Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīcības plāna 2013.gadam izpilde
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk- Regulators) 2013.gadā nodrošināja likumā „Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” un nozaru speciālajos likumos noteikto funkciju izpildi, īpašu uzmanību pievēršot tirgus atvēršanas
sekmēšanai, kā arī savas darbības un pieņemto lēmumu plašākai skaidrošanai, lai sekmētu pakalpojumu lietotāju un sniedzēju
konstruktīvu iesaisti sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā.
Enerģētikas jomā 2013.gadā Regulators turpināja dalību elektroenerģijas tirgus tālākā atvēršanā un iesaistījās nepieciešamo
tiesību aktu izstrādē. Pēc Nord Pool Spot elektroenerģijas biržas Latvijas cenu apgabala atvēršanas 2013.gada 3.jūnijā Regulators
veic elektroenerģijas tirgus cenu pārraudzību. 2013.gadā Regulators pieņēma lēmumu par pārvades sistēmas operatora
sertificēšanu, kā arī apstiprināja pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu. 2013.gadā Regulators aktīvi iesaistījās elektroenerģijas
ražotāju atbalsta mehānisma ierobežošanā, kā rezultātā tika panākta valsts finansējuma piešķiršana elektroenerģijas obligātā
iepirkuma komponentes samazināšanai. Regulatora pārstāvji aktīvi līdzdarbojās Eiropas Komisijas Baltijas Enerģētikas tirgu
starpsavienojumu plāna darba grupās, kā rezultātā Eiropas Komisijas Kopējo interešu projektu sarakstā ir iekļauti trīs Latvijai
svarīgi enerģētikas projekti. Elektroenerģijas reģionālās iniciatīvas ietvaros Latvijas — Igaunijas starpvalstu savienojumu jaudu
izsolē 2013.gadā tika ieviestas pārrobežu fizikālās pārvades tiesības.
Elektronisko sakaru jomā turpinājās Regulatora aktīva darbība pakalpojumu kvalitātes uzraudzībā, tirgus analīzē un
noteikto saistību uzraudzībā piekļuves un izsaukumu vairumtirdzniecības pakalpojumiem, lietotāju apkalpošanas uzraudzība
saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu nosacījumiem un numuru saglabāšanas pakalpojumiem.
No 2013.gada pasta pakalpojumu tirgus ir atvērts konkurencei, kas ļauj plānot aktīvu iesaisti pasta nozares tiesību aktu
izstrādē un ieviešanā, vienlīdzīgu nosacījumu nodrošināšanu visiem tirgus dalībniekiem, universālā pakalpojuma sniedzēja izvēli
turpmākajiem gadiem.
2013.gadā turpinājās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu izskatīšana pēc pakalpojumu sniedzēju un Regulatora
iniciatīvas. Regulators līdzdarbojās Latvijas ūdenssaimniecības nozares normatīvā regulējuma pilnveidošanā, piedaloties nozares
speciālā likuma izstrādes darba grupā.
Atkritumu apsaimniekošanas jomā Regulators turpināja dalību Latvijas atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālā
likuma un ar to saistīto normatīvo aktu grozījumu izstrādē nolūkā pabeigt normatīvo aktu prasību sakārtošanu sadzīves atkritumu
pakalpojuma regulēšanas jomā, kā arī turpināja izvērtēt sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifu projektu par sadzīves atkritumu
apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā.
1

Dzelzceļa transporta jomā 2013.gadā Regulators līdzdarbojās nepieciešamo tiesību aktu grozījumu izvērtēšanā un izstrādē,
lai pārņemtu jaunās Eiropas Savienības (turpmāk- ES) direktīvas prasības. Turpinājās pārvadātāju uzraudzība attiecībā uz noteikto
pasažieru tiesību un pienākumu nodrošināšanu.
Starptautiskajā sadarbībā 2013.gadā Regulatora prioritātes izrietēja no nepieciešamības īstenot pastāvošos ES tiesību aktus
un piedalīties jauno tiesību aktu, dokumentu apspriešanā. Enerģētikā tā bija 3. enerģētikas pakete, kas aptver sertificētā neatkarīgā
sistēmas operatora pārraudzību, energobiržu uzraudzību, reģionālo iniciatīvu procesu, investīciju plānu apstiprināšanu, dalību
ACER rekomendāciju izstrādē, kā arī, it īpaši, jaunā Infrastruktūras pakete. Elektronisko sakaru nozarē – tīklu infrastruktūras
jautājumi, tīklu neitralitāte, viesabonēšana, pakalpojumu kvalitāte, numerācijas krāpniecības un pārrobežu jautājumi un citi, ko
galvenokārt noteica BEREC darbības programma. Pasta nozarē 2013.gadā ES atvēra tirgu pilnīgai liberalizācijai; svarīgs jautājums
bija par universālā pakalpojuma fondu pastā. Dzelzceļa transporta jomā būtiski bija jautājumi, kas saistīti ar Direktīvas 2012/34/ES,
ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, ieviešanu, kas paredz regulatīvo funkciju paplašināšanu, kā arī ar 4. dzelzceļa paketes
virzību.
Regulators 2013.gadā palielināja savu devumu regulatoru organizācijās un dalījās pieredzē ar citu valstu regulatoriem,
nododot zināšanas par daudznozaru regulēšanas un specifiskiem nozaru regulēšanas jautājumiem, tostarp pieredzi ES likumdošanas
ieviešanā.
Tālāk tabulā minēti konkrēti paveiktie Regulatora rīcības plāna pasākumi 2013.gadā.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

1.

Sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvība un pakalpojumu sniedzēju attīstības veicināšana

1.1.
1.1.1.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana un reģistrēšana
Licenču izsniegšana Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
(P) un komersantu
komersanta atbilstību
reģistrēšana.
noteiktajām prasībām
regulējamās nozarēs.
Viena mēneša laikā pēc
komersanta iesnieguma un
dokumentu saņemšanas.
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē izsniegtas 35 licences:
1. SIA „Ādažu Ūdens” 16.01.2013. padomes lēmums Nr.5 (prot. Nr.2,
4.p.);
2. SIA „Ludzas apsaimniekotājs” 30.01.2013. padomes lēmums Nr.15
(prot. Nr.4, 5.p.);
3. SIA „Vārzu komunālserviss” 08.02.2013. padomes lēmums Nr.21
(prot. Nr.5, 3.p.);
4. SIA „JELGAVAS ŪDENS” 08.02.2013. padomes lēmums Nr.20
(prot. Nr.5, 2.p.);
5. SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS” 20.02.2013. padomes lēmums
Nr.41 (prot. Nr.7, 5.p.);
6. SIA „ALBA” 20.02.2013. padomes lēmums Nr.42 (prot. Nr.7, 6.p.);
7. SIA „Saulkrastu Komunālserviss” 20.03.2013. padomes lēmums
Nr.56 (prot. Nr.11, 3.p.);
8. SIA „Jēkabpils ūdens” 05.04.2013. padomes lēmums Nr.65 (prot.
Nr.13, 5.p.);
9. PSIA „Krants” 10.04.2013. padomes lēmums Nr.66 (prot. Nr.14,
1.p.);
10. SIA „BABĪTES SILTUMS” 17.04.2013. padomes lēmums Nr.70
(prot. Nr.15, 3.p.);
11. PSIA „NORMA K” 17.04.2013. padomes lēmums Nr.71 (prot. Nr.15,
4.p.);
12. SIA „Tukuma ūdens” 26.04.2013. padomes lēmums Nr.72 (prot.
Nr.16, 1.p.);
13. SIA „VILKME” 26.04.2013. padomes lēmums Nr.73 (prot. Nr.16,
2.p.);
14. SIA „Komunālserviss TILDe” 26.04.2013. padomes lēmums Nr.74
(prot. Nr.16, 3.p.);

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
15. SIA „Smart Property Management” 26.04.2013. padomes lēmums
Nr.75 (prot. Nr.16, 4.p.);
16. SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” 08.05.2013. padomes lēmums Nr.76
(prot. Nr.17, 1.p.);
17. SIA „Asileks” 15.05.2013. padomes lēmums Nr.77 (prot. Nr.18, 3.p.);
18. SIA „RS Servisi” 15.05.2013. padomes lēmums Nr.77 (prot. Nr.18,
4.p.);
19. SIA „Limbažu komunālserviss” 24.05.2013. padomes lēmums Nr.84
(prot. Nr.19, 2.p.);
20. SIA „Krāslavas ūdens” 29.05.2013. padomes lēmums Nr.85 (prot.
Nr.20, 1.p.);
21. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” 29.05.2013. padomes lēmums
Nr.90 (prot. Nr.20, 6.p.);
22. PSIA „Valgums – S” 19.06.2013. padomes lēmums Nr.109 (prot.
Nr.23, 1.p.);
23. SIA „Kuldīgas ūdens” 19.06.2013. padomes lēmums Nr.111 (prot.
Nr.23, 3.p.);
24. PSIA „VANGAŽU AVOTS” 17.07.2013. padomes lēmums Nr.132
(prot. Nr.27, 2.p.);
25. SIA „ŪDENSNESĒJS” 17.07.2013. padomes lēmums Nr.133 (prot.
Nr.27, 3.p.);
26. SIA „Aizputes komunālais uzņēmums” 31.07.2013. padomes lēmums
Nr.136 (prot. Nr.28, 2.p.);
27. SIA „SABIEDRĪBA IMS” 07.08.2013. padomes lēmums Nr.144
(prot. Nr.29, 3.p.);
28. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 14.08.2013.
padomes lēmums Nr.150 (prot. Nr.30, 4.p.);
29. SIA „ZEIFERTI” 21.08.2013. padomes lēmums Nr.155 (prot. Nr.31,
1.p.);
30. SIA „LEJĀŅI” 28.08.2013. padomes lēmums Nr.163 (prot. Nr.32,
1.p.);
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
31. SIA „VINDA” 27.09.2013. padomes lēmums Nr.179 (prot. Nr.36,
1.p.);
32. Ropažu novada „CIEMATS” SIA 11.10.2013.Nr.192 (prot. Nr.40,
2.p.);
33. SIA „Ozolnieku KSDU” 23.10.2013. padomes lēmums Nr.201 (prot.
Nr.38, 2.p.);
34. SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 20.11.2013. padomes lēmums
Nr.217 (prot. Nr.43, 2.p.);
35. SIA „Entalpija-2” 20.11.2013. padomes lēmums Nr.227 (prot. Nr.44,
1.p.).
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē izsniegtas 3 licences:
1. SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
16.01.2013. padomes lēmums Nr.4 (prot. Nr.2, 3.p.);
2. SIA „AP Kaudzītes” (bij. „ALBA 5”) 27.03.2013. padomes lēmums
Nr.58 (prot. Nr.12, 1.p.);
3. SIA „Getliņi EKO” 19.06.2013. padomes lēmums Nr.112 (prot. Nr.23,
4.p.).
Enerģētikas nozarē izsniegtas 5 licences:
1. SIA „Biznesa centrs „TOMO”” siltumenerģijas pārvades un sadales
licence (11.01.2013. padomes lēmums Nr.1 (prot. Nr.1, 1.p.));
2. SIA „Saulkrastu komunālserviss” siltumenerģijas pārvades un sadales
licence (24.05.2013. padomes lēmums Nr.83 (prot. Nr.19, 1.p.));
3. SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas pārvades un sadales
licence (29.05.2013. padomes lēmums Nr.88 (prot. Nr.20, 4.p.));
4. AS „Latvenergo” elektroenerģijas tirdzniecības licence (28.08.2013.
padomes lēmums Nr.165 (prot. Nr.32, 3.p.));
5. SIA „Industry Service Partner” siltumenerģijas pārvades un sadales
licence (11.11.2013. padomes lēmums Nr.212 (prot. Nr.42,2.p.)).
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Enerģētikas nozarē reģistrēti:
elektroenerģijas ražotāju reģistrā – 5 komersanti;
elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – 17 komersanti;
siltumenerģijas ražotāju reģistrā – 12 komersanti;
siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – 8 komersanti.
Elektronisko sakaru nozarē reģistrēti 42 komersanti.

1.1.2.

Licenču (P) un
reģistru grozīšana.

Pasta nozarē reģistrēti 30 komersanti.
Ūdenssaimniecības nozarē veikti grozījumi 5 licencēs:
1. SIA „BN KOMFORTS” 16.01.2013. padomes lēmums Nr.3 (prot.
Nr.2, 2.p.);
2. AS „Mārupes Komunālie pakalpojumi” 13.02.2013. padomes lēmums
Nr.33 (prot. Nr.6, 3.p.);
3. SIA „RŪPE” 05.04.2013. padomes lēmums Nr.64 (prot. Nr.13, 4.p.);
4. SIA „Rūķis L” 19.06.2013. padomes lēmums Nr.110 (prot. Nr.23,
2.p.);
5. SIA „Firma Albatross” Tukuma rajonā 20.11.2013. padomes lēmums
Nr.218 (prot. Nr.43,3.p.).

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
regulējamo komersantu
darbības atbilstību
noteiktajām prasībām.
Viena mēneša laikā pēc
komersanta iesnieguma un
dokumentu saņemšanas.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē veikts grozījums 1
licencē SIA „ZAAO” 16.01.2013. padomes lēmums Nr.6 (prot. Nr.2, 5.p.).
Enerģētikas nozarē veikti grozījumi 2 licencēs:
1. AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas pārvades un sadales licencēs
(17.04.2013. padomes lēmums Nr.69 (prot.Nr.15, 2.p.));
2. SIA „VALMIERAS SILTUMS” siltumenerģijas ražošanas, pārvades
un realizācijas licencē (26.06.2013. padomes lēmums Nr.116 (prot.Nr.24,
1.p.)).
Enerģētikas nozarē veikti 82 grozījumi komersantu reģistros.
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Nr. p.k.
1.1.3.

Veicamais
pasākums
Licences anulēšana
(atcelšana),
pakalpojumu
sniegšanas
pārtraukšana,
komersantu darbības
apturēšana
pārkāpumu
gadījumos.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
(P)
pārkāpumu novēršanu un
regulējamo komersantu
darbības atbilstību
noteiktajām prasībām.
Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos.

Ūdenssaimniecības nozarē anulētas 4 licences:
1. SIA „RENETE” 16.01.2013. padomes lēmums Nr.2 (prot. Nr.2, 1.p.);
2. SIA „Sabiedrība Mārupe” 13.02.2013. padomes lēmums Nr.32 (prot.
Nr.6, 2.p.);
3. SIA „ŽĪGURU NAMSAIMNIEKS” 31.07.2013. padomes lēmums
Nr.135 (prot. Nr.28, 1.p.);
4. SIA „Dobeles namsaimnieks” (reorganizēta SIA „Sesava KP”)
11.10.2013. padomes lēmums Nr.191 (prot. Nr.38, 1.p.).
Enerģētikas nozarē anulētas 3 licences:
1. AS „KOMFORTS” siltumenerģijas pārvades un sadales licence
(30.01.2013. padomes lēmums Nr.17 (prot.Nr.4, 7.p.));
2. SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” siltumenerģijas pārvades un sadales
licence (15.05.2013. padomes lēmums Nr.82 (prot.Nr.18, 5.p.));
3. SIA „Fortum Latvija” siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales
licence (11.11.2013. padomes lēmums Nr.211 (prot.42, 1.p.)).
Enerģētikas nozarē izslēgti (pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana uz
komersanta iesnieguma pamata
vai citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos):
no elektroenerģijas ražotāju reģistra – 9 komersanti;
no elektroenerģijas tirgotāju reģistra – 6 komersanti;
no siltumenerģijas ražotāju reģistra – 7 komersanti;
no siltumenerģijas tirgotāju reģistra – 2 komersanti.
Pasta nozarē SIA „Zaļā zeme” atņemtas tiesības sniegt pasta
pakalpojumus.
No elektronisko sakaru komersantu saraksta izslēgti, pamatojoties uz
elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par darbības
pārtraukšanu:
1. SIA „ABC KANĀLS” 15.02.2013;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
2. SIA „Datori un reklāma” 24.05.2013;
3. SIA „DSG Provision” 31.01.2013;
4. SIA „FIRMA-ELEKTRONS” 14.06.2013;
5. SIA „JŪLIJA O” 14.05.2013;
6. SIA „Namu apsaimniekošanas aģentūra” 22.03.2013;
7. SIA „Studio 7 PRO” 14.05.2013;
8. SIA „TERABITS” 14.05.2013;
9. SIA „TRILENIUM NETWORKS” 04.06.2013.

1.1.4.

Elektroenerģijas
pārvades sistēmas
operatora
sertificēšana.

1. cet.
(P)

Mērķis: nodrošināt pārvades
sistēmas operatora atbilstību
Elektroenerģijas tirgus
likuma prasībām.
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No elektronisko sakaru komersantu saraksta izslēgti pārkāpuma dēļ:
08.02.2013. padomes lēmums Nr.23 SIA „AKIRA ” (prot. Nr.5, 5.p.);
08.02.2013. padomes lēmums Nr.24 SIA „GLIMS” (prot. Nr.5, 5.p.);
08.02.2013. padomes lēmums Nr.25 SIA „LOSTEKS” (prot. Nr.5, 5.p.);
08.02.2013. padomes lēmums Nr.27 SIA „MHM TELECOM” (prot. Nr.5,
5.p.);
08.02.2013. padomes lēmums Nr.26 SIA „propamats” (prot. Nr.5, 5.p.);
08.02.2013. padomes lēmums Nr.28 SIA „Spektrs internets” (prot. Nr.5,
5.p.);
08.02.2013. padomes lēmums Nr.29 SIA „Stream Net” (prot. Nr.5, 5.p.);
08.02.2013. padomes lēmums Nr.30 SIA „Telemobil” (prot. Nr.5, 5.p.);
14.08.2013. padomes lēmums Nr.152 „ SIA „BNT S” (prot. Nr.30, 6.p.);
14.08.2013. padomes lēmums Nr. 153 „SIA EVERNET” (prot. Nr.30,
6.p.);
14.08.2013. padomes lēmums Nr.154 „SIA Silvernet” (prot.Nr.30,6.p.).
30.01.2013. padomes lēmums Nr.18 „Par elektroenerģijas pārvades
sistēmas operatora sertificēšanu” (prot.Nr.4, 8.p.).

Veicamais
pasākums

Termiņš

1.1.5.

Pārvades sistēmas
attīstības 10 gadu
plāna apstiprināšana.

3. cet.
(P)

Mērķis: nodrošināt pārvades
sistēmas ilgtermiņa attīstību
atbilstoši Elektroenerģijas
tirgus likuma prasībām.

11.09.2013. padomes lēmums Nr.174 „Par elektroenerģijas pārvades
sistēmas attīstības plānu” (prot. Nr.34, 2.p.).

1.1.6.

Atzinums par
sadales sistēmas
operatora
neatkarības
nodrošināšanai
veikto pasākumu
pietiekamību.
Noslēgto
starpsavienojumu
līgumu ievadīšana
datu bāzē, datu
analīze un līgumu
uzraudzība.

2. —
3. cet.
(P)

Mērķis: nodrošināt sadales
sistēmas operatora atbilstību
Elektroenerģijas tirgus
likuma prasībām.

05.06.2013. padomes lēmums Nr.102 „Par sadales sistēmas operatora
neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību” (prot. Nr.21,
5.p.).

Nr. p.k.

1.1.7.

1.1.8.

Hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju
drošuma sertifikātu
izsniegšana,
pagarināšana un
anulēšana.

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
elektronisko sakaru
komersantu darbības
atbilstību noteiktajām
prasībām.
Pēc starpsavienojumu līguma
vai tā grozījumu saņemšanas.
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt HES
(P)
hidrotehnisko būvju atbilstību
noteiktajām prasībām
Viena mēneša laikā pēc
komersanta iesnieguma
saņemšanas. Pasākumu
paredzēts veikt, līdz stājas
spēkā grozījumi likumā, kas
atceļ šīs Regulatora funkcijas
izpildi.
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Datu bāzes darbība atjaunota 3.ceturksnī, datu bāzē esošā informācija par
noslēgtajiem starpsavienojuma līgumiem tiek atjaunota saskaņā ar
Regulatoram iesniegtiem līgumiem.

Izsniegti 7 hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāti:
1. SIA „Brūnu HES” (30.01.2013. padomes lēmums Nr.16 (prot. Nr.4.,
6.p.));
2. SIA „Jecis” (08.02.2013. padomes lēmums Nr.19 (prot. Nr.5., 1.p.));
3. SIA „Dzeldas HES” (13.02.2013. padomes lēmums Nr.34 (prot. Nr.6.,
4.p.));
4. SIA „Megate” (13.02.2013. padomes lēmums Nr.35 (prot. Nr.6., 5.p.));
5. SIA „Ogres HES” (20.02.2013. padomes lēmums Nr.43 (prot. Nr.7.,
7.p.));
6. ZS „Bišpēteri” (27.02.2013. padomes lēmums Nr.48 (prot. Nr.8., 4.p.));
7. SIA „GA 21” (27.02.2013. padomes lēmums Nr.49 (prot. Nr.8.,5.p.)).

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Saskaņā ar 21.02.2013. likumu „Grozījumi likumā „Par
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” no 08.03.2013.
Regulators nepieņem lēmumus par HES hidrotehnisko būvju drošuma
sertifikātu izsniegšanu, pagarināšanu vai anulēšanu.

Pastāvīgi

Saskaņā ar izpilddirektora
apstiprinātu grafiku.
Pasākumu paredzēts veikt,
līdz stājas spēkā grozījumi
likumā, kas atceļ šīs
Regulatora funkcijas izpildi.

1.1.9.

Hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju
drošuma un
ekspluatācijas
atbilstības
uzraudzība.

1.2.
1.2.1.

Ierobežoto resursu lietošanas tiesību piešķiršana
Radiofrekvenču
Pastāvīgi Mērķis: veicināt
spektra lietošanas
(P)
komercdarbību.
tiesību piešķiršana.
Sešu nedēļu laikā pēc
komersanta pieprasījuma
saņemšanas.

Veiktas 9 hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma un
ekspluatācijas pārbaudes.

Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķirtas ar 6 padomes
lēmumiem:
29.05.2013. padomes lēmums Nr. 94 „Par radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Telia Latvija”
(prot. Nr.20, 10.p.);
04.09.2013. padomes lēmums Nr.173
„Par radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 MHz lietošanas
tiesību piešķiršanu izsoles uzvarētājam” (prot. Nr.33., 3.p.);
30.10.2013. padomes lēmums Nr.208
„Par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz 862,0 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam” (prot. Nr.41., 8.p.);
30.10.2013. padomes lēmums Nr.209
10

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
„Par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz 862,0 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam” (prot. Nr.41., 8.p.);
30.10.2013. padomes lēmums Nr.210
„Par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz 862,0 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam” (prot. Nr.41., 8.p.);

1.2.2.

Numerācijas
lietošanas tiesību
piešķiršana.

20.11.2013. padomes lēmums Nr.222
„Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām valsts akciju sabiedrībai
„Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs” (prot. Nr.43., 8.p.).
Numerācijas lietošanas tiesības piešķirtas ar 69 padomes lēmumiem:
1. 23.01.2013. padomes lēmums Nr.8 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2”” (prot. Nr.3., 1.p.);
2. 23.01.2013. padomes lēmums Nr.9 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām ārvalstu komersanta filiālei „Nevertel UAB Latvia-filiāle””
(prot. Nr.3., 2.p.);
3. 30.01.2013. padomes lēmums Nr.11 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”” (prot. Nr.4.,
1.p.);
4. 30.01.2013. padomes lēmums Nr.12 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2”” (prot. Nr.4., 2.p.);
5. 30.01.2013. padomes lēmums Nr.13 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām akciju sabiedrībai „Telekom Baltija”” (prot. Nr.4., 3.p.);
6. 30.01.2013. padomes lēmums Nr.14 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ULSI”” (prot. Nr.4., 4.p.);
7. 08.02.2013. padomes lēmums Nr.22 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Camel Mobile”” (prot. Nr.5.,
4.p.);
8. 13.02.2013. padomes lēmums Nr.31 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”” (prot. Nr.6.,
1.p.);

Pastāvīgi Mērķis: veicināt
(P)
komercdarbību.
Trīs nedēļu laikā pēc
komersanta pieprasījuma
saņemšanas.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
9. 20.02.2013. padomes lēmums Nr.37 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”” (prot. Nr.7.,
1.p.);
10. 20.02.2013. padomes lēmums Nr.38 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CSC TELECOM”” (prot.
Nr.7., 2.p.);
11. 20.02.2013. padomes lēmums Nr.39 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Fixed Lines”” (prot. Nr.7.,
3.p.);
12. 20.02.2013. padomes lēmums Nr.40 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KING SMS”” (prot. Nr.7.,
4.p.);
13. 27.02.2013. padomes lēmums Nr.45 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2”” (prot. Nr.8., 1.p.);
14. 27.02.2013. padomes lēmums Nr.46 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LOSTEKS”” (prot. Nr.8,
2.p.);
15. 27.02.2013. padomes lēmums Nr.47 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NETPOINT
TECHNOLOGIES”” (prot. Nr.8., 3.p.);
16. 08.03.2013. padomes lēmums Nr.52 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BITE Latvija”” (prot. Nr.9.,
1.p.);
17. 08.03.2013. padomes lēmums Nr.53 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2”” (prot. Nr.9., 2.p.);
18. 20.03.2013. padomes lēmums Nr. 55 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „IMX”” (prot. Nr.11., 1.p.);
19. 27.03.2013. padomes lēmums Nr.59 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2”” (prot. Nr.12., 3.p.);
20. 27.03.2013. padomes lēmums Nr.60 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CSC TELECOM”” (prot.
Nr.12., 4.p.);
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
21. 05.04.2013. padomes lēmums Nr.61 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Master Telecom”” (prot.
Nr.13, 1.p.);
22. 05.04.2013. padomes lēmums Nr.62 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vājstrāvas tīkli”” (prot.
Nr.13., 2.p.);
23. 05.04.2013. padomes lēmums Nr.63 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MEGATEL”” (prot. Nr.13.,
3.p.);
24. 15.05.2013. padomes lēmums Nr.78 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”” (prot. Nr.18.,
1.p.);
25. 15.05.2013. padomes lēmums Nr.79 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CSC TELECOM”” (prot.
Nr.18., 2.p.);
26. 29.05.2013. padomes lēmums Nr.91 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TRAFFIC”” (prot. Nr.20.,
7.p.);
27. 29.05.2013. padomes lēmums Nr.92 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MOBILINE”” (prot. Nr.20.,
8.p.);
28. 29.05.2013. padomes lēmums Nr.93 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SEVLASTA”” (prot. Nr.20.,
9.p.);
29. 05.06.2013. padomes lēmums Nr.103 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Telecall info”” (prot. Nr.21.,
7.p.);
30. 05.06.2013. padomes lēmums Nr.104 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „UNLAT GROUP”” (prot.
Nr.21., 8.p.);
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
31. 05.06.2013. padomes lēmums Nr.105 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Europe Mobile Solutions””
(prot. Nr. 21., 9.p.);
32. 12.06.2013. padomes lēmums Nr.107 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIETIŠĶĀS
KREATIVITĀTES GRUPA”” (prot. Nr.22., 3.p.);
33. 12.06.2013. padomes lēmums Nr.108 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”” (prot. Nr.22.,
4.p.);
34. 26.06.2013. padomes lēmums Nr.118 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NovaTel”” (prot. Nr.24.,
3.p.);
35. 26.06.2013. Nr.119 „Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „D-COM”” (prot. Nr.24., 4.p.);
36. 10.07.2013.padomes lēmums Nr.126 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2”” (prot. Nr.25., 1.p.);
37. 10.07.2013. padomes lēmums Nr.127 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FirstNet”” (prot. Nr.25.,
2.p.);
38. 31.07.2013. padomes lēmums Nr.139 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUMAR”” (prot. Nr..28,
5.p.);
39. 31.07.2013. padomes lēmums Nr.140 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Load.lv”” (prot. Nr.28.,
6.p.);
40. 31.07.2013. padomes lēmums Nr.141 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Web Voice”” (prot. Nr.28.,
7.p.);
41. 07.08.2013. padomes lēmums Nr.143 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2”” (prot. Nr.29., 2.p.);
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
42. 14.08.2013. padomes lēmums Nr.151 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELENET”” (prot. Nr.30.,
5.p.);
43. 21.08.2013. padomes lēmums Nr.159 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELECENTRS”” (prot.
Nr.31., 5.p.);
44. 21.08.2013. padomes lēmums Nr.160 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Stream Networks”” (prot.
Nr.31., 6.p.);
45. 28.08.2013. padomes lēmums Nr.166 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „IMX”” (prot. Nr.32., 5.p.);
46. 28.08.2013. padomes lēmums Nr.167 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SanCom”” (prot. Nr.32.,
6.p.);
47. 04.09.2013. padomes lēmums Nr.171 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AM-MOBILE”” (prot.
Nr.33., 1.p.);
48. 18.09.2013. padomes lēmums Nr.175 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Simfree” (prot. Nr.35., 1.p.);
49. 18.09.2013. padomes lēmums Nr.176 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Wireless Communications””
(prot. Nr.35., 2.p.);
50. 18.09.2013. padomes lēmums Nr.177 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Free Call”” (prot. Nr.35.,
3.p.);
51. 27.09.2013. padomes lēmums Nr.182 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sky Communications””
(prot. Nr.36., 20.p.);
52. 27.09.2013. padomes lēmums Nr.183 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NANATEL”” (prot. Nr.36.,
21.p.);
15

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
53. 02.10.2013. padomes lēmums Nr.184 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons””
(prot. Nr.37., 1.p.);
54. 02.10.2013. padomes lēmums Nr.185 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTCOM TV”” (prot.
Nr.37., 2.p.);
55. 02.10.2013. padomes lēmums Nr.186 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELEGROUP BALTICS””
(prot. Nr.37., 3.p.);
56. 11.10.2013. padomes lēmums Nr.193 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NovaTel”” (prot. Nr.38.,
6.p.);
57. 11.10.2013. padomes lēmums Nr.194 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MOBILNE”” (prot. Nr.38.,
6.p.);
58. 11.10.2013. padomes lēmums Nr.195 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MEGATEL”” (prot. Nr.38.,
7.p.);
59. 11.10.2013. padomes lēmums Nr.196 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SanCom”” (prot. Nr.38.,
8.p.);
60. 11.10.2013. padomes lēmums Nr.197 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTELLICA”” (prot. Nr.38.,
9.p.);
61. 23.10.2013. padomes lēmums Nr.200 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELENET”” (prot. Nr.40.,
1.p.);
62. 11.11.2013. padomes lēmums Nr.214 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām ārvalstu komersanta filiālei „Raystorm UAB Latvia-filiāle””
(prot. Nr.42., 4.p.);
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Nr. p.k.

1.2.3.

Veicamais
pasākums

Konkursu (izsoļu)
radiofrekvenču
spektra lietošanas
tiesību piešķiršanai
organizēšana.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Pastāvīgi Mērķis: veicināt konkurenci.
(P)
Astoņu mēnešu laikā pēc
komersanta pieprasījuma
saņemšanas vai pēc
Regulatora iniciatīvas.

63. 20.11.2013. padomes lēmums Nr.223 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Travel Communication””
(prot. Nr.43., 9.p.);
64. 20.11.2013. padomes lēmums Nr.224 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MEGATEL”” (prot. Nr.43.,
10.p.);
65. 20.11.2013. padomes lēmums Nr.225 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTELLICA”” (prot. Nr.43.,
11.p.);
66. 20.11.2013. padomes lēmums Nr.226 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SanCom”” (prot. Nr.43.,
12.p.);
67. 04.12.2013. padomes lēmums Nr.230 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām ārvalstu komersanta filiālei „Voxbone SA Latvijas filiāle”” (prot.
Nr.45., 2.p.);
68. 11.12.2013. padomes lēmums Nr.242 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”” (prot. Nr.46.,
2.p.);
69. 19.12.2013. padomes lēmums Nr.243 „Par numerācijas lietošanas
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”” (prot. Nr.47.,
2.p.).
19.06.2013. padomes lēmums Nr.114 „Par izsoles izsludināšanu
radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz – 2620MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai” (prot. Nr. 23.,6.p.).
19.06.2013. padomes lēmums Nr.115 „Par izsoles komisijas sastāvu
radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz – 2620MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā” (prot. Nr. 23.,8.p.).
19.06.2013. padomes lēmums Nr.1/3 „Nolikums radiofrekvenču spektra
joslas 2570MHz –2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles
kārtībā” (prot. Nr. 23.,7.p.).
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

19.06.2013. padomes lēmums Nr.2.06/5 „Izsoles komisijas nolikums
radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz-2620MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā” (prot. Nr. 23, 8. p.).
28.08.2013. padomes lēmums Nr.168
„Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” (prot.
Nr.32., 7.p.).
28.08.2013. padomes lēmums Nr.169
„Par izsoles komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra
joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā” (prot. Nr.32., 8.p.).
04.09.2013. padomes lēmums Nr.172
„Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslas
2570 MHz –2620 MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā” (prot. Nr.33., 2.p.).

1.3.
1.3.1.

30.10.2013. padomes lēmums Nr.207
„Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslu
791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā” (prot. Nr.41., 7.p.).
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības, noteikto saistību izpildes un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzība
Licenču un vispārējo
atļauju nosacījumu
izpildes uzraudzība.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
regulējamo komersantu
darbības atbilstību
noteiktajām prasībām.

Veiktas komersantu darbības atbilstības licenču un vispārējo atļauju
nosacījumiem pārbaudes:
ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē — 42 pārbaudes;
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē — 4 pārbaudes;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Saskaņā ar izpilddirektora
apstiprinātu grafiku vai
ārkārtas pārbaužu gadījumos.

enerģētikas nozarē — 72 pārbaudes.
Dzelzceļa nozarē vienam komersantam veikti 2 informācijas pieprasījumi,
lai pārliecinātos par licenču prasību izpildi, veiktas 3 pārbaudes.
Elektronisko sakaru nozares komersantiem izsūtīti kopā 200 informācijas
pieprasījumi, lai pārliecinātos par darbības atbilstību noteiktajām
prasībām.

1.3.2.

Elektronisko sakaru
komersantiem ar
būtisku ietekmi tirgū
saistību noteikšana,
pārskatīšana,
izpildes uzraudzība.

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
(P)
elektronisko sakaru
komersantu ar būtisku
ietekmi tirgū darbības
atbilstību noteiktajām
saistībām.

1.3.3.

Elektronisko sakaru
komersantu un to
sniegto pakalpojumu
saraksta ar teritoriālo
sadalījumu
uzturēšana.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
informāciju par sniegtajiem
elektronisko sakaru
pakalpojumiem un to
pieejamību lietotājiem.
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Saistībā ar lēmumu nepildīšanu pieprasīta informācija un sniegti
skaidrojumi šādās lietās:
1. 10.08.2011. padomes lēmuma Nr. 217 izpildes kontrole - lieta starp
SIA „CSC Telecom” un SIA „Lattelecom”, lieta starp SIA „Baltcom TV”
un SIA „Lattelecom”;
2. 19.09.2012. padomes lēmuma Nr. 224 izpildes kontrole - SIA „Latvijas
Mobilais Telefons” un SIA „Camel mobile”;
3. 19.12.2013. padomes lēmums Nr.244 (prot. Nr. 47., 10.p.) „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi
piekļuves vairumtirdzniecības (fiziska) tikla infrastruktūrai (ieskaitot
kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksēta atrašanas vieta tirgū”;
4. 19.12.2013. padomes lēmums Nr.245 (prot. Nr. 47., 10.p.) „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi
platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības tirgū”.
Elektronisko sakaru komersantu datu bāzi papildina ar informāciju
regulāri, saskaņā ar komersantu iesniegtiem datiem.

Nr. p.k.
1.3.4.

1.3.5.
1.3.5.1.

1.3.5.2.

1.3.5.3.

1.3.5.4.

1.3.5.5.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Ziņojuma par
dabasgāzes apgādes
sistēmas darbības
aspektu uzraudzības
rezultātiem
sagatavošana un
publicēšana.

4. cet.

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Mērķis: sniegt ieskatu par
dabasgāzes apgādes sektora
uzraudzību saskaņā ar
Enerģētikas likuma prasībām.
Pēc izskatīšanas padomes
sēdē ziņojumu publicē
Regulatora mājas lapā
internetā.
Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība
Universālā pasta
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt noteikto
pakalpojumu
kvalitātes prasību uzraudzību.
kvalitātes pārbaudes.
Saskaņā ar izpilddirektora
apstiprinātu grafiku.
Pakalpojumu
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt noteikto
kvalitātes mērījumi
kvalitātes prasību uzraudzību.
publiskajos
Saskaņā ar izpilddirektora
elektronisko sakaru
apstiprinātu grafiku.
tīklos.
Pārskats par
elektronisko sakaru
pakalpojumu
kvalitāti 2012. gadā.
Pārskats par pasta
pakalpojumu
kvalitāti 2012. gadā.

1. cet.

Piegādātās
elektroenerģijas
sprieguma kvalitātes
mērījumi.

Pastāvīgi

1. cet.

Mērķis: informēt lietotājus un
komersantus.
Izskata padomes sēdē.
Skat. 4.5.2. apakšpunktu.
Mērķis: informēt lietotājus un
komersantus.
Izskata padomes sēdē.
Skat. 4.5.3. apakšpunktu.
Mērķis: nodrošināt noteikto
kvalitātes prasību uzraudzību.
Saskaņā ar izpilddirektora
apstiprinātu grafiku.
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Ziņojums apstiprināts 11.10.2013. padomes sēdē un publicēts Regulatora
mājas lapā.

Nosūtītas 1000 kontroles vienkāršās „B” klases vēstules.

Ir veikti mērījumi saskaņā ar mērījumu plānu:
fiksētajā tīklā – 97 000 izsaukumi;
mobilajā tīklā – 60 000 izsaukums;
starpsavienojumos – 78 000 izsaukumi;
izsūtītas 9 000 īsziņas;
interneta mērījumi — vairāk kā 180 vietās Latvijas teritorijā.
Pārskats apstiprināts 27.03.2013. padomes sēdē
(protokols Nr.12, 5.p.).
Pārskats apstiprināts 27.03.2013. padomes sēdē
(protokols Nr.12, 7.p.).
Veikts 51 piegādātās elektroenerģijas sprieguma kvalitātes mērījums.

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

1.3.5.6.

Ziņojums par
elektroenerģijas
sprieguma kvalitātes
pārskata formātu.

4. cet.

Mērķis:
sagatavoties pārskata public
ēšanai 2014. gadā.
Izskata padomes sēdē.

1.4.
1.4.1.

Universālā pakalpojuma saistību noteikšana un izpildes uzraudzība
Universālā
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
Veiktas pārbaudes 25 universālā pasta pakalpojuma sniedzēja VAS
pakalpojuma saistību
pakalpojuma sniegšanu
„Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu sniegšanas vietās.
2013. gadam
lietotājiem atbilstoši
31.01.2013. informācija par SIA „Lattelecom” noteiktā universālā
elektronisko sakaru
noteiktajām prasībām.
pakalpojuma saistību izpildi 2012.gadā.
un pasta nozarēs
01.07.2013. informācija par SIA „Lattelecom” noņemtajiem un
uzraudzība.
pārvietotajiem taksofoniem.
Universālā
4. cet.
Mērķis: nodrošināt universālā 27.11.2013. padomes lēmums Nr.228 „Par universālā pasta pakalpojuma
pakalpojuma saistību
(P)
pasta pakalpojuma sniegšanu saistībām” (prot. Nr. 44.,3.p.).
noteikšana pasta
lietotājiem visā Latvijas
nozarē.
teritorijā.
Lietotāju iesniegumu par regulējamās nozarēs sniegtajiem pakalpojumiem izskatīšana

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

Pārskats par
pakalpojumu
lietotāju
iesniegumiem
2012. gadā.

1. cet.

Izpildes komentārs

Mērķis: informēt lietotājus un
komersantus.
Pēc izskatīšanas padomes
sēdē pārskatu publicē
Regulatora mājas lapā
internetā.

07.01.2013., 12.07.2013. un 06.12.2013. darba apspriedē sniegta
prezentācija padomei par publisko elektroapgādes tīklu elektroenerģijas
piegādes un piegādātās elektroenerģijas kvalitātes mērījumiem.

Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām
2012. gadā apstiprināts 27.03.2013. padomes sēdē (prot. Nr.12, 6.p.) un
publicēts Regulatora mājas lapā internetā.
Pārskats par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2012. gadā apstiprināts
27.03.2013. padomes sēdē (prot. Nr.12, 8.p.) un publicēts Regulatora mājas
lapā internetā.
Pārskats par dzelzceļa transporta pakalpojumu lietotāju sūdzībām
2012. gadā apstiprināts 20.03.2013. padomes sēdē (prot. Nr.11., 6.p.) un
publicēts Regulatora mājas lapā internetā.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Pārskats par ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2012.gadā apstiprināts 20.03.2013.
padomes sēdē (prot.Nr.11. 5. p.) un publicēts Regulatora mājas lapā
internetā.

1.5.2.

Regulas (EK)
Nr.1371/2007 par
dzelzceļa pasažieru
tiesībām un
pienākumiem
prasību izpildes
kontrole.

1.5.3.

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

1.6.

Strīdu izskatīšana.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt Dzelzceļa
pārvadājumu likumā noteikto
pienākumu izpildi.
Regulas (EK) Nr.1371/2007
par dzelzceļa pasažieru
tiesībām un pienākumiem
prasību izpildes kontrole tiek
veikta, veicot komersantu
ikgadējās pārbaudes.
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
maksājumu par publiskās
lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu
atbilstību noteiktajām
prasībām dzelzceļa transporta
nozarē.
Divu mēnešu laikā pēc
sūdzības saņemšanas.
Pastāvīgi Mērķis: vadoties no pušu
(P)
sacīkstes principa, nodrošināt
objektīvu strīdu izskatīšanu
par regulējamo pakalpojumu
sniegšanu.
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Pārskats par enerģijas lietotāju sūdzībām 2012.gadā apstiprināts
20.03.2013. padomes sēdē (prot. Nr.11, 9.p.) un publicēts Regulatora
mājas lapā internetā.
Veiktas divas pārbaudes
AS „Pasažieru vilciens”(06.12.2013.),
SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis”
(19.09.2013.).

Sūdzības nav saņemtas.

20.11.2013. padomes lēmums par strīda starp SIA „Marka-M” un AS
„Latvijas Gāze” izskatīšanas ierosināšanu.

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Četru mēnešu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas.
1.7.

Administratīvo pārkāpumu lietu vešana un ietekmēšanas līdzekļu piemērošana

1.7.1.

Administratīvo
pārkāpumu lietu
izskatīšana.

1.7.2.

1.8.

Lēmuma par
administratīvā soda
piemērošanu izpildes
uzraudzība.
Regulatora
pārstāvība
tiesvedības procesos.

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
regulējamo komersantu
darbības atbilstību
noteiktajām prasībām.
Sešu mēnešu laikā pēc
pārkāpuma izdarīšanas vai
konstatēšanas dienas.
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt piemēroto
administratīvo sodu izpildi.
Divu mēneša laikā pēc
lēmuma par administratīvā
soda piemērošanu.
Pastāvīgi Mērķis: sniegt Regulatora
argumentāciju par lietas
tiesiskajiem un
faktiskajiem apstākļiem un
piedalīties judikatūras
veidošanā sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas
tiesiskuma uzraudzības
procesā. Saskaņā ar
tiesvedības procesa virzību.
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Elektronisko sakaru nozarē ir izskatītas 44 administratīvo pārkāpumu
lietas.
Pasta nozarē ir izskatītas 13 administratīvo pārkāpumu lietas.
Enerģētikas nozarē siltumapgādē izskatītas 4 administratīvo pārkāpumu
lietas.
Ūdenssaimniecības nozarē izskatītas 6 administratīvo pārkāpumu lietas.
Piespiedu izpildei nosūtīti 7 lēmumi par administratīvo sodu (naudas sodu)
piedziņu.
Piespiedu izpildei nosūtīti 6 izpildrīkojumi par valsts nodevas samaksas
piedziņu.
Elektronisko sakaru nozarē
izbeigtas 8 lietas (lēmums par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo
robežu un SIA „Lattelecom” vienreizējās maksas par galalietotājam
lietošanā nodotā numura pārvietošanu tuvināšanu izmaksām).
Enerģētikas nozarē elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē ierosinātas 4
lietas (lēmums par OIK), pabeigtas 2 lietas (par dabasgāzes parādu),
turpinās 52 iepriekš ierosinātās lietas.
Enerģētikas nozarē siltumenerģijas apgādē turpinās 3 lietas.

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Ūdenssaimniecības nozarē ierosinātas 3 lietas, pabeigtas 2 lietas,
turpinās 4 lietas.

2.

Tarifu aprēķināšanas metodiku izdošana, tarifu noteikšana un analīze

2.1.

Metodiku izstrāde un pilnveidošana

2.1.1.

Grozījumi lēmumā
„Universālā pasta
pakalpojuma tarifu
aprēķināšanas
metodika”.
Grozījumi lēmumā
„Universālā pasta
pakalpojuma saistību
izpildes tīro izmaksu
aprēķināšanas un
noteikšanas
metodika”.
Grozījumi lēmumā
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas
metodika”.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Grozījumi lēmumā
„Elektroenerģijas
pārvades sistēmas
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas
metodika”.

Mērķis: nodrošināt metodikas
atbilstību Pasta likuma
prasībām.
Saskaņā ar grozījumiem Pasta
likumā.
Mērķis: nodrošināt metodikas
atbilstību Pasta likuma
prasībām.
Saskaņā ar grozījumiem Pasta
likumā.

11.10.2013. lēmums Nr.1/28 „Universālā pasta pakalpojuma tarifu
aprēķināšanas metodika” (prot. Nr. 38.,11.p.).

4. cet.(P)

Mērķis: nodrošināt metodikas
atbilstību normatīvo aktu
prasībām.
Saskaņā ar plānotajām
izmaiņām tiesību aktos.

2. cet.
(P)

Mērķis: nodrošināt
Elektroenerģijas tirgus
likuma normas par garantētās
maksas par jaudu iekļaušanu
pārvades tarifos izpildi.

27.09.2013. lēmums Nr.1/11 „Grozījumi Regulatora 2010.gada 12.maija
lēmumā Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”” (prot. Nr.36, 3.p.);
20.11.2013. lēmums Nr.1/30 „Grozījumi Regulatora 2010.gada 12.maija
lēmumā Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”” (prot. Nr.43, 6.p.).
10.07.2013. lēmums Nr.1/7 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmumā Nr.1/23
„Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”” (prot. Nr.25, 4.p.).

4. cet.
(P)

4. cet.(P)
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11.10.2013. lēmums Nr.1/29 „Universālā pasta pakalpojuma saistību
izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika” (prot.
Nr.38., 12.p.).

Nr. p.k.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Elektronisko sakaru
pakalpojumu
izmaksu
aprēķināšanas un
attiecināšanas
metodika.
Elektronisko sakaru
pakalpojumu
kvalitātes mērījumu
metodika.
Grozījumi lēmumā
„Elektroenerģijas
sadales sistēmas
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas
metodika”.
Grozījumi lēmumā
„Elektroenerģijas
tarifu aprēķināšanas
metodika saistītajiem
lietotājiem”.
Dabasgāzes pārvades
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas
metodika.
Dabasgāzes
uzglabāšanas
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas
metodika.

4.cet. (P)

Mērķis: veicināt konkurenci.

19.12.2013. lēmums Nr.1/40 „Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu
aprēķināšanas un attiecināšanas metodika” (prot. 47., 9.p.).

4.cet. (P)

Mērķis: veicināt konkurenci.

19.12.2013. lēmums Nr.1/42 „Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
mērījumu metodika” (prot. 47., 12.p.).

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

27.09.2013. lēmums Nr.1/21 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.1/32
„Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”” (prot.36, 14.p.).

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

27.09.2013. lēmums Nr.1/22 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumā Nr.1/3
„Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem””
(prot.36, 15.p.).

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.
Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

27.09.2013. lēmums Nr.1/23 „Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” (LV, 193(4999)) (prot. Nr.36, 16.p.).

3.cet. (P)
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27.09.2013. lēmums Nr.1/24 „Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika” (LV, 193(4999)) (prot. Nr.36, 17.p.).

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

2.1.11.

Dabasgāzes
tirdzniecības tarifu
aprēķināšanas
metodika.
Dabasgāzes sadales
pakalpojuma tarifu
aprēķināšanas
metodika.
Siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas
metodika.
Koģenerācijas tarifu
aprēķināšanas
metodika.

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.
Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.
Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

27.09.2013. lēmums Nr.1/25 „Dabasgāzes tirdzniecības tarifu
aprēķināšanas metodika” (LV, 193(4999)) (prot. Nr.36, 18.p.).

27.09.2013. lēmums Nr.1/16 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr.1/10
„Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” (prot.36, 9.p.).

Grozījumi lēmumā
„Sadzīves atkritumu
apglabāšanas
pakalpojuma tarifa
aprēķināšanas
metodika”.
Komersantu
iesniegto izmaksu
attiecināšanas
modeļu izvērtēšana.

3cet.(P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.
Mērķis: nodrošināt metodikas
atbilstību normatīvo aktu
prasībām.
Saskaņā ar plānotajām
izmaiņām tiesību aktos.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.2.

2.3.

Komersantu
iesniegto tarifu
projektu analīze un

3.cet. (P)

3.cet. (P)

3.cet. (P)

Izpildes komentārs

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt izmaksu
(P)
uzskaiti atbilstoši tiesību aktu
prasībām.
Mēneša laikā pēc komersanta
iesnieguma.
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt, lai
(P)
atbilstoši likumam „Par
sabiedrisko pakalpojumu
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27.09.2013. lēmums Nr.1/26 „Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu
aprēķināšanas metodika” (LV, 193(4999)) (prot. Nr.36, 19.p.).
27.09.2013. lēmums Nr.1/15 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7
„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”
(prot.36, 8.p.).

27.09.2013. lēmums Nr.1/12 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta lēmumā Nr.1/1 „Sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika””
(prot. Nr.36, 4.p.).
Izvērtēts un saskaņots AS „Sadales tīkls” izmaksu attiecināšanas modelis
(21.08.2013. padomes lēmums Nr.157 (prot. Nr.31, 3.p.)).

Ūdenssaimniecības nozarē apstiprināti 14 tarifu projekti:
1. SIA „Art Tehno” 27.02.2013. padomes lēmums Nr.50 (prot. Nr.8,
6.p.);

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums
apstiprināšana vai
noraidīšana.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

regulatoriem” tarifi sedz
ekonomiski pamatotas
izmaksas un nodrošina
sabiedrisko pakalpojumu
rentabilitāti.
Četru mēnešu laikā pēc
komersanta iesnieguma un
tarifu projekta saņemšanas (ja
iesniegti visi pamatojošie
dokumenti) vai pēc
Regulatora ierosinājuma.

2. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 08.05.2013. padomes lēmums Nr.77
(prot. Nr.17, 2.p.);
3. SIA „BŪKS” 29.05.2013. padomes lēmums Nr.86 (prot. Nr.20, 2.p.);
4. SIA „ZELTENIEKI” 29.05.2013. padomes lēmums Nr.87 (prot. Nr.20,
3.p.);
5. PSIA „Ikšķiles māja” 05.06.2013. padomes lēmums Nr.99 (prot. Nr.21,
1.p.);
6. SIA „Ciemats Saulīši” 10.07.2013. padomes lēmums Nr.128 (prot.
Nr.25, 3.p.);
7. SIA „Maltas dzīvokļu—komunālās saimniecības uzņēmums”
31.07.2013. padomes lēmums Nr.137 (prot. Nr.28, 3.p.);
8. SIA „BANGA KPU” 31.07.2013. padomes lēmums Nr.138 (prot.
Nr.28, 4.p.);
9. SIA „Ķekavas nami” 07.08.2013. padomes lēmums Nr.145 (prot.
Nr.29, 4.p.);
10. SIA „Garkalnes ūdens” 27.09.2013. padomes lēmums Nr.180 (prot.
Nr.36, 2.p.);
11. SIA „VANGAŽU AVOTS” 02.10.2013. padomes lēmums Nr.188
(prot. Nr.37, 8.p.);
12. SIA „Siltumiņš” 30.10.2013. padomes lēmums Nr.205 (prot. Nr.41,
3.p.);
13. SIA „OKET” 30.10.2013. padomes lēmums Nr.206 (prot. Nr.41,
4.p.);
14. SIA „KomunālservissTILDe” 20.11.2013. padomes lēmums Nr.219
(prot. Nr.43, 4.p.).
Ūdenssaimniecības nozarē pieņemts 1 lēmums par tarifa projekta
pārrēķinu - SIA „ĀDAŽI-TRIĀDE” 17.07.2013. padomes lēmums
Nr.134 (prot. Nr.27, 4.p.).

1. Ūdenssaimniecības nozarē noraidīts 1 tarifa projekts - SIA „ĀDAŽITRIĀDE” 28.08.2013. padomes lēmums Nr.164 (prot. Nr.32, 2.p.).
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē apstiprināts 1 tarifa
projekts SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
SABIEDRĪBA” 08.03.2013. padomes lēmums Nr.54 (prot. Nr.9, 4.p.).
Enerģētikas nozarē apstiprināti 19 tarifu projekti:
1. SIA „Rūjienas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(16.01.2013. padomes lēmums Nr.7 (prot. Nr.2, 6.p.));
2. AS „Rēzeknes siltumtīkli” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas tarifi (13.02.2013. padomes lēmums Nr.36 (prot. Nr.6,
6.p.));
3. AS „Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu
tarifi (20.03.2013. padomes lēmums Nr.57 (prot. Nr.11, 8.p.));
4. AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(29.05.2013. padomes lēmums Nr.89 (prot.20, 5.p.));
5. SIA „Norma K” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(05.06.2013. padomes lēmums Nr.101 (prot. Nr.21, 4.p.));
6. AS „Rēzeknes siltumtīkli” saražotās siltumenerģijas tarifi (12.06.2013.
padomes lēmums Nr.106
(prot. Nr.22, 1.p.));
7. SIA „RĒZEKNES ENERĢIJA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi (19.06.2013. padomes lēmums Nr.113 (prot. Nr.23, 5.p.));
8. SIA „Saldus siltums” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas
tarifi (07.08.2013. padomes lēmums Nr.146 (prot. Nr.29, 5.p.));
9. SIA „Cēsu siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(14.08.2013. padomes lēmums Nr.147 (prot. Nr.30, 1.p.));
10. PAS „Daugavpils siltumtīkli” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas tarifi (14.08.2013. padomes lēmums Nr.148 (prot. Nr.30,
2.p.));
11. SIA „Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(21.08.2013. padomes lēmums Nr.156 (prot. Nr.31, 2.p.));
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Nr. p.k.

2.4.

2.5.

Veicamais
pasākums

Elektroenerģijas
obligātā iepirkuma
komponenšu
apstiprināšana.
Elektroenerģijas
tirdzniecības vidējā
tarifa saistītajiem
lietotājiem
apstiprināšana.

Termiņš

1. cet.(P)

1. un 3.
cet. (P)

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
12. SIA „Babītes siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(14.08.2013. padomes lēmums Nr.181 (prot. Nr.36, 7.p.));
13. SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(16.10.2013. padomes lēmums Nr.199 (prot. Nr.33, 3.p.));
14. PSIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(23.10.2013. padomes lēmums Nr.202 (prot. Nr.40, 3.p.));
15. SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi (30.10.2013. padomes lēmums Nr.203 (prot. Nr.41, 1.p.));
16. SIA „Salaspils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(30.10.2013. padomes lēmums Nr.204 (prot. Nr.41, 2.p.));
17. SIA „Zeiferti” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
(11.11.2013. padomes lēmums Nr.213 (prot. Nr.42, 3.p.));
18. SIA „VALMIERAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifi (04.12.2013. padomes lēmums Nr.229 (prot. Nr.45,
1.p.));
19. SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifi (11.12.2013. padomes lēmums Nr.233 (prot. Nr.46,
1.p.)).
20.02.2013. padomes sēdē apstiprinātas elektroenerģijas obligātā
iepirkuma komponentes (padomes lēmums Nr.44 (prot. Nr.7, 9.p.)).

Mērķis: nodrošināt
Elektroenerģijas tirgus
likuma prasību izpildi.
Mērķis: nodrošināt
Elektroenerģijas tirgus
likumā un Elektroenerģijas
tirdzniecības un lietošanas
noteikumos noteikto prasību
izpildi.

29

20.02.2013. padomes sēdē apstiprināts elektroenerģijas tirdzniecības
vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem no 2013.gada 1.aprīļa (padomes
lēmums Nr.44 (prot. Nr.7, 9.p.)) un 21.08.2013. padomes sēdē
apstiprināts elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem
lietotājiem no 2013.gada 1.oktobra (padomes lēmums Nr.158 (prot.Nr.31,
4.p.)).

Veicamais
pasākums

Termiņš

2.6.

SIA „Lattelecom”
tarifu ar citu
publisko fiksēto tīklu
abonentiem aprēķinu
pārbaude.

Pastāvīgi

3.
3.1.

Regulējamo nozaru analīze
Regulējamo nozaru
Pastāvīgi
komersantu kapitāla
(P)
atdeves un riska
rādītāju
salīdzināšana.

3.2.

Regulējamo nozaru
darbības rādītāju
2012. gadā analīze.

3.3.

Elektronisko sakaru
tirgus analīze.

Nr. p.k.

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Mērķis: veikt komersantu
uzraudzību.

Saņemti un pārbaudīti 4 tarifu aprēķini (17.04.2013. (2 aprēķini),
15.05.2013. un 30.05.2013.).

Mērķis: noteikt komersantu
sniegto pakalpojumu
rentabilitāti.
Mēneša laikā pēc komersanta
iesnieguma saņemšanas.

Noteikta kapitāla atdeves likme:
1. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (10.04.2013. padomes lēmums
Nr.67 (prot. Nr.14, 2.p.);
2. AS „Sadales tīkls” (14.08.2013. padomes lēmums Nr.149 (prot. Nr.30,
3.p.));
3. SIA „RĪGAS ŪDENS” (20.11.2013. padomes lēmums Nr.220 (prot.
Nr.43, 5.p.)),
03.06.2013. sagatavots materiāls par regulējamām nozarēm
tautsaimniecības kontekstā un regulējamo cenu ietekmi uz inflāciju un
iekļauts Regulatora 2012. gada pārskatā.

Pastāvīgi

Mērķis: novērtēt regulējamo
nozaru īpatsvaru un dinamiku
tautsaimniecības griezumā,
analizēt regulējamo
pakalpojumu cenu izmaiņu
ietekmi uz patēriņa cenu
indeksu un analizēt
regulējamo pakalpojumu
īpatsvaru mājsaimniecību
budžeta
izdevumos. Iekļaušanai
Regulatora 2012. gada
publiskajā pārskatā.
Pastāvīgi Mērķis: sekot elektronisko
(P)
sakaru tirgus situācijas
izmaiņām nolūkā piemērot ex
post regulēšanu. Saskaņā ar
30

12.07.2013. izskatīti padomes sēdē un nosūtīti Eiropas Komisijai un
BEREC viedokļa saņemšanai ziņojumi par tirgus analīzi, sagatavotie
administratīvo aktu projekti un nacionālās konsultācijas rezultāti šādos
tirgos:

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

ESPd direktora apstiprinātu
plānu.

Nr.4 - piekļuve vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai
(ieskaitot kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā;
Nr.5: platjoslas piekļuve vairumtirdzniecībā (prot.Nr.26.1.p.).
Pieņemti un nosūtīti Eiropas Komisijai lēmumi šādos tirgos:
Nr.4 - piekļuve vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai
(ieskaitot kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā 19.12.2013. padomes lēmums Nr.244 (prot. Nr. 47., 10.p.) „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi
piekļuves vairumtirdzniecības (fiziska) tikla infrastruktūrai (ieskaitot
kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksēta atrašanas vieta tirgū.”

3.4.

Elektroenerģijas
tirgus apskats.

3.5.

Siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu tarifu
apskats par
2012. gadu.
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu
apskats par
2012. gadu.

3.6.

Nr.5 - platjoslas piekļuve vairumtirdzniecībā - 19.12.2013. padomes
lēmums Nr.245 (prot. Nr. 47., 10.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi platjoslas piekļuves
vairumtirdzniecības tirgū.”
25.10.2013. ziņojums Padomei par elektroenerģijas tirgus cenām.

3., 4. cet. Mērķis: sniegt ieskatu
Padomei par situāciju
elektroenerģijas tirgū.
4. cet.

Mērķis: sniegt ieskatu
padomei par siltumapgādes
komersantu darbību un
situāciju tirgū.

13.11.2013. ziņojums padomei par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifiem 2012.gadā.

4. cet.

Mērķis: sniegt ieskatu
padomei par
ūdenssaimniecības
komersantu darbību un

11.11.2013. pārskats padomei par ūdenssaimniecības pakalpojumu
komersantu darbību un tarifiem 2012.gadā.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

situāciju ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanā.
3.7.

Sadzīves atkritumu
apglabāšanas tarifu
apskats par
2012. gadu.

3.8.
3.8.1.

Informācija Eiropas Komisijai
Ziņojumi par
1., 3. cet.
starptautiskās
viesabonēšanas
tarifiem.
Ziņojumi par
1., 4. cet.
savienojuma
pabeigšanas tarifiem.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

Ziņojumi par
platjoslas
pakalpojumu
attīstību.
Informācija
ikgadējam Eiropas
Digitālās
programmas
ziņojumam.

Mērķis: sniegt ieskatu
padomei par sadzīves
atkritumu apglabāšanas
poligonu darbību un situāciju
sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojumu
sniegšanā.

11.11.2013. pārskats padomei par sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojumu komersantu darbību un tarifiem 2012. gadā.

Mērķis: nodrošināt
starptautiskās viesabonēšanas
tirgus analīzi Eiropas
Savienībā.
Mērķis: nodrošināt
izsaukumu tarifu simetriju
Eiropas Savienībā.

22.05.2013., 07.08.2013., 14.10.2013. un 28.10.2013. ziņojumi
elektroniski nosūtīti BEREC (informācija iesniegta termiņā, kas bija
noteikts informācijas pieprasījumā).

1., 3. cet.

Mērķis: nodrošināt platjoslas
tirgus attīstību Eiropas
Savienībā.

28.02.2013. un 09.09.2013. Eiropas Komisijai iesniegts ziņojums par
platjoslas pakalpojumu attīstību.

4. cet.

Mērķis: nodrošināt savlaicīgu
informācijas sniegšanu
Eiropas Komisijai ikgadējam
pārskatam par elektronisko
sakaru tirgu attīstību un
regulēšanas harmonizāciju
Eiropas Savienībā.

17.01.2013. Eiropas Komisijai iesniegta apkopota nozares informācija
ikgadējam Eiropas Digitālās programmas ziņojumam.

4. cet.
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20.02.2013. un 02.08.2013. ziņojumi elektroniski nosūtīti BEREC
(informācija iesniegta termiņā, kas bija noteikts informācijas
pieprasījumā).

Nr. p.k.
3.8.5.

4.
4.1.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Regulatora
3. cet.
Mērķis: nodrošināt
01.10.2013. nosūtīts Regulatora ikgadējais ziņojums Eiropas Komisijai.
ikgadējais
Elektroenerģijas tirgus
enerģētikas sektora
likuma prasību izpildi.
regulēšanas
ziņojums Eiropas
Komisijai.
Sabiedrības, lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju informēšana un iesaistīšana regulēšanas procesā
Uzklausīšanas
sanāksmes par
Regulatorā
iesniegtajiem tarifu
projektiem un
aktuāliem
regulēšanas
jautājumiem.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt tarifu
vērtēšanas procesa atklātību.
Saskaņā ar izpilddirektora
apstiprinātu tarifa
izvērtēšanas plānu vai pēc
vajadzības.

Ūdenssaimniecības nozarē notikušas 16 uzklausīšanas sanāksmes:
1. 25.01.2013. SIA „Garkalnes ūdens”;
2. 06.03.2013. SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības
uzņēmums”;
3. 10.04.2013. PSIA „VANGAŽU AVOTS”;
4. 08.05.2013. SIA KOLKAS ŪDENS;
5. 23.05.2013. SIA „RojasDzKU”;
6. 21.05.2013. SIA „BANGA KPU”;
7. 17.05.2013 SIA „OKET”;
8. 04.07.2013. SIA "Ozolnieku KSDU";
9. 19.07.2013. SIA „Siltumiņš”;
10. 27.08.2013. SIA „Daugavpils ūdens”;
11. 10.09.2013. SIA „Smiltenes NKUP”;
12. 12.09.2013. SIA „Smart Property Management”;
13. 25.09.2013. SIA „SALTAVOTS”;
14. 18.10.2013. SIA “Komunālserviss TILDe”;
15. 22.10.2013. SIA „Rojas DzKU”;
16. 30.10.2013. SIA „Garkalnes inženiertīkli”.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē notikusi 1
uzklausīšanas sanāksme 15.11.2013. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Enerģētikas nozarē notikušas 22 uzklausīšanas sanāksmes:
1. 18.01.2013. Mālpils pašvaldības SIA „Norma K” par siltumenerģijas
apgādes tarifu projektu;
2. 14.02.2013. AS ,,Rēzeknes siltumtīkli” par siltumenerģijas ražošanas
tarifa projektu;
3. 26.02.2013. SIA „Rēzeknes enerģija” par siltumenerģijas gala tarifa
projektu;
4. 04.03.2013. par SIA ,,Zeiferti” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu;
5. 07.03.2013. par AS ,,Rīgas siltums’’ siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektu;
6. 11.04.2013. par Tīkla kodeksa projektu;
7. 22.04.2013. par SIA ,,Cēsu siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektu;
8. 14.06.2013. par SIA ,,Salaspils siltums” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektu;
9. 28.06.2013. par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu projektu;
10. 05.07.2013. par SIA „Babītes siltums” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektu;
11. 09.07.2013. par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu
plānu;
12. 26.07.2013. par SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektu;
13. 13.08.2013. par SIA „Talsu namsaimnieks”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu;
14. 09.09.2013. par AS ,,BALVU ENERĢIJA” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifa projektu;
15. 17.09.2013. par SIA ,,Preiļu saimnieks” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifa projektu;
16. .08.10.2013. par SIA „Talsu namsaimnieks”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu;
34

Nr. p.k.

4.2.

Veicamais
pasākums

Konsultāciju
dokumenti.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt
(P)
regulēšanas procesa atklātību
un izzināt tirgus dalībnieku
viedokli pirms Regulatora
ārējo normatīvo aktu un tirgu
analīzes lēmumu
pieņemšanas.

17. 09.10.2013. par SIA „Liepājas enerģija”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu;
18. 09.10.2013. par pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli”
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu;
19. 30.10.2013. par SIA „VALMIERAS SILTUMS” siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu projektu;
20. 11.11.2013. par AS „Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades
sistēmas pakalpojumu tarifu projektu;
21. 22.11.2013. par SIA „Saldus siltums” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifa projektu;
22. 13.12.2013. par SIA „Ciemats” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu.
Elektronisko sakaru nozarē sagatavoti un publicēti 16 konsultāciju
dokumenti.
12.06.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par izsoli
radiofrekvenču spektra joslām 791,0MHz - 821,0MHz/832,0MHz 862,0MHz (prot. Nr.22, 5.p.).
19.06.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par
nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz
lietošanas tiesību piešķiršanai un nolikuma projektu (prot. Nr. 23, 7.p.).
19.06.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par
grozījumiem lēmumā „Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesībām” (prot. Nr.23, 6.p.).
16.01.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par
grozījumiem lēmumā „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”
(prot. Nr.02, 8.p.).
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
06.06.2013. Regulatora mājas lapā publicēti konsultāciju dokumenti par
šādiem tirgiem (skat. 3.3. punktu):
Nr.4: piekļuve vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot
kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā,
Nr.5: platjoslas piekļuve vairumtirdzniecībā.
21.08.2013. padomes sēde izskatīts konsultāciju dokuments par
elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas
metodikas projektu (prot. Nr.31, 7.p.).

27.09.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par
elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes
pārskatuiesniegšanas un publiskošanas noteikumu un noteikumu par
universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē projektiem (prot.
Nr.36, 22.p.).
11.10.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par
grozījumiem lēmumā „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”
(prot. Nr.38, 11.p.).
02.10.2013. padomes sēde izskatīts konsultāciju dokuments par
savienojuma pabeigšanas tarifu augšējo robežu (prot. Nr.37, 6.p.).
30.10.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par
elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikas projektu
(prot. Nr.41, 5.p.).
30.10.2013 padomes sēdē izskatīta un izsludināta konsultācija par
grozījumiem lēmumā „Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu” (prot.
Nr.41., 6.p.).
11.11.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments „Par
atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, saistītām iekārtām un pakalpojumiem
un piekļuves datu plūsmai noteikumu projektiem” (prot. Nr.42, 7.p.).
11.11.2013. padomes sēde izskatīts konsultāciju dokuments par
elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas
metodikas projektu (prot. 42, 6.p.).
13.11.2013 padomes sēdē izskatīta un izsludināta konsultācija par
pamatpiedāvājumos iekļaujamo informāciju un publicēšanu noteikumu
projektiem (prot. Nr.42., 8.p.).
20.11.13. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par
noteikumiem par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un
iesniegšanas kārtību (prot. Nr.43., 13.p.).
Enerģētikas nozarē sagatavoti un publicēti 14 konsultāciju dokumenti:
05.06.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments „Par
grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada
26.oktobra lēmumā Nr.1/23 „Elektroenerģijas pārvades sistēmas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”” (prot.21, 6.p.);
10.07.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments „Obligātā
iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika” (prot. Nr.25, 5.p.);
04.09.2013. padomes sēdē izskatīti konsultāciju dokumenti:
1. par grozījumu projektu Regulatora 2012.gada 8.februāra lēmumā
Nr.1/2 „Noteikumi par informāciju elektroenerģijas galalietotājiem” (prot.
Nr.33, 4.p.);
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Izpildes komentārs
2. par grozījumu projektu Komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumā
Nr.1/28 „Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības
plānu” (prot. Nr.33, 5.p.);
3. par grozījumu projektu Regulatora 2012.gada 22.februāra lēmumā
Nr.1/5 „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem” (prot. Nr.33, 6.p.);
4. par grozījumu projektu Regulatora 2011.gada 23.novembra lēmumā
Nr.1/31 „Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi” (prot.
Nr.33, 7.p.);
5. par grozījumu projektu Regulatora 2011.gada 15.decembra lēmumā
Nr.1/32 „Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” (prot. Nr.33, 8.p.);
6. par grozījumu projektu Regulatora 2012.gada 22.februāra lēmumā
Nr.1/3 „Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem
lietotājiem” (prot. Nr.33, 9.p.);
7. par grozījumu projektu Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7
„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”
(prot. Nr.33, 10.p.);
8. par grozījumu projektu Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmumā
Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” (prot. Nr.33,
11.p.);
9. par dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas
projektu (prot. Nr.33, 12.p.);
10. par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodikas projektu (prot. Nr.33, 13.p.);
11. par dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas projektu
(prot. Nr.33, 14.p.);
12. par dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas
projektu (prot. Nr.33, 15.p.).
Pasta nozarē sagatavoti un publicēti 3 konsultāciju dokumenti:
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12.06.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments „Par
grozījumiem Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas
metodikā” (prot. Nr.22, 6.p.) (skat. 2.1.1.punktu);
12.06.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments „Par
Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas
un noteikšanas metodikas projektu” (prot. Nr.22, 7.p.) (skat.
2.1.2. punktu);
26.06.2013. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par vispārējās
atļaujas noteikumu pasta nozarē projektu (prot. Nr.24, 9.p.).

4.3.

Informācijas par
Regulatora darbu
izplatīšana
plašsaziņas
līdzekļos.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
Regulatora darbības atklātību
un izzināt sabiedrības
viedokli.
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Pastāvīgi un regulāri plašsaziņas līdzekļiem sniedz informāciju par
Regulatora darba aktualitātēm. Informāciju sniedz, nosūtot sagatavotus
ziņojumus presei pēc katras Regulatora padomes sēdes, kā arī par
atsevišķiem aktuāliem jautājumiem. Saņemot plašsaziņas līdzekļu
pārstāvju jautājumus, sadarbībā ar Regulatora struktūrvienībām sagatavo
un sniedz atbildes. Pēc plašsaziņas līdzekļu pieprasījuma vai pēc
Regulatora iniciatīvas organizē žurnālistu tikšanās un intervijas ar
Regulatora darbiniekiem, nodrošina piedalīšanos diskusijās. Par
atsevišķām īpaši aktuālām tēmām rīko Regulatora preses konferences.
Papildus:
turpinoties Sorosa fonda Latvijā rīkotajam diskusiju ciklam par
enerģētikas jautājumiem, nodrošināta līdzdalība kārtējā diskusijā “Kā
investīcijas mainījušas enerģijas apgādes sistēmas Latvijā un kas
sagaidāms nākotnē?” (17.01.2013.);
nodrošināta līdzdalība izdevniecības „Dienas Bizness” rīkotajā forumā
„Atjaunojamie energoresursi – drauds vai iespēja Latvijas ekonomikai?”
(27.03.2013.);
nodrošināta līdzdalība aģentūras „LETA” rīkotajā konferencē
„Brīvais elektroenerģijas tirgus – attīstība, tendences” ar prezentāciju par

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
tēmu „Elektroenerģijas tirgus uzraudzība un regulatora loma atvērtajā
elektroenerģijas tirgū” (23.04.2013.);
organizēts preses brīfings par AST sertifikāciju (30.01.2013.);
organizēta preses konference par elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitātes datiem un sūdzību pārskatu par 2012.gadu (27.03.2013.);
sagatavotas divas video prezentācijas ar skaidrojumu par obligātā
iepirkuma komponentes būtību un tās aprēķināšanas kārtību (publicētas
Regulatora Youtube kanālā):
“Kas ir obligātā iepirkuma komponentes un kādas izmaiņas skars šo
maksājumu?” (19.02.2013.),
„Detalizēts skaidrojums par OIK izmaiņām 2012.gadā” (28.02.2013.);
papildināts video materiālu klāsts Regulatora Youtube video kanālā:
„Regulatora preses konference par elektroenerģijas pārvades sistēmas
operatora sertificēšanu” (02.02.2013.);
„Ēnu diena regulatorā” (14.02.2013.),
„Regulatora preses konference par pārskatiem elektronisko sakaru jomā”
(03.04.2013.);
izstrādāta jauna Regulatora mājas lapa, nodrošinot iespēju ikvienam
interesentam ērtā un saprotamā veidā iepazīties ar Regulatora lēmumiem
un aktuālo informāciju par regulēšanas vidi un notikumiem Latvijā
(31.05.2013.);
ieviesta iespēja aplūkot siltumenerģijas, ūdenssaimniecības pakalpojumu
un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus Latvijas kartē
(30.06.2013.);
Regulatora mājas lapā publicēts Regulatora 2012.gada publiskais pārskats
(01.07.2013.);
paskaidroti ieguvumi no pievienošanās Nord Pool Spot biržai
(10.07.2013.);
sniegta informācija par „digitālās dividendes” izsoli, tai skaitā ārvalstu
pārstāvjiem (23.10.2013.);
dalība Ekonomikas Ministrijas preses konferencē par situāciju
siltumapgādē Latvijā (25.10.2013.);
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Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
publicēta analītiska informācija par siltumenerģijas tarifiem Latvijā
2013.gada apkures sezonas sākumā, salīdzinot ar 2012.gada apkures
sezonu (25.10.2013.);
dalība Nord Pool Spot reģionālajā konferencē ar prezentāciju „Open
Electricity Market – Regulator’s View” (05.11.2013.);
nodrošināta līdzdalība Enefit seminārā „Enerģijas tirgus tendences Latvijā
un pasaulē” ar prezentāciju „Regulatora loma elektroapgādes
nodrošināšanā tirgū” (07.11.2013.).
Notikusi Regulatora rīkota apaļā galda diskusija, kas veltīta 10 gadu
telekomunikāciju liberalizācijai Latvijā „Platjoslas attīstība Latvijā: īrēt
vai investēt?” (17.01.2013.).
Nodrošināta līdzdalība valsts iestāžu kopējā akcijā „Ēnu diena”
(13.02.2013.), kā arī vairākos dažādu institūciju rīkotos forumos, kas skar
Regulatora kompetences jautājumus (sk. arī punktus 4.3. un 8.14.).
30.10.2013. Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu
asociācijas biedriem organizēta prezentācija „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifa projekta izstrāde”.
Nodrošināta Regulatora izdoto tiesību aktu un citu dokumentu
publicēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Regulatora mājas lapā,
oficiālajā laikrakstā un citos laikrakstos.

4.4.

Informatīvi
pasākumi par
aktuāliem
regulēšanas
jautājumiem.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
Regulatora darbības atklātību
un izzināt sabiedrības
viedokli.
Saskaņā ar priekšsēdētāja
apstiprinātu komunikācijas
plānu.

4.5.

Regulatora izdoto
tiesību aktu un citu
dokumentu
publicēšana
normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Regulatora
2012. gada publiskā
pārskata
sagatavošana.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
regulēšanas procesa atklātību
normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos.

2. cet.(P)

Mērķis: nodrošināt
Pārskats sagatavots un publicēts Regulatora mājas lapā internetā.
Regulatora darbības atklātību.
Publicē Regulatora mājas
lapā internetā.

4.5.1.
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Nr. p.k.
4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Publisko
elektronisko sakaru
pakalpojumu
kvalitātes pārskata
un pārskata par
pakalpojumu
lietotāju sūdzībām
un pretenzijām par
2012. gadu
publicēšana.
Pasta pakalpojumu
kvalitātes pārskata
un pārskata par
pakalpojumu
lietotāju sūdzībām
un pretenzijām par
2012. gadu
publicēšana.
Ziņojuma par
izmaksu
aprēķināšanas
metodikas
ievērošanu
elektronisko sakaru
nozarē sagatavošana
un publicēšana
oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.

2. cet.

Mērķis: informēt lietotājus un
komersantus.
Pārskatu publicē Regulatora
mājas lapā internetā.

Pārskati publicēti Regulatora mājas lapā internetā.

2. cet.

Mērķis: informēt lietotājus un
komersantus.
Pārskatu publicē Regulatora
mājas lapā internetā.

Pārskati publicēti Regulatora mājas lapā internetā.

4. cet.(P)

Mērķis: informēt lietotājus un
komersantus.

Ziņojums 11.12.2013. apstiprināts padomes sēdē (prot. Nr.46, 5.p.),
publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 16.12.2013.

42

Nr. p.k.
4.5.5.

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Ziņojuma par
4. cet.(P) Mērķis: informēt lietotājus un
universālā
komersantus.
pakalpojuma saistību
tīrajām izmaksām
sagatavošana un
publicēšana
oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Regulatora normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana
Regulatora ārējo tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana
Grozījumi lēmumā
1. cet.(P) Mērķis: ierobežot
„Noteikumi par
numerācijas lietošanas
numerācijas
tiesības tiem komersantiem,
lietošanas tiesībām”.
kuri veic krāpniecību,
neievēro normatīvos aktus,
Regulatora lēmumus un
administratīvos aktus.
Konsultācija par noteikumu
projektu uzsākta 2012. gadā.
Grozījumi lēmumā
1.-4. cet. Mērķis: nodrošināt
„Noteikumi par
(P)
noteikumu atbilstību
informāciju
situācijai pēc elektroenerģijas
elektroenerģijas
tirgus pilnīgas atvēršanas.
galalietotājiem”.
Trīs mēnešu laikā pēc
Elektroenerģijas tirgus
likuma grozījumu
pieņemšanas.
Nodrošināt normatīvo aktu
atbilstību Euro ieviešanas
43

Ziņojums 11.11.2013. apstiprināts padomes sēdē (prot. Nr.42, 5.p.),
publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 15.11.2013.

23.01.2013. lēmums Nr.1/1 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumā Nr.1/5 „Noteikumi par
numerācijas lietošanas tiesībām”” (LV, 21 (4827)) (prot. Nr.3, 4.p.).

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā stājās spēkā 2014.gada
1.janvārī. Grozījumu lēmumā „Noteikumi par informāciju
elektroenerģijas galalietotājiem” izstrāde un lēmuma pieņemšana pārcelta
uz 2014.gada 1.ceturksni.
27.09.2013. lēmums Nr.1/17 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2012.gada 8.februāra lēmumā Nr.1/2 „Noteikumi
par informāciju elektroenerģijas galalietotājiem”” (prot. Nr.36, 10.p.).

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

5.1.3.

Grozījumi lēmumā
„Enerģijas ražotāju
un tirgotāju
reģistrācijas
noteikumi”.

1.-4. cet.
(P)

5.1.4.

Grozījumi lēmumā
„Noteikumi par
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijai
iesniedzamo
informāciju”.
Grozījumi lēmumā
„Elektronisko sakaru
pakalpojumu
kvalitātes prasību,
kvalitātes pārskatu
iesniegšanas un
publiskošanas
noteikumi”.

1.-4. cet.
(P)

5.1.5.

3. –
4. cet.
(P)

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

kārtības likumā noteiktajam
regulējumam.
Mērķis: precizēt enerģijas
ražotāju un tirgotāju
izslēgšanas no reģistra kārtību
atbilstoši grozījumiem
Elektroenerģijas tirgus
likumā, lai mazinātu
administratīvo slogu un
uzlabotu procedūru.
Atbilstoši Elektroenerģijas
tirgus likuma pārejas
noteikumiem.
Mērķis: mazināt
administratīvo slogu, uzlabot
procedūru.
Trīs mēnešu laikā pēc
Elektroenerģijas tirgus
likuma grozījumu
pieņemšanas.
Mērķis: mazināt
administratīvo slogu un
uzlabot procedūru.
Saskaņā ar pakalpojumu
kvalitātes kontroles metodiku
attīstību.
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11.12.2013. lēmums Nr.1/34 „Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas
noteikumi” (prot.46, 2.p.).

04.12.2013. lēmums 1/33 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5
„Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedzamo informāciju” (prot.45, 7.p.).

04.12.2013. lēmums Nr.1/31 „Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes
prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi”
(prot. Nr.45, 4.p.).
04.12.2013. padomes lēmums Nr.1/42 „Elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitātes mērījumu metodika” (prot. Nr.47, 12.p.).

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Grozījumi lēmumā
„Noteikumi par
atsaistītu piekļuvi
abonentlīnijai”.
Grozījumi lēmumā
„Noteikumi par
piekļuvi saistītām
iekārtām un
pakalpojumiem”.
Grozījumi lēmumā
„Noteikumi par
pamatpiedāvājumā
iekļaujamo
informāciju un
publicēšanu”.

3. –
4. cet.(P)

Mērķis: veicināt konkurenci.
Saskaņā ar grozījumiem
Elektronisko sakaru likumā.

19.12.2013. lēmums Nr.1/36 „Noteikumi par atsaistītu piekļuvi
abonentlīnijai vai tās daļai” (prot. Nr.47, 5.p.).

3. –
4. cet.(P)

Mērķis: veicināt konkurenci.
Saskaņā ar grozījumiem
Elektronisko sakaru likumā.

19.12.2013. lēmums Nr.1/37 „Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām
un pakalpojumiem” (prot. Nr. 47, 6.p.).

3. –
4. cet.(P)

Mērķis: veicināt konkurenci.
Saskaņā ar grozījumiem
Elektronisko sakaru likumā.

19.12.2013. lēmums Nr.1/38 „Starpsavienojumu un nomāto līniju
pamatpiedāvājuma noteikumi” (prot. Nr. 47., 7.p.).

5.1.9.

Noteikumi par
piekļuves
nodrošināšanu
kabeļu kanalizācijai.

3. –
4. cet.(P)

Mērķis: veicināt konkurenci.
Saskaņā ar grozījumiem
Elektronisko sakaru likumā.

5.1.10.

Noteikumi par
papildus kabeļu
kanalizācijas tilpuma
nodrošināšanu
nākamās paaudzes
piekļuves (NGA)
kabeļtīklu
ierīkošanā,
būvniecībā vai
rekonstrukcijā.

3. –
4. cet.(P)

Mērķis: veicināt konkurenci.
Saskaņā ar grozījumiem
Elektronisko sakaru likumā.

Nr. p.k.
5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Veicamais
pasākums

Izpildes komentārs

19.12.2013. lēmums Nr.1/39 „Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves
abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi”. (prot. Nr. 47., 8.p.).
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Līdz 2013.gada beigām nav pieņemts likumprojekts „Grozījumi
Elektronisko sakaru likumā”.
Noteikumu saturs ir iekļauts „Noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām
un pakalpojumiem” (skat. 5.1.7.punktu), jo atbilstošie grozījumi
Elektronisko sakaru likumā stāsies spēkā 2014.gadā.
Līdz 2013.gada beigām nav pieņemts likumprojekts „Grozījumi
Elektronisko sakaru likumā”.
Noteikumu saturs ir iekļauts „Noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām
un pakalpojumiem” (skat. 5.1.7.punktu), jo atbilstošie grozījumi
Elektronisko sakaru likumā stāsies spēkā 2014.gadā.

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
19.06.2013. lēmums Nr.1/2 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumā Nr.1/7 „Noteikumi par
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām”” (prot. Nr.23, 7.p.).

5.1.11.

Grozījumi lēmumā
„Noteikumi par
radiofrekvenču
spektra lietošanas
tiesībām”.

2.cet.
(P)

Mērķis: veikt redakcionālus
uzlabojumus un piešķirt,
pagarināt radiofrekvenču
spektra lietošanas tiesības
normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā.

5.1.12.

Noteikumi par pasta
komersanta
reģistrēšanu.

2.cet.
(P)

Mērķis: nodrošināt
26.06.2013. lēmums Nr.1/6 „Noteikumi par pasta komersanta
noteikumu atbilstību Pasta
reģistrēšanu” (prot. Nr.24, 8.p.).
likuma prasībām.
Saskaņā ar grozījumiem Pasta
likumā.

5.1.13.

Noteikumi par
elektronisko sakaru
komersantu
reģistrēšanu un
elektronisko sakaru
tīklu un
pakalpojumu
sarakstu.
Noteikumi par
universālo
pakalpojumu
elektronisko sakaru
nozarē.

4.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt
noteikumu atbilstību
Elektronisko sakaru likuma
prasībām un noteikumos
lietoto terminu atbilstību
tehnoloģiskajām izmaiņām.

19.12.2013. lēmums Nr.1/41 „Noteikumi par elektronisko sakaru
komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu
sarakstu” (prot. Nr. 47.,11.p.).

4.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt
noteikumu atbilstību
Elektronisko sakaru
prasībām.

04.12.2013. lēmums Nr.1/32 „Noteikumi par universālo pakalpojumu
elektronisko sakaru nozarē” (prot. Nr.45., 5.p.).

5.1.14.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

5.1.15.

Noteikumi par
pamatpiedāvājumā
iekļaujamo
informāciju un
publicēšanu.

4.cet. (P)

Mērķis: veicināt konkurenci.

19.12.2013. lēmums Nr.1/39 „Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas
izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves
abonentlīniju pamatpiedāvājuma noteikumi” (prot. Nr. 47., 8.p.).

5.1.16.

Elektronisko sakaru
tīkla tehniskie un
darbības noteikumi
par piekļuvi datu
plūsmai.

3. –
4. cet.
(P)

Mērķis: veicināt konkurenci.
Saskaņā ar grozījumiem
Elektronisko sakaru likumā.

19.12.2013. lēmums Nr.1/35 „Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un
darbības noteikumi” (prot. Nr.47., 4.p.).

5.1.17.

Vispārējās atļaujas
noteikumi pasta
nozarē.

4.cet.

Mērķis: nodrošināt
02.10.2013. lēmums Nr.1/27 „Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē”
noteikumu atbilstību Pasta
(prot. Nr. 37., 7.p.).
likuma prasībām.
Saskaņā ar grozījumiem Pasta
likumā.

5.1.18.

Noteikumi par
iepazīšanos ar tarifa
projektu.

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

21.08.2013. lēmums Nr.1/8 „Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa
projektu” (prot.Nr.31, 8.p.).

5.1.19.

Grozījumi lēmumā
„Noteikumi par
elektroenerģijas
pārvades sistēmas
attīstības plānu”.

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

27.09.2013. lēmums Nr.1/18 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumā Nr.1/28
„Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu””
(prot. Nr.36, 11.p.).

(P)
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Termiņš

Mērķis/piezīmes

Grozījumi lēmumā
„Sistēmas
pieslēguma
noteikumi
elektroenerģijas
sistēmas
dalībniekiem”.
Noteikumi par
universālā pasta
pakalpojuma
sarakstu.

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

5.1.22.

Enerģijas ražotāju un
tirgotāju reģistrācijas
noteikumi.

3.cet. (P)

Mērķis: nodrošināt normatīvo
aktu atbilstību Euro
ieviešanas kārtības likumā
noteiktajam regulējumam.

27.09.2013. lēmums Nr.1/20 „Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumā Nr.1/31
„Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi” (prot.36, 13.p.).

5.2.

Regulatora iekšējo
normatīvo aktu
izstrāde
un pilnveidošana.

Pastāvīgi

Mērķis: pārskatīt Regulatora
iekšējās un ārējās procedūras,
samazināt administratīvo
slogu, efektivizējot iestādes
darbu.
Apstiprina padome (P),
Regulatora priekšsēdētājs vai
izpilddirektors saskaņā ar
kompetenci.

1. Regulatora 20.02.3013. nolikums Nr.2.06/1 „Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 5.marta nolikumā Nr.2.06/7
„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikums””;
2. Regulatora 15.03.2013. nolikums Nr.2.06/2 „Enerģētikas departamenta
nolikums”;
3. Regulatora 29.05.2013. nolikums Nr.2.06/3 „Enerģētikas departamenta
nolikums”;
4. Regulatora 12.06.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/4 „Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapas uzturēšanas kārtība”;
5. Regulatora 19.06.2013. nolikums Nr.2.06/5 „Izsoles komisijas
nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz-2620MHz lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (skat. 1.2.3. punktu).

Nr. p.k.
5.1.20.

5.1.21.

Veicamais
pasākums

2.cet.
(P)

Izpildes komentārs
27.09.2013. lēmums Nr.1/19 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumā Nr.1/5 „Sistēmas
pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”” (prot.
Nr.36, 12.p.).

Mērķis: nodrošināt
26.06.2013. lēmums Nr. 1/5 „Noteikumi par universālā pasta
noteikumu atbilstību Pasta
pakalpojuma sarakstu” (prot. Nr.24, 6.p.).
likuma prasībām.
Saskaņā ar grozījumiem Pasta
likumā.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
6. Regulatora 19.06.2013. nolikums Nr.2.06/6 „Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 5.marta nolikumā Nr.2.06/7
„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikums””;
7. Regulatora 19.06.2013 iekšējie noteikumi Nr.2.06/7 „„Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 7.marta
iekšējos noteikumos Nr.2.06/3 „Dokumentu pārvaldības noteikumi””;
8. Regulatora 19.06.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/8 „Grozījums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 19.decembra
iekšējos noteikumos Nr.2.06/23 „Darba samaksas kārtība Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā””;
9. Regulatora 26.06.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/9 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 20.jūnija
iekšējos
noteikumos Nr. 2.06/14 "Licencēšanas noteikumi"”;
10. Regulatora 04.07.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/10 „Universālā
pasta pakalpojuma saistību izpildes uzraudzības kārtība”;
11. Regulatora 05.07.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/11 „Apmeklētāju
pieņemšanas noteikumi”;
12. Regulatora 01.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/12 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 12.jūnija
iekšējos noteikumos Nr.2.06/4 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas mājas lapas uzturēšanas kārtība””;
13. Regulatora 21.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/11 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 15.februāra
iekšējos noteikumos Nr.2.0612 ,,Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas struktūra””;
14. Regulatora 21.08.2013. nolikums Nr.2.06/14 „Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 5.marta iekšējos
noteikumos Nr.2.06/7 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nolikums””;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
15. Regulatora 21.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/15 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 7.marta
iekšējos noteikumos Nr.2.06/3 „Dokumentu pārvaldības noteikumi””;
16. Regulatora 21.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/16 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 19.decembra
iekšējos noteikumos Nr.2.06/13 „Darba samaksas kārtība Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā””;
17. Regulatora 21.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/17 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 20.jūnija
iekšējos noteikumos Nr.2.06/14 „Licencēšanas noteikumi””;
18. Regulatora 21.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/18 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 31.augusta
iekšējos noteikumos Nr.2.06/13 „Tarifu projekts izvērtēšanas kārtība””;
19. Regulatora 21.08.2013. nolikums Nr.2.06/19 „Cilvēkresursu attīstības
un pārvaldības nodaļas nolikums”;
20. Regulatora 21.08.2013. nolikums Nr.2.06/20 „Komunikāciju nodaļas
nolikums”;
21. Regulatora 21.08.2013. nolikums Nr.2.06/21 „Ārējo sakaru nodaļas
nolikums”;
22. Regulatora 28.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/22 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 26.aprīļa
iekšējos noteikumos Nr.2.06/6 „Grāmatvedības uzskaites kārtība””;
23. Regulatora 28.08.2013. nolikums Nr.2.06/23 „Izsoles komisijas
nolikums radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0
MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”;
24. Regulatora 28.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/24 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 19.decembra
iekšējos noteikumos Nr.2.06/23 „Darba samaksas kārtība Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā””;
25. Regulatora 30.09.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/25 „Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas ugunsdrošības instrukcija”;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
26. Regulatora 30.09.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/26 „Rīcības plāns
ugunsgrēka gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
valdījumā esošajās telpās”;
27. Regulatora 02.10.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/27 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 20.jūnija
iekšējos noteikumos Nr.2.06/13 „Reģistrēšanas noteikumi””;
28. Regulatora 04.10.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/28 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 12.jūnija
iekšējos noteikumos Nr.2.06/4 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas mājas lapas uzturēšanas kārtība””;
29. Regulatora 22.10.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/29 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 11.jūnija
iekšējos noteikumos Nr.2.06/12 „Budžeta un budžeta grozījumu projekta
sagatavošanas, apstiprināšanas un budžeta izpildes kārtība””;
30. Regulatora 24.10.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/30 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 28.jūnija
kārtībā Nr.2.06/15 „Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanu maksājumu uzraudzības kārtība””;
31. Regulatora 25.11.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/31 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 13.jūnija
iekšējos noteikumos Nr.2.06/6 „Grāmatvedības organizēšanas kārtība””;
32. Regulatora 25.11.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/32 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 19.septembra
iekšējos noteikumos Nr.2.06/15 „Reprezentācijas izdevumu uzskaites un
norakstīšanas kārtība””;
33. Regulatora 25.11.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/33 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 26.aprīļa
iekšējos noteikumos Nr.2.06/6 „Grāmatvedības uzskaites kārtība””;
34. Regulatora 27.11.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/34 „Administratīvo
pārkāpumu lietu izskatīšanas noteikumi”;
35. Regulatora 28.11.2013. iekšējie noteikumi N.r2.06/35 „Augstu ārvalstu
pārstāvju uzņemšanas noteikumi”;
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Nr. p.k.

5.3.

6.
6.1.
6.1.1.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

36. Regulatora 11.12.2013. iekšējie noteikumi Nr.2.06/36 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 19.decembra
iekšējos noteikumos Nr.2.06/23 „Darba samaksas kārtība Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā””;
37. Regulatora 19.12.2013. nolikums Nr.2.06/37 „Ekonomiskās analīzes
departamenta nolikums”;
38. Regulatora 19.12.2013. nolikums Nr.2.06/38 „Pašvaldību pakalpojumu
un dzelzceļa transporta departamenta nolikums”;
39. Regulatora 19.12.2013. nolikums Nr.2.06/39 „Administratīvā
departamenta nolikums”;
40. Regulatora 19.12.2013. nolikums Nr.2.06/40 „Juridiskā departamenta
nolikums”;
41. Regulatora
19.12.2013.
nolikums
Nr.2.06/41
„Enerģētikas
departamenta nolikums”;
42. Regulatora 19.12.2013. nolikums Nr.2.06/42 „Elektronisko sakaru un
pasta departamenta nolikums” ;
43. Regulatora 19.12.2013. nolikums Nr.2.06/43 „Sistēmu analīzes
departamenta nolikums”.
Pārskatīt iekšējās un
4. cet.
Mērķis: pārskatīt Regulatora
Sagatavota iesnieguma veidlapa pasākumu organizēšanai.
ārējās procedūras, lai
iekšējās un ārējās procedūras, Izveidots problēmu reģistrs IT atbalsta sniegšanai.
samazinātu
samazināt administratīvo
Elektroniskā dokumentu uzskaites sistēma (EDUS) papildināta ar
administratīvo slogu
slogu, efektivizējot iestādes
dokumentu reģistru bloku „Padome”, kurā tiek sagatavoti visi ar padomes
regulatorā.
darbu.
sēdēm saistītie darba materiāli.
Pēc Regulatora integrētās
Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūra par Regulatora integrētās
informācijas sistēmas
informācijas sistēmas izstrādi pārtraukta (22.05.2013.), uzsākta iepirkuma
ieviešanas.
procedūra par Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēmas
izstrādi un uzturēšanu (17.12.2013.).
Līdzdalība stratēģisko un normatīvo dokumentu izstrādē un pilnveidošanā
Sadarbība ar nozaru ministrijām stratēģisko dokumentu izstrādē un likumprojektu pilnveidošanā
Līdzdalība
likumprojektu

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt skaidru,
saprotamu un prognozējamu
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Likumprojekts „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (par efektīvu,
atturošu un samērīgu sodu ieviešanu elektroenerģijas apgādes nozarē),

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums
izstrādē un likumu
pilnveidošanā
regulējamās nozarēs.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

tiesisko ietvaru regulējamās
nozarēs.

dalība MKK 18.02.2013.sēdē, 17.05.2013.vēstule
Nr.1-21/1569
Ekonomikas ministrijai, 06.06.2013. vēstule Nr.1-2.21/1763 Saeimas
Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
25.01.2013. dalība starpministriju sanāksmē par likumprojektu „Grozījumi
Elektroenerģijas tirgus likumā”.
Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijas sēdē par likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus
likumā” (23.04.2013., 30.04.2013, 21.05.2013, 10.09.2013, 02.10.2013.).
Likums izsludināts 29.10.2013.
Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijas sēdē 15.10.2013. par likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas
tirgus likumā”. Likums izsludināts 27.11.2013.
Sagatavoti un nosūtīti priekšlikumi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai par Aizsargjoslu likuma
grozījumiem (18.01.2013. vēstule Nr.1-2.86/156).
01.02.2013. atzinums VARAM Par likumprojektu „Grozījumi Atkritumu
apsaimniekošanas likumā” (VSS-33).
Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (Reģ. 479/LP11)
(dalība 19.02.2013. un 28.05.2013., 23.10.2013., 03.12.2013. un
17.12.2013. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijas sēdē, sniegti 14.03.2013. priekšlikumi Nr.1-2.77/839
un 02.10.2013. priekšlikumi Nr.1-2.72/2760).
04.06.3013. un 17.06.2013. organizētas darba apspriedes ar sakaru
nozares pārstāvjiem.
14.02.2013. atzinums VARAM Par likumprojektu „Grozījumi
Elektronisko sakaru likumā” (VSS-1070).
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Likumprojekts „Grozījumi Pasta likumā” (dalība 09.01.2013., 05.03.2013.
un 13.03.2013. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijas sēdē, 31.01.2013. priekšlikumi Nr.1-2.22/310;
16.12.2013. priekšlikumi Nr.1-2.75/3459). Sagatavots atzinums par
likumprojektu „Grozījumi Pasta likumā” (VSS-600).
Likumprojekts „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” VSS-1289
(atzinums 04.01.2013. atzinums Nr.1-2.81/35 un 08.03.2013. atzinums
Nr.1-2.81/750); VSS-666 (27.06.2013. atzinums Nr.1-2.81/1965,
08.08.2013. atzinums Nr.1-2.81/2300).
Likumprojekti „Subsidētās enerģijas nodokļa likums”, „Grozījumi
Elektroenerģijas tirgus likumā”, „Grozījumi likumā „ Par palīdzību
dzīvokļu jautājuma risināšanai”” un „Grozījumi likumā „Par nodokļiem
un nodevām”’ (12.09.2013. atzinums Nr.1-2.81/2568).
Likumprojekts „Grozījumi Enerģētikas likumā” VSS-1240 (18.07.2013.
atzinums Nr.1-2.82/2144) un likumprojekts „ Grozījumi Enerģētikas
likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā” VSS-1237
(18.07.2013. atzinums Nr.1-2.82/2145).
Dalība starpministriju 16.11.2013. sanāksmē un Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē
11.12.2013.).
Priekšlikumi par likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”
(20.12.2013. vēstule Nr.1-2.21/3507).
Līdzdalība likumprojekta „ Grozījumi likumā „ Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” izstrādē un saskaņošanā ( 01.10.2013.
atzinums par likumprojektu „Grozījums likumā „Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem””; 28.10.2013. atzinums par likumprojektu
„Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””).
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

6.1.2.

Līdzdalība likuma
grozījumu attiecībā
uz HES uzraudzību
virzībā.

1.-4. cet.

6.1.3.

Līdzdalība darba
grupā par Eiropas
Parlamenta un
Padomes 2012.gada
21.novembra
Direktīvas
2012/34/ES, ar ko
izveido vienotu
dzelzceļa telpu,
transponēšanu.
Līdzdalība darba
grupā par tiesiskā
regulējuma izstrādi
ūdenssaimniecības
pakalpojumu nozarē.

1.-4. cet.

Līdzdalība tiesiskā
regulējuma izstrādē
par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
pārvaldīšanu saistībā
ar regulējamām
nozarēm.

1.-4. cet.

6.1.4.

6.1.5.

1.-4. cet.

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Dalība Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē par likumprojektu
„Grozījums Dzelzceļa likumā” (30.10.2013.)
Mērķis: pārtraukt
Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
Regulatoram neraksturīgu
komisijas sēdē par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par
funkciju veikšanu.
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”.
21.02.2013. pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošumu””, saskaņā ar kuriem hidrotehnisko būvju
drošuma uzraudzības funkcija ir nodota Ekonomikas ministrijai.
Mērķis: ieviest ES normatīvās 2013.gadā ir notikušas četras darba grupas sēdes, kurās piedalījušies arī
prasības dzelzceļa nozares
Regulatora pārstāvji. Regulatora pārstāvji piedalījušies arī 9 apakšgrupu
regulēšanā.
sēdēs.

Mērķis: ieviest skaidru,
saprotamu un prognozējamu
tiesisko ietvaru
ūdenssaimniecības
pakalpojumu nozarē.
Mērķis: ieviest skaidru,
saprotamu un prognozējamu
tiesisko ietvaru komunālo
pakalpojumu jomā saistībā ar
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pārvaldīšanu.
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2013.gadā Regulators piedalījies 4 Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumprojekta sagatavošanas darba grupu sēdēs.
Likumprojekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” izsludināts
Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-730), Regulators sniedzis atzinumus
(28.06.2013. un 09.12.2013.).
Regulators regulāri un aktīvi piedalījies Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas un Mājokļu apakškomisijas darbā un sniedzis
rakstveida viedokli un priekšlikumus (27.05.2013. Nr.1-2.24/1654;
20.08.2013. Nr.1-2.24/2393) par grozījumu izstrādi Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumā.

Nr. p.k.
6.1.6.

Veicamais
pasākums
Citu institūciju
izstrādāto
likumprojektu
saskaņošana.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Pastāvīgi

Mērķis: paust Regulatora
nostāju likumprojektu
saskaņošanas procesā.
Divu nedēļu laikā pēc
likumprojekta izsludināšanas
VSS.

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”
(17.05.2013. atzinums Nr.1-2.22/1752, 04.06.2013. atzinums Nr.12.22/1731 (VSS – 507), 18.06.2013. atzinums Nr.1-2.22/1883;
01.08.2013. atzinums Nr.2-2.22/2235; 08.08.2013. atzinums Nr.22.22/2303 (VSS – 643)).
Likumprojekts „Administratīvo pārkāpumu procesa likums” (14.03.2013.
atzinums Nr.1-2.22/844; 05.12.2013. atzinums Nr.2-2.22/3361 (VSS –
195).
Likumprojekts „Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības
likumā” (VSS-25), 01.03.2013., 27.03.2013., 15.04.2013.) atzinums.
Likumprojekts „Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā” (VSS-1917),
15.11.2013. atzinums Nr.1-2.81/3189; 09.12.2013. atzinums 22.21/3394).
Likumprojekts „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” VSS1975 (21.11.2013. atzinums Nr.1-2.21/3225).
Likumprojekts „Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums” VSS1976 (21.11.2013. atzinums Nr.1-2.21/3224).

6.2.

Līdzdalība MK tiesību aktu pilnveidošanā

6.2.1.

Līdzdalība MK
tiesību aktu projektu
izstrādē un
pilnveidošanā
regulējamās nozarēs.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt skaidru,
saprotamu un prognozējamu
tiesisko ietvaru regulējamās
nozarēs.

Sagatavots un Satiksmes ministrijai nosūtīts MK noteikumu projekts „Par
grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227
„Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumiem veidiem””
(13.06.2013. Nr.1-2.22/1891).
Sagatavoti atzinumi par Ministru kabineta noteikumu projektiem:
1. „Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu
kompensēšanu” (TA-973);
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
2. „Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta
sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus,
iznīcina izņemtos priekšmetus, vielas vai dzīvniekus vai citādi rīkojas ar
tiem”” (VSS-277);
3. „Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība”” (VSS299);
4. „Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu
izsniegšanai” (VSS-431);
5. „Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla
piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu,
izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes
vietu ierīkošanu” (VSS-473);
6. 22.01.2013. „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-1202);
7. 09.05.2013. – atzinums VARAM par precizēto Ministru kabineta
noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra
noteikumos Nr.1236 „Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari”
publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” (VSS-304);
8. 03.06.2013. „Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta
noteikumos Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”” (VSS547);
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
9. 23.09.2013. „Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684
„Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”” (VSS-547).

6.2.2.

Citu institūciju
izstrādāto MK
tiesību aktu projektu
saskaņošana.

Pastāvīgi

Mērķis: paust Regulatora
nostāju tiesību aktu
saskaņošanas procesā.
Divu nedēļu laikā pēc MK
tiesību akta projekta
izsludināšanas VSS.

01.03.2013. un 28.03.2013. atzinums par Ministru kabineta rīkojuma
projektu „Par konkursa „Maksas televīzijas pakalpojuma sniegšana”
nolikumu” (VSS-174).
Sniegti atzinumi:
1. 04.02.2013. „Par Latvijas nacionālo euro ieviešanas plānu”;
2. 20.05.2013. par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas
ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas
kārtību”” (VSS-455);
3. 04.04.2013. VARAM par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK
noteikumos Nr.1236 „Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari”
publisko maksas
pakalpojumu cenrādis”” (VSS-304);
4. 25.06.2013., 11.06.2013., 26.04.2013. par MK rīkojuma projektu
„Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” (VSS-376);
5. 11.04.2013. par informatīvo ziņojumu „Rīcības plāna projekts
elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanai” (TA – 683);
6. 17.05.2013. par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 10.03.2009.
noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu
noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (VSS – 456);
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
7. 20.05.2013. par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 16.03.2010.
noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot
atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”(VSS– 455);
8. 31.05.2013. par informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas ražošanas
atbalsta fondu;
9. 07.06.2013., 20.06.2013. par MK noteikumu projektu „Noteikumi par
obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu
ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” (VSS-24);
10. 28.06.2013.). par koncepcijas projektu „Koncepcija par Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par
energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un
atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK
prasību pārņemšanu
normatīvajos aktos”(VSS -665);
11. 18.07.2013. par informatīvo ziņojumu „Par Direktīvas 2009/73/EK
ieviešanas pirmo posmu” (VSS – 1235);
12. MK noteikumu projekts „Grozījumi MK 29.11.2011. noteikumos
Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”” (VSS –
376), 23.08.2013. atzinums Nr.1-2.83/2428, (VSS- 2000) 05.12.2013.
atzinums Nr.1-2.81/3353;
13. 15.11.2013. par plāna projektu „Elektromobilitātes attīstības plāns
2014.-2016.gadam” (VSS – 1948);
14. 06.12.2013. par MK noteikumu projektu
tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (VSS – 1999);
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„Elektroenerģijas

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
15. 08.11.2013. par informatīvo ziņojumu „Nozaru administratīvo
pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas plāns” (VSS-1895);
16. 23.08.2013., 08.10.2013. un 05.12.2013. par MK noteikumu
projektiem „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra
noteikumos Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumi”” (VSS-376, VSS-1574 un VSS-2000);
17. 10.12.2013. par informatīvo ziņojumu „Par laika periodā no 2013.gada
1.oktobra līdz 2013.gada 30.novembrim paveiktajiem un nākamajā
atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas
ieviešanai Latvijā”;
18. 28.12.2013. par koncepcijas projektu „Valsts tiešās pārvaldes un
centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija” (VSS-2093);
19. 21.11.2013. par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 „Kārtība,
kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu
kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais
apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam
termiņam”” (VSS-1968).

6.3.
6.3.1.

Līdzdalība Eiropas Komisijas iniciatīvās
Līdzdalība Baltijas
Pastāvīgi Mērķis: paust Regulatora
starpvalstu
nostāju par aktuālajiem
savienojuma plāna
jautājumiem.
(BEMIP), kopējo
Saskaņā ar BEMIP plānu.
interešu projektu
(PCI) darba grupās
un ACER.

Dalība BEMIP Ad HOC darba grupas 6. sanāksmē 31.01.2013. –
01.02.2013., 7. sanāksmē 14.04.2013. – 15.04.2013.
Dalība BEMIP Baltijas reģionālās gāzes darba grupas sēdēs 14.01.2013. –
16.01.2013., 05.03.2013. – 07.03.2013., 14.04.2013. – 15.04.2013.
Dalība ACER rīkotajās darba grupas sēdēs 12.02.2013. – 13.02.2013.,
25.03.2013.- 27.03.2013., 08.04.2013. – 10.04.2013. 09.07.2013. –
11.07.2013., 14.07.2013. – 16.07.2013., 24.07.2013.- 26.07.2013.,
20.10.2013. – 23.10.2013., 12.11.2013.-14.11.2013., seminārā par
vairumtirgus tendencēm 09.06.2013. – 11.06.2013., seminārā par
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Nr. p.k.

6.3.2.

Veicamais
pasākums

Atzinumi par
Eiropas Komisijas
tiesību aktu
projektiem.

Termiņš

Pastāvīgi

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

vispārējiem principiem pārrobežu izmaksu sadalījumam 02.10.2013. –
04.10.2013.
Mērķis: paust Regulatora
26.04.2013. atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes
nostāju par Eiropas Komisijas Regulai
iniciatīvām saistībā ar
par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu
regulējamām nozarēm.
samazināšanai.
Pēc Eiropas Komisijas tiesību
aktu projekta saņemšanas.
30.05.2013. atzinums par SM papildināto pozīciju par Priekšlikumu
Pēc nepieciešamības.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumiem ātrdarbīgu
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai.
03.09.2013. – atzinums Satiksmes ministrijai par instrukcijas projektu par
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par pasākumiem ātrdarbīgu
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai.

6. 4.

Tīkla kodeksa
apstiprināšana.

1.-4. cet.
(P)

6. 5.

Kārtības par
nosacījumiem
efektīvai atļautās
slodzes izmantošanai
saskaņošana.

1.-4. cet.
(P)

Mērķis: nodrošināt
Elektroenerģijas tirgus
likuma prasību izpildi.
Divu mēnešu laikā pēc Tīkla
kodeksa iesniegšanas.
Mērķis: nodrošināt
Elektroenerģijas tirgus
likuma prasību izpildi.
Viena mēneša laikā pēc
kārtības saņemšanas.
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25.09.2013., 15.10.2013., 28.10.2013.,28.11.2013. atzinums par SM
pozīciju „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko
nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un
savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK,
2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un
(ES) Nr.531/2012”.
26.06.2013. padomes sēdē apstiprināts Tīkla kodekss (padomes lēmums
Nr.1/4 (prot.Nr.24, 2.p.)).

2013.gada 2.decembrī saņemta SIA „RTO Elektrotīkli” sistēmas
operatora izstrādātā atļautās slodzes efektīvas izmantošanas kārtība., kas
tiks apstiprināta 2014.gada 1.—2.cet.

Nr. p.k.
7.
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Regulatora ārējā sadarbība
Regulatora sadarbība nacionālā līmenī
Līdzdalība
Pastāvīgi Mērķis: paust Regulatora
Elektroenerģijas
nostāju elektroenerģijas tirgus
tirgus padomes
jautājumos.
darbā.
Numerācijas darba
Pastāvīgi Mērķis: numerācijas resursu
grupa.
efektīvas izmantošanas
plānošana un ar numerācijas
izmantošanu saistītu
pakalpojumu attīstība. Darba
grupa izveidota Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
Frekvenču darba
Pastāvīgi Mērķis: radiofrekvenču
grupa.
resursu efektīvas
izmantošanas plānošana un ar
radiofrekvenču izmantošanu
saistītu pakalpojumu attīstība.
Darba grupa izveidota Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
Optiskā tīkla
Pastāvīgi Mērķis: projekta „ Nākamās
uzraudzības
paaudzes elektronisko sakaru
komiteja.
tīklu attīstība lauku reģionos”
īstenošanas uzraudzība.
Darba grupa izveidota
Satiksmes ministrijā;
Regulatora pārstāvji komitejā
ir ar padomdevēja tiesībām.
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Dalība Elektroenerģijas tirgus konsultatīvajās padomes sēdēs 04.01.2013.,
11.03.2013., 14.10.2013. un 06.11.2013.
01.03.2013. sanāksme par Eiropas Savienībā saskaņoto sešciparu numuru
‘116’ pakalpojumiem, kompetentām institūcijām un citiem jautājumiem.
25.04.2013. sanāksme par Eiropas Savienībā saskaņoto sešciparu numuru
‘116’ pakalpojumiem un kompetentām institūcijām.
18.12.2013. sanāksme par grozījumiem saistībā ar krāpniecības,
izmantojot numerāciju, ierobežošanu, kā arī citiem jautājumiem.
Regulāra dalība darba grupas darbā un darba grupas dalība tiesību akta
izstrādē — 05.02.2013. pieņemti MK noteikumi "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)””.
Dalība darba grupas sēdē 15.03.2013. , 09.08.2013., 10.10.2013.
09.02.2013. atzinums par LVRTC Piekļuves tarifu aprēķināšanas
metodikas projektu.

Nr. p.k.
7.1.5.

7.2.
7.2.1.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Mērķis: elektronisko sakaru
Dalība darba grupā notiek atbilstoši Satiksmes ministrijas darbības
nozares attīstības koncepciju programmai.
apspriešana. Darba grupa
izveidota Satiksmes
ministrijā.
Sadarbība ar Eiropas Komisiju, starptautiskām institūcijām un citu valstu regulatoriem
Piedalīšanās Eiropas Pastāvīgi Mērķis: paust Regulatora
Dzelzceļa nozarē:
Komisijas darba
nostāju par Eiropas Komisijas dalība EK organizētajā dzelzceļa nozares regulatoru darba grupas
grupās un
iniciatīvām saistībā ar
sanāksmē;
pasākumos.
regulējamām nozarēm.
dalība EK organizētajā dzelzceļa pasažieru tiesību uzraugošo valsts iestāžu
sanāksmē.
Elektronisko sakaru nozarē:
dalība Konkurences padomes un regulatoru sanāksmē par ES tīklu kopēju
izmantošanu;
dalība COCOM sanāksmēs;
darba grupa par elektronisko sakaru tirgu indikatoriem.
Dalība ECC FNI darba grupā un ECC TRIS darba grupā; .
4. un 5. tirgus pirmspaziņošanas sanāksmes un telefonkonferences.
Enerģētikas nozarē:
dalība Madrides (gāzes) un Florences (elektrības) forumos;
dalība BEMIP reģionālajās sanāksmēs (elektrība un gāze);
dalība Elektroenerģijas koordinācijas grupā;
dalība EK REMIT komitejā;
dalība ad hoc sanāksmēs par ES tiesību aktu ieviešanas atsevišķiem
jautājumiem (TYNP, PCI u.c.);
konsultācijas ar EK par 3.paketes un REMIT ieviešanas aspektiem;
dalība ES/ Krievijas Gāzes tirgus organizācijas un struktūras padomes
ekspertu grupas apspriedēs par 3.enerģētikas paketes ieviešanu.
Elektronisko sakaru
nozares padomes
ekspertu darba
grupa.

Pastāvīgi

Pasta nozarē:
dalība CERP plenārsēdē;
dalība EK seminārā par paku pakalpojumiem.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Citi:
uzstāšanās EK organizētajā Patērētāju samitā.

7.2.2.

Dalība
starptautiskajās
organizācijās
atbilstoši Regulatora
pastāvīgās
pārstāvniecības
prioritātēm
2013. gadā.

Pastāvīgi

Mērķis: paust Regulatora
nostāju starptautiskajās
organizācijās par prioritātēm
un iniciatīvām saistībā ar
regulējamām nozarēm.

Galvenās sadarbības aktivitātes, tostarp:
Eiropas Savienībā
Dzelzceļa nozarē:
dalība IRG Rail darba grupā par plānotajām izmaiņām ES tiesību aktos;
dalība IRG Rail plenārsēdēs;
dalība IRG-Rail Dzelzceļa infrastruktūras maksas darba grupā.
Elektronisko sakaru nozarē:
dalība IRG/BEREC plenārsēdēs;
dalība IRG/BEREC kontakttīkla sanāksmēs;
dalība BEREC NGN darba grupā;
dalība BEREC Tarifu darba grupā;
dalība BEREC Tīklu neitralitātes darba grupā;
dalība BEREC Viesabonēšanas darba grupā;
dalība BEREC Pamatprogrammas īstenošanas darba grupā;
dalība BEREC pamatnostādnēs numerācijas krāpniecības ierobežošanā;
dalība BEREC Pamatdirektīvas 7.a panta 2.fāzes ekspertu darba grupā;
dalība IRG/BEREC Regulēšanas darba grupā;
dalība sanāksmē „Mašīna-mašīna komunikāciju regulēšanas aspekti”;
dalība BEREC Pamatprogrammas īstenošanas darba grupā par
numerācijas izmantošanu pārrobežā;
28.-29.05.2013. dalība BEREC seminārā par krāpniecības ierobežošanas
procesa harmonizāciju starp ES dalībvalstīm;
dalība BEREC darba grupā par Eiropas Komisijas lēmumu lietā
DE/2013/1424: Balss savienojumu pabeigšanas individuālos mobilajos
tīklos tirgus Vācijā, par ko Eiropas Komisija pauž nopietnas šaubas;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
12.-14.02.2013. dalība Elektronisko sakaru komitejas (ECC) rīkotajā
darba grupā par numerāciju un tīkliem (WG NaN) projektu komandas par
nākamās paaudzes numerācijas tīkliem (PT FNI);
18.-20.03.2013. elektronisko sakaru un elektronisko mediju forums,
Starptautiskais elektronisko sakaru institūts;
25.09.2013. dalība BEREC organizētajā tirgus dalībnieku forumā.
Enerģētikas nozarē:
15.07.2013. daudzpusējā sadarbības memoranda parakstīšana starp ACER
un regulatoriem par sadarbību un tirgus uzraudzības koordinēšanu;
dalība CEER un ACER plenārsēdēs;
dalība CEER/ACER Elektrības un Gāzes darba grupā;
dalība CEER Patērētāju darba grupā;
dalība ACER REMIT regulas ieviešanas darba grupā;
dalība ACER ERI darba grupā;
dalība CEER seminārā par viedskaitītājiem.
Pasta nozarē:
dalība ERGP plenārsēdēs;
dalība ERGP kontakttīkla sanāksmēs;
dalība ERGP Izmaksu/cenu regulēšanas darba grupā;
Eiropas pasta regulatoru komitejas (CERP) plenārsēde.
Visas nozares:
Nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES valstu regulatoriem
par dažādiem nozaru regulēšanas jautājumiem, tostarp 3.paketes ieviešanu
(neatkarīgā sistēmas operatora sertificēšanu, REMIT), ES kopējo interešu
projektiem u.c., izstrādājot dokumentus, aizpildot elektroniskus
informācijas pieprasījumus, aptaujas, atjaunojot datus, komentējot
konsultāciju dokumentus, paužot viedokli; nosūtītas >60 anketas u.c.
Citas starptautiskās organizācijas un institūcijas:
Sadarbība ar ERRU:
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
dalība ERRA prezidijā, Licencēšanas, Juridiskajā un Tarifu darba grupā
(Tarifu darba grupā vadīšana 1.pusg.), vadības sanāksmēs - prezentācijas,
anketas, dokumentu izstrāde;
dalība seminārā par ūdensapgādes regulēšanu;
sadarbība ar ICER;
sadarbība ar NARUC;
sadarbība ar ITU;
FTTH seminārs par infrastruktūras izvietošanu;
dalība ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Enerģētikas komisijas sesijā
par ilgtspējīgu enerģētikas attīstību;
sadarbība ar Florences Regulēšanas skolu:
ES enerģētikas likumdošanas forums; semināri par enerģētikas
infrastruktūras projektu izmaksu/ieguvumu analīzi un REMIT regulas
ieviešanu;
elektronisko sakaru regulēšanas kurss; sanāksme par ūdenssaimniecības
nozares regulēšanu Eiropā);
sadarbība ar NPS (seminārs sakarā ar Latvijas cenu apgabala atvēršanu);
sadarbība ar NPS:
dalība NPS Regulatoru padomē un NPS tirgus uzraudzības ekspertu darba
grupā pēc Latvijas cenu apgabala atvēršanas 03.06.2013;
03.10.2013. Baltijas regulatoru, ACER, NPS, KP sanāksmes organizēšana
par vairumtirgus darbību;
05.11.2013. dalība NPS reģionālajā sanāksmē, Regulatora prezentācija;
10.12.2013. NASDAQ OMX seminārs par finanšu darījumu biržu
elektroenerģijas fizisko tirgus darījumu risku apdrošināšanu un
piedāvātajiem produktiem; dalība sadarbības memoranda izstrādē starp
NPS un NPS Regulatoru padomē pārstāvētajiem regulatoriem;
sadarbība ar OECD:
dalība OECD regulatoru tīkla ad hoc grupā;
dalība OECD organizētajā ūdensapgādes regulatoru diskusijā par nozares
regulatoru platformas izveidi/gatavošanos pasaules ūdensapgādes
nozares/regulatoru forumam 2014.g.;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
14-15.11.2013. OECD ūdensapgādes nozares regulatoru tikšanās.
Regulators iesniedza datus par regulējamajām nozarēm OECD
pētījumam.

7.2.3.

Sadarbība ar citu
valstu regulatoriem.

Pastāvīgi

Mērķis: sadarboties ar citu
valstu regulatoriem kopējo
regulēšanas mērķu
sasniegšanai, pieredzes
iegūšanai par Regulatoram
aktuāliem specifiskiem
jautājumiem un Regulatora
pieredzes nodošanai.
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Regulatora pieredzes nodošana un pieredzes apmaiņa.
Elektronisko sakaru nozarē:
TAIEX/Kosovas elektronisko sakaru regulators Regulatora pieredze ES likumdošanas ietvara īstenošanā, t.sk., ekspertu
misija pie Kosovas elektronisko sakaru regulatora par radiofrekvencēm un
pakalpojumu kvalitāti;
Kosovas elektronisko sakaru regulatora vizīte autorizācijas lietās
22.01.2013.;
07.-12.04.2013. sadarbība un pieredzes nodošana Kosovas regulatoram
par platjoslas bezvadu sistēmu ieviešanu valstī (TAIEX projekts);
07.-13.04.2013. sadarbība un pieredzes nodošana Kosovas regulatoram
par pakalpojumu kvalitātes kontroli pakalpojumam piekļuve internetam
(TAIEX projekts);
TAIEX/Bosnijas regulators - (pakalpojumu kvalitāte; patērētāju tiesības;
piekļuve) ; sekundāro tiesību aktu atbilstības ES direktīvām vērtējums);
TAIEX/Horvātijas elektronisko sakaru regulators – 2 prezentācijas par
piekļuves jautājumiem;
TAIEX - prezentācijas par digitālo dienaskārtību Eiropai un platjoslas
ieviešanas projektu;
TAIEX/Tunisas regulators - par ES regulēšanas ietvaru un tā ieviešanu
Latvijā.
TAIEX/Nikozija – konsultācijas par tirgus analīzi.
Twinninga projekts ar Ukrainas regulatoru (skat.7.2.7. punktu);

Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Turcijas regulatora vizīte par piekļuves jautājumiem ES. 20.-22.05.2013.
sadarbība un pieredzes nodošana Turcijas regulatoram par pasīvas
infrastruktūras regulēšanas metodēm (TAIEX projekts).
20.-22.05.2013.;
TAIEX/Tunisas regulators - par platjoslas pakalpojumu attīstības
modeļiem un tendencēm.
dalība Īrijas elektronisko sakaru regulatora organizētajā diskusijā par
elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju jautājumiem;
dalība Austrumu partnerības Elektronisko sakaru regulatoru kontakttīkla
plenārsēdē;
Baltijas un Ziemeļvalstu elektronisko sakaru regulatoru seminārs.
22.05.2013.;
14.02.2013. divpusējas sadarbības ietvaros uzņemta Gibraltāra regulatora
pārstāvju vizīte;
TAIEX/Kipras valdības nekontrolētajās teritorijās salas ziemeļos – tirgus
analīzes procesu ieviešana un analīzes veikšana 2013.gadā un arī
2014.gadā.
Enerģētikas nozarē:
Twinninga projekts ar Gruzijas regulatoru (skat. 7.2.8.);
pieredzes apmaiņa par siltumapgādes un ūdensapgādes regulēšanu ar
Lietuvas enerģētikas regulatoru;
pieredzes apmaiņa ar Francijas regulatoru par vairumtirgu uzraudzību
sakarā ar REMIT ieviešanu;
23.9.2013. INOGATE delegācijas uzņemšana — 21 pārstāvis no Kaspijas
un Melnās jūras reģiona valstīm. Tēma – atjaunojamie energoresursi un
energoefektivitāte. 2 Regulatora prezentācijas.
Ūdensapgādes nozarē:
trīs Baltijas valstu konference par ūdensapgādi;
28.-29.11.2013. dalība FSR seminārā par Ūdensapgādes nozares
regulēšanu Eiropā.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Kopumā 2013.gadā Regulatora darbinieki sniedza ~80 prezentācijas.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

IRG un BEREC
plenārsēžu
organizēšana Rīgā
sadarbībā ar BEREC
Rīgas biroju.
Baltijas valstu
elektronisko sakaru
un pasta regulatoru
ikgadējās
10. sanāksmes
organizēšana.
Dalība Baltijas
elektroenerģijas
tirgus reģionālās
iniciatīvas procesā.

Mērķis: veicināt regulēšanas
harmonizāciju Eiropā.
Plenārsēdes tiek plānotas
2013.gada 26., 27.septembrī.

26.-27.09.2013.

3. cet.

Mērķis: veicināt regulatoru
pieredzes apmaiņu un
sadarbību.
Sanāksmi organizē rotācijas
kārtībā.

Sanāksme noritēja no 28.-30.08.2013.

Pastāvīgi

Mērķis: veicināt reģionālā
elektroenerģijas tirgus
attīstību ceļā uz vienotu ES
tirgu.

Baltijas elektrības tirgus reģionālās iniciatīvas (ERI) koordinēšana, t.sk.:
9.-10.05.2013. 15.Baltijas Elektroenerģijas tirgus mini — foruma/darba
grupas sanāksmju organizēšana/programmas izstrāde/prezentācijas;

3. cet.

Plenārsēdes noorganizētas, papildus organizēts arī nozarē iesaistīto
1.forums.

7-8.11.2013. 16.Baltijas Elektroenerģijas tirgus mini-forums/darba grupu
sanāksmes. Regulatora prezentācijas.
Baltijas valstu regulatoru kopīgās pozīcijas paziņošana par ilgtermiņa
riska mazināšanas instrumentu ieviešanu pārslodžu vadībai.
Informācija par mini — forumu rezultātiem sniegta ACER;
iesniegtas ceturkšņu atskaites CEER/ACER; sagatavota informācija par
Baltijas reģionu CEER/ACER gada pārskatam/RI konferencei/ACER
mājas lapai.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
Pastāvīga informācijas apmaiņa starp Baltijas valstu regulatoriem un
citiem elektrības tirgus dalībniekiem.
Baltijas ERI darba plāna 2011.-2014. gadam regulāra atjaunošana
atbilstoši EK BEMIP dokumentam.
Dalība ACER ERI darba grupā.
Dalība EK/ACER darba grupā par Baltijas starpsavienojumu plānu
(BEMIP).

7.2.7.

Dalība Twinning
projektā sadarbībā ar
Ukrainas, Spānijas
un Zviedrijas
regulatoriem.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
profesionālās pieredzes
apmaiņu un zināšanu
nodošanu partneriem.
Saskaņā ar Twinning projekta
aktivitāšu plānu.

18.12.2013. Regulatora iniciētā tikšanās ar Igaunijas, Lietuvas un Somijas
regulatoriem par PCI projektiem.
Nodrošināta Twinning projekta ieviešana Ukrainā:
25.03.2013.-29.03.2013. par autorizācijas režīma ieviešanu;
20.05.2013.-24.05.2013. par radiofrekvenču spektra pārvaldību;
17.06.2013.-20.06.2013. par universālā pakalpojumu regulēšanu, t.sk.
apjoma noteikšanu, sniedzēja izvēli, izmaksu noteikšanu un aprēķinu un
kompensāciju;
13.08.2013.-16.08.2013. Bundesnetzagentur Regulatora eksperts par
platjoslas pakalpojumu pieejamības veicināšanas pieredzi Eiropas
Savienībā, ārpus ES likumdošanas noteiktajam;
20.08.2013.-23.08.2013. par nacionālo regulējošo iestāžu funkcionēšanu
Eiropas Savienībā un to sadarbību ar citām valsts pārvaldes iestādēm;
02.09.2013.-06.09.2013. par tīkla neitralitātes, lietotāju pilnvarošanas un
tiesību aizsardzības jautājumiem, kā arī kvalitātes jautājumiem;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
22.10.2013.-25.10.2013. – gala ziņojuma apspriešana un 1. komponenta
noslēgšana.

7.2.8.

Dalība Twinning
projektā sadarbībā ar
Gruzijas un Austrijas
regulatoriem.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
profesionālās pieredzes
apmaiņu un zināšanu
nodošanu partneriem.
Saskaņā ar Twinning projekta
aktivitāšu plānu.

8.
8.1.

Regulatora attīstība un darbības nodrošināšana
Darbinieku
Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt augsti
profesionālo
profesionālu un zinošu
zināšanu un darba
personālu Regulatorā.
prasmju
Saskaņā ar izpilddirektora
pilnveidošana.
apstiprinātu plānu.

8.2.

Iekšējo auditu
veikšana.

Pastāvīgi

Mērķis: ar neatkarīgām un
objektīvām darbībām
pilnveidot iekšējās kontroles
sistēmu Regulatorā.
Saskaņā ar priekšsēdētāja
apstiprinātu plānu.
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12.11.2013.Twinning projekta noslēguma konference. Apstiprināts
Regulatora gala ziņojums. Projekts kopumā tiks noslēgts pēc Eiropas
Komisijas finanšu audita un maksājumu izlīdzināšanas Twinning projekta
partneriem (prognozēts - 2014.gada 1.pusgads).
Regulatora dalība Twinning projektā 2013.gadā ir nodrošināta saskaņā ar
Austrijas regulatora izstrādāto Twinning projekta plānu no 20.01.2013.
līdz 25.01.2013., no 24.02.2013. līdz 02.03.2013. un no 19.05.2013. līdz
24.05.2013.
Twinning projekta ietvaros nodotas zināšanas par ES jaunā enerģētikas
likumdošanas ietvara ieviešanu un par regulēto aktīvu bāzes definēšanu
un aprēķināšanu.

Regulāri nodrošināta apmeklētība, atbalstot darbinieku apmācību dažāda
veida un rakstura semināros, kursos, u.c. mācību pasākumos – kopā
70 pasākumi.
Papildus tam 3 darbinieki piedalījās Francijas Kultūras centra
organizētajos franču valodas kursos.
Dalība mācībās Florences Regulēšanas Skolā – Elektronisko sakaru un
mediju regulēšanas apmācība.
Veikti 8 auditi:
1. 18.01.2013. „Tehniskā un saimnieciskā atbalsta un darba vides
plānošana, nodrošināšana, materiālo vērtību, iekārtu apkope un kontrole”;
2. 26.03.2013. „IT politika un organizācija, IT projektu vadība, datu bāzu,
tīkla vadība, drošība un kontrole IT sistēmā, neplānotu, neparedzētu
apstākļu novēršanos vadība”;
3. 17.06.2013. „Licenču un ierobežoto resursu pārvaldība”;

Nr. p.k.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Kvalitātes vadības
sistēmas
dokumentācijas
uzturēšana.
Izstrādāt Regulatora
rīcības plānu
2014. gadam.

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt kvalitātes
vadības sistēmas
dokumentācijas saglabāšanu.

4. cet.

Regulatora budžeta
procesa
nodrošināšana.
2013. gada budžeta
izpildes rezultāti.

Pastāvīgi

Mērķis: organizēt Regulatora
darbu, nodrošināt efektīvu
finansējuma izlietošanu,
iekļaujot skaidrojumu par
plānoto finansējuma
izlietojumu, informēt
lietotājus un komersantus.
Pēc izskatīšanas padomes
sēdē publicē Regulatora
mājas lapā internetā.
Mērķis: nodrošināt
Regulatora darbības
finansēšanu.
Mērķis: nodrošināt padomi ar
informāciju par budžeta
līdzekļu izlietojumu.

2- 4. cet.
(P)
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4. 17.06.2013. „Licenču un regulējamo nozaru nosacījumu izpildes
uzraudzība”;
5. 23.08.2013. „Tirgus analīze elektronisko sakaru nozarē”;
6. 30.10.2013. „Sadarbības ar starptautiskajām organizācijām plānošana,
izpilde un kontrole”;
7. 14.11.2013. „Elektronisko sakaru nozares pakalpojumu kvalitātes
projektu vadība, datu bāzu, tīkla vadība, drošība un kontrole”;
8. 09.12.2013. „Fizisko personu datu apstrāde un aizsardzība. Interešu
konflikta iespējamība”.
Nodrošināta.

20.12.2013. Rīcības plāna projekts iesniegts izskatīšanai 08.01.2014.
padomes sēdē.

Skat. 8.5.1. un 8.5.2. punktu.
10.04.2013. padomes sēdē izskatīti 3 mēnešu budžeta izpildes rezultāti
(prot. Nr. 14, 3.p.).
31.07.2013. padomes sēdē izskatīti 6 mēnešu budžeta izpildes rezultāti
(prot. Nr. 28, 9.p.).
23.10.2013. padomes sēdē izskatīti 9 mēnešu budžeta izpildes rezultāti
(prot. Nr. 40, 4.p.).

Nr. p.k.
8.5.2.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Veicamais
pasākums
2014. gada budžeta
projekts (P) un
Rīcības plānā
2014. gadam
iekļaujamie
uzdevumi.
Pretkorupcijas
pasākumu plāna
izstrāde.

Ziņojums par
veicamajiem
pasākumiem eiro
ieviešanas kontekstā.
Darba vides
pilnveidošana.

Valsts iepirkumu
organizēšana un
nodrošināšana.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

Mērķis: nodrošināt budžeta
līdzekļu plānošanu un
līdzekļu izlietojuma
pamatojumu.

28.08.2013. padomes sēdē apstiprināts 2014.gada budžeta projekts un
Rīcības plānā 2014.gadam iekļaujamie uzdevumi (prot. Nr. 32, 9.p.).

4. cet.

Pēc tam, kad ir definēts valsts
līmeņa plāns.

3. cet.

Mērķis: nodrošināt Padomi ar
informāciju un Regulatora
darbības sagatavošanu pārējai
uz eiro valūtu.
Mērķis: nodrošināt drošus
normatīvo aktu prasībām
atbilstošus darba apstākļus.

Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.2013.gadam, kas atbalstīta ar Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra
rīkojumu Nr.654, 26.punktam 2009.gada 7.decembrī apstiprināts
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pretkorupcijas pasākumu
plāns 2010.-2013.gadam. Līdz pārskata sagatavošanas brīdim nav
izstrādāta (nav stājusies spēkā) Korupcijas novēršanas un apkarošanas
programma turpmākajiem periodiem vai cits ārējais tiesību akts, no kura
izrietētu Regulatora pretkorupcijas pasākumu plāna turpmākajiem
periodiem izstrāde,
Pabeigtas nepieciešamās procedūras, kas saistītas ar euro ieviešanu
Latvijā. Veikti nepieciešamie grozījumi Regulatora ārējos un iekšējos
normatīvaos aktos.

2.-4. cet.

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Mērķis: nodrošināt
Regulatora darbību.
Saskaņā ar izpilddirektora
apstiprinātu plānu.

Veikta darba vietu iekārtojuma apsekošana un vajadzību apzināšana,
iesaistot darba aizsardzības speciālistu, konstatēto darba vides risku
dokumentēšana un citi pasākumi atbilstoši darba vides iekšējās
uzraudzības plānam.
Izsludināti 20 iepirkumi:
1. SPRK 2013/27 atklāts konkurss „Regulatora integrētās informācijas
sistēmas (RIS) specifikācijas izstrāde un RIS izstrādes un ieviešanas
uzraudzība” – 22.05.2013. pārtraukts;
2. SPRK 2013/41 „Biroja tehnikas toneru kasetņu piegāde”— SIA
„Sufficio”;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
3. SPRK 2013/157 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas terminālu modernizācija un
Telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas tehniskais atbalsts un
administrēšana” - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BELAM - RĪGA”
(skat. 8.11.punktu);
4. SPRK 2013/163 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telpu
uzkopšana” - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „L & T”;
5. SPRK 2013/172 „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darba vajadzībām”17.04.2013. pārtraukts;
6. SPRK 2013/209 „Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām” – SIA „SSF
Apsardze”;
7. SPRK 2013/231 „Septiņu jaunu automašīnu pilna servisa noma
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām”- sabiedrība
ar ierobežotu atbildību „Pilna Servisa Līzings”;
8. SPRK 2013/274 „Tālruņu un DSL līniju ierīkošana, tālruņu līniju
pārvietošana, abonēšana, izsaukumu veikšana SIA „Lattelecom”
elektronisko sakaru tīklā un no SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru
tīkla uz citu elektronisko sakaru operatoru elektronisko sakaru tīkliem, kā
arī izsaukumu rezultātu pārraide pa DSL līniju elektronisko sakaru
pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšanai”- sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Lattelecom”;
9. SPRK 2013/280 „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darba vajadzībām”SIA „IDEJU KONSTRUKCIJA”;
10. SPRK 2013/360 „Degvielas iegāde Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas dienesta transportlīdzekļiem”- sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „RusLatNafta”;
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs
11. SPRK 2013/390 „Pakalpojumi, kas saistīti ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas darbinieku komandējumu
organizēšanu”- SIA “CEĻOJUMU BIROJS “EXPRESS TRAVEL””;
12. SPRK 2013/493 „10 (desmit) stacionāro datoru ar programmatūru, 4
(četru) portatīvo datoru ar programmatūru, 40 (četrdesmit) monitoru un 3
(trīs) serveru iegāde Komisijas darba vajadzībām” – pārtraukts;
13. SPRK 2013/512 „10 (desmit) stacionāro datoru ar programmatūru, 4
(četru) portatīvo datoru ar programmatūru, 40 (četrdesmit) monitoru un 3
(trīs) serveru iegāde Komisijas darba vajadzībām” AS „CAPITAL”, SIA „ATEA”, SIA „BALTIJAS INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS”;
14. SPRK 2013/618 „Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja no
jauna izbūvēto un rekonstruēto elektroenerģijas sadales sistēmas objektu
izmaksu izvērtējums” – SIA „MMX Energy”;
15. SPRK 2013/631 „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darba vajadzībām” – SIA
„ĒDELVEISS EG”;
16. SPRK 2013/685 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu gadu.” – pārtraukts;
17. SPRK 2013/694 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu gadu.” Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle;
18. SPRK 2013/677 „Ziņu aģentūru „LETA” un „BNS-Latvija”
pakalpojumu abonēšana uz vienu gadu (saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 8.prim panta desmito daļu)” – SIA „LETA”, SIA „BNS-Latvija”;
19. SPRK 2013/710 „Mediju monitoringa pakalpojumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām uz vienu gadu” – SIA
„Mediju Monitorings”;
20. SPRK 2013/711 Atklāts konkurss „Komersantu informācijas ievades
un apstrādes sistēmas (IIAS) izstrāde un uzturēšana” – turpinās.
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Nr. p.k.
8.10.

8.11.

8.12.

Veicamais
pasākums

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Regulatora integrētās
informācijas
sistēmas izstrāde.

1.-4. cet.

Mērķis: novērst Regulatora
informācijas sistēmās
konstatētos trūkumus un
apmierināt definētās
vajadzības saskaņā ar
Regulatora informācijas
sistēmas attīstības koncepciju.
Mērķis: nodrošināt mūsdienu
prasībām atbilstošu kontroles
sistēmas aparatūru.

22.05.2013. pārtraukts Regulatora 2013/27 izsludinātais atklātais
konkurss „Regulatora integrētās informācijas sistēmas (RIS)
specifikācijas izstrāde un RIS izstrādes un ieviešanas uzraudzība”.

3. cet.

Mērķis: nodrošināt kontroles
sistēmu iekārtu atbilstību
interneta piekļuves mūsdienu
prasībām (3G un 4G
mērījumiem).
Mērķis: nodrošināt jaunas
telpas sakarā ar patreizējā
nomas līguma izbeigšanos.
Mērķis: nodrošināt publisko
atklāto informāciju.

Veikta interneta pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmas ITEST satura
noformēšana un periodiska aktualizācija; interneta piekļuves pakalpojumu
kvalitātes mērījumiem izveidots un dažādās vietās Latvijas teritorijā
uzstādīts mobilā interneta mērījumu termināls, kas nodrošina
automatizētu ilgstošu mērījumu veikšanu un kvalitātes monitoringa
iespējas dažādos laika periodos.
No 22.04.2013. Regulators uzsāka darbu jaunajās telpās Ūnijas ielā 45,
Rīgā. Jauno telpu iekārtošana turpinās.

Balss telefonijas
pakalpojuma
kvalitātes kontroles
sistēmas
modernizācijas
3. posms.
Interneta piekļuves
pakalpojuma
kvalitātes kontroles
sistēmas
paplašināšana.

2. cet.

8.13.

Jaunu biroja telpu
iekārtošana.

1.-4. cet.

8.14.

Jaunas mājas lapas
izveidošana.

2. cet.

8.15.

Regulatora
stratēģijas 2014.2016. gadam
izstrāde.

2. cet.
(P)

Izpildes komentārs

Mērķis: nodrošināt
Regulatora pārskatāmu
darbību vidējā termiņā.

17.12.2013. izsludināta iepirkuma procedūra Nr. SPRK 2013/711 —
atklāts konkurss „Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēmas
(IIAS) izstrāde un uzturēšana”.
Modernizācijas 3. posms pabeigts.
Iegādātas balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas
mēriekārtas un nodrošināta to izmantošana mērījumiem.

Jaunā mājas lapa publiskota 31.05.2013.
Regulatora stratēģisko darbības virzienu projekts sagatavots vienlaicīgi ar
Regulatora 2014.gada budžeta projektu.
20.12.2013. Regulatora stratēģisko darbības virzienu 2014.-2016.gadam
projekts iesniegts izskatīšanai 08.01.2014. padomes sēdē.
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Nr. p.k.

Veicamais
pasākums

8.16.

Regulatora
komunikācijas
stratēģijas 2014.2016. gadam
izstrāde.

8.17.

Izstrādāt regulatora
korporatīvo
identitāti.
Organizēt
socioloģisko
pētījumu par
sabiedrības viedokļa
izzināšanu par
Regulatora
atpazīstamību,
kompetenci un
uzticamību.
Organizēt
regulējamo
komersantu
apmierinātības
pētījumu par
Regulatora darbu.

8.18.

8.19.

Termiņš

Mērķis/piezīmes

Izpildes komentārs

2.-3. cet.

Mērķis: izstrādāt
komunikācijas stratēģiju
saskaņā ar Regulatora
stratēģiju 2014.2016. gadam, kā arī pētījumu
datiem par sabiedrības un
regulējamo komersantu
viedokli.
Mērķis: ieviest vienotus
principus korporatīvajai
identitātei.
Mērķis: izzināt sabiedrības
viedokli un vērtējumu par
Regulatora, tās atpazīstamību,
kompetenci un uzticamību.

Veikti pētījumi par sabiedrības un regulējamo komersantu viedokli (sk.
8.18. un 8.19. punktu). Regulatora darba uzdevumi misijas un vīzijas
īstenošanai precizēti 2013.gada 2.pusgadā. Apkopotie dati un formulētie
uzdevumi ņemami vērā, izstrādājot komunikācijas stratēģiju.
Komunikācijas stratēģijas izstrāde atlikta uz 2014.gadu, un tā tiks veidota
atbilstoši apstiprinātajiem Regulatora stratēģiskajiem darbības virzieniem
2014.- 2016. gadam.

Mērķis: veikt pētījumu par
regulējamo komersantu
apmierinātību ar Regulatora
darbu, informācijas apmaiņu,
saziņu, sadarbības kvalitāti.

Organizēts pētījums, lai izzinātu regulējamo komersantu viedokli par
Regulatora darbu.

1. cet.

1. cet.

1. cet.

Nodrošināta korporatīvās identitātes elementu mākslinieciskā izstrāde un
turpinās pielietošanas ieviešana.
Organizēts pētījums, lai izzinātu sabiedrības viedokli par Regulatora
atpazīstamību, kompetenci un uzticamību.

Saīsinājumi: ES – Eiropas Savienība, EK- Eiropas Komisija, MK – Ministru kabinets, VSS – Valsts sekretāru sanāksme, 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, SAn – Sabiedrisko attiecību nodaļa, SAd Sistēmu analīzes departaments, Rn – reģionu nodaļas, (P) – padomes lēmums, Regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, HES – hidroelektrostacija,
BEMIP - Baltic electricity Market interconnection plan, PCI – Project of Common Interest), ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

77
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