.

5.4.33.

„Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 “Enerģijas 

lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes 

laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”” (VSS-1064) 

4.cet.
23.11.2016. atzinums Nr. 1-2.82/3227,atkārtoti par precizēto 23.12.2016. 

atzinums Nr. Nr.1-2.82/3544

5.4.34. Par informatīvo ziņojumu "Reģionālās gāzes tirgus izveide" 4.cet. 29.11.2016. atzinums Nr.1-2.82/3287

5.5.
Līdzdalība dokumentu sagatavošanā par tiesību aktu projektiem 

(Regulatora likumdošanas iniciatīva) 

Saskaņā ar Ministru 

kabineta kārtības 

rullī un Saeimas 

kārtības rullī 

noteiktajiem 

termiņiem

03.03.2016. vēstule Nr.1-2.23/535 "Par Ministru kabineta

noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 

noteikumos Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību”””



5.6.

Atzinumi par Eiropas Komisijas iniciatīvām un tiesību aktu projektiem, lai 

pilnveidotu tiesisko regulējumu un paustu Regulatora nostāju saistībā ar 

regulējamām nozarēm

Pastāvīgi, pēc 

Eiropas Komisijas 

tiesību aktu projekta 

saņemšanas

22.01.2016. sniegts viedoklis par Eiropas Komisijas regulas projektu, ar ko 

izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas darbības vadlīnijas. 31.03.2016. 

sniegti komentāri par informatīvo ziņojumu par 2016.gada 10.-11.aprīļa 

neformālajā ES enerģētikas ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem. 

17.10.2016. un 25.11.2016. sniegts viedoklis par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošuma aizsardzības 

pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.994/2010.

6.

6.1.

6.1.1.

Dalība Saeimas Komisiju sēdēs, kurās tiek izskatīti likumprojekti Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu 

dzelzceļa telpu, prasību pārņemšanai nacionālajā tiesību sistēmā

1.cet., saskaņā 

Saeimas Komisiju 

darba kārtību

Regulatora pārstāvji piedalījušies 09.02., 16.02. un 17.02. Saeimas komisiju 

sēdēs

6.1.2.

Līdzdalība Ekonomikas ministrijas izveidotajā Elektroenerģijas tirgus padomē, 

Tautsaimniecības padomes Enerģētikas komitejā un darba grupā MK noteikumu 

projektu par energoefektivitātes pienākumu shēmu izstrādē

Pastāvīgi, saskaņā ar 

EM darba plānu

25.02.2016. dalība Elektroenerģijas tirgus konsultatīvās padomes 11.sēdē., 

20.09.2016. - 13.sēdē. 08.12.2016. dalība darba grupā par 

energoefektivitātes pienākumu shēmu izstrādi. 

6.1.3.

Līdzdalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā 

Numerācijas darba grupā numerācijas resursu efektīvas izmantošanas plānošanai un 

ar numerācijas izmantošanu saistītu pakalpojumu attīstībai

Pastāvīgi, saskaņā ar 

VARAM darba plānu
Sanāksme 1.07.2016., 5.10.2016.

6.1.4.

Līdzdalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā 

Frekvenču darba grupā radiofrekvenču resursu efektīvas izmantošanas plānošanai un 

ar radiofrekvenču izmantošanu saistītu pakalpojumu attīstībai

Pastāvīgi, saskaņā ar 

VARAM darba plānu
Sanāksme 22.03.2016., 5.05.2016., 19.10.2016.

6.1.5.

Līdzdalība ar padomdevēja tiesībām Satiksmes ministrijas izveidotajā Optiskā tīkla 

uzraudzības komitejā  projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība 

lauku reģionos” īstenošanas uzraudzībai

Pastāvīgi, saskaņā ar 

SM darba plānu
Sanāksme 21.04.2016. un 3.11.2016.

6.1.6.

Līdzdalība Satiksmes ministrijas izveidotajā Elektronisko sakaru nozares padomes 

ekspertu darba grupā elektronisko sakaru nozares attīstības  koncepcijas 

apspriešanai 

Pastāvīgi, saskaņā ar 

SM darba plānu
Sanāksme 24.03.2016.

Regulatora sadarbība nacionālajā līmenī

Regulatora ārējā un starptautiskā sadarbība



6.1.7. Sadarbības līgumi ar valsts iestādēm Pastāvīgi

2016.gada 21.janvāra sadarbības līgums Nr.1/2016 ar LU Matemātikas un 

informātikas institūtu par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu 

agrās brīdināšanas sistēmu. 2016.gada 3.maija sadarbības līgums ar 

Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par sadarbību REMIT ietvaros.

6.1.8. Līdzdalība Satiksmes ministrijas izveidotajā Pasta nozares konsultatīvajā padomē Pastāvīgi Sanāksme 25.01.2016.; 4.04.2016.

6.1.9.
Dalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darba grupā, kura 

izveidota ar mērķi risināt ūdenssaimniecības sektora problemātiskos jautājumus
Pastāvīgi Sanāksme 30.05.2016.

6.2.

6.2.1.
Piedalīšanās Eiropas Komisijas darba grupās un pasākumos, lai paustu Regulatora 

nostāju par Eiropas Komisijas iniciatīvām saistībā ar regulējamām nozarēm
Pastāvīgi

Elektronisko sakaru nozarē: dalība Elektronisko sakaru komitejas (ECC) NaN 

PT FNI, NP un TRIS darba grupu sanāksmēs; dalība EK rīkotajā seminārā 

par viesabonēšanas vairumtirdzniecības izmaksu noteikšanu. Enerģētikas 

nozarē: dalība EK TEN-E (pārrobežu enerģijas tīklu) reģionālo grupu 

sanāksmē par PCI 2.sarakstu un to vērtēšanas kritērijiem; dalība Madrides 

Gāzes forumā. Pasta nozarē: CEPT seminārs par radiofrekvenču lietošanas 

tiesībām elektronisko sakaru nozarē; EK DG GROWTH seminārs par pasta 

tirgus statistiku.

6.2.2.

Dalība starptautiskajās organizācijās atbilstoši Regulatora pastāvīgās pārstāvniecības 

prioritātēm 2016.gadā, lai paustu Regulatora nostāju starptautiskajās organizācijās 

par prioritātēm un iniciatīvām saistībā ar regulējamām nozarēm

Pastāvīgi

Elektronisko sakaru nozarē: dalība IRG/BEREC plenārsēdē, Kontakttīkla sanāksmē, 

Savienojumu pabeigšanas darba grupā, Tīklu neitralitātes darba grupā, BEREC NGN darba 

grupā un BEREC apmācību kursā; dalība FSR un EK seminārā par elektronisko sakaru 

nozares juridiskajiem jautājumiem, dalība FSR seminārā par vienotu digitālo tirgu, 

konkurenci un infrastruktūras regulēšanu. Enerģētikas nozarē: 1.Enerģētikas regulatoru 

foruma (ERF) dibināšana "Visu ES regulatoru pārrobežu lēmumu pieņemšanai", dalība ERF 

un tā darba grupā, lai pieņemtu visu ES regulatoru lēmumus (pieņemti lēmumi par CCR, 

MCO, CGM metodiku), dalība CEER ĢA un ACER BoR sanāksmēs; CEER ikgadējā 

konferencē; ACER REMIT koordinēšanas darba grupā; CACM TF 3.sanāksmē; CACM WS 11. 

un 12. sanāksmē; sanāksmē par pārrobežu izmaksu sadalījumu PCI projektos; prezentācija 

CEER seminārā par daudznozaru regulēšanu; dalība ERRA apmācību kursā par Eiropas 

elektroenerģijas tīkla kodeksu ieviešanu; dalība FSR seminārā par jaudas sadales un 

pārslodzes vadību iekšējā enerģētikas tirgū saistībā ar CACM regulas ieviešanu; dalība FSR 

un BNetzA forumā par enerģētikas likumdošanu; FSR seminārā par gāzes iekšējā tirgus 

struktūru, FSR apmācību kursā par gāzes tirgus regulēšanu; ERRA rīkotajā apmācību kursā 

par gāzes tirgus regulēšanas principiem. Pasta nozarē: dalība ERGP Kontakttīklā, 

plenārsēdē un seminārā. Ūdensaimniecības nozarē: dalība WAREG Asamblejā un 

Regulēšanas lietu darba grupā; dalība ERRA rīkotajā ūdenssaimniecības regulatoru darba 

sanāksmē un Budapeštas ūdens samitā (Ungārija); dalība ERRA apmācību kursā par 

ūdenssaimniecības nozares regulēšanu. Visas nozares: dalība OECD jaunajā pētījumā "The 

role of Regulators in the governance of infrastructure" (anketas iesniegtas 08.2016.). 

Dalība ERRA Prezidijā (Regulatora atbildība par ERRA apmācību stratēģiju, iesniegti 

priekšlikumi), dalība ERRA Investīciju konferencē (iesniegti priekšlikumi paneļdiskusijai), 

dalība ERRA vadības sanāksmē (kopīga prezentācija ar Lietuvas regulatoru), iesniegta 

atjaunota informācija par Regulatoru, kā arī atjaunota Tarifu datubāze. 

Sadarbība ar Eiropas Komisiju, starptautiskām institūcijām un citu valstu regulatoriem



6.2.3.

Sadarbība ar citu valstu regulatoriem kopējo regulēšanas mērķu sasniegšanai, 

pieredzes iegūšanai par Regulatoram aktuāliem specifiskiem jautājumiem un 

Regulatora pieredzes nodošana

Pastāvīgi

18.03. Ukrainas enerģētikas regulatora, tirgus operatora un Enerģētikas 

ministrijas pieredzes apmaiņas vizīte SPRK par elektroenerģijas vairumtirgu. 

Kirgizstānas delegācijas vizīte par siltumapgādes regulēšanu 12.09. Dalība 

frankofono enerģētikas regulatoru kontakttīkla dibināšanas sanāksmē 

28.11. Dalība diskusijās, prezentācijas par enerģētikas regulēšanu Briselē 

5.10., ikgadējā Baltijas Enerģētikas samitā 29.11. un Baltijas Enerģētikas 

forumā 06.12. Dalība Latvijas delegācijas vizītē ASV par gāzes nozari. 

Dalība Baltijas valstu konferencē "Baltic water works conference 2016" 

18.05.-20.05.2016. Ziemeļ-/Baltijas valstu regulatoru sanāksme ar reģiona 

telekomunikāciju operatoriem 14.10.; Kosovas elektronisko sakaru 

regulatora vizīte 9.-11.11.; EK uzaicinājums piedalīties Jordānijas 

elektronisko sakaru regulējuma peer review; dalība twinning projekta 

konsorcijā ar Itālijas un Vācijas regulatoriem Izraēlas elektronisko sakaru 

regulatora izveidei (konsorcija dalība apstiprināta).

ERRA ad hoc biedru sadarbības projekti: 27.09. saņemts Armēnijas 

regulatora lūgums dalīties ar pieredzi investīciju uzraudzības jautājumos. 

Saņemts Pakistānas regulatora lūgums dalīties pieredzē par 

elektroenerģijas vairumtirgus darbības regulēšanu. Sniegtas pozitīvas 

atbildes. Projekti apstiprināti ERRA Prezidijā 12.2016. Dalība Baltijas valstu 

regulatoru sanāksmē Tallinā par PCI gāzes projektu virzību. 12.12.2016. 

darba sanāksme Rīgā ar Igaunijas un Lietuvas regulatoru par ilgtermiņa 

pārvades tiesību ieviešanu atbilstoši nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīniju 

30.pantam. Dalība Reģionālās gāzes tirgus koordinācijas grupā, veidojot 

vienotu Baltijas dabasgāzes tirgu.

6.2.4.
Dalība Baltijas elektroenerģijas tirgus reģionālās iniciatīvas procesā, lai veicinātu 

reģionālā elektroenerģijas tirgus attīstību ceļā uz vienotu ES tirgu
Pastāvīgi

02.-03.05. Baltijas elektroenerģijas tirgus forums un darba grupa Viļņā. 03.-

04.11. Baltijas elektronerģijas tirgus forums un darba grupa Tallinā. 28.-

29.11. Baltijas Enerģijas konference 2016 Viļņā. Paralēli notiks 

siltumapgādes un gāzes darba grupu sanāksmes. Dalība darba programmu 

sagatavošanā un 3 prezentācijas par regulēšanas aktualitātēm 

siltumapgādes, gāzes un elektroenerģijas nozarēs Latvijā.

6.2.5.
Dalība Nord Pool Spot Regulatoru padomē, lai nodrošinātu elektroenerģijas 

vairumtirgus uzraudzību saskaņā ar REMIT regulu
Pastāvīgi

04.02. dalība Nord Pool (NP) Fundamentālās pārredzamības regulēšanas 

apakšgrupas seminārā par UMM izmaiņām. 11.02. dalība NP Regulatoru 

padomē. Būtiskākais 3.-4.cet. - dalība diskusijā par turpmāko regulatoru un 

NP sadarbības modeli pēc otra NEMO darbības uzsākšanas reģionā. 

6.2.6.

Austrumu partnerības Elektronisko sakaru regulatoru tīkla (EaPeReg) plenārsēdes un 

semināra organizēšana Latvijā. Regulators 2016. gadā ir EaPeReg priekšsēdētāja 

vietnieks.

2.cet.
Plenārsēde un seminārs no 07.-08.aprīlim, Rīgā. Prezentācija SPRK: 

Sectoral Governance. 

6.2.7.
EK Tīklu un numerācijas (NaN) darba grupas organizēšana Rīgā. Sanāksmes tiek 

organizētas rotācijas kārtībā.
1. - 2.cet. Darba grupas sanāksme no 26.-27.aprīlim.



6.2.8.
Baltijas valstu elektronisko sakaru un pasta regulatoru (BALTREG) 

ikgadējā sanāksme. Sanāksmes tiek organizētas rotācijas kārtībā.
3.cet.

Sanāksme no 18.-19.augustam, Jūrmalā. SPRK prezentācijas par 

regulēšanas aktualitātēm elektronisko sakaru un pasta nozarē.

6.2.9.
IRG/BEREC Kontakttīkla sanāksme Rīgā,  sadarbībā ar BEREC Rīgas biroju. 

Sanāksmes tiek organizētas rotācijas kārtībā.
4.cet. Sanāksme 17. un 18. novembrī organizēta Jūrmalā.

6.2.10.
Dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) regulatoru 

salīdzinošajā pārskatā un vērtēšanā
1.-3.cet.

08.02. - 09.02. Otrā OECD pārstāvju un vērtētāju, Vācijas un Francijas 

regulatoru, vizīte, kuras laikā tika organizētas tikšanās ar Regulatora 

darbiniekiem, valsts pārvaldes iestāžu un komersantu pārstāvjiem, lai 

pārrunātu OECD rekomendāciju projektu augstākā līmenī un Regulatora 

attīstību.  11.04. NER sanāksme - Peer Review prezentācija, diskusija, 

oficiāla rezultātu apstiprināšana. Regulators uzsāk OECD rekomendāciju 

izmantošanu un īstenošanu. Regulatora vērtējums divās OECD publikācijās: 

"Driving Performance at Latvia's Public Utilities Commission" un "Being an 

Independent Regulator". 20.09.-21.09. OECD noslēguma vizīte Latvijā. 

Iepazīstināšana ar OECD rekomendācijām Regulatora attīstībai. 3 

pasākumi: 1) tikšanās ar regulatora un valsts iestāžu pārstāvjiem; 2) 

tikšanās ar medijiem; 3) tikšanās Saeimas Tautsaimniecības komisijā. 

Saīsinājumi.    

ES – Eiropas Savienība, EK- Eiropas Komisija, MK – Ministru kabinets, SM - Satiksmes ministrija, EM - Ekonomikas ministrija, VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, APL - 

Administratīvā procesa likums, Ed – Enerģētikas departaments, ESPd – Elektronisko sakaru un pasta departaments, ŪAAPd – Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu 

departaments, EAd – Ekonomiskās analīzes departaments, Jd – Juridiskais departaments, STA – Starptautisko attiecību vadītājs, IAn – Iekšējā audita  nodaļa, Ad – Administratīvais departaments, SA - 

Sabiedrisko attiecību vadītājs, ISd – Informācijas sistēmu departaments, CAPn – Cilvēkresursu attīstības un pārvaldības nodaļa, Rn – reģionu nodaļas, (P) – padomes lēmums, Regulators – 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, IIAS - Komersantu informācijas un ievades sistēma.

CEER – Council of European Energy Regulators, ACER - The Agency for the Cooperation of Energy Regulators, IRG – Independent Regulators Group, ERRA - Energy Regulators Regional Association, 

WAREG - The Network of European Water Service Regulators, EaPeReg - Eastern partnership Electronic Communications Regulators Network, COCOM - European Commission Communications 

Committee, BEREC - The Body of European Regulators for Electronic Communications, DG CONNECT - The European Commission Directorate General for Communications Networks, Content and 

Technology, FSR - Florence School of Regulation, BNetzA- Federal Network Agency.


