
                                    Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
              rīcības plāna 2015.gadam izpilde (1.-4.cet.) 

Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

1.  
Sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvība un pakalpojumu sniedzēju attīstības 
veicināšana 

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana un reģistrēšana 

1.1.1. 

Licenču izsniegšana, anulēšana (atcelšana), 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, 
komersantu darbības apturēšana pārkāpumu 
gadījumos  

Pastāvīgi, pēc 
nepieciešamības 

(P) 

Izsniegtas 3 licences siltumenerģijas pārvadei un sadalei. 
Anulētas 2 licences siltumenerģijas ražošanai, pārvadei, 
sadalei un realizācijai.  
Grozītas 4 licences siltumenerģijas pārvadei un sadalei. 

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 

Pasta nozarē reģistrēti 14 komersanti, izslēgti no reģistra 
13 komersanti. Elektronisko sakaru nozarē reģistrēti 29, 
izslēgti no reģistra 38 komersanti. 
Elektroenerģijas ražotāju reģistrā reģistrēti 2, izslēgti no 
reģistra 16 komersanti. 
Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā reģistrēti 16, izslēgts no 
reģistra 1 komersants. 
Siltumenerģijas ražotāju reģistrā reģistrēti 6, izslēgts no 
reģistra 21 komersants. 
Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā reģistrēti 3, izslēgti no 
reģistra 2 komersanti. Ūdenssaimniecības nozarē 
reģistrēts 1 komersants, veikti 7 grozījumi un izslēgti 79 
komersanti. Sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē 
reģistrēts 1 komersants.  
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Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

1.2. Ierobežoto resursu lietošanas tiesību piešķiršana 

1.2.1. 
Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 
piešķiršana 

Pastāvīgi, sešu 
nedēļu laikā pēc 

komersanta 
pieprasījuma 

saņemšanas (P) 

Piešķiršana - 26.03.2015. lēmums Nr.66; pagarināšana - 
14.05.2015. lēmums Nr.81, 11.06.2015. lēmums Nr.90, 
16.07.2015. lēmums Nr.107, 03.12.2015.  lēmums 
Nr.149, 03.12.2015. lēmums Nr.150. 

1.2.2. 
Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana un 
anulēšana  

Pastāvīgi, trīs 
nedēļu laikā pēc 

komersanta 
pieprasījuma 

saņemšanas (P) 

Pieņemti 70 lēmumi par numerāciju:  
atteikts piešķirt – 1; 
anulēts - 33; 
piešķirts - 27; 
anulēts/piešķirts - 7; 
par pienākumu noteikšanu - 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. 

1.2.4. 
Izsole radiofrekvenču spektra joslas 3600 
MHz-3800 MHz viena 14 MHz plata 
radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai  

1.-2.cet. Izsole nenotiks, jo pieteicējs atsaucis savu pieteikumu. 

1.3. 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 67 energoapgādes komersantu pārbaudes. 
Veiktas 64 ūdenssaimniecības komersantu pārbaudes, 3 
dzelzceļa komersantu pārbaudes un 1 sadzīves atkritumu 
komersanta pārbaude. 

1.3.2. 
2015. gadam noteikto universālā pakalpojuma 
saistību uzraudzība elektronisko sakaru un 
pasta nozarē 

Pastāvīgi 
Pārbaudītas 20 VAS "Latvijas Pasts" pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietas; 
veikti 50500 izsaukumi SIA "Lattelecom" fiksētajā telefonu 
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Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

tīklā; 
veikti 1600 izsaukumi uz uzziņu dienestu "1188" un 
bojājumu pieteikumu dienestu "178". 

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 mobilajā tīklā 
tirgū. 
Uzsākta nacionāla konsultācija par savienojumu 
pabeigšanu fiksētajos tīklos. Notiek iekšējā konsultācija 
par pabeigtu tirgus analīzi savienojumu uzsākšanas tirgū. 
Noslēgusies nacionālā konsultācija par savienojumu 
pabeigšanu fiksētajos tīklos, saņemts Konkurences 
padomes atzinums, atkārtoti skatīts 10.12.2015.padomes 
sēdē. 

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 

Informācija licenču datu bāzē tiek atjaunota regulāri, 
balstoties uz komersantu iesniegto informāciju par 
sniegtajiem pakalpojumiem. Saņemts viens pieprasījums 
par komersantiem Ropažu novadā. 

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. 
Analizējot saņemtos starpsavienojumu līgumus, konstatēti 
komersanti, kuri nav iesnieguši grozījumus saistībā ar 
Regulatora lēmumos noteikto tarifu augšējo robežu, tāpēc 
nosūtītas 42 vēstules 40 komersantiem par informācijas 
sniegšanu. Kā arī noteikti starpsavienojuma līgumi, kuros 
nav iekļauta informācija 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 
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Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

numerācijas izmantošana, un tāpēc nosūtīta 21 vēstule 
komersantiem par informācijas sniegšanu, un vēlāk 10 
vēstules ar brīdinājumu komersantiem.  

1.3.6. 
Elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora 
atbilstības sertificēšanas prasībām izvērtēšana 

2.-3.cet. (P) 30.07.2015. lēmums Nr.109. 

1.3.7. 
Pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plāna 
apstiprināšana 

3.-4.cet. (P) 06.08.2015. lēmums Nr.115. 

1.3.8. 
Atzinums par sadales sistēmas operatora 
neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu 
pietiekamību 

2.-3.cet. (P) 02.07.2015. lēmums Nr.95. 

1.3.9. 
Atzinums par elektroenerģijas sistēmas 
īpašnieka spēju ievērot Elektroenerģijas tirgus 
likumā noteiktās saistības 

2.-3.cet. (P) 16.07.2015. lēmums Nr.108, 30.07.2015. lēmums Nr.109. 

1.4. Eiropas parlamenta un padomes, Eiropas komisijas regulu īstenošanas pasākumi 

1.4.1. 

Lēmumu pieņemšana par pārrobežu izmaksu 
sadali ieguldījumu pieprasījumiem kopējo 
interešu projektiem elektroenerģijas un gāzes 
nozarē 

Pastāvīgi, pēc 
pieteikumu 

saņemšanas (P) 

03.03.2015. dalība Eiropas Komisijas BEMIP Elektrības 
reģionālās grupas sanāksmē par otrā Kopējo Interešu 
Projektu (PCI) saraksta projektu. 23.01.2015. un 
24.02.2015. dalība telefonkonferencē par LitPolLink 
projektu. 2015.gada 16.aprīlī ACER pieņēma lēmumu par 
pārrobežu izmaksu sadali LitPolLink projektam. 
26.03.2015. tikšanās ar DG ENER, INEA un Polijas, 
Latvijas un Lietuvas regulatoriem par ACER lēmuma par 
Kopējo Interešu Projektu GIPL ieviešanu. 30.09.2015. 
Eiropas komisijai nosūtīts informatīvs materiāls par 
metodoloģiju un kritērijiem, ko izmanto, lai novērtētu 
ieguldījumus elektroenerģijas un gāzes infrastruktūras 
projektos. 

1.4.2. 
Eiropas savienības Tīkla kodeksu ieviešanas 
pasākumi 

Pastāvīgi, 
ievērojot tīkla 

kodeksos noteikto 

11.09.2015. AS "Augstsprieguma tīkls" nosūtīta vēstule ar 
apstiprinājumu iesniegtajiem harmonizētajiem ilgtermiņa 
jaudu sadales piešķiršanas noteikumiem un Igaunijas - 
Latvijas pielikumam. 08.10.2015. Baltijas valstu 
elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem nosūtīta 
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Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

kopēja Baltijas valstu regulatoru vēstule ar apstiprinājumu 
iesniegtajiem jaudu aprēķina un jaudu sadales 
noteikumiem. 03.12.2015. pieņemts lēmums Nr.146 "Par 
nominēta elektroenerģijas tirgus operatora iecelšanu". 

1.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzība 

1.5.1. 
Universālā pasta pakalpojumu kvalitātes 
pārbaudes 

1.-4.cet. Nosūtītas 1000 kontroles vēstules. 

1.5.2. 
Pakalpojumu kvalitātes mērījumi publiskajos 
elektronisko sakaru tīklos 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 

izpilddirektora 
apstiprinātu 

grafiku 

Veikti 60000 izsaukumi mobilajos tīklos; 
veikti 54000 izsaukumi balss starpsavienojumiem; 
nosūtītas 9000 īsziņas; 
mobilā interneta mērījumi veikti 400 vietās, nodrošinot 
kopumā vairāk kā 1500 mērījumu ciklus. 

1.5.3. Elektroenerģijas tehniskās kvalitātes mērījumi 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 

izpilddirektora 
apstiprinātu 

grafiku 

Veikti 50 elektroenerģijas tehniskās kvalitātes mērījumi. 

1.6. 
Lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegumu (sūdzību) par regulējamās nozarēs sniegtajiem 
pakalpojumiem izskatīšana 

1.6.1. Lietotāju iesniegumu (sūdzību) izskatīšana 1.-4.cet. 

Enerģētikas nozarē sniegtas atbildes uz 80 sūdzībām. 
Ūdenssaimniecības nozarē sniegtas atbildes uz 41 
iesniegumu.                                                       Dzelzc
eļa transporta nozarē saņemti un izskatīti 2 iesniegumi. 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 
sniegta atbilde uz 1 iesniegumu. 
Elektronisko sakaru nozarē sniegtas atbildes uz 39 
iesniegumiem. 
Pasta nozarē sniegtas atbildes uz 16 iesniegumiem. 
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1.6.2. 
Regulas (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa 
pasažieru tiesībām un pienākumiem prasību 
izpildes uzraudzība 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 

izpilddirektora 
apstiprinātu plānu 

Sūdzības par Regulas 1371/2007 prasību neievērošanu 
nav saņemtas. Regulas 1371/2007 prasību izpildes 
kontrole ir veikta pasažieru dzelzceļa pārvadātāju 
ikgadējo licenču prasību uzraudzības pārbaužu ietvaros.  

1.6.3. 
Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
īpašnieka, pārvaldītāja un pārvadātāju sūdzību 
izskatīšana 

Pastāvīgi, divu 
mēnešu laikā pēc 

sūdzības 
saņemšanas 

Sūdzības no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
īpašnieka, pārvaldītāja vai pārvadātājiem nav saņemtas. 

1.7. Strīdu ārpustiesas izskatīšana Pastāvīgi (P) 

Enerģētikas nozarē (dabasgāzes apgāde) ir ierosināts 
(14.05.2015. lēmums Nr.82) un izskatīts 1 strīds 
(02.07.2015. lēmums Nr.99) par dabasgāzes piegādes 
nodrošināšanu (iesniedzēja prasījums noraidīts). 
Enerģētikas nozarē (elektroenerģijas apgāde) ir ierosināts 
(18.09.2015. lēmums Nr.124) un izskatīts (03.12.2015. 
lēmums Nr.145) 1 strīds par elektroietaišu piederības un 
apkalpes robežas noteikšanu (iesniedzēja prasījums 
noraidīts). 
Enerģētikas nozarē (elektroenerģijas apgāde) ir ierosināts 
(30.06.2015. lēmums Nr.111) strīds par elektroenerģijas 
piegādes atjaunošanu, kura izskatīšanas process izbeigts 
(03.09.2015. lēmums Nr.121) sakarā ar to, ka lietotājs 
atsaucis prasību par strīda izskatīšanu, jo sistēmas 
operators izpildījis lietotāja prasības. Enerģētikas nozarē 
(dabasgāzes apgāde) ir ierosināts (22.10.2015. lēmums 
Nr.136 ) strīds par dabasgāzes piegādes nodrošināšanu. 
Ūdenssaimniecības un enerģētikas nozarē 
(siltumenerģijas apgādē) ir ierosināts  (16.04.2015. 
lēmums Nr.75) un izskatīts (02.07.2015. lēmums Nr.100) 
viens strīds (skar abas nozares) par tiesībām noslēgt 
līgumus par sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu 
(iesniedzēja prasījums noraidīts).  
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1 2 3 4 

1.8. Administratīvo pārkāpumu lietu vešana un ietekmēšanas līdzekļu piemērošana 

1.8.1. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana 

Pastāvīgi, sešu 
mēnešu laikā pēc 

pārkāpuma 
izdarīšanas vai 
konstatēšanas 

brīža 

Elektronisko sakaru nozarē ir izskatītas 50 administratīvo 
pārkāpumu lietas. 
Pasta nozarē ir izskatītas 14 administratīvo pārkāpumu 
lietas. 
Enerģētikas nozarē siltumapgādē izskatītas 4 
administratīvo pārkāpumu lietas. 

1.8.2. 
Elektroenerģijas tirgus likumā un Enerģētikas 
likumā noteikto ietekmēšanas līdzekļu 
piemērošana un izpildes uzraudzība 

Pastāvīgi, APL 
noteiktajos 
termiņos 

Nav ierosinātas lietas par pārkāpumiem. 

1.8.3. 
Lēmuma par administratīvā soda piemērošanu 
izpildes uzraudzība 

Pastāvīgi, divu 
mēnešu laikā pēc 

lēmuma par 
administratīvā 

soda 
piemērošanu 

Elektronisko sakaru nozarē ir nosūtīti 9 lēmumi tiesu 
izpildītājiem.   
Pasta nozarē ir nosūtīti 3 lēmumi tiesu izpildītājiem. 
Enerģētikas nozarē siltumapgādē ir nosūtīti 2 lēmumi 
tiesu izpildītājiem. Tiesu izpildītājiem nosūtīti 59 
informācijas pieprasījumi par lēmumā noteiktā 
administratīvā soda piedziņas gaitu.   

1.9. 
Regulatora pārstāvība tiesvedības 
procesos 

Pastāvīgi 

Enerģētikas nozarē elektroenerģijas un dabasgāzes 
apgādē sagatavots Regulatora viedoklis Satversmes tiesā 
ierosinātajā lietā Nr.2014-35-03 „Par Ministru kabineta 
2009.gada 10.marta noteikumu Nr.221 “Noteikumi par 
elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot 
elektroenerģiju koģenerācijā” 54.¹ punkta atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam un 
Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otrajai daļai” 
(20.03.2015. vēstule Nr.1-2.21/664).  
Nodrošināta Regulatora viedokļa paušana Satversmes 
tiesā ierosinātajā lietā Nr.2014-12-01 „Par Subsidētās 
elektroenerģijas nodokļa likuma 3.panta 1.punkta, 
4.panta 1.punkta un 5.panta atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 1. un 105.pantam”. Sagatavoti rakstveida 
paskaidrojumi un blakus sūdzība lietā, kas ierosināta par 
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Regulatora 2015.gada 10.septembra lēmuma Nr.1/12 un 
Nr.1/13 atcelšanu (dabasgāzes pārvades sistēmas un 
pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi). 
Nodrošināta Regulatora pārstāvība trīs mutvārdu tiesu 
procesos, tostarp, par pagaidu aizsardzības līdzekļa 
piemērošanu; rakstveida procesos - sagatavoti lūgumi un 
paskaidrojumi. Lietā par obligātā iepirkuma komponenšu 
noteikšanu un lietā par tiesvedības izbeigšanu lietā sakarā 
ar procesuālā termiņa nokavējumu Regulatoram  labvēlīgs 
Administratīvās apgabaltiesas nolēmums (tiesas 
nolēmums pārsūdzēts Augstākajā tiesā). 
Elektronisko sakaru nozarē sagatavoti pieci paskaidrojumi 
uz pieteikumiem un nodrošināta pārstāvība četros tiesu 
procesos. 
Enerģētikas nozarē siltumapgādē sagatavoti četri 
paskaidrojumi uz pieteikumiem un nodrošināta pārstāvība 
septiņos tiesu procesos. 
Ūdenssaimniecības nozarē sagatavoti trīs paskaidrojumi 
uz pieteikumiem un nodrošināta pārstāvība četros  tiesu 
procesos. 

2.  Tarifu analīze un noteikšana 

2.1. 
Komersantu iesniegto izmaksu 
attiecināšanas modeļu izvērtēšana 

Pastāvīgi, mēneša 
laikā pēc 

komersanta 
iesnieguma (P) 

Komersantu izmaksu attiecināšanas modeļi izvērtēšanai 
nav saņemti. 

2.2. 

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

Pastāvīgi, mēneša 
laikā pēc 

komersanta 
iesnieguma 

saņemšanas (P) 

18.05.2015. lēmums Nr.83 „Par kapitāla atdeves likmes 
noteikšanu akciju sabiedrībai „Latvijas Gāze””, 
19.11.2015. lēmums Nr.142 „Par kapitāla atdeves likmes 
noteikšanu elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai”, 19.11.2015. 
lēmums Nr.143 „Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu 
elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 
projekta izstrādāšanai”. 
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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) 

Saņemti 13, izskatīšanā 4, apstiprināti 13 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. 
Saņemti 3, izskatīšanā 3, apstiprināts 1 sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekts. 
Siltumapgādē saņemti 12 , apstiprināti 5, izskatīšanā 7 
tarifu projekti. 
Koģenerācijā iesniegts 1, apstiprināti 2, izskatīšanā nav 
tarifu projektu. 
Elektroapgādē apstiprināts 1 elektroenerģijas pārvades 
sistēmas pakalpojumu tarifu projekts. 

2.4. 
Elektroenerģijas obligātā iepirkuma 
komponenšu apstiprināšana 

1.cet. (P) 19.02.2015. lēmums Nr.46. 

2.5. 
Izvērtējums par sadales tarifu 
diferencēšanu  

2.-4.cet. 
Pārcelts uz 4.cet. (aprīlis - decembris).  
29.10.2015. padomei sniegts izvērtējums par sadales 
tarifu diferencēšanu. 

3. Regulējamo nozaru analīze, informācijas iesniegšana Eiropas Komisijai un citām institūcijām 

3.1. Elektronisko sakaru tirgus analīze  Pastāvīgi (P) 

Apkopota informācija tirgus analīzei, izmantojot 1. un 2. 
pielikumu. 
Konsultējot elektronisko sakaru komersantus, samazināts 
neiesniegtās informācijas apjoms, nodrošinot minimālu 
administratīvo lietu apjomu Regulatorā. 
Veikta konsultācija ar EK, BEREC un citiem regulatoriem 
par tirgu Nr.4 - Vairumtirdzniecības līmeņa augstas 
kvalitātes piekļuve fiksētā vietā. Pabeigta tirgus Nr.1 – 
savienojumu pabeigšana fiksētā vietā publiskajā telefonu 
tīklā analīze. Tirgus analīze izskatīta 1.10.15. padomes 
sēdē. 
Uzsākta ieteikumā 2003/311/EK minētā tirgus Nr.3 – 
fiziskām personām publiski pieejami vietējie vai iekšzemes 
balss telefonijas pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā 
vietā, un tirgus Nr.5 – juridiskām personām publiski 
pieejami vietējie vai iekšzemes balss telefonijas 
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Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā, analīze. 
Uzsākta ieteikumā 2007/879/EK minētā tirgus Nr.2 - 
savienojumu uzsākšana publiskajā fiksētajā telefonu tīklā 
analīze.  

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

3.2.1. 
Ziņojumi EK par starptautiskās 
viesabonēšanas tarifiem, lai nodrošinātu 
komersantu uzraudzību un attīstītu konkurenci 

1., 4.cet. 
Nosūtīta informācija BEREC 20.05.2015. (ievērojot BEREC 
noteikto termiņu) un 10.11.2015. 

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

1., 3.cet. Nosūtīta informācija BEREC 16.02.2015. un 21.08.2015.  

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

1., 3.cet. Nosūtīta informācija 13.03.2015.; 30.09.2015. 

3.2.4. 
Informācija EK ikgadējam Eiropas Digitālās 
programmas ziņojumam, lai veicinātu 
regulēšanas harmonizēšanu Eiropā 

1., 4.cet. 
Nosūtīta informācija 20.01.2015. Decembrī nosūtīts 
informācijas pieprasījumas komersantiem. 

3.2.5. 
Ikgadējais ziņojums EK un Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai par enerģētikas 
(elektrība, gāze) sektora regulēšanu 

3.cet.  

17.08.2015. nosūtīts ziņojums Eiropas Komisijai (vēstule 
Nr.1-2.81/1803), 18.08.2015.- Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai. Ziņojums publicēts Regulatora 
mājas lapā. 

3.2.6. Informācija ITU par nozares regulēšanu 3.cet. 

14.08.2015. nosūtīta informācija par Starptautiskās 
telesakaru savienības (ITU) aptaujas anketu „ITU World 
Telecommunication/ICT Indicators Long Questionnaire 
2015” . 

3.2.7. 
Informācija ITU par elektronisko sakaru 
pakalpojumu tarifiem 

4.cet. Anketa nosūtīta 10.11.2015. 

4. 
Sabiedrības, lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju informēšana un iesaistīšana 
regulēšanas procesā 

4.1. 
Uzklausīšanas sanāksmes par 
Regulatoram iesniegtajiem tarifu 
projektiem un aktuāliem regulēšanas 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 

izpilddirektora 

Organizētas 26 uzklausīšanas sanāksmes, tai skaitā par 
siltumenerģijas apgādes tarifu projektiem - 9 
uzklausīšanas sanāksmes,  par ūdenssaimniecības 
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1 2 3 4 

jautājumiem, lai nodrošinātu tarifu 
vērtēšanas procesa atklātību un 
sadarbību ar nozares pārstāvjiem 

apstiprinātu tarifa 
izvērtēšanas 
plānu vai pēc 

vajadzības 

pakalpojumu tarifu projektiem - 13 uzklausīšanas 
sanāksmes un 4 uzklausīšanas sanāksmes par sadzīves 
atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos tarifu 
projektiem.  

4.2. 
Konsultācijas ar tirgus dalībniekiem 
regulējamajās nozarēs, lai nodrošinātu 
sadarbību ar nozares pārstāvjiem 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 
publikāciju 
Regulatora 

mājaslapā vai 
sludinājumu 

oficiālajā 
izdevumā 
"Latvijas 

Vēstnesis" (P) 

Elektronisko sakaru nozarē organizētas 11, pasta nozarē - 
1, enerģētikas nozarē - 9, ūdenssaimniecības nozarē - 2, 
sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē - 1 konsultācija. 

4.3. 

Informācijas par Regulatora darbu 
izplatīšana plašsaziņas līdzekļos un 
informatīvi pasākumi par aktuāliem 
regulēšanas jautājumiem 

Pastāvīgi 

Medijiem nosūtītas 183 preses relīzes. Sniegti Regulatora 
ekspertu komentāri par regulējamo nozaru aktualitātēm, 
sniegtas atbildes un komentāri uz medijus interesējošiem 
jautājumiem. 
15.06.2015. organizēta preses konference par 
elektroenerģijas piegādes kvalitātes mērījumiem 
2014.gadā. 

4.3.1. 
Diskusija ar nozares specialistiem par publiskā 
fiksētā tīkla migrāciju uz nākamās paaudzes 
tīkliem (NGN) 

4.cet. Diskusija organizēta 22.10.2015. 

4.3.2. 
Regulatora Reģionu dienu komersantiem 
organizēšana 

2.-4.cet. 
Klātienes tikšanās ar komersantiem par aktuāliem nozaru 
regulēšanas jautājumiem tiks organizētas 2016.gadā. 
Pārcelts uz 2016.gadu. 

4.4. 

Publisko elektronisko sakaru 
pakalpojumu kvalitātes pārskata un 
pārskata par pakalpojumu lietotāju 
sūdzībām un pretenzijām par 2014. 
gadu sagatavošana un publicēšana 

1.cet. (P) 

Pārskats izskatīts 26.03.2015. padomes sēdē un publicēts 
Regulatora mājaslapā. 
Medijiem nosūtītas 3 preses relīzes: par SIA "Lattelecom" 
universālā pakalpojuma kvalitāti, mobilo sakaru 
pakalpojumu kvalitāti un mobilā interneta pakalpojumu 



12 
 

Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

kvalitāti. 
Sagatavotas 3 infogrammas. 

4.5. 

Pasta pakalpojumu kvalitātes pārskata 
un pārskata par pakalpojumu lietotāju 
sūdzībām un pretenzijām par 2014. 
gadu sagatavošana un publicēšana 

1.cet. (P) 
Pārskats izskatīts 26.03.2015.padomes sēdē un publicēts 
Regulatora mājaslapā. 
Medijiem nosūtīta preses relīze un sagatavota infografika. 

4.6. 

Pārskata par elektroenerģijas tehniskās 
kvalitātes mērījumiem un komerciālo 
kvalitāti par 2014.gadu sagatavošana un 
publicēšana  

2.cet. (P) 
Pārskats izskatīts 04.06.2015. padomes sēdē un publicēts 
Regulatora mājaslapā. 
Medijiem organizēta preses konference. 

4.7. 
Pārskata par enerģijas lietotāju 
sūdzībām un pretenzijām par 2014.gadu 
sagatavošana un publicēšana  

1.cet. (P) 
Pārskats izskatīts 26.03.2015.padomes sēdē un publicēts 
Regulatora mājaslapā. 
Medijiem nosūtīta preses relīze, tai skaitā infografika. 

4.8. 

Pārskata par ūdenssaimniecības un 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojumu lietotāju sūdzībām par 
2014. gadu sagatavošana un 
publicēšana 

1.cet. (P) 
Pārskats izskatīts 12.03.2015.padomes sēdē un publicēts 
Regulatora mājaslapā. 
Medijiem nosūtīta preses relīze un sagatavota infografika. 

4.9. 

Pārskata par dzelzceļa transporta 
pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
lietotāju sūdzībām par 2014. gadu 
sagatavošana un publicēšana 

1.cet. (P) 
Pārskats izskatīts 12.03.2015.padomes sēdē un publicēts 
Regulatora mājaslapā. 
Medijiem nosūtīta preses relīze un sagatavota infografika. 

4.10. 
Regulatora 2014. gada publiskā 
pārskata sagatavošana un publicēšana 
mājas lapā 

1.-2.cet. 
 
Regulatora 2014.gada pārskats publicēts mājas lapā, 
iesniegts Saeimā. 

4.10.1. 

Regulējamo nozaru 2014.gada darbības 
rādītāju analīze, lai sniegtu pārskatu par 
regulējamo nozaru 2014.gada darbības 
rādītājiem iekļaušanai Regulatora 2014.gada 
publiskajā pārskatā 

2.cet. 
Regulējamo nozaru 2014.gada darbības rādītāju analīze 
iekļauta 2014.gada publiskajā pārskatā. 

4.11. 
Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas 
metodikas ievērošanu elektronisko 
sakaru nozarē sagatavošana un 

4.cet. (P) Ziņojums izskatīts 03.12.2015. un publicēts 08.12.2015. 
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publicēšana oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, lai nodrošinātu 
lietotāju un komersantu informēšanu 

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) 

(Precizēts termiņš 3.-4.cet.). 
Ziņojums pasta nozarē izskatīts 18.09.2015. un publicēts 
23.09.2015. 
Ziņojums elektronisko sakaru nozarē izskatīts 15.10.2015. 
un publicēts 20.10.2015. 

4.13. 
Sabiedriskās domas pētījums par 
Regulatora atpazīstamību, kompetenci 
un uzticamību 

1.cet. 
Veikts pētījums par Regulatora tēlu sabiedrības 
vērtējumā, rezultāti publiskoti. 

4.14. 
Pētījums par komersantu vērtējumu par 
Regulatora darbu, informācijas 
apmaiņu, saziņu un sadarbības kvalitāti 

1.cet. 
Veikts pētījums par komersantu vērtējumu par Regulatora 
darbu, rezultāti publiskoti. 

4.15. 
Palīgmateriāls komersantiem 
ūdenssaimniecības tarifu projekta 
sagatavošanai 

2.cet. 
Palīgmateriāls izstrādāts un komersantiem nosūtīts 
elektroniski. 

4.16. 
Informatīvi materiāli par regulēšanas 
jautājumiem 

2.-4.cet. 

Sagatavotas un publiskotas infografikas un infogrammas 
par aktuāliem jautājumiem, metodiskie norādījumi par 
ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanu, kas nosūtīti 
komersantiem. 
Sagatavoti izdales materiāli - "Kad un kā Regulators 
konsultējas ar ieinteresētajām pusēm? Iepazīsti un 
piedalies!"; "Kā darbojas centralizētā siltumapgāde", 
"Tiešie norēķini ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem". 
Noris darbs pie infografikas "Kā darbojas centralizētā 
ūdenssaimniecība" izstrādes. 
(Pārcelts termiņš - 2.- 4.cet. aprīlis - decembris). 

4.17. 
Regulatora izdoto ārējo tiesību aktu 
publicēšana 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 

padomes sēdē 
lemto 

Padomes sēdēs ir pieņemti un publicēti 24 ārējie 
normatīvie akti un 159 lēmumi. 
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5. Normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana 
5.1. Regulatora ārējo tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana  

5.1.1. 
Dabasgāzes sistēmu operatoru izstrādāto 
noteikumu apstiprināšana 

Pastāvīgi (P)   

5.1.1.1. 
Sistēmas operatora izstrādāto dabasgāzes 
pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 
izvērtēšana/apstiprināšana 

1.-3.cet. (P) 

Sagatavots un publiskai apspriešanai nodots konsultāciju 
dokuments par noteikumu projektu, izvērtēti saņemtie 
komentāri un priekšlikumi, 24.03.2015. rīkota 
uzklausīšanas sanāksme. 01.06.2015. un 02.06.2015. 
saņemti precizētie noteikumu projekti. Sabiedrības 
viedokļu uzklausīšana par precizētiem noteikumu 
projektiem - 25.06.2015. 24.07.2015. saņemti precizētie 
noteikumu projekti, atkārtota publiskā konsultācija līdz 
20.08.2015. 
10.09.2015. pieņemts lēmums Nr.1/12.  

5.1.1.2. 
Sistēmas operatora izstrādāto dabasgāzes 
krātuves lietošanas noteikumu 
izvērtēšana/apstiprināšana 

1.-3.cet. (P) 

Sagatavots un publiskai apspriešanai nodots konsultāciju 
dokuments par noteikumu projektu, izvērtēti saņemtie 
komentāri un priekšlikumi, 24.03.2015. rīkota 
uzklausīšanas sanāksme. 01.06.2015. un 02.06.2015. 
saņemti precizētie noteikumu projekti. Sabiedrības 
viedokļu uzklausīšana par precizētiem noteikumu 
projektiem - 25.06.2015. 24.07.2015. saņemti precizētie 
noteikumu projekti, atkārtota publiskā konsultācija līdz 
20.08.2015. 
10.09.2015. pieņemts lēmums Nr.1/13). 

5.1.1.3. 
Sistēmas operatora izstrādāto dabasgāzes 
sadales sistēmas lietošanas noteikumu 
izvērtēšana/apstiprināšana 

3.-4.cet. (P) 

Vienlaikus ir: 
pieprasīts EM viedoklis un ierosināti grozījumi Enerģētikas 
likumā (13.02.2015. vēstule Nr.1-2.82/323); 
nosūtīta vēstule Ministru prezidentei, Valsts kancelejai un 
EM par nepieciešamību virzīt MK izdoto dabasgāzes 
piegādes un lietošanas noteikumu projektu saskaņošanai 
un apstiprināšanai MK. Grozījumi Enerģētikas likumā, kas 
Saeimā pieņemti 2.lasījumā, paredz izslēgt deleģējumu 
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apstiprināt Dabasgāzes sadales sistēmas lietošanas 
noteikumus. 

5.1.2. 

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru 
iesniegto nosacījumu efektīvai atļautās 
slodzes izmantošanai un to piemērošanas 
kārtības apstiprināšana 

Pastāvīgi (P) 

04.08.2015. saņemti AS "Sadales tīkls" priekšlikumi 
grozījumiem nosacījumos efektīvai atļautās slodzes 
izmantošanai, pieprasīta papildu informācija. Pēc AS 
“Sadales tīkls” 2015.gada 7.oktobra papildu saņemtās 
informācijas izvērtēšanas un 2015.gada 28.oktobra 
sanāksmes tika panākta vienošanās, ka nepieciešams 
grozīt sistēmas pieslēguma noteikumus un uz doto brīdi 
neveikt grozījumus efektīvas atļautas slodzes 
izmantošanas kārtībā. 
 
  

5.1.3. 
Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu 
novēršanas noteikumi pasta nozarē 

1.cet. (P) 12.02.2015. lēmums Nr.1/4.  

5.1.4. 
Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu 
novēršanas noteikumi elektronisko sakaru 
nozarē 

1.cet. (P) 12.02.2015. lēmums Nr.1/3. 

5.1.5. 
Grozījumi enerģijas ražotāju un tirgotāju 
reģistrācijas noteikumos 

1.cet. (P) 26.02.2015. lēmums Nr.1/7. 

5.1.6. 
Grozījumi sistēmas pieslēguma noteikumos 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 

2.-3.cet. (P) 

11.12.2015. tika saņemti priekšlikumi no AS “Sadales 
tīkls”. Uz 17.12.2015. padomes sēdi sagatavots 
konsultāciju dokuments par sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un 
līdz 15.01.2016. visi sistēmas dalībnieki var iesniegt 
priekšlikumus. 
(Pārcelts uz 2016.gadu). 

5.1.7. 
Grozījumi obligātā iepirkuma komponenšu 
aprēķināšanas metodikā 

1.cet. (P) 22.01.2015. lēmums Nr.1/2. 

5.1.8. 
Grozījumi koģenerācijas tarifu aprēķināšanas 
metodikā 

1.cet. (P) 19.02.2015. lēmums Nr.1/5. 
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5.1.9. 
Grozījumi elektroenerģijas pārvades sistēmas 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 

1.cet. (P) 
26.02.2015. lēmums Nr.1/6 (metodika pieņemta jaunā 
redakcijā). 
05.11.2015. lēmums Nr.1/17 (grozījumi metodikā). 

5.1.10. 
Grozījumi ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodikā 

2.-4.cet. (P) 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums Saeimā pieņemts 
18.06.2015. Metodikas projekts izsludināts publiskajā 
konsultācijā 15.10.2015. 03.12.2015. konsultāciju 
dokuments izskatīts padomes sēdē un  03.12.2015. 
atkārtoti izsludināts publiskajā konsultācijā. Metodikas 
projektu plānots izskatīt 14.01.2016. padomes sēdē. 
(Termiņš pārcelts uz 1.cet. 2016.gadu (janvāris - marts)). 

5.1.11. 

Pietiekamas vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu 
starpības aprēķināšanas metodika, lai 
realizētu pieņemamas cenu starpības (margin 
squeeze) projektu  

2.-3.cet. 

(Pārcelts termiņš 2.-4.cet. aprīlis - decembris). 
17.12.2015. padomes sēdē atbalstīts konsultāciju 
dokuments par metodiku, konsultācijas notiek līdz 
03.02.2016. 
(Pārcelts uz 2016.gadu). 

5.1.12. 
Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko 
sakaru nozarē 

2.cet. (P) 04.06.2015. lēmums Nr. 1/8. 

5.1.13. 
Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu 
reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu sarakstu 

2.cet. (P) 04.06.2015. lēmums Nr. 1/9. 

5.1.14. 
Grozījumi noteikumos "Noteikumi par 
iepazīšanos ar tarifu projektu” 

3.cet. (P) 

Publicēta konsultācija par lēmuma projektu "Grozījumi 
noteikumos "Par iepazīšanos ar tarifa projektu". 
Jautājums izskatīts 15.10.2015. padomes sēdē.  
15.10.2015. lēmums Nr. 1/15. 

5.1.15. Nomāto līniju pamatpiedāvājuma noteikumi 3.cet. (P) 20.08.2015. lēmums Nr.1/10. 

5.1.16. 
Grozījumi noteikumos “Starpsavienojumu un 
nomāto līniju pamatpiedāvājuma noteikumi” 

3.cet. (P) 20.08.2015. lēmums Nr.1/11. 

5.1.17. 
Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika 

3.- 4.cet. (P) 15.10.2015. lēmums Nr.1/14 

5.1.18. 
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 
prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un 
publiskošanas noteikumi 

3.- 4.cet. (P) 
18.09.2015. konsultāciju dokuments izskatīts padomes 
sēdē. 
 3.12.2015. lēmums Nr.1/21. 
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5.1.19. Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām 3.- 4.cet. (P) 
18.09.2015. konsultāciju dokuments izskatīts padomes 
sēdē. 3.12.2015. lēmums Nr.1/18. 

5.1.20. 
Numura saglabāšanas pakalpojuma 
nodrošināšanas noteikumi 

3.- 4.cet. (P) 
18.09.2015. konsultāciju dokuments izskatīts padomes 
sēdē. 3.12.2015. lēmums Nr.1/19. 

5.1.21. 
Krāpniecības, izmantojot numerāciju, 
novēršanas noteikumi 

3.- 4.cet. (P) 
18.09.2015. konsultāciju dokuments izskatīts padomes 
sēdē. 3.12.2015. lēmums Nr.1/20. 

5.1.22. 
Grozījumi sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā 

4.cet. (P) 
10.12.2015. lēmums Nr.1/23 (metodika pieņemta jaunā 
redakcijā). 

5.2. Regulatora darbības dokumentu izstrāde un pilnveidošana  

5.2.1. Regulatora darbības stratēģijas atjaunošana 1.-4.cet.  

Nozaru departamenti ir snieguši pamatinformāciju, kura 
izmantota stratēģijas ievaddaļai un uz kuras bāzes ir 
definētas stratēģijas prioritātes, kā arī aktuālie nozaru 
nākotnes redzējumi. 
Pabeigta nozaru funkciju noteikšana mērķu sasniegšanai, 
kā arī to nozīmības izvērtējums. Veiktas padomes locekļu 
individuālās pārrunas ar departamentu direktoriem, viņu 
vietniekiem un pastāvīgo nodaļu vadītājiem. 
(Pārcelts uz 2016.gadu). 

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 

4.cet. (P) 

(Precizēts termiņš - 4.cet. oktobris - decembris.) 
Sagatavots Regulatora Rīcības plāna 2016.gadam 
projekts. Rīcības plānu 2016.gadam ir paredzēts 
apstiprināt 2016.gada sākumā. 
(Pārcelts uz 2016.gadu). 

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 
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5.3.1. 

Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu 
procesa likums". Likumprojekts ir izstrādāts, 
lai noteiktu jaunu regulējumu attiecībā uz 
administratīvo pārkāpumu lietām 
(ierosināšana, izskatīšana, pārsūdzība un 
piespiedu izpilde). Nav saistīts ar konkrētu 
nozari.  

1.-4.cet. 

Dalība 27.01., 03.02., 17.02., 24.02., 24.03., 21.04., 
12.05., 19.05., 09.06., 08.09. un 29.09.2015.  Saeimas 
Juridiskās komisijas sēdēs, kurās tiek izskatīts 
likumprojekts. 

5.3.2. 

Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru 
likumā". Likumprojekts ir izstrādāts, lai likumā 
iekļautu Eiropas  Savienības prasības par 
eZvanu, likumprojekts satur arī priekšlikumus 
attiecībā uz krāpniecību, izmantojot 
numerāciju, numura saglabāšanas 
pakalpojumu un tirgus analīzi. 

1.-4.cet. 

Saskaņā ar likumprojekta virzību MK un Saeimā dalība 
20.02.2015. starpinstitūcijas sanāksmē. 20.02.2015. 
elektronisks atzinums Nr.2-2.22/379. Dalība 13.05. un 
08.09.2015. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijas sēdē. Grozījumi pieņemti 
22.10.2015. un spēkā no 26.11.2015. 

5.3.3. 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā" 
saistībā ar dabasgāzes apgādes sistēmas 
operatoru nodalīšanas modeļa izvēli 

1.-4.cet. 

Iesniegts priekšlikums likumprojektam "Grozījumi 
Enerģētikas likumā" 13.02.2015. Nr.1-2.82/323. 
25.06.2015. atzinums Nr.1-2.82/1393 par likumprojektu 
"Grozījumi Enerģētikas likumā". 17.07.2015. dalība 
starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē, 
10.08.015.atzinums Nr.1-2.21/1753 par precizēto 
likumprojektu, 15.09.2015. dalība MK sēdē. Dalība 
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisijas sēdē 14.10.2015., 24.11.2015., 
02.12.2015. un 09.12.2015. 

5.3.4. Likumprojekts "Dabasgāzes tirgus likums"  1.-4.cet. 
Saskaņā ar Regulatora rīcībā esošo informāciju  šāds 
likumprojekts netiks izstrādāts; attiecīgo regulējumu 
paredzēts iekļaut grozījumos Enerģētikas likumā. 

5.3.5. 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas 
tirgus likumā" saistībā ar Eiropas tīkla kodeksa 
ieviešanu 

1.-4.cet. 

Iesniegti priekšlikumi grozījumiem Elektroenerģijas tirgus 
likumā (ETL) 25.02.2015. Nr.1-2.81/417. Dalība Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisijas sēdē  26.05.2015. un 02.06.2015 
(Nr.272/Lp12). Likumprojekts pieņemts 
18.06.2015. Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 
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vides un reģionālās politikas komisijas sēdē 31.03.2015., 
19.05.2015., 02.06.2015. un 10.06.2015. par grozījumiem 
ETL  (209/Lp12)- Elektrības direktīvas ieviešana. 
21.08.2015. atzinums Nr.1-2.81/1838 par grozījumiem 
ETL (VSS - 832)  saistībā ar Energoefektivitātes direktīvas 
ieviešanu, 25.09.2015. dalība starpinstitūciju sanāksmē. 
23.09.2015. atzinums Nr.1-2.81/2045 par grozījumiem 
ETL (saistībā ar valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma 
komponentes saglabāšanai esošajā apmērā). 

5.3.6. 
Likumprojekts "Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums", kas nosaka nozares 
speciālo normatīvo regulējumu 

1.-4.cet. 
Regulators piedalījies likumprojekta apspriešanā Saeimā. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums Saeimā pieņemts 
18.06.2015. 

5.3.7. 
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā" 

1.-4.cet. 
Regulators piedalījies likumprojekta apspriešanā Saeimā. 
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā pieņemti 
30.04.2015. 

5.3.8. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā" 1.-4.cet. 

Likumprojekts VSS izsludināts 18.06.2015. 06.07.2015. 
sniegts atzinums par likumprojektu „Grozījumi Dzelzceļa 
likumā” (VSS-669). 22.09.2015. sniegts atzinums par 
precizēto likumprojektu. Likumprojekts MK sēdē pieņemts 
17.11.2015. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijās sēdē likumprojekts 
2015.gadā netika skatīts. 

5.3.9. 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru 
likumā" par universālo pakalpojumu 

1.-4.cet. 

01.04.2015. atzinums Nr.1-2.74/770; 
12.05.2015. elektronisks atzinums Nr.2-2.74/1063; 
25.05.2015. elektronisks atzinums Nr.2-2.74/1153; 
02.06.2015. elektronisks atzinums Nr. 2-2.74/1220; 
07.07.2015. elektronisks atzinums Nr. 2-2.74/1489. 
10.12.2015. vēstule Nr.1-2.74/2615  Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisijai. 
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5.3.10. Likumprojekts "Energoefektivitātes likums" 1.-4.cet. 

23.02.2015. atzinums Nr.1-2.81/388.  
29.04.2015. sanāksme ar Ekonomikas ministriju, 
likumprojekts pieņemts MK. 09.09.2015. vēstule Nr.1-
2.86/1925 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijai par likumprojektu 
"Energoefektivitātes likums" (Nr.270/Lp12). 10.06.2015., 
09.09.2015., 17.11.2015. un 24.11.2015. 
dalība   Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisijas sēdē. 09.09.2015. vēstule Nr.1-
2.86/1925 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijai par likumprojektu. 

5.3.11. Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā" 2.-4.cet. 
17.06.2015. atzinums Nr. 1-2.75/1350 09.07.2015. 
elektronisks atzinums Nr.2-2.75/1511 
22.12.2015. atzinums Nr.1-2.22/2717. 

5.3.12. 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā" 

1.cet. 05.02.2015. atzinums Nr. 1-2.22/267. 

5.3.14. 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 

3.cet. 28.08.2015. atzinums Nr. 1-2.23/1861 

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. 

Dalība 09.01.2015. starpinstitūciju sanāksmē, 16.03.2015. 
vēstule Ministru prezidentei, Valsts kancelejas direktorei 
un Ekonomikas ministrei par nepieciešamību pabeigt 
projekta saskaņošanu un virzīt projektu izskatīšanai MK. 
Līdz 2015. gada 4. ceturkšņa sākumam jauns MK 
noteikumu projekts vēl nav izstrādāts. 19.10.2015. dalība 
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starpinstitūciju sanāksmē par precizēto noteikumu 
projektu. 

5.4.2. 

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)””   

1.-3.cet. 
04.02.2015. atzinums Nr.1-2.72/219, 10.03.2015. 
elektroniskais atzinums Nr.2-2.77/533. Ministru kabinetā 
grozījumi apstiprināti 12.05.2015. 

5.4.3. 
Grozījumi Pasta politikas pamatnostādnēs 
2011.–2017.gadam   

1.-4.cet. 

03.02.2015. elektronisks atzinums Nr.2-2.75/254, 
17.03.2015. atzinums Nr.1-2.75/621. Dalība 01.06.2015. 
starpinstitūciju sanāksmē. Ministru kabinetā grozījumi 
apstiprināti 24.08.2015. 

5.4.4. 

Projekts  „Grozījums Ministru kabineta 
2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.127 „Par 
Pasta politikas pamatnostādnēm 2011.–
2017.gadam”” 

1.-4.cet. 
06.02.2015. dalība starpinstitūciju sanāksmē, 17.03.2017. 
atzinums Nr.1-2.75/622. Ministru kabinetā rīkojums 
apstiprināts 24.08.2015. 

5.4.5. 

Projekts „Par valsts akciju sabiedrības 
„Latvijas Pasts” darbības uzraudzību noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas jomā” 

1.-4.cet. 
23.03.2015. elektronisks atzinums Nr.2-2.75/691. Dalība 
starpinstitūciju sanāksmē 01.06.2015. Ministru kabinetā 
ziņojums izskatīts 29.09.2015. 

5.4.6. 
Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam 

1.cet. 
13.01.2015. atzinums Nr.1-2.81/95; 16.10.2015. atzinums 
Nr.1-2.81/2203 par precizēto projektu "Enerģētikas 
attīstības pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam".  

5.4.7. 
Informatīvais ziņojums par dabasgāzes tirgus 
reformu 

1.cet. 21.01.2015. atzinums Nr.1-2.82/159. 

5.4.8. 
MK noteikumu projekts ,,Noteikumi par 
nacionālo numerācijas plānu" 

2.-4.cet. 
30.04.2015. atzinums Nr.1-2.79/1001. 01.06.2015. 
elektronisks atzinums Nr.2-2.79/1214. Ministru kabinetā 
noteikumi apstiprināti 30.05.2015. 

5.4.9. 
MK noteikumu projekts “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 
“Elektronisko sakaru tīkli”” 

2.-3.cet. 
28.05.2015. atzinums Nr.1-2.79/1194; 
19.06.2015. elektronisks atzinums Nr.2-
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2.79/1356.  Ministru kabinetā noteikumi apstiprināti 
30.06.2015. 

5.4.10. 

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos 
Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, 
būvniecības un uzraudzības kārtība”” 

2.-3.cet. 29.05.2015. atzinums Nr.1-2.79/1208.  

5.4.11. 

MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā 
energoietilpīgi apstrādes rūpniecības 
uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu 
līdzdalību obligātā elektroenerģijas iepirkuma 
un garantētas maksas ietvaros radīto 
izdevumu publiskajam tirgotājam 
kompensēšanai" 

2.cet. 

22.05.2015. atzinums Nr.1-2.81/1142. Dalība 
starpinstitūciju sanāksmē 05.06.2015., 29.06.2015. 
atzinums Nr.2-2.81/1419 par precizēto noteikumu 
projektu. 13.07.2015. dalība MKK sēdē, 13.07.2015. 
vēstule Nr.1-2.21/1541 Ministru prezidentei, Valsts 
kancelejas direktorei un Ekonomikas ministrei par 
noteikumu projektu, 14.07.2015. dalība MK sēdē. 

5.4.12. 

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 21.10.2008. noteikumos Nr.876 
"Siltumenerģijas piegādes un lietošanas 
noteikumi" 

2.cet. 29.05.2015. atzinums Nr.1-2.86/1205. 

5.4.13. 

MK noteikumu projekts "Prasības biogāzes un 
biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida 
stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes 
ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes 
pārvades sistēmā" 

2.cet. 
09.06.2015. atzinums Nr.1-2.82/1273, 18.06.2015.dalība 
darba sanāksmē EM, 10.08.2015. atzinums Nr.1-
2.82/1752 par precizēto noteikumu projektu. 

5.4.14. 

MK noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja 
tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un 
finansēšanas noteikumi un kārtība par 
aizsargātā lietotāja statusa paziņošanu" 

2.cet. 
10.06.2015. atzinums Nr.1-2.83/1280, 06.08.2015. 
atzinums Nr.1-2.83/1721 par precizēto noteikumu 
projektu. 

5.4.15. 
MK noteikumu projekts "Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 
"Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"" 

2.cet. 11.06.2015. atzinums Nr. 1-2.85/1300. 

5.4.16. 
MK noteikumu projekts "Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 
"Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma"" 

2.cet. 11.06.2015. atzinums Nr.1-2.85/1301. 
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5.4.17. 

MK noteikumu projekts "Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 
"Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo 
gāzesvadu sistēma""  

2.cet. 11.06.2015. atzinums Nr.1-2.85/1302. 

5.4.18. 

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 28.05.2002. noteikumos Nr.218 
"Noteikumi par enerģētikas informācijas 
sistēmu""" 

2.cet. 
15.06.2015. atzinums Nr.1-2.81/1315. 29.07.2015. 
atzinums Nr.2-2.81/1662 par precizēto noteikumu 
projektu. 

5.4.19. 

MK noteikumu projekts “Noteikumi par 
energoefektivitātes prasībām reģistrēta 
energoapgādes komersanta valdījumā esošām 
centralizētām siltumapgādes sistēmām un to 
atbilstības pārbaudes kārtību” 

3.cet. 

17.07.2015. atzinums Nr.1-2.82/1584, 
12.08.2015. atzinums Nr.1-2.82/1768 par precizēto 
noteikumu projektu; 22.09.2015. atzinums Nr.1-
2.82/2032 par precizēto noteikumu projektu. 

5.4.20. 

Informatīvā ziņojuma projekts “Par 
elektroenerģijas obligātā iepirkuma un 
subsidētās elektroenerģijas nodokļa ietekmi uz 
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma 
tarifiem” 

3.cet. 03.08.2015. atzinums Nr.1-2.84/1683. 

5.4.21. 
Informatīvā ziņojuma "Par priekšlikumiem 
televīzijas pakalpojumu sniedzēju internetā 
uzraudzības uzlabošanai" projekts 

3.- 4.cet. 
14.08.2015. atzinums Nr.1-2.71/1796, dalība 09.09.2015. 
starpinstitūcijas sanāksmē. 

5.4.22. 

Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu 
sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar 
akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" 
projektu" 

3.- 4.cet. 09.09.2015. atzinums Nr.1.-2.79/1926. 

5.4.23. 
MK noteikumu projektu “Grozījums Ministru 
kabineta 29.01.2002. noteikumos Nr.40 
“Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums”” 

4.cet. 02.10.2015. atzinumu Nr.1-2.81/2115. 

5.4.24. 

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru 
kabineta 2005.gada 30.augusta 
noteikumos Nr.664 „Sabiedrisko pakalpojumu 
licencēšanas noteikumi”” 

1.cet. 21.01.2015. atzinum Nr.1-2.24/160. 



24 
 

Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

5.4.25. 
MK noteikumu projekts “Valsts informācijas 
sistēmu savietotāja noteikumi” 

2.cet. 01.06.2015. atzinums Nr. 1-2.23/1212. 

5.4.26. 
Konceptuālā ziņojuma "Par pasākumiem 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas 
izmaksu samazināšanai" projekts 

4.cet. 06.10.2015. atzinums Nr. 1-2.22/2137. 

5.4.27. 

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos 
Nr.561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes 
nolikums"" 

4.cet. 12.11.2015. atzinums Nr. 1-2.23/2357. 

5.5. 

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 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros 
sagatavoti 8 atzinumi par EK likumdošanas iniciatīvu, kura jau 
1.lasījumā atbalstīta Eiropas Parlamentā. Padomes darba 
grupas ietvaros tika nodrošināts Regulatora ekspertu atbalsts, 
īpaši jautājumos, kuri saistīti ar viesabonēšanu, kā arī tīkla 
neitralitāti. Pašlaik Regulators BEREC ietvaros darbojas kā 
eksperts iespējamai atzinuma sniegšanai Trialoga ietvaros. 
11.02.2015. atzinums par EM sagatavoto nacionālās pozīcijas 
projektu “Par otro Eiropas Savienības kopējo interešu projektu 
sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas 
energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 
1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009”. 
Sniegts viedoklis par Tīkla kodeksiem (Network code), dalība 
ENTSO-E dokumenta "Harmonized allocation rules" izstrādē. 
29.05.2015. Regulatora sniegts viedoklis Satiksmes ministrijai 
par Digitālā vienotā tirgus stratēģiju par pasta paku piegādi un 
telesakaru regulējošā ietvara reformu.11.09.2015. sniegts 
atzinums un komentāri par ENTSO-E sagatavoto dokumentu 
“Harmonizētie ilgtermiņa jaudas sadales piešķiršanas 
noteikumi“ un tā 16. Igaunijas – Latvijas robežas pielikums. 
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6. Regulatora ārējā un starptautiskā sadarbība 
6.1. Regulatora sadarbība nacionālā līmenī 

6.1.1. 

Līdzdalība Satiksmes ministrijas izveidotajā 
darba grupā par Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 
2012/34/ES, ar ko izveido vienotu dzelzceļa 
telpu, transponēšanu, lai pilnveidotu tiesisko 
regulējumu un ieviestu Eiropas Savienības 
normatīvo aktu prasības dzelzceļa nozares 
regulēšanā 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar SM 
darba plānu 

Regulators ir piedalījies SM darba grupas sanāksmēs. 

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 

14.04.2015. dalība Elektroenerģijas tirgus padomē. 
13.04.2015., 06.05.2015. un 16.12.2015. dalība 
Tautsaimniecības padomes Enerģētikas komitejas 
sanāksmē.  

6.1.3. 

Līdzdalība Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izveidotajā Numerācijas 
darba grupā par numerācijas resursu efektīvas 
izmantošanas plānošanu un ar numerācijas 
izmantošanu saistītu pakalpojumu attīstību 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 

VARAM darba 
plānu 

Vairākkārtēja Nacionālā numerācijas plāna elektroniska 
saskaņošana darba grupas ietvaros. Dalība 2 sanāksmēs 
VARAM. 
 

6.1.4. 

Līdzdalība Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izveidotajā Frekvenču 
darba grupā par radiofrekvenču resursu 
efektīvas izmantošanas plānošanu un ar 
radiofrekvenču izmantošanu saistītu 
pakalpojumu attīstību 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar 

VARAM darba 
plānu 

Dalība 3 sanāksmēs VARAM. Dalība 13.11.2015. 
sanāksmē Regulatorā. 

6.1.5. 

Līdzdalība ar padomdevēja tiesībām Satiksmes 
ministrijas izveidotajā Optiskā tīkla 
uzraudzības komitejā par projekta „Nākamās 
paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība 
lauku reģionos” īstenošanas uzraudzību 

Pastāvīgi, 
saskaņā ar SM 
darba plānu 

17.03.2015. saņemts un izvērtēts 12.02.2015.gada sēdes 
protokols. 3.ceturksnī uzraudzības komitejas sanāksmes 
nav notikušas. Dalība 9.11.2015. sanāksmē. 
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6.1.6. 

Līdzdalība Satiksmes ministrijas izveidotajā 
Elektronisko sakaru nozares padomes 
ekspertu darba grupā par elektronisko sakaru 
nozares attīstības  koncepciju apspriešanu  

Pastāvīgi, 
saskaņā ar SM 
darba plānu 

Nodrošināta regulāra Regulatora pārstāvība SM nozares 
ekspertu darba grupā, t.sk. ES prezidentūras jautājumu 
risināšanā un videokonferencēs ar Latvijas prezidentūras 
vadības pārstāvjiem. 

6.1.7. 

Līdzdalība Satiksmes ministrijas izveidotajā 
darba grupā par Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014.gada 15.maija Direktīvas 
2014/61/ES par infrastruktūras koplietošanu 
ieviešanas konceptuālo risinājumu izstrādē  

Pastāvīgi, 
saskaņā ar SM 
darba plānu 

28.01.2015. vēstule Nr.2-2.72/219 Satiksmes ministrijai. 
28.03.2015. vēstule Nr.1-2.72/724 Satiksmes ministrijai. 
08.06.2015. atzinums Nr.1-2.22/1265, 07.09.2015. 
atzinums Nr.1-2.22/1909, 14.08.2015. elektronisks 
atzinums Nr.2-2.22/1791. Dalība 06.08.2015. 
starpinstitūciju sanāksmē. 

6.1.8. Sadarbības līgumi ar valsts iestādēm Pastāvīgi 

1) 20.01.2015. sadarbības līgums Nr.1/2015 ar LR 
Uzņēmumu reģistru; 2) 01.07.2015. sadarbības līgums 
Nr.2/2015 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru; 3) 
28.09.2015. sadarbības līgums Nr.3/2015 ar Valsts 
ieņēmumu dienestu. 

6.1.9. 
Līdzdalība Satiksmes ministrijas izveidotajā 
Pasta nozares konsultatīvajā padomē 

Pastāvīgi Dalība 02.09.2015. sēdē. 

6.2. Sadarbība ar Eiropas Komisiju, starptautiskām institūcijām un citu valstu regulatoriem 

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) Tīklu un numerācijas (NaN) PT FNI, PT 
NP un TRIS darba grupas sanāksmēs; dalība EK DG 
CONNECT un Nīderlandes Lietišķās zinātnes organizācijas 
rīkotajā darba grupā; dalība COCOM sanāksmēs par 
radiofrekvenču plāna izstrādi 5G sistēmai, mobilo satelītu 
pakalpojumu (MSS) nodrošināšanas īstenošanu u.c. 
Enerģētikas nozarē: dalība EK rīkotajā konferencē par 
siltumapgādes un dzesēšanas jautājumiem; dalība 
Madrides (gāzes) forumos; Florences (elektrības) 
forumos; dalība ES-Krievijas gāzes ekspertu grupā WS2. 
Pasta nozarē: dalība ikgadējā regulatoru un EK sanāksmē 
par pasta statistiku. 
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Dzelzceļa nozarē: dalība EK organizētajās dzelzceļa nozari 
uzraugošo valsts iestāžu sanāksmēs.  

6.2.2. 

Dalība starptautiskajās organizācijās atbilstoši 
Regulatora pastāvīgās pārstāvniecības 
prioritātēm 2015. gadā, lai paustu Regulatora 
nostāju starptautiskajās organizācijās par 
prioritātēm un iniciatīvām saistībā ar 
regulējamām nozarēm 

Pastāvīgi 

Elektronisko sakaru nozarē: dalība IRG/BEREC 
plenārsēdēs, Kontakttīkla sanāksmēs, Viesabonēšanas, 
Regulēšanas ietvara, Salīdzinošās analīzes, Nākamās 
paaudzes tīklu un Tīklu neitralitātes darba grupu 
sanāksmēs; dalība BEREC Gala lietotāju grupas seminārā 
par elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti; dalība BEREC organizētajās 
konsultācijās ar EK par nozares regulēšanu "What-
if?";  dalība BEREC Stakeholders sanāksmē; dalība BEREC 
sanāksmē par Pamatprincipu Direktīvas 7.panta 
procedūrām; dalība BEREC apmācību kursā "Elektronisko 
sakaru nozares regulējošais ietvars"; dalība BEREC 
ārkārtas sanāksmē par universālā pakalpojuma direktīvas 
28/2 pantu; dalība IRG seminārā par radiofrekveču 
spektra regulēšanu; dalība EaPeReg semināros, darba 
grupu sanāksmēs un plenārsēdēs; dalība FSR konferencē 
"Tīkli, iekārtas, pakalpojumi un saturs: tiešsaistes 
ekosistēma"; ITU pakalpojumu kvalitātes attīstības grupas 
32.sanāksmē, seminārā par telekomunikāciju statistikas 
rādītājiem, reģionālo ekspertu seminārā par pakalpojumu 
kvalitātes mērīšanas un uzraudzības jautājumiem; dalība 
OECD sanāksmē par komunikāciju infrastruktūru un 
pakalpojumu politiku; dalība BEREC, EaPeReg, EMERG un 
REGULATEL samitā.  
Enerģētikas nozarē: dalība CEER un ACER plenārsēdēs, 
ACER Gāzes darba grupā un seminārā, dalība ACER/CEER 
Gāzes ekspertu darba grupas sanāksmē;  ACER REMIT IT 
platformas, pārvaldības un drošības darba grupas 
sanāksmēs; dalība jaunizveidotajā ACER REMIT 
Koordinēšanas darba grupas sanāksmēs; dalība SMART 
rīka prezentācijās; dalība CEER seminārā par dabasgāzes 
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krātuvju regulējuma pilnveidošanu; dalība un Regulatora 
prezentācija CEER seminārā par ES institūcijām un to 
attīstību; dalība CEER apmācību kursos par REMIT, par 
enerģētikas regulēšanas juridiskajiem jautājumiem un 
salīdzinošo vērtēšanu; dalība CEER sanāksmē par 
stratēģisko dokumentu "A Bridge to 2025"; dalība ERRA 
Prezidija sanāksmēs; dalība ERRA Investīciju konferencē; 
dalība ERRA Ģenerālajās Asamblejās un Vadības 
sanāksmēs; dalība ERRA 
Licencēšanas/Konkurences,Tarifu/Cenu un Patērētāju un 
mazumtirgus komiteju darba grupu sanāksmēs; dalība 
ERRA apmācību kursos par enerģētikas regulēšanas 
jautājumiem; dalība Pasaules Enerģētikas regulatoru 
forumā; dalība ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
Ilgtspējīgas enerģijas komitejas ekspertu sanāksmē par 
enerģētikas scenārijiem Eiropā; dalība FSR un BNetzA 
Forumā par enerģētikas likumdošanu; dalība FSR rīkotajā 
Vīnes Enerģētikas forumā, dalība enerģētikas tiesību 
darba semināros un apmācību kursā par gāzes tirgiem un 
to regulēšanu, kā arī ES enerģētikas likumdošanas 
jautājumiem; dalība FSR-CEER apmācību kursā "Ievads 
enerģētikas regulēšanā" un konferencē "Ārējā enerģijas 
drošības politika: elektroenerģijas un gāzes aspekti"; 
dalība FSR-CREG seminārā par gāzes cenu 
regulēšanu. Ūdenssaimniecības nozarē: dalība 3. , 4. , 5. 
un 6. Eiropas WAREG Asamblejās, kā arī Tehniskās un 
Institucionālās darba grupas sanāksmēs; dalība 
ERRA  apmācību kursā un seminārā par 
ūdenssaimniecības regulēšanas jautājumiem. Pasta 
nozarē: dalība ERGP Izmaksu/cenu regulēšanas darba 
grupas sanāksmēs, kontakttīkla sanāksmēs un 
plenārsēdēs; dalība Pasaules Pasta savienības 
stratēģiskajā konferencē un forumā par regulēšanas 
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jautājumiem; dalība CERP plenārsēdē. Dzelzceļa 
nozarē: dalība IRG-Rail plenārsēdē. 

6.2.3. 

Sadarbība ar citu valstu regulatoriem kopējo 
regulēšanas mērķu sasniegšanai, pieredzes 
iegūšanai par Regulatoram aktuāliem 
specifiskiem jautājumiem un Regulatora 
pieredzes nodošana 

Pastāvīgi 

Enerģētikas nozarē: gatavojoties Regulatora ekspertu 
plānotajām vizītēm pie Itālijas, Francijas un Beļģijas 
regulatoriem, sagatavoti un nosūtīti aktuāli jautājumi par 
enerģētikas nozares regulēšanu. 22.-24.04. vizīte pie 
Beļģijas Enerģētikas regulatora (CREG) par gāzes 
regulēšanas jautājumiem.  03.06.pieredzes apmaiņas 
seminārs Rīgā ar CREG pārstāvju piedalīšanos par 
aktuāliem gāzes regulēšanas jautājumiem – Eiropas 
Savienības ietvara ieviešana. 29.06.-02.07. pieredzes 
apmaiņas vizīte pie Itālijas un Francijas regulatoriem par 
aktuāliem enerģētikas tirgus regulēšanas jautājumiem. 
06.-10.07. Regulatora ekspertu vizīte Tbilisi, Gruzija 
(TAIEX) par ES tiesību aktu ieviešanu enerģētikas nozarē. 
9.10. Francijas Enerģētikas regulatora pieredzes 
apmaiņas seminārs Rīga par gāzes regulēšanas 
jautājumiem. 24.11-25.11. Baltijas valstu un Polijas 
regulatoru tikšanās par reģionāliem enerģētikas 
jautājumiem. 
Elektronisko sakaru nozarē: 26.-27.05. Ziemeļvalstu un 
Baltijas regulatoru tikšanās par statistiku. 07.-11.06 un 
25.11. Regulatora ekspertu vizīte pie Moldovas regulatora 
(TAIEX) par pakalpojumu kvalitātes regulēšanu. 29.09. 
Regulatora tikšanās ar Kipras elektronisko sakaru un 
pasta regulatora pārstāvjiem Rīgā.                      

6.2.4. 

Dalība Baltijas elektroenerģijas tirgus 
reģionālās iniciatīvas procesā, lai veicinātu 
reģionālā elektroenerģijas tirgus attīstību ceļā 
uz vienotu ES tirgu 

Pastāvīgi 

Baltijas elektrības tirgus reģionālās iniciatīvas (ERI) 
koordinēšana, t.sk.: pastāvīga informācijas apmaiņa starp 
Baltijas valstu regulatoriem un citiem elektrības tirgus 
dalībniekiem; dalība 19.Baltijas Elektroenerģijas forumā, 
darba grupā, kā arī Baltijas Gāzes forumā (18.-20.05., 
Tallina). Nosūtīti tēmu/diskusiju priekšlikumi, dalība 
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darbības programmas izstrādāšanā. Informācija ievietota 
ACER mājas lapā. 

6.2.5. 
Dalība Nord Pool Spot Regulatoru padomē, lai 
nodrošinātu elektroenerģijas vairumtirgus 
uzraudzību saskaņā ar REMIT regulu 

Pastāvīgi 

Dalība NPS Regulatoru padomes (RP) sanāksmēs 19.-
20.03. un 12.06.; 
dalība NPS RP REMIT apakšgrupas seminārā 05.-06.03. 
un 22.09.; 
dalība NPS fundamentālās pārredzamības regulēšanas 
apakšgrupā 02.-03.02. un 18.06.; dalība NPS RP REMIT 
apakšgrupas sanāksmē 22.09., 04.11.un 01.12; dalība 
NPS Baltijas reģionālajā sanāksmē 17.11. REMIT 
īstenošanas jautājumi: UMM (urgent market messages), 
uzraudzības ES un reģionālā līmenī. 

6.2.6. 
Nord Pool Spot Regulatoru padomes REMIT 
apakšgrupas semināra organizēšana Rīgā 

1.cet. 
22.01. Baltijas un Ziemeļvalstu regulatoru tikšanās. 
Jautājumi par REMIT ieviešanu. 

6.2.7. 

Līdzdalība Baltijas starpvalstu savienojuma 
plāna (BEMIP), kopējo interešu projektu (PCI) 
darba grupās un CEER/ACER, lai paustu 
Regulatora nostāju par aktuālajiem 
jautājumiem  

Pastāvīgi, 
saskaņā ar BEMIP 

plānu 

Dalība BEMIP Elektrības un gāzes starpreģionu grupu 
sanāksmē par otrā PCI saraksta izvērtēšanu un 
sagatavošanu. 
Dalība Baltijas valstu un Polijas regulatoru PSO 
sanāksmēs par GIPL projektu. 
Dalība Reģionālajā gāzes tirgus koordinācijas grupas 
sanāksmēs. 
Dalība Baltijas, Ziemeļvalstu regulatoru un pārvades 
sistēmu operatoru darba sanāksmē. Sagatavoti un 
iesniegti Regulatora priekšlikumi. 
Dalība PCI projekta "Klaipēda-Kiemenai cauruļvada jaudas 
palielināšana Lietuvā" noslēguma sanāksmē.  

6.2.8. 

Dalība Baltijas valstu elektronisko sakaru un 
pasta regulatoru (BALTREG) 
ikgadējā sanāksmē, lai veicinātu regulatoru 
pieredzes apmaiņu un sadarbību 

3.cet. 

25.-26.08.2015. Ķērnava, Lietuva: Baltijas regulatoru 
pārstāvju ziņojumi/prezentācijas par elektronisko sakaru 
un pasta pakalpojumu tirgu attīstību un aktuāliem tirgus 
analīzes rezultātiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, ES. 

6.2.9. 
IRG un BEREC plenārsēdes  organizēšana 
Rīgā sadarbībā ar BEREC Rīgas biroju. 
Sanāksmes tiek organizētas rotācijas kārtībā 

1.-4.cet. 
30.09. - 02.10.2015. IRG/BEREC Plenārsēdes Rīgā 
(apspriesti elektronisko sakaru nozares aktuālākie 
jautājumi). 



31 
 

Nr. p.k. Veicamais pasākums vai uzdevums Termiņš Izpildes komentārs 

1 2 3 4 

6.2.10. 

Baltijas valstu regulatoru semināra 
organizēšana Rīgā par risku mazināšanu 
elektroenerģijas vairumtirgū (Regulas (ES) Nr. 
1227/2011 par enerģijas vairumtirgus 
integritāti un pārredzamību (REMIT) 
ieviešanu)   

1.cet. 

16.01.2015. Seminārā piedalījās trīs Baltijas valstu 
regulatori. Regulators sagatavoja darbības 
programmu/koordinēja informācijas apriti/nodrošināja 
pasākuma norisi. 

6.2.11. 
20.Baltijas Elektroenerģijas tirgus foruma 
organizēšana Latvijā.  Sanāksmes tiek 
organizētas rotācijas kārtībā 

3.- 4.cet. 

02.11.-04.11.2015. 20. Baltijas Elektroenerģijas tirgus 
foruma, Baltijas gāzes tirgus foruma un darba grupas 
sanāksmes organizēšana/programmu 
izstrāde/prezentācijas/noslēguma secinājumu 
sagatavošana. Forumos piedalījās trīs Baltijas valstu 
regulatori un operatori, Somijas, Polijas regulatori, ACER, 
ministrijas u.c. tirgus dalībnieki. Elektroenerģijas tirgus 
foruma secinājumos noteikti turpmākie uzdevumi un 
termiņi. 

6.2.12. 
EK Tīklu un numerācijas (NaN) darba grupas 
organizēšana Rīgā 

2016.gada 2.cet. Sanāksme tiek pārcelta uz 2016.gada 26.-28.aprīli. 

6.2.13. 

Dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (Organisation for Economical 
and Development - OECD) regulatoru 
salīdzinošajā pārskatā un vērtēšanā 

1.-4.cet. 

Ir  saņemtas, aizpildītas un nosūtītas OECD anketas, 
kuras tiks izmantotas Regulatora vērtējuma un attiecīgo 
OECD rekomendāciju izstrādē. Turpinās datu precizēšanas 
process. 21.09.-23.09. notika OECD pārstāvju pirmā 
misija Latvijā (tikšanās ar Regulatoru un tā sadarbības 
partneriem - ministrijām, operatoriem u.c.). Ir izanalizēti 
un atspoguļoti vizītes secinājumi. OECD gatavo 
rekomendāciju projektu. Tiek plānota otrā OECD un 
ārvalstu regulatoru pārstāvju vizīte Regulatorā 2016. gada 
1.cet. 
(Turpinās 2016.gadā). 

6.2.14. 
ECC Tīklu un numerācijas (NAN) darba grupas 
Numura saglabāšanas pakalpojuma (NP PT) 
apakšgrupas tikšanās organizēšana Rīgā  

4.cet. 
13.-14.10.15., Rīgā. Tikšanās tiek organizētas rotācijas 
kārtībā. 
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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, PDzd – Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta departaments, EAd – Ekonomiskās analīzes 
departaments, Jd – Juridiskais departaments, ĀSn – Ārējo sakaru nodaļa, IAn – Iekšējā audita  nodaļa, Ad – Administratīvais departaments, Kn – Komunikāciju nodaļa, 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."    


