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 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīcības plāna 2014.gadam izpilde 
 

Nr. p.k. Veicamais pasākums Termiņš Mērķis/piezīmes Izpildes komentārs 

1 2 3 4 5 

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

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana un reģistrēšana 

1.1.1. Licenču izsniegšana (P) un 

komersantu reģistrēšana. 

Pastāvīgi  Mērķis: attīstīt konkurenci, nodrošināt 

komersanta  

atbilstību noteiktajām prasībām  

regulējamās nozarēs, kā arī tiesības sniegt 

sabiedrisko pakalpojumu.  

Viena mēneša laikā pēc  

komersanta iesnieguma un  

dokumentu saņemšanas.  

Enerģētikas nozarē izsniegtas 8 licences: 

1. SIA „MS siltums” siltumenerģijas pārvades un sadales licence - 

05.03.2014. lēmums Nr.31 (prot. Nr.8, 4.p.); 

2. SIA „CIEMATS” siltumenerģijas pārvades un sadales licence - 

14.05.2014. lēmums Nr.111 (prot. Nr.17, 3.p.); 

3. SIA „Uni-enerkom” siltumenerģijas pārvades un sadales licence -  

11.06.2014. lēmums Nr.154 (prot. Nr.20, 3.p.); 

4. SIA „VIDZEMES ENERĢIJA” siltumenerģijas pārvades un 

sadales licence - 18.06.2014. lēmums Nr.185 (prot. Nr.21, 1.p.); 

5. SIA „KALTESS” siltumenerģijas pārvades un sadales licence - 

02.07.2014. lēmums Nr.191 (prot. Nr.22, 1.p.); 

6. SIA “AIZKRAUKLES SILTUMS” siltumenerģijas pārvades un 

sadales licence - 28.08.2014. lēmums Nr.220 (prot. Nr.30, 1.p.); 

7. SIA “NPC Serviss” siltumenerģijas pārvades un sadales licence - 

01.10.2014. lēmums Nr.249 (prot. Nr.33, 2.p.); 

8. SIA “Priekules siltumtīkli”  siltumenerģijas pārvades un sadales 

licence - 18.12.2014. lēmums Nr.340 (prot. Nr.43, 1.p.). 

 

Enerģētikas nozarē reģistrēti: 

elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – 16 komersanti; 

siltumenerģijas ražotāju reģistrā – 4 komersanti; 

siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – 5 komersanti. 

Elektronisko sakaru nozarē reģistrēti 34 komersanti. 

 

Pasta nozarē reģistrēti 7 komersanti. 

 

Ūdenssaimniecības nozarē izsniegtas 16 licences: 

1. valsts AS „Starptautiskā Lidosta „Rīga”” -  26.03.2014. lēmums 

Nr.43 (prot. Nr.11, 3.p.); 

2. SIA „Šlokenbeka” -  09.04.2014. lēmums Nr.59 (prot. Nr.12, 1.p.); 

3. SIA „LIELVĀRDES REMTE” -  16.04.2014. lēmums Nr.86 (prot. 

Nr.13, 9.p.); 

4. SIA „Art Tehno” -  23.04.2014. lēmums Nr.88 (prot. Nr.14, 1.p.); 
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5. SIA”PREIĻU SAIMNIEKS” -  30.04.2014. lēmums Nr.93 (prot. 

Nr.16, 1.p.); 

6. pašvaldības SIA „Jaunpils KS” -  30.04.2014. lēmums Nr.94 (prot. 

Nr.16, 2.p.); 

7. SIA „LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

-  11.06.2014. lēmums Nr.152 (prot. Nr.20, 1.p.); 

8. SIA „Rojas DzKU” -  11.06.2014. lēmums Nr.153 (prot. Nr.20, 

2.p.); 

9. SIA „Latio Namsaimnieks” - 18.06.2014. lēmums Nr.186 (prot. 

Nr.21, 2.p.); 

10. AS „Olaines ūdens un siltums” -  23.07.2014. lēmums Nr.203 

(prot. Nr.25, 2.p.);  

11. SIA „JŪRMALAS ŪDENS” -  06.08.2014. lēmums Nr.210 (prot. 

Nr.27, 1.p.); 

12. SIA „Gārsenes Komunālie pakalpojumi” -  20.08.2014. lēmums 

Nr.217 (prot. Nr.29, 1.p.); 

13. SIA „Lubānas KP ” -  03.09.2014. lēmums Nr.236 (prot. Nr.31, 

2.p.); 

14. SIA „Firma „Albatross”” Tukuma rajonā -03.09.2014. lēmums 

Nr.237 (prot. Nr.31, 3.p.); 

15. SIA “KŪDRINIEKS” - 09.10.2014. lēmums Nr.255 (prot. Nr.34, 

1.p.); 

16. SIA “Ūdensnesējs Serviss” - 16.10.2014. lēmums Nr.262 (prot. 

Nr.35, 2.p.). 

 

Regulators 23.10.2014. apstiprināja vispārējās atļaujas un reģistrācijas 

noteikumus ūdenssaimniecības nozarē. Regulators komersantu 

reģistrā pēc savas iniciatīvas reģistrēja visus ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzējus, kuriem vispārējās atļaujas un reģistrācijas 

noteikumu ūdenssaimniecības nozarē spēkā stāšanās dienā (noteikumi 

stājas spēkā 28.10.2014.) bija spēkā licence ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanai. Komersantu reģistrā tika piereģistrēti 149 

komersanti. 

 

Dzelzceļa transporta nozarē izsniegta 1 licence: SIA „LDZ CARGO” 

-  19.02.2014. lēmums Nr.20 (prot. Nr.6, 7.p.). 
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1.1.2. Licenču (P) un reģistru 

grozīšana. 

Pastāvīgi  Mērķis: nodrošināt regulējamo nozaru 

komersantu darbības atbilstību 

noteiktajām prasībām, kā arī tiesības 

sniegt sabiedrisko pakalpojumu. Viena 

mēneša laikā pēc komersanta iesnieguma 

un dokumentu saņemšanas. 

Enerģētikas nozarē veikti grozījumi 4 licencēs: 

1. SIA „Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas pārvades un 

sadales licencē -26.03.2014. lēmums Nr.44 (prot. Nr.11, 5.p.); 

2. SIA „LIMBAŽU SILTUMS” siltumenerģijas pārvades un sadales 

licencē -30.04.2014. lēmums Nr.95 (prot. Nr.16, 3.p.); 

3. SIA “VALMIERAS SILTUMS” siltumenerģijas pārvades un 

sadales licencē -13.08.2014. lēmums Nr.215 (prot. Nr.28, 4.p.); 

4. SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” siltumenerģijas pārvades un 

siltumenerģijas sadales licencēs - 01.10.2014. lēmums Nr.248 

(prot. Nr.33, 1.p.). 

 

Enerģētikas nozarē veikti 97 grozījumi komersantu reģistros. 

 
Ūdenssaimniecības nozarē veikti grozījumi 7 licencēs: 

1. SIA „ZILUPES LTD” - 29.01.2014. lēmums Nr.5 (prot. Nr.4, 

1.p.); 

2. SIA „ORNAMENTS” - 19.02.2014. lēmums Nr.18 (prot. Nr.6, 

5.p.); 

3. SIA „Smiltenes NKUP” -  26.02.2014. lēmums Nr.26 (prot. Nr.7, 

1.p.); 

4. SIA „Ādažu Ūdens” - 05.03.2014. lēmums Nr.30 (prot. Nr.8, 3.p.); 

5. SIA”KULDĪGAS ŪDENS” - 26.03.2014. lēmums Nr.41 (prot. 

Nr.11,1.p.); 

6. SIA „RĪGAS ŪDENS” - 14.05.2014. lēmums Nr.109 (prot. Nr.17, 

1.p.); 

7. SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” - 03.09.2014. 

lēmums Nr.238 (prot. Nr.31, 4.p.). 

 

Ūdenssaimniecības nozarē veikti 8 grozījumi komersantu reģistrā: 

1. SIA “TALSU ŪDENS”;  

2. SIA “SALTAVOTS”;  

3. SIA “Ikšķiles māja”; 

4. SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”; 

5. SIA “Komunālserviss TILDe”; 

6. SIA “ASILEKS”; 

7. Ropažu novada SIA “CIEMATS”; 

8. SIA “Šlokenbeka”. 
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1.1.3. Licenču anulēšana 

(atcelšana), pakalpojumu 

sniegšanas pārtraukšana, 

komersantu darbības 

apturēšana pārkāpumu 

gadījumos. 

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt pārkāpumu novēršanu 

un regulējamo nozaru komersantu 

darbības atbilstību noteiktajām prasībām. 

Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. 

Enerģētikas nozarē anulētas 2 licences: 

1. SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas ražošanas, pārvades, 

sadales un realizācijas licence - 19.02.2014. lēmums Nr.21 (prot. 

Nr.6, 8.p.); 

2. SIA “Pils rajona namu pārvalde” siltumenerģijas pārvades un 

sadales licence -23.07.2014. lēmums Nr.202 (prot. Nr.25, 1.p.). 

 

Enerģētikas nozarē izslēgti (pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana uz 

komersanta iesnieguma pamata vai citos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos): 

no elektroenerģijas ražotāju reģistra – 30 komersanti; 

no elektroenerģijas tirgotāju reģistra –10 komersanti; 

no siltumenerģijas ražotāju reģistra – 29 komersanti; 

no siltumenerģijas tirgotāju reģistra – 3 komersanti. 

 
Elektronisko sakaru nozarē:  
izslēgti 55 komersanti;  

ir konstatēts vispārējās atļaujas pārkāpums 30 komersantiem;  

ir pieņemts lēmums par darbības apturēšanu 24 komersantiem. 

Pasta nozarē: 

izslēgti 5 komersanti; 

ir pieņemts lēmums par darbības apturēšanu uz laiku 5 komersantiem. 

 

Ūdenssaimniecības nozarē anulētas 8 licences: 

1. SIA „Šēderes pakalpojumi” - 19.02.2014. lēmums Nr.19 (prot. 

Nr.6, 6.p.); 

2. SIA „PELČINIEKS” - 26.03.2014. lēmums Nr.42 (prot. Nr.11, 

2.p.); 

3. SIA „STRABAG” - 09.04.2014. lēmums Nr.59 (prot. Nr.12, 1.p.); 

4. SIA „Valkas Tehnika” - 14.05.2014. lēmums Nr.110 (prot. Nr.17, 

2.p.); 

5. valsts AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” -28.05.2014. lēmums 

Nr.138 (prot. Nr.19, 1.p.); 

6. SIA „Smart Property Management” -14.08.2014. lēmums Nr.214 

(prot. Nr.28, 1.p.); 

7. SIA “Ādaži –Triāde” - 03.09.2014. lēmums Nr.235 (prot. Nr.31, 

1.p.); 

8. SIA „Ūdensnesējs” - 16.10.2014. lēmums Nr.261 (prot. Nr.35, 
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1.p.). 

Ūdenssaimniecības nozarē izslēgti 4 komersanti no komersantu 

reģistra: 

1. SIA “Stendes nami”; 

2. SIA “Siltumiņš”; 

3. SIA “Vārzu komunālserviss”; 

4. SIA “Bēnes nami”. 

1.1.4. Elektroenerģijas pārvades 

sistēmas operatora atbilstības 

sertificēšanas prasībām 

izvērtēšana. 

2. cet. Mērķis: nodrošināt pārvades sistēmas 

operatora atbilstību Elektroenerģijas 

tirgus likuma prasībām. 

09.07.2014. lēmums Nr.195 „Par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora atbilstību sertificēšanas prasībām” (prot. Nr.23, 3.p.). 

1.1.5. Pārvades sistēmas attīstības 

10 gadu plāna apstiprināšana. 

3. cet. (P) Mērķis: nodrošināt pārvades sistēmas 

ilgtermiņa attīstību atbilstoši 

Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām. 

Apstiprināts elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns laika 

periodam no 2015.gada līdz 2024.gadam. 

13.08.2014. lēmums Nr.216 “Par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

attīstības plānu” (prot. Nr.28, 5.p.). 

1.1.6. Atzinums par sadales sistēmas 

operatora neatkarības 

nodrošināšanai veikto 

pasākumu pietiekamību. 

2. cet. (P) Mērķis: nodrošināt sadales sistēmas 

operatora atbilstību Elektroenerģijas 

tirgus likuma prasībām. 

16.04.2014. lēmums Nr.87 „Par sadales sistēmas operatora neatkarības 

nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību” (prot. Nr.13, 10.p.).  

1.1.7. Atzinums par pārvades 

sistēmas operatora neatkarības 

nodrošināšanai veikto 

pasākumu pietiekamību. 

2. cet. (P) Mērķis: nodrošināt pārvades sistēmas 

operatora atbilstību Elektroenerģijas 

tirgus likuma prasībām. 

09.07.2014. lēmums Nr.195 „Par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora atbilstību sertificēšanas prasībām” (prot. Nr. 23, 3.p.). 

1.1.8.  Atzinums par elektroenerģijas 

sistēmas īpašnieka spēju 

ievērot Elektroenerģijas tirgus 

likumā noteiktās saistības. 

2. cet. (P) Mērķis: nodrošināt sistēmas īpašnieka 

atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 

prasībām. 

09.07.2014. lēmums Nr.194 „Par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka 

neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību” (prot. Nr. 

23, 2.p.); 

 09.07.2014. lēmums Nr.195 „Par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

operatora atbilstību sertificēšanas prasībām” (prot. Nr. 23, 3.p.). 

1.1.9. Lēmums par pārrobežu 

izmaksu sadali ieguldījumu 

pieprasījumiem kopējo 

interešu projektiem 

elektroenerģijas nozarē. 

2. cet. (P) Mērķis: Energoinfrastruktūras regulas 

prasību izpilde. 

09.04.2014. lēmums Nr.77 „Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu 

interešu projektam „Iekšzemes līnija posmā Ventspils, Tume un Imanta 

(LV)” (prot. Nr.12, 21.p.); 

23.04.2014. lēmums Nr.90 „Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu 

interešu projektiem „Starpsavienojums starp Kilingi- Nomme (EE) un 

Rīgas TEC 2 apakšstaciju (LV)” un „Iekšējā līnija starp Harku un Sindi 

(EE)”” (prot. Nr.14, 3.p.). 
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1.1.10. Lēmums par pārrobežu 

izmaksu sadali ieguldījumu 

pieprasījumiem kopējo 

interešu projektiem gāzes 

nozarē. 

2. cet. (P) Mērķis: Energoinfrastruktūras regulas 

prasību izpilde. 

30.04.2014. lēmums Nr.96 „Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu 

interešu projektam „Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācija 

un paplašināšana”” (prot. Nr.16, 4.p.);  

30.04.2014. lēmums Nr.97 „Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu 

interešu projektam „Klaipēdas- Kiemenai cauruļvada jaudas 

palielināšana Lietuvā”” (prot. Nr.16, 4.p.). 

1.1.11. Noslēgto starpsavienojumu 

līgumu ievadīšana datu bāzē, 

datu analīze un līgumu 

uzraudzība.  

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt elektronisko sakaru 

komersantu darbības atbilstību 

noteiktajām prasībām. Pēc 

starpsavienojumu līguma vai tā grozījumu 

saņemšanas. 

Ir pabeigts darbs pie sistēmas rokasgrāmatu sagatavošanas. 

Datu bāzē ir ievadīta pamatinformācija par noslēgtajiem līgumiem. 

Saņemti 6 grozījumi un 4 jauni līgumi. 

1.2. Ierobežoto resursu lietošanas tiesību piešķiršana  

1.2.1. Radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršana.  

Pastāvīgi (P) Mērķis: veicināt pakalpojumu sniegšanu. 

Sešu nedēļu laikā pēc komersanta 

pieprasījuma saņemšanas. 

26.03.2014. lēmums Nr.45 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TALK POINT””; 

18.06.2014. lēmums Nr.190 „Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām ārvalstu komersanta filiālei „INMARSAT VENTURES 

LIMITED Latvijas filiāle””. 

1.2.2. Numerācijas lietošanas tiesību 

piešķiršana. 

Pastāvīgi (P) Mērķis: veicināt pakalpojumu sniegšanu. 

Trīs nedēļu laikā pēc komersanta 

pieprasījuma saņemšanas. 

Pieņemti 188 lēmumi par numerācijas lietošanas tiesībām. 

1.2.3. Konkursu (izsoļu) 

radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanai 

organizēšana. 

Pastāvīgi 

 (P) 

Mērķis: veicināt pakalpojumu sniegšanu. 

Astoņu mēnešu laikā pēc komersanta 

pieprasījuma saņemšanas. 

Komersantu pieprasījumi nav saņemti. 

1.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības, noteikto saistību izpildes un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzība 

1.3.1. Licenču un vispārējo atļauju 

nosacījumu izpildes 

uzraudzība. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt regulējamo nozaru 

komersantu darbības atbilstību 

noteiktajām prasībām. 

Saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu 

grafiku vai ārkārtas pārbaužu gadījumos. 

Veiktas komersantu darbības atbilstības licenču un vispārējo atļauju 

nosacījumiem pārbaudes. 

 
Enerģētikas nozarē veiktas 60 pārbaudes. 

 

Ūdenssaimniecības nozarē veiktas 50 pārbaudes. 

 

Dzelzceļa transporta nozarē veiktas 3 pārbaudes. 

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē veiktas 2 pārbaudes. 
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Elektronisko sakaru nozarē ierosinātas 77 administratīvo pārkāpumu 

lietas. 

 

Pasta nozarē nosūtītas 32 vēstules pasta komersantiem par izdarītu 

vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpumu. 

1.3.2. Elektronisko sakaru 

komersantiem ar būtisku 

ietekmi tirgū saistību 

noteikšana, pārskatīšana, 

izpildes uzraudzība. 

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt elektronisko sakaru 

komersantu ar būtisku ietekmi tirgū 

darbības atbilstību noteiktajām saistībām. 

Veikta fiksētās pabeigšanas tirgus analīze (Tirgus Nr.3) un uzsākta 

nacionālā konsultācija (19.02.2014. padomes sēde). 

Veikta mobilās pabeigšanas tirgus analīze (Tirgus Nr.7) un uzsākta 

nacionālā konsultācija (11.06.2014. padomes sēde). 

Ziņojuma par tirgus analīzi gatavošana un saņemto datu apstrāde par 

Eiropas Komisijas 2007.gada 17.decembra Ieteikumā 2007/879/EK 

minēto tirgu Nr.6 – nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība. 

Ziņojums par balss savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā 

individuālajā publiskajā telefonu tīklā tirgus analīzi (04.11.2014. prot. 

Nr.37, 3.). 

04.11.2014. lēmums Nr.283 “Par būtisku ietekmi savienojumu 

pabeigšanas fiksētā vietā individuālajā publiskajā telefonu tīklā tirgū” 

(prot. Nr.37, 3.p.). 

Ziņojums par balss savienojumu pabeigšanas individuālajos mobilajos 

tīklos tirgus analīzi (20.11.2014. prot. Nr.39, 10.p.). 

Darbs pie SIA “Lattelecom” publicētā saistīto iekārtu kopīgas  

izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājuma atbilstoši 19.12.2013. 

lēmuma Nr.244 prasībām. 

1.3.3. Elektronisko sakaru 

komersantu un to sniegto 

pakalpojumu saraksta ar 

teritoriālo sadalījumu 

uzturēšana. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt informāciju (pēc 

pieprasījuma) par sniegtajiem 

elektronisko sakaru pakalpojumiem un to 

pieejamību lietotājiem.  

70 komersantiem precizēts sniegto pakalpojumu un teritorijas apraksts. 

1.3.4. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība 

1.3.4.1. Universālā pasta pakalpojumu 

kvalitātes pārbaudes. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu 

pakalpojumu pieejamību. 

Saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu 

grafiku. 

Nosūtītas 1000 “B” kontroles klases vēstules. 

1.3.4.2. Pakalpojumu kvalitātes 

mērījumi publiskajos 

elektronisko sakaru tīklos. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt pastāvīgu un 

nepārtrauktu kvalitātes uzturēšanu un 

uzlabošanu. 

Saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu 

grafiku. 

Internets: 180 mērījumu vietās ~3700 mērījumi.  

Balss izsaukumu skaits: 

- fiksētajā tīklā: 50000; 

- mobilajā tīklā: 60000;  

- starpsavienojumā: 80000. 

SMS: 
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- mobilajā tīklā: 3000; 

- starpsavienojumā: 6000. 

1.3.4.3. Pārskats par elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitāti 

2013. gadā. 

1. cet.  Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus par pakalpojumu kvalitātes 

rādītājiem. 

Izskata padomes sēdē. Sk. 4.5.3. punktu. 

Pārskats apstiprināts 26.03.2014. padomes sēdē (prot. Nr.11, 21.p.). 

1.3.4.4. Pārskats par pasta 

pakalpojumu kvalitāti 

2013. gadā. 

1. cet.  Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus par pakalpojumu kvalitātes 

rādītājiem. 

Izskata padomes sēdē. Sk. 4.5.4. punktu. 

Pārskats apstiprināts 26.03.2014. padomes sēdē (prot. Nr.11, 23.p.). 

1.3.4.5. Elektroenerģijas tehniskās un 

komerciālās kvalitātes 

mērījumi. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt noteikto kvalitātes 

prasību uzraudzību. 

Saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu 

grafiku. 

Veikti 52 elektroenerģijas tehniskās kvalitātes mērījumi. 

1.3.4.6. Pārskats par elektroenerģijas 

tehniskās un komerciālās 

kvalitātes mērījumiem 

2013. gadā. 

1. cet. Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus. 

Izskata padomes sēdē. Sk. 4.5.7. punktu. 

Pārskats par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti 2013.gadā 

apstiprināts 23.04.2014. padomes sēdē (prot. Nr.14, 4.p.). 

1.4. Universālā  pakalpojuma saistību noteikšana un  izpildes uzraudzība 

1.4.1. 2014. gadam noteikto 

universālā pakalpojuma 

saistību uzraudzība 

elektronisko sakaru un pasta 

nozarē. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt pakalpojuma 

pieejamību. 

Pārbaudīta 23 universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietu atbilstība noteiktajām universālā 

pakalpojuma saistībām. 

1.4.2. Konkursa organizēšana 

universālā pakalpojuma 

sniedzēja noteikšanai pasta 

nozarē. 

1. cet. (P) Mērķis: nodrošināt universālā pasta 

pakalpojuma pieejamību lietotājiem visā 

Latvijas teritorijā. 

05.02.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

nolikuma projektu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai 

konkursa kārtībā (prot. Nr.5, 4.p.); 

21.03.2014. organizēta darba apspriede par precizēto nolikuma 

universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā 

projektu, ņemot vērā iesniegtos komentārus par konsultāciju 

dokumentu; 

26.03.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

nolikuma projektu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai 

konkursa kārtībā, lai rīkotu atkārtotu konsultēšanos ar tirgus 

dalībniekiem (prot. Nr.11, 25.p.); 

05.06.2014. spēkā stājās grozījumi Pasta likumā, kas nosaka, ka 
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Regulators nerīko konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai pasta nozarē, bet Regulators pagarina universālā pasta 

pakalpojuma saistības uz pieciem gadiem no 2015.gada 1.janvāra tam 

pasta komersantam, kuram ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta 

pakalpojumu līdz 2014.gada 31.decembrim. 

1.4.3. Universālā pakalpojuma 

saistību noteikšana pasta 

nozarē.  

2.-3. cet. (P) Mērķis: nodrošināt universālā pasta 

pakalpojuma sniegšanu lietotājiem visā 

Latvijas teritorijā. 

04.11.2014. lēmums Nr.282 “Par universālā pasta pakalpojuma 

saistībām” (prot. Nr.37, 2.p.). 

1.5. Lietotāju iesniegumu par regulējamās nozarēs sniegtajiem pakalpojumiem izskatīšana 

1.5.1. Lietotāju iesniegumu 

(sūdzību) izskatīšana. 

Pastāvīgi Mērķis: lietotāju interešu aizstāvība. Enerģētikas nozarē izskatītas un sniegtas atbildes uz 57 sūdzībām. 

 

Sniegtas atbildes uz 26 iesniegumiem par ūdenssaimniecības nozarē 

sniegtajiem pakalpojumiem, 1 iesniegumu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas nozarē sniegtajiem pakalpojumiem un 4 

iesniegumiem par dzelzceļa transporta nozarē sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

 

Elektronisko sakaru nozarē saņemti 45 iesniegumi un izskatīti 44 

iesniegumi. 

 

Pasta pakalpojumu nozarē saņemti 27 iesniegumi un izskatīti 26 

iesniegumi. 

1.5.2. Regulas (EK) Nr.1371/2007 

par dzelzceļa pasažieru 

tiesībām un pienākumiem 

prasību izpildes kontrole. 

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. 

Saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu 

plānu. 

Sūdzības par Regulas prasību ievērošanu nav saņemtas. Regulas 

prasību izpildes kontrole veikta ikgadējo dzelzceļa pasažieru 

pārvadātāju pārbaužu ietvaros (AS “Pasažieru vilciens” (04.12.2014.), 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” (19.09.2014.)). 

1.5.3. Publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras īpašnieka, 

pārvaldītāja un pārvadātāju 

sūdzību izskatīšana. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt maksājumu par 

publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu atbilstību 

noteiktajām tiesību aktu prasībām 

dzelzceļa transporta nozarē. 

Divu mēnešu laikā pēc sūdzības 

saņemšanas. 

Sūdzības nav saņemtas. 

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32007R1371
http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32007R1371
http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32007R1371
http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32007R1371
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1.6. Strīdu izskatīšana. Pastāvīgi (P) Mērķis: atrisināt strīdu vai panākt 

izlīgumu starp strīda pusēm. 

19.02.2014. lēmums Nr.22 „Par strīda starp sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Marka-M” un akciju sabiedrību „Latvijas Gāze” izšķiršanu”; 

 

05.02.2014. lēmums Nr.17 „Par strīda starp sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „ITH Group” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BITE 

Latvija” izskatīšanas ierosināšanu”; 

 

30.04.2014. lēmums Nr.92 „Par strīda starp sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „ITH Group” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BITE 

Latvija” izšķiršanu”. 

1.7. Administratīvo pārkāpumu lietu vešana un ietekmēšanas līdzekļu piemērošana 

1.7.1. Administratīvo pārkāpumu 

lietu izskatīšana. 

Pastāvīgi  Mērķis: piemērot samērīgus sodus par 

pārkāpumiem regulējamo nozaru 

komersantu darbībā. 

Sešu mēnešu laikā pēc pārkāpuma 

izdarīšanas vai konstatēšanas brīža. 

Enerģētikas nozarē izskatītas un gala lēmums pieņemts 21 

administratīvo pārkāpumu lietās.  

 

Ūdenssaimniecības nozarē izskatītas un gala lēmums pieņemts 2 

administratīvo pārkāpumu lietās. 

 
Elektronisko sakaru nozarē izskatītas un gala lēmums pieņemts 77 

administratīvo pārkāpumu lietās. 

 

Pasta nozarē izskatītas un gala lēmums pieņemts 15 administratīvo 

pārkāpumu lietās. 

1.7.2. Lēmuma par administratīvā 

soda piemērošanu izpildes 

uzraudzība. 

Pastāvīgi  Mērķis: nodrošināt piemēroto sodu 

izpildi. 

Divu mēnešu laikā pēc lēmuma par 

administratīvā soda piemērošanu. 

29 lēmumi nosūtīti piespiedu izpildei. 

56 vēstules nosūtītas tiesu izpildītājiem, lai iegūtu informāciju par 

izpildes gaitu. 

1.8. Regulatora pārstāvība 

tiesvedības procesos. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt Regulatora 

argumentācijas izklāstu un pierādījumus 

konkrētā tiesvedības procesā. 

Enerģētikas nozarē elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē sagatavoti 

13 paskaidrojumi /papildus paskaidrojumi un 1 kasācijas sūdzība.  

Enerģētikas nozarē siltumenerģijas apgādē sagatavoti 4 paskaidrojumi, 

1 kasācijas sūdzība, Regulators tiesā pārstāvēts 2 tiesvedības procesos. 
Ūdenssaimniecības nozarē sagatavoti 2 paskaidrojumi, Regulators 

tiesā pārstāvēts 3 tiesvedības procesos. 

Elektronisko sakaru nozarē ir sagatavoti 2 paskaidrojumi. 

2.  Tarifu aprēķināšanas metodiku izdošana, tarifu noteikšana un analīze 

2.1. Metodiku  izstrāde un  pilnveidošana 
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2.1.1. Grozījumi lēmumā 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika”. 

4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt metodikas atbilstību 

normatīvo aktu  

prasībām. Saskaņā ar plānotajām 

izmaiņām tiesību aktos. 

Plānotās izmaiņas normatīvajos aktos 2014.gadā netika veiktas. Līdz ar 

to nav izstrādāti atbilstoši grozījumi lēmumā „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 

2.1.2. Grozījumi lēmumā „Sadzīves 

atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa 

aprēķināšanas metodika”.  

4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt metodikas atbilstību 

normatīvo aktu  

prasībām. Saskaņā ar plānotajām 

izmaiņām tiesību aktos. 

Plānotās izmaiņas normatīvajos aktos 2014.gadā netika veiktas. Līdz ar 

to nav izstrādāti atbilstoši grozījumi lēmumā „Sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”. 

2.1.3. Grozījumi lēmumā „Metodika 

maksas aprēķināšanai par 

publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu 

pārvadājumiem”. 

1. cet. (P) Mērķis: nodrošināt metodikas  

atbilstību normatīvo aktu  

prasībām. 

Saskaņā ar izmaiņām tiesību aktos. 

26.03.2014. lēmums Nr.1/7 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2011.gada 21.septembra lēmumā Nr.1/21 

„Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem”” (prot. Nr.11., 4.p.). 

2.1.4. Elektronisko sakaru cenu 

starpības samazināšanas testa 

metodikas pamatprincipu 

izstrāde. 

2. cet. (P) Mērķis: veicināt konkurenci. 

Elektronisko sakaru likumā noteiktā 

deleģējuma izpilde. 

07.03.2014. notika darba apspriede ar Regulatora padomi un 

30.04.2014. notika seminārs.  

Metodikas izstrāde ieplānota 2015.gadā bez konsultantu piesaistes. 

2.1.5. Grozījumi lēmumā 

„Elektroenerģijas pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika”. 

1. cet.(P) Mērķis: precizēt metodiku atbilstoši 

grozījumiem Elektroenerģijas tirgus 

likumā. 

26.02.2014. lēmums Nr.1/4 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmumā Nr.1/23 

"Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika”” (prot. Nr.7, 2.p.); 

11.12.2014. lēmums Nr.1/18 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmumā Nr.1/23 

"Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika”” (prot. Nr.42, 2.p.). 

2.1.6. Obligātā iepirkuma 

komponenšu aprēķināšanas 

metodika. 

1. cet. (P) Mērķis: izpildīt Elektroenerģijas tirgus 

likumā noteikto deleģējumu. 

26.02.2014. lēmums Nr.1/5 „Obligātā iepirkuma komponenšu 

aprēķināšanas metodika” (prot.7, 3.p.); 

30.07.2014. lēmums Nr.1/12 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

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

iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika”” (prot. Nr.26, 3.p.). 

2.1.7. Dabasgāzes tirdzniecības 

tarifu aprēķināšanas 

metodika. 

1.-4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt Enerģētikas likuma 

prasību izpildi. 

Triju mēnešu laikā pēc Enerģētikas 

likuma grozījumu pieņemšanas. 

13.03.2014. Saeima pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas 

paredz sadales sistēmas nodalīšanu (neatkarības nodrošināšanu) atlikt 

līdz 03.04.2017., līdz ar to dabasgāzes tirdzniecības tarifu 

aprēķināšanas metodikas izstrādes termiņš pārcelts uz 2016.gadu. 

2.1.8. Dabasgāzes sadales 

pakalpojuma tarifu 

aprēķināšanas metodika. 

1.-4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt Enerģētikas likuma 

prasību izpildi. 

Triju mēnešu laikā pēc Enerģētikas 

likuma grozījumu pieņemšanas. 

13.03.2014. Saeima pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas 

paredz sadales sistēmas nodalīšanu (neatkarības nodrošināšanu) atlikt 

līdz 03.04.2017., līdz ar to dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu 

aprēķināšanas metodikas izstrādes termiņš pārcelts uz 2016.gadu. 

http://likumi.lv/doc.php?id=264674
http://likumi.lv/doc.php?id=264674
http://likumi.lv/doc.php?id=264674
http://likumi.lv/doc.php?id=264674
http://likumi.lv/doc.php?id=264674
http://likumi.lv/doc.php?id=264674
http://likumi.lv/doc.php?id=264674
http://likumi.lv/doc.php?id=264674
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2.1.9. Grozījumi lēmumā 

„Koģenerācijas tarifu 

aprēķināšanas metodika”. 

1.cet. (P) Mērķis: precizēt metodiku atbilstoši 

grozījumiem Elektroenerģijas tirgus 

likumā. 

29.01.2014. lēmums Nr.1/1 “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr.1/10 

„Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika”” (prot. Nr.4, 3.p.). 

2.2. Komersantu iesniegto 

izmaksu attiecināšanas 

modeļu izvērtēšana.  

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt izmaksu uzskaiti 

atbilstoši tiesību aktu prasībām. 

Mēneša laikā pēc komersanta iesnieguma. 

Komersantu izmaksu attiecināšanas modeļi nav saņemti. 

2.3. Komersantu iesniegto tarifu 

projektu analīze un 

apstiprināšana vai 

noraidīšana. 

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt, ka atbilstoši likumam 

„Par sabiedrisko pakalpojumu 

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. 

Enerģētikas nozarē apstiprināti 11 tarifu projekti: 

1. AS „Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifi (05.02.2014. lēmums Nr.16); 

2. AS „BALVU ENERĢIJA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifi (12.03.2014. lēmums Nr.34); 

3. SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifi (19.03.2014. lēmums Nr.40); 

4. SIA „SALDUS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifi (21.05.2014. lēmums Nr.137); 

5. SIA „WINDAU” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas 

tarifi (20.08.2014. lēmums Nr.218); 

6. SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifi (20.08.2014. lēmums Nr.219); 

7. AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifi (17.09.2014. lēmums Nr.245); 

8. SIA „Tukuma siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi 

(09.10.2014. lēmums Nr.256); 

9. SIA „CIEMATS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi 

(23.10.2014. lēmums Nr.279); 

10. SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi (11.12.2014. lēmums Nr.326); 

11. SIA „Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifi (18.12.2014. lēmums Nr.341). 

 
Ūdenssaimniecības nozarē apstiprināti 19 tarifu projekti: 

1.  SIA „Smiltenes NKUP” - 15.01.2014. lēmums Nr.3 (prot. Nr. 2, 

1.p.); 

2. SIA „SALTAVOTS” - 22.01.2014. lēmums Nr.4 (prot. Nr. 3, 

1.p.); 

3. SIA „OZOLNIEKU KSDU” - 29.01.2014. lēmums Nr.6 (prot. 

Nr.4, 2.p.); 

4. SIA „Daugavpils ūdens” - 02.03.2014. lēmums Nr.35 (prot. Nr. 9, 
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5.p.); 

5. pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli” - 23.04.2014. lēmums 

Nr.89 (prot. Nr.14, 2.p.); 

6. AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” - 21.05.2014. lēmums 

Nr.136 (prot. Nr.18, 10.p.); 

7. SIA „RĪGAS ŪDENS” - 28.05.2014. lēmums Nr.139 (prot. Nr.19, 

2.p.); 

8. pašvaldības SIA „Krants” - 09.07.2014. lēmums Nr.193 (prot. 

Nr.23, 1.p.); 

9. SIA „KULDĪGAS ŪDENS” - 06.08.2014. lēmums Nr.211 (prot. 

Nr.27, 2.p.); 

10. SIA „Jelgavas novada KU” - 03.09.2014. lēmums Nr.239 (prot. 

Nr.31, 5.p.); 

11. SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” - 17.09.2014. lēmums Nr.244 (prot. 

Nr.32, 1.p.); 

12. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” - 06.10.2014. 

lēmums Nr.263 (prot. Nr.35, 3.p.); 

13. SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" - 23.10.2014. lēmums 

Nr.280 (prot. Nr.36, 10.p.); 

14. SIA “Jēkabpils ūdens” - 04.11.2014. lēmums Nr.281 (prot. Nr.37, 

1.p.); 

15. SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” - 13.11.2014. lēmums 

Nr.297 (prot. Nr.38, 2.p.); 

16. SIA “DOBELES ŪDENS” - 13.11.2014. lēmums Nr.298 (prot. 

Nr.38, 3.p.); 

17. SIA “Aknīstes pakalpojumi” - 20.11.2014. lēmums Nr.306 (prot. 

Nr.39, 2.p.); 

18. SIA „ĀNE EP” - 20.11.2014. lēmums Nr.307 (prot. Nr.39, 3.p.); 

19. SIA “Rojas DzKU” - 11.12.2014. lēmums Nr.322 (prot. Nr.41, 

1.p.). 

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumos apstiprināti 3 tarifa 

projekti: 

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA” - 

18.06.2014. lēmums Nr.187 (prot. Nr. 21, 3.p.); 

2. SIA “Getliņi EKO” - 27.11.2014. lēmums Nr.314 (prot. Nr.40, 

1.p.); 

3. SIA “Zemgales EKO” - 27.11.2014. lēmums Nr.315 (prot. Nr.40, 

2.p.). 
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2.4. Savienojuma pabeigšanas 

individuālajos mobilajos 

tīklos tarifa augšējās robežas 

noteikšana 

1.cet. (P) Mērķis: konkurences veicināšana.  19.03.2014. lēmums Nr.39 „Par savienojuma pabeigšanas individuālos 

mobilajos tīklos tarifa augšējo robežu” (prot. Nr.10, 4.p.). 

2.5. Savienojuma pabeigšanas 

fiksētā vietā individuālajā 

publiskajā telefonu tīklā tarifa 

augšējās robežas noteikšana 

2.cet. (P) Mērķis: konkurences veicināšana. 28.05.2014. lēmums Nr.151 „Par savienojuma pabeigšanas fiksētā 

vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā tarifa augšējo robežu” (prot. 

Nr.19, 17.p.). 

2.6. Elektroenerģijas obligātā 

iepirkuma komponenšu 

apstiprināšana. 

1. cet. (P) Mērķis: nodrošināt  Elektroenerģijas 

tirgus likuma prasību izpildi. 

19.02.2014. lēmums Nr.23 „Par obligātā iepirkuma komponentēm un 

elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem no 

2014.gada 1.aprīļa” (prot. Nr. 6, 10.p.). 

2.7. Elektroenerģijas realizācijas 

vidējā tarifa apstiprināšana. 

1., 3. cet. (P) Mērķis: nodrošināt Elektroenerģijas tirgus 

likuma 30. panta pirmās daļas prasību 

izpildi, pielāgojot izmaiņām pēc 

elektroenerģijas tirgus pilnīgas 

atvēršanas. 

19.02.2014. lēmums Nr.23 „Par obligātā iepirkuma komponentēm un 

elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem no 

2014.gada 1.aprīļa” (prot. Nr. 6, 10.p.); 

 

28.08.2014. lēmums Nr.221 „Par elektroenerģijas tirdzniecības vidējo 

tarifu saistītajiem lietotājiem no 2014.gada 1.oktobra” (prot. Nr. 30, 

2.p.). 

3. Regulējamo nozaru analīze 

3.1. Regulējamo nozaru 

komersantu kapitāla atdeves 

un riska rādītāju 

salīdzināšana.  

Pastāvīgi (P) Mērķis: noteikt komersantu sniegto 

pakalpojumu rentabilitāti. 

Mēneša laikā pēc komersanta iesnieguma 

saņemšanas. 

20.11.2014. lēmums Nr.305 „Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu 

akciju sabiedrībai „Augstsprieguma tīkls”” (prot. Nr.39, 1.p.). 

3.2. Regulējamo nozaru 2013.gada 

darbības rādītāju analīze. 

Pastāvīgi Mērķis: sniegt pārskatu par regulējamo 

nozaru 2013.gada darbības rādītājiem 

iekļaušanai Regulatora 2013.gada 

publiskajā pārskatā. 

Regulējamo nozaru 2013.gada darbības rādītāju analīze iekļauta 

Regulatora 2013.gada publiskajā pārskatā. 

3.3. Elektronisko sakaru tirgus 

analīze.  

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt asimetrisku 

regulēšanu. 

Saskaņā ar apstiprinātu plānu veikta fiksētās pabeigšanas tirgus analīze 

(Tirgus Nr.3) un uzsākta nacionālā konsultācija (19.02.2014. padomes 

sēde prot. Nr. 6, 14.p.). 

Ziņojuma par tirgus analīzi gatavošana par Eiropas Komisijas 2007. 

gada 17. decembra Ieteikumā 2007/879/EK minēto tirgu Nr.6 – nomāto 

līniju gala posmu vairumtirdzniecība. 

11.06.2014. padomes sēdē izskatīts ziņojums par savienojumu 

pabeigšanas fiksētā vietā individuālajā publiskajā telefonu tīklā tirgus 

analīzi (prot. Nr. 20, 20.p.). 

Veikta mobilās pabeigšanas tirgus analīze (Tirgus Nr.7) un uzsākta 

nacionālā konsultācija (11.06.2014. prot. Nr. 20, 21.p.). 
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Ziņojuma par tirgus analīzi gatavošana un saņemto datu apstrāde par 

Eiropas Komisijas 2007. gada 17. decembra Ieteikumā 2007/879/EK 

minēto tirgu: Nr.6 – Nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība, 

neatkarīgi no tehnoloģijas, kas izmantota, lai nodrošinātu nomāto vai 

atvēlēto jaudu. 

Sagatavotais ziņojums par Ieteikumā 2014 minēto tirgu Nr.4 - 

vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā vietā 

(Ieteikumā 2007 minētais tirgus Nr.6), lēmumprojekti un 

pavaddokumenti notifikācijai EK, BEREC un citiem regulatoriem 

atbalstīti 18.12.2014. padomes sēdē (prot. Nr. 43, 24.p.). 

3.4. Elektroenerģijas tirgus 

apskats. 

1., 2., 3., 4. cet. Mērķis: sniegt pārskatu par situāciju 

elektroenerģijas tirgū. 

Elektroenerģijas cenu apskats  iesniegts padomei 11.04.2014., 

13.06.2014., 19.09.2014. un 22.12.2014. 

3.5. Informācija par obligātā 

iepirkuma komponenti. 

1., 2., 3., 4. cet. Mērķis: sekot obligātās iepirkuma 

komponentes aktuālām izmaiņām. 

Sniegta informācija padomei par ikmēneša obligātā iepirkuma 

komponentēm 19.02.2014., 11.06.2014., 06.10.2014. un 03.12.2014. 

3.6. Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu sniedzēju 

darbības apskats par 

2013. gadu. 

4. cet.  Mērķis: sniegt pārskatu par siltumapgādes 

komersantu darbību un situāciju tirgū. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēju darbības apskatu 

plānots iesniegt 2015.gada janvārī. Izpildes termiņu pārcelt uz 

2015.gada 1.ceturksni. 

3.7. Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzēju 

darbības apskats par 

2013. gadu. 

4. cet. Mērķis: sniegt pārskatu par 

ūdenssaimniecības komersantu darbību 

un situāciju ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanā. 

18.12.2014. sniegts pārskats padomei par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzēju darbību un tarifiem. 

3.8. Sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu 

sniedzēju darbības apskats par 

2013. gadu. 

4. cet. Mērķis: sniegt pārskatu par sadzīves 

atkritumu apglabāšanas poligonu darbību 

un situāciju sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu sniegšanā. 

18.12.2014. sniegts pārskats padomei par sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu sniedzēju darbību un tarifiem. 

3.9. Informācija Eiropas Komisijai 

3.9.1. Ziņojumi par starptautiskās 

viesabonēšanas tarifiem. 

1., 3. cet. Mērķis: uzraudzīt komersantus, attīstīt 

konkurenci. 

16.05.2014., 18.06.2014., 13.10.2014. ziņojumi nosūtīti BEREC. 

3.9.2. Ziņojumi par savienojuma 

pabeigšanas tarifiem. 

1., 4. cet. Mērķis: nodrošināt informāciju EK, lai 

veicinātu regulēšanas harmonizēšanu 

Eiropā. 

24.02.2014., 11.04.2014., 27.08.2014. ziņojumi nosūtīti BEREC. 

3.9.3. Ziņojumi par platjoslas 

pakalpojumu attīstību. 

1., 3. cet. Mērķis: nodrošināt informāciju EK, lai 

veicinātu regulēšanas harmonizēšanu 

Eiropā. 

13.01.2014., 06.02.2014., 04.03.2014., 05.03.2014., 15.09.2014. 

iesniegta informācija. 
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3.9.4. Informācija ikgadējam 

Eiropas Digitālās programmas 

ziņojumam. 

4. cet. Mērķis: nodrošināt informāciju EK, lai 

veicinātu regulēšanas harmonizēšanu 

Eiropā. 

Pieprasītā informācija ir savākta un tiek apkopota, nosūtīšanas termiņš 

noteikts 16.01.2015. 

3.9.5. Regulatora ikgadējais 

enerģētikas sektora 

regulēšanas ziņojums EK un 

Energoregulatoru sadarbības 

aģentūrai. 

3. cet. Mērķis: nodrošināt Elektroenerģijas tirgus 

likuma prasību izpildi. 

21.08.2014. nosūtīts Regulatora ikgadējais ziņojums Eiropas Komisijai 

un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai. 

3.10. Informācija Starptautiskajai 

Telesakaru savienībai (ITU) 

par nozares regulēšanu. 

3. cet. Mērķis: nodrošināt starptautisko saistību 

izpildi. 

10.09.2014. informācija iesniegta (ievadīta sistēmā). 

3.11. Informācija Starptautiskajai 

Telesakaru savienībai (ITU) 

par elektronisko sakaru 

pakalpojumu tarifiem. 

4. cet. Mērķis: nodrošināt starptautisko saistību 

izpildi. 

21.10.2014. informācija iesniegta (ievadīta sistēmā). 

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

4.1. Uzklausīšanas sanāksmes par 

Regulatoram iesniegtajiem 

tarifu projektiem un aktuāliem 

regulēšanas jautājumiem. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt tarifu vērtēšanas 

procesa atklātību un sadarbību ar nozares 

pārstāvjiem. Saskaņā ar izpilddirektora 

apstiprinātu tarifa izvērtēšanas plānu vai 

pēc vajadzības. 

Enerģētikas nozarē notikušas 8 sanāksmes: 

 

1. 17.01.2014. par SIA „Tukuma siltums” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu projektu Tukuma pilsētā; 

2. 31.01.2014. par SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 

3. 26.05.2014. par SIA ,,Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu projektu; 

4. 03.07.2014. par AS ,,OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 

5. 03.07.2014. par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 

gadu plānu;  

6. 05.08.2014. par SIA ,,Naujenes pakalpojumu serviss”  

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 

7. 04.09.2014. par SIA ,,SM Energo” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu projektu; 

8. 14.10.2014. par SIA ,,Ventspils siltums” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu projektu. 

 
Ūdenssaimniecības nozarē notikusi 21 uzklausīšanas sanāksme: 

1. 30.01.2014. par SIA „RĪGAS ŪDENS” ūdenssaimniecības 
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pakalpojumu tarifu projektu; 

2. 21.03.2014. par AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu; 

3. 04.04.2014. par PSIA „Krants” ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektu; 

4. 30.04.2014. par SIA „Kuldīgas ūdens” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu; 

5. 16.05.2014. par SIA „Jelgavas novada KU” (Zaļumnieki) 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu; 

6. 16.05.2014. par SIA „Jelgavas novada KU”. (Eleja) 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu; 

7. 10.06.2014. par SIA „Preiļu saimnieks” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu; 

8. 30.06.2014. par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā 

saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu; 

9. 17.07.2014. par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu; 

10. 21.07.2014. par SIA “Rojas DZKU” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu; 

11. 07.08.2014. par SIA „Jēkabpils ūdens” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu; 

12. 08.08.2014. par SIA „Aknīstes Pakalpojumi” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu; 

13. 20.08.2014. par SIA  „Zeiferti” ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektu; 

14. 21.08.2014. par “Dobeles ūdens” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu; 

15. 05.09.2014. par SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu; 

16. 12.09.2014. par SIA “Jaunpils KS” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu; 

17. 12.09.2014. par SIA  „ĀNE EP” ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektu; 

18. 14.11.2014. par Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu ; 

19. 22.11.2014. par AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projektu; 

20. 28.11.2014. par pašvaldības SIA „Valgums-S” 
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ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu; 

21. 10.12.2014. par SIA “Latio Namsaimnieks” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu. 

Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumiem  notikušas 2 

uzklausīšanas sanāksmes: 

1. 06.06.2014. par SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu; 

2. 01.08.2014. par SIA „Zemgales EKO” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu poligonam “Brakšķi”. 

4.2. Konsultācijas ar tirgus 

dalībniekiem regulējamajās 

nozarēs. 

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt sadarbību ar nozares 

pārstāvjiem. 

Konsultācijas izsludina Regulatora mājas 

lapā. 

08.12.2014. izsludināta publiskā konsultācija par grozījumiem 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 

11.novembra lēmumā Nr.1/5 „Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju”. 

 

Dzelzceļa nozarē 26.02.2014. izsludināta publiskā konsultācija par 

grozījumiem 21.09.2011. lēmumā Nr.1/21 „Metodika maksas 

aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu pārvadājumiem”. 

 

Ūdenssaimniecības nozarē 09.10.2014. izsludināta publiskā 

konsultācija par noteikumu projektu “Vispārējās atļaujas un 

reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē”. 

 

09.10.2014. izsludināta publiskā konsultācija par noteikumu projektu 

“Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi sadzīves atkritumu 

apglabāšanai atkritumu poligonos”. 

 

Elektronisko sakaru nozarē sagatavoti un publicēti 16 konsultāciju 

dokumenti: 

1. 19.02.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

noteikumu projektu „ Krāpniecības, izmantojot numerāciju, 

novēršanas noteikumi” (prot. Nr.6, 10.p.); 

2. 19.02.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

savienojuma pabeigšanas fiksētajā elektronisko sakaru tīklā tarifu 

augšējo robežu (prot. Nr.6, 12.p.); 

3. 19.02.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

noteikumu projektu „Par piekļuvi saistītām iekārtām un 

pakalpojumiem” (prot. Nr.6, 13.p.); 
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4. 19.02.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

ziņojumu „ Par savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā 

individuālajā publiskajā telefonu tīklā tirgus analīzi” (prot. Nr.6, 

14.p.); 

5. 26.02.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

noteikumu projektu „Operatora izvēles vai operatora iepriekšējās 

izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi” (prot. Nr. 7, 

5.p.); 

6. 30.04.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

noteikumu projektu par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās 

daļai (prot. Nr.16, 16.p.); 

7. 28.05.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

noteikumu projektu „ Krāpniecības, izmantojot numerāciju,  

novēršanas noteikumi” (prot. Nr.19, 15.p.); 

8. 11.06.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

ziņojumu par savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā 

individuālajā publiskajā telefonu tīklā tirgus analīzi (prot. Nr.20, 

20.p.); 

9. 11.06.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

ziņojumu par balss savienojumu pabeigšanas individuālajos 

mobilajos tīklos tirgus analīzi (prot. Nr.20, 21.p.); 

10. 16.07.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

kārtību, kādā tiek pagarināts radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību termiņš komercdarbībai (prot. Nr.24, 6.p.); 

11. 30.07.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām 

(prot. Nr.26, 3.p.); 

12. 17.09.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām 

(prot. Nr.32, 5.p.); 

13. 23.10.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

ziņojumu par nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecības, 

neatkarīgi no tehnoloģijas, kas izmantota, lai nodrošinātu nomāto 

vai atvēlēto jaudu, tirgus analīzi (prot. Nr.36, 8.p.); 

14. 11.12.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

vispārējās atļaujas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē (prot. 

Nr.42, 12.p.); 

15. 11.12.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un 
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elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu reģistrēšanu (prot. 

Nr.42, 13.p.); 

16. 11.12.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas 

noteikumiem elektronisko sakaru nozarē (prot. Nr.42, 14.p.). 

 

Pasta nozarē sagatavoti un publicēti 3 konsultāciju dokumenti: 

1. 05.02.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

nolikuma projektu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā (prot. Nr.5, 4.p.); 

2. 26.03.2014. padomes sēdē izskatīts konsultāciju dokuments par 

nolikuma projektu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā, lai rīkotu atkārtotu konsultēšanos ar 

tirgus dalībniekiem (prot. Nr.11, 25.p.); 

3. 11.12.2014. padomes sēdē izskatīts konsultācijas dokuments par 

vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumiem 

pasta nozarē (prot. Nr.42, 15.p.). 

 

Enerģētikas nozarē izsludinātas publiskās konsultācijas: 

1.   08.01.2014. padomes sēdē izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 11.06.2010. lēmuma  Nr.1/10 

“Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” grozījumu projekts; 

2.    02.2014. par obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas 

metodikas projektu;  

3.   19.02.2014. padomes sēdē izskatīts  noteikumu projekts 

“Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas 

nosacījumiem”; 

4.   16.07.2014. padomes sēdē izskatīts  Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 26.02.2014. lēmuma  Nr.1/5 “Obligātā 

iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika” grozījumu 

projekts; 

5.    04.11.2014. padomes sēdē izskatīts   Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 11.06.2010. lēmuma Nr.1/10 “Koģenerācijas 

tarifu aprēķināšanas metodika” grozījumu projekts; 

6.    04.11.2014. padomes sēdē izskatīts  noteikumu projekts 

“Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes 

galalietotājiem”.  
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4.3. Informācijas par Regulatora 

darbu izplatīšana plašsaziņas 

līdzekļos.  

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt Regulatora darbības  

atklātību un izzināt sabiedrības viedokli. 

Informācija par Regulatora pieņemtajiem lēmumiem un nozaru 

aktualitātēm regulāri tiek izplatīta medijiem, ievietota Regulatora 

mājas lapā, sniegta komersantiem. Vidēji mēnesī Regulators tiek 

pieminēts 200 reizes dažādos medijos. 

4.4. Informatīvi pasākumi par 

aktuāliem regulēšanas 

jautājumiem. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt Regulatora darbības 

atklātību un izzināt sabiedrības viedokli. 

Saskaņā ar priekšsēdētāja apstiprinātu 

komunikācijas plānu. 

1. 11.02.2014. Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Regulatora 

tikšanās par kompetencēm attiecībā uz lietotāju informēšanu par 

elektrības tirgus atvēršanu; 

2. 28.02.2014. Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Regulatora 

darba seminārs „Elektrības tirgus atvēršana”; 

3. 08.05.2014. preses konference "Elektroenerģijas apgādes kvalitāte”; 

4. 08.05.2014. tikšanās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1227/2011 par enerģijas 

vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT); 

5. 03.06.2014. tikšanās ar Konkurences padomi par izmeklēšanas 

darbībām (REMIT); 

6. novembrī organizētas Reģionu dienas ūdenssaimniecības un 

siltumapgādes komersantiem par aktuāliem regulēšanas jautājumiem; 

7. novembrī organizētas Reģionu dienas iedzīvotājiem par 

elektroenerģijas tirgus atvēršanu un siltumapgādes un 

ūdenssaimniecības tarifu un maksas veidošanos; 

8. sagatavoti 3 video formāta stāsti par aktuāliem, ar elektrības tirgus 

atvēršanu saistītiem jautājumiem; 

9. sagatavots interneta tests par elektrības tirgus atvēršanas 

jautājumiem. 

 

Informācijas ievietošana Regulatora mājas lapā par mājsaimniecību 

virzību elektroenerģijas tirgū. 
4.5. Regulatora izdoto tiesību aktu un citu dokumentu publicēšana 

4.5.1. Regulatora izdoto tiesību aktu 

publicēšana. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt Regulatora darbības 

tiesiskumu. 

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem regulāri 

nodrošinātas publikācijas „Latvijas Vēstnesī”. 

4.5.2. Regulatora 2013. gada 

publiskā pārskata 

sagatavošana. 

2. cet. Mērķis: nodrošināt Regulatora darbības 

atklātību. 

Publicē Regulatora mājas lapā internetā. 

Regulatora 2013.gada pārskats sagatavots, publicēts mājas lapā, 

informēti mediji. 
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4.5.3. Publisko elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitātes 

pārskata un pārskata par 

pakalpojumu lietotāju 

sūdzībām un pretenzijām par 

2013.gadu publicēšana. 

1. cet. (P) Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus. 

Publicē Regulatora mājas lapā internetā. 

27.03.2014. pārskati ievietoti Regulatora mājas lapā internetā (sk. 

1.3.4.3.punktu). 

27.03.2014. organizēta preses konference, lai iepazīstinātu ar 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes rādītājiem 2013.gadā. 

4.5.4. Pasta pakalpojumu kvalitātes 

pārskata un pārskata par 

pakalpojumu lietotāju 

sūdzībām un pretenzijām par 

2013.gadu publicēšana. 

1. cet. (P) Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus. 

Publicē Regulatora mājas lapā internetā. 

28.03.2014. pārskati ievietoti Regulatora mājas lapā internetā (sk. 

1.3.4.4.punktu). 

4.5.5. Ziņojuma par izmaksu 

aprēķināšanas metodikas 

ievērošanu elektronisko 

sakaru nozarē sagatavošana 

un publicēšana oficiālajā 

izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”. 

4. cet. (P) Mērķis: lietotāju un komersantu 

informēšana. 

Ziņojums ir izskatīts 13.11.2014. padomes sēdē (prot. Nr. 38, 9.p.). 

Ziņojums 14.11.2014. ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” Nr.227. 

4.5.6. Ziņojuma par universālā 

pakalpojuma saistību tīrajām 

izmaksām sagatavošana un 

publicēšana oficiālajā 

izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”.  

4. cet. (P) Mērķis: lietotāju un komersantu 

informēšana. 

Ziņojums par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrajām 

izmaksām ir izskatīts 03.09.2014. padomes sēdē (prot.Nr.31, 9.p.) un 

10.09.2014. ir publicēts oficiālajā uzdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

Nr.178. 

Ziņojums par universālā pakalpojuma saistību izpildes tīrajām 

izmaksām elektronisko sakaru nozarē ir izskatīts 16.10.2014.padomes 

sēdē (prot. Nr. 35, 11.p.) un 22.10.2014. ir publicēts oficiālajā 

uzdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.209.  

4.5.7. Pārskata par elektroenerģijas 

tehniskās un komerciālās 

kvalitātes mērījumiem 

2013.gadā publicēšana. 

1. cet. (P) Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus. 

Publicē Regulatora mājas lapā internetā. 

Pārskats apstiprināts 23.04.2014. padomes sēdē (prot. Nr.14, 4.p.) un 

publicēts Regulatora mājas lapā internetā (sk. 1.3.4.6.punktu). 

08.05.2014. organizēta preses konference, lai iepazīstinātu ar 

elektroenerģijas kvalitātes mērījumiem 2013. gadā. 

4.5.8. Pārskata par enerģijas 

lietotāju sūdzībām un 

pretenzijām par 2013.gadu 

publicēšana. 

1. cet. (P) Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus. 

Pārskatu publicē Regulatora mājas lapā 

internetā. 

Pārskats apstiprināts 09.04.2014. padomes sēdē (prot. Nr.12, 23.p.) un 

publicēts Regulatora mājas lapā internetā. 

4.5.9. Pārskata par 

ūdenssaimniecības un 

sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu 

lietotāju sūdzībām par 

1. cet. (P) Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus. 

Pārskatu publicē Regulatora mājas lapā 

internetā. 

Pārskats apstiprināts 12.03.2014. padomes sēdē (prot. Nr. 9, 6.p.) un 

publicēts Regulatora mājas lapā internetā. 
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2013.gadu publicēšana. 

4.5.10. Pārskata par dzelzceļa 

transporta pasažieru 

pārvadājumu pakalpojumu 

lietotāju sūdzībām par 

2013.gadu publicēšana. 

1. cet. (P) Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus. 

Pārskatu publicē Regulatora mājas lapā 

internetā. 

Pārskats apstiprināts 12.03.2014. padomes sēdē (prot. Nr. 9, 7.p.) un 

publicēts Regulatora mājas lapā internetā. 

4.5.11. Pārskats par nepareizas 

numerācijas izmantošanu un 

krāpniecību, izmantojot 

numerāciju, elektronisko 

sakaru nozarē 2013.gadā. 

1. cet. Mērķis: informēt lietotājus un 

komersantus par krāpniecībā, izmantojot 

numerāciju, iesaistīto numerāciju un 

komersantiem. 

Pārskats izskatīts 29.01.2014. padomes sēdē (prot. Nr. 4, 5.p.) un 

publicēts Regulatora mājas lapā internetā. 

5. Regulatora normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana 

5.1. Regulatora ārējo tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana 

5.1.1. Grozījumi lēmumā 

„Noteikumi par numerācijas 

lietošanas tiesībām”. 

1. cet. (P) Mērķis: nodrošināt regulēšanu un 

ierobežot numerācijas krāpniecību. 

19.02.2014. padomes lēmums Nr.1/3 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumā 

Nr.1/5 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”” (prot. Nr. 6, 

11.p.); 

04.12.2014. padomes lēmums Nr.1/16 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumā 

Nr.1/5 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”” (prot. Nr.41, 

5.p.). 

5.1.2. Grozījumi lēmumā 

„Noteikumi par 

pamatpiedāvājumā 

iekļaujamo informāciju un 

publicēšanu”. 

3.–4. cet. (P) Mērķis: veicināt konkurenci.   Grozījumi Elektronisko sakaru likumā neradīja nepieciešamību grozīt 

noteikumus. 

5.1.3. Grozījumi lēmumā 

„Noteikumi par prasībām 

atsaistītai piekļuvei 

abonentlīnijām un kārtību, 

kādā tiek atsaistīta piekļuve 

abonentlīnijai vai tās daļai”. 

1.-2. cet. (P) Mērķis: veicināt konkurenci.  Saskaņā ar 

grozījumiem Elektronisko sakaru likumā. 

18.06.2014. padomes lēmums Nr.1/11 „Noteikumi par atsaistītu 

piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai” (prot. Nr. 21, 7.p.). 

5.1.4. Grozījumi lēmumā 

„Noteikumi par piekļuvi 

saistītām iekārtām un 

pakalpojumiem”. 

3.–4. cet. (P) Mērķis: veicināt konkurenci.  Saskaņā ar 

grozījumiem Elektronisko sakaru likumā. 

09.04.2014. padomes lēmums Nr. 1/8 „Noteikumi par piekļuvi 

saistītām iekārtām un pakalpojumiem” (prot. Nr.12, 20.p.). 
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5.1.5. Noteikumi, kādā tiek 

nodrošināta piekļuve kabeļu 

kanalizācijai un nodrošināts 

papildu tilpums. 

1.–2. cet. (P) Mērķis: veicināt konkurenci.  Saskaņā ar 

grozījumiem Elektronisko sakaru likumā. 

09.04.2014. padomes lēmums Nr. 1/8 „Noteikumi par piekļuvi 

saistītām iekārtām un pakalpojumiem” (prot. Nr.12, 20.p.). 

(5.1.5.punktā minētie noteikumi ir iekļauti 5.1.4.punkta noteikumos). 

5.1.6. Operatora izvēles 

pakalpojuma vai operatora 

iepriekšējas izvēles 

pakalpojuma nodrošināšanas 

noteikumi. 

1.–2. cet. (P) Mērķis: veicināt konkurenci.  Saskaņā ar 

grozījumiem Elektronisko sakaru likumā. 

23.04.2014. padomes lēmums Nr.1/9 „Operatora izvēles pakalpojuma 

vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas 

noteikumi" (prot. Nr.14, 6.p.). 

5.1.7. Noteikumi informācijas 

sniegšanai par kabeļu 

kanalizāciju. 

3.–4. cet. (P)  Mērķis: veicināt konkurenci.  

Saskaņā ar grozījumiem Elektronisko 

sakaru likumā. 

09.04.2014. lēmums Nr.1/8 „Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām 

un pakalpojumiem” (prot. Nr.12, 20.p.). 

5.1.8. Grozījumi lēmumā 

„Noteikumi par informāciju 

elektroenerģijas 

galalietotājiem”. 

1. cet. (P) Mērķis: izpildīt Elektroenerģijas tirgus 

likumā noteikto deleģējumu. 

Izpildes termiņš pārcelts uz 3.-4.ceturksni, jo saskaņā ar 20.03.2014. 

grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā elektroenerģijas tirgus 

atvēršana atlikta līdz 01.01.2015. Līdz tam piemērojami tie uz 

Elektroenerģijas tirgus likuma pamata izdotie tiesību akti, kas bija 

spēkā 31.03.2014. 

04.12.2014. lēmums Nr.1/17 „Noteikumi par informāciju 

elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” (prot. Nr.41, 6.p.). 

5.1.9. Enerģijas ražotāju un tirgotāju 

reģistrācijas noteikumi. 

1.-4. cet. (P) Mērķis: izpildīt Enerģētikas likumā 

noteikto deleģējumu. Enerģētikas likumā 

noteiktajā termiņā. 

11.06.2014. lēmums Nr.1/10 „Enerģijas ražotāju un tirgotāju 

reģistrācijas noteikumi” (prot. Nr. 20, 4.p.). 

5.1.10. Grozījumi lēmumā 

„Noteikumi par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas 

komisijai iesniedzamo 

informāciju”. 

1.-4. cet. (P) Mērķis: iegūt Regulatora funkciju izpildei 

nepieciešamo informāciju. 

11.12.2014.padomes sēdē izskatīti grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 11.11.2009. lēmumā Nr.1/5 “Noteikumi par 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo 

informāciju”. Grozījumu projekts ievietots mājaslapā priekšlikumu 

sniegšanai. 

5.1.11. Noteikumi par efektīvas 

atļautās slodzes izmantošanas 

nosacījumiem. 

1. cet. (P) Mērķis: nodrošināt  Elektroenerģijas 

tirgus likuma prasību izpildi. 

12.03.2014. lēmums Nr.1/6 „Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes 

izmantošanas nosacījumiem” (prot. Nr. 9, 4.p.). 

5.1.12. Enerģētikas likumā 

Regulatoram deleģēto 

normatīvo aktu izstrāde. 

1.-4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt Enerģētikas likuma 

prasību izpildi. 

Enerģētikas likumā noteiktajā termiņā. 

04.12.2014. lēmums Nr.1/17 „Noteikumi par informāciju 

elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” (prot. Nr.41, 6.p.). 

5.1.13. Dabasgāzes sistēmu operatoru 

izstrādāto noteikumu 

apstiprināšana. 

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt Enerģētikas likuma 

prasību izpildi. Četru mēnešu laikā pēc 

operatoru iesnieguma saņemšanas. 

2014.gada novembrī veikta AS "Latvijas Gāze" iesniegto pārvades 

sistēmas lietošanas noteikumu, dabasgāzes krātuves lietošanas 

noteikumu, dabasgāzes sadales sistēmas lietošanas noteikumu projektu 

sākotnējā izvērtēšana. 29.09.2014. nosūtīta vēstule Nr.1-2.82/2900 AS 

„Latvijas Gāze” par nepieciešamību precizēt noteikumu projektus. 

11.11.2014. un 12.11.2014. organizētas darba apspriedes. Dabasgāzes 
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sistēmas operatoru izstrādāto noteikumu apstiprināšana pārcelta uz 

2015.gadu. 

5.1.14. Elektroenerģijas sadales 

sistēmas operatoru iesniegto 

nosacījumu efektīvai atļautās 

slodzes izmantošanas un to 

piemērošanas kārtības 

apstiprināšana. 

Pastāvīgi (P) Mērķis: nodrošināt Elektroenerģijas tirgus 

likuma prasību izpildi. Triju mēnešu laikā 

pēc operatoru iesnieguma saņemšanas. 

16.07.2014. lēmums Nr. 200 “Par AS “Sadales tīkls” kārtību par 

nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai” (prot. Nr.24, 

2.p.). 

5.1.15. Grozījumi lēmumā 

"Noteikumi par tirgus analīzei 

nepieciešamās informācijas 

apjomu un iesniegšanas 

kārtību".  

1.cet. (P) Mērķis: veicināt konkurenci 20.01.2014. lēmums Nr.1/2 “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2012.gada 21.novembra lēmumā Nr.1/15 

"Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un 

iesniegšanas kārtību"". 

5.1.16. Vispārējās atļaujas un 

reģistrācijas noteikumi 

ūdenssaimniecības nozarē. 

4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt nepieciešamo tiesisko 

regulējumu. 

23.10.2014. lēmums Nr.1/14 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas 

noteikumi ūdenssaimniecības nozarē” (prot. Nr.36, 11.p.). 

5.1.17. Vispārējās atļaujas un 

reģistrācijas noteikumi 

sadzīves atkritumu 

apglabāšanai atkritumu 

poligonos. 

4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt nepieciešamo tiesisko 

regulējumu. 

23.10.2014. lēmums Nr.1/15 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas 

noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos” (prot. 

Nr.36, 12.p.). 

5.1.18. Krāpniecības, izmantojot 

numerāciju, novēršanas 

noteikumi. 

4.cet. (P) Mērķis: nodrošināt regulēšanu un 

ierobežot numerācijas krāpniecību. 

01.10.2014. lēmums Nr.1/13 “Krāpniecības, izmantojot numerāciju, 

novēršanas noteikumi” (prot. Nr.33, 8.p.). 

5.2. Regulatora iekšējo normatīvo aktu izstrāde un  pilnveidošana 

5.2.1. Regulatora iekšējo normatīvo 

aktu izstrāde, pārskatīšana un 

aktualizēšana. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt Regulatora iekšējo 

procesu tiesisku un efektīvu 

reglamentāciju. 

1. 08.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/1 „Cilvēkresursu attīstības un 

pārvaldības nodaļas nolikums”; 

2. 08.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/2 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 15.februāra iekšējos 

noteikumos Nr.2.06/2 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas struktūra””; 

3. 08.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/3 „Informācijas sistēmu 

departamenta nolikums”; 

4. 10.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/4 „Publisko iepirkumu 

veikšanas kārtība”; 

5. 16.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/5 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada12.jūnija iekšējos 
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noteikumos Nr.2.06/4 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas mājas lapas uzturēšanas kārtība””; 

6. 22.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/6 „Reģistrēšanas noteikumi”; 

7. 27.02.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/7 „Iekšējā audita veikšanas 

kārtība”; 

8. 31.03.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/8 „Sūdzību reģistra 

noteikumi”; 

9. 03.04.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/9 „Lietvedības un dokumentu 

aprites elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā noteikumi”; 

10. 10.04.2014. Nr.2/10 „Komandējuma un darba braucienā 

nosūtīšanas noteikumi”; 

11. 11.06.2014. Nr.2/11 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2014.gada 3.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.2/9 

„Lietvedības un dokumentu aprites elektroniskajā dokumentu 

uzskaites sistēmā noteikumi””; 

12. 11.06.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/12 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 7.marta iekšējos 

noteikumos Nr.2.06/3 „Dokumentu pārvaldības noteikumi””; 

13. 11.06.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/13 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 5.marta nolikumā 

Nr.2.06/7 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

nolikums””; 

14. 25.06.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/14 „Publisko iepirkumu 

veikšanas kārtība”; 

15. 25.07.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/15 „Noteikumi par 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dienesta apliecībām”; 

16. 30.07.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/16 „Budžeta un budžeta 

grozījumu sagatavošanas, apstiprināšanas un budžeta izpildes 

noteikumi”; 

17. 15.08.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/17 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 28.jūnija kārtībā 

Nr.2.06/15 "Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 

maksājumu uzraudzības kārtība”; 

18. 15.08.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/18 „Interneta piekļuves 

pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas noteikumi”; 

19. 17.09.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/19 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 3.aprīļa noteikumos 

Nr.2/9 "Lietvedības un dokumentu aprites elektroniskajā dokumentu 

uzskaites sistēmā noteikumi””; 
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20. 20. 30.09.2014. iekšējie noteikumi Nr.2.06/20 „Kreditora prasījuma 

iesniegšanas noteikumi”; 

21. 21. 31.10.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/21 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 31.marta iekšējos 

noteikumos Nr.2/8 „Sūdzību reģistra noteikumi””; 

22. 22. 04.11.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/22 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 22.janvāra iekšējos 

noteikumos Nr.2/6 „Reģistrēšanas noteikumi””; 

23. 23. 25.11.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/23 „Saziņas līdzekļu 

izmantošanas noteikumi”; 

24. 24. 01.12.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/24 „Reprezentācijas izdevumu 

uzskaites un norakstīšanas kārtība”; 

25. 25. 19.12.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/25 „Publisko iepirkumu 

veikšanas kārtība”; 

26. 26. 18.12.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/26 „Dokumentu pārvaldības 

noteikumi”. 

5.2.2. IT drošības noteikumu 

pilnveidošana un 

apstiprināšana.  

1.-2. cet.  Mērķis: pilnveidot esošos IT drošības 

noteikumus atbilstoši šī brīža prasībām un 

normatīvajiem aktiem. Iepazīstināt ar 

tiem Regulatora darbiniekus. 

Drošības audits noslēdzies, rezultāti saņemti. Turpinās darbs pie 

drošības noteikumu pilnveidošanas. 

5.3. Pārskatīt iekšējās un ārējās 

procedūras, lai samazinātu 

administratīvo slogu 

Regulatora darbībā. 

Pastāvīgi Mērķis: samazināt administratīvo slogu 

regulējamo nozaru komersantiem un 

uzlabot Regulatora darbības efektivitāti. 

Šobrīd ir pārskatītas vairākas iekšējās procedūras: 

 

03.04.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/9 „Lietvedības un dokumentu 

aprites elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā noteikumi”; 

11.06.2014. Nr.2/11 „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2014.gada 3.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.2/9 „Lietvedības 

un dokumentu aprites elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā 

noteikumi””; 

17.09.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/19 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 3.aprīļa noteikumos 

Nr.2/9 „Lietvedības un dokumentu aprites elektroniskajā dokumentu 

uzskaites sistēmā noteikumi””; 

31.10.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/21 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 31.marta iekšējos 

noteikumos Nr.2/8 „Sūdzību reģistra noteikumi””; 

18.12.2014. iekšējie noteikumi Nr.2/26 „Dokumentu pārvaldības 

noteikumi””. 

6. Līdzdalība stratēģisko un normatīvo dokumentu izstrādē un pilnveidošanā 
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6.1. Sadarbība ar nozaru ministrijām  stratēģisko  dokumentu izstrādē un likumprojektu pilnveidošanā 

6.1.1. Līdzdalība likumprojektu 

izstrādē un likumu 

pilnveidošanā regulējamās 

nozarēs. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu, 

lai nodrošinātu skaidru, saprotamu un 

prognozējamu tiesisko ietvaru 

regulējamās nozarēs. 

Likumprojekts „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (VSS - 666) 

 24.01.2014. atzinums Nr.1-2.83/175, 20.02.2014. dalība 

starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē, 13.03.2014. dalība Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē 

(Nr.1089/Lp11), 10.03.2014. vēstule Nr. 1-2.21/603 Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.  

Grozījumi pieņemti 20.03.2014. 

 

Likumprojekts „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” 13.11.2014. 

atzinums (vēstule Nr.1-2.81/3390.). 

 

09.09.2014., 16.09.2014. dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 

vides un reģionālās politikas komisijas sēdē (Nr.1086/Lp11). 

 
06.01.2014. vēstule Nr.1-2.22/35 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 

vides un reģionālās politikas komisijai par grozījumiem Elektronisko 

sakaru likumā. 08.01.2014. pieņemti grozījumi Elektronisko sakaru 

likumā (Nr.962/Lp11).  
 
Dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas sēdēs par grozījumiem Pasta likumā. 08.05.2014. 

pieņemti grozījumi Pasta likumā (Nr.895/Lp11). 

6.1.2. Līdzdalība darba grupā par 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2012. gada 

21. novembra Direktīvas 

2012/34/ES, ar ko izveido 

vienotu dzelzceļa telpu, 

transponēšanu. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu un 

ieviest Eiropas Savienības normatīvo aktu 

prasības dzelzceļa nozares regulēšanā. 

2014.gadā ir notikušas 16 darba grupas sēdes, kurās piedalījušies arī 

Regulatora pārstāvji. 

6.1.3. Līdzdalība tiesiskā 

regulējuma izstrādē 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu nozarē. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu. Līdzdalība likumprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” 

izstrādē Saeimas komisijās un Vides un reģionālās attīstības ministrijā. 

2014.gada 1. un 2. ceturksnī ir notikušas 3 Vides un reģionālās 

attīstības ministrijas organizētās darba grupas sēdes, 1 Saeimas Valsts 

pārvaldes un pašvaldības komisijas un 2 Saeimas Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdes, kurās piedalījās 

Regulatora pārstāvji. 
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6.1.4. Līdzdalība tiesiskā 

regulējuma izstrādē par 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju pārvaldīšanu saistībā ar 

regulējamām nozarēm. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu. Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā par 

aktuālajiem jautājumiem. 

6.1.5.  Līdzdalība tiesiskā 

regulējuma izstrādē sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas 

nozarē. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu. Līdzdalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijā par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā.  

Ir tikusi nodrošināta Regulatora pārstāvju dalība Saeimas komisiju 

sēdēs. 

Likuma grozījumi (Nr.1098/Lp11) pieņemti 27.03.2014., spēkā 

stājušies 03.04.2014. 

Turpinās grozījumu Atkritumu apsaimniekošanas likumā izskatīšana - 

likumprojekts Nr.34/Lp12. 

6.1.6. Līdzdalība likumprojekta 

„Administratīvo pārkāpumu 

procesa likums” izstrādē  

atbilstoši Regulatora 

kompetencei. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu. Dalība 18.02.2014. starpinstitūciju sanāksmē. 
Dalība 24.09.2014. Saeimas Juridiskajā komisijas sēdē. 

05.11.2014. ar vēstuli sniegti EM priekšlikumi, ko iesniegt Saeimas 

Juridiskajā komisijā likumprojekta 2.lasījumam. 

15.08.2014. vēstule Nr.1-2.22/2569 un 24.11.2014. vēstule Nr.1-

2.22/3505 Saeimas Juridiskajai komisijai. 

6.1.7. Līdzdalība Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa grozījumu izstrādē. 

1. cet. Mērķis: nodrošināt nepieciešamo tiesisko 

regulējumu, lai stātos spēkā 

Elektroenerģijas tirgus likuma nodaļa par 

efektīviem un iedarbīgiem sodiem 

elektroenerģijas apgādē. 

10.04.2014. vēstule Nr.1-2.21/1143 Saeimas Juridiskajai komisijai, 

dalība Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijas un Juridiskās 

komisijas sēdēs. 

 

05.06.2014. pieņemti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā. 

6.1.8. Līdzdalība likuma „Par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” grozījumu 

izstrādē. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu un 

ieviest Eiropas Savienības direktīvu 

prasības. 

Līdzdalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas sēdē, izskatot grozījumus likumā „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem”.  

25.09.2014 Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Likums stājās spēkā 

22.10.2014.) 

6.1.9. Līdzdalība likumprojekta 

„Grozījumi Enerģētikas 

likumā” izstrādē. 

1. cet. Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu un 

ieviest Eiropas Savienības direktīvas 

prasības. 

Likumprojekts ''Grozījumi Enerģētikas likumā'' (VSS-1240) 

05.02.2014., 11.02.2014., 12.02.2014., 13.02.2014, 05.03.2014. - 

dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijas sēdē. 

06.01.2014. vēstule Nr.1-2.21/34 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 

vides un reģionālās politikas komisijai. 

Likumprojekts pieņemts Saeimā 13.03.2014.   
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Likumprojekts „Grozījumi Enerģētikas likumā” (VSS - 514) 

(18.06.2014. atzinums Nr.1-2.84/2073). 29.10.2014. - dalība Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē. 

6.1.10. Citu institūciju izstrādāto 

likumprojektu saskaņošana. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu un 

paust Regulatora nostāju likumprojektu 

saskaņošanas procesā. 

Divu nedēļu laikā pēc likumprojekta 

izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē. 

Likumprojekts „Energoefektivitātes likums” (VSS- 512) (18.06.2014. 

atzinums Nr.1-2.84/2072; 11.11.2014. atzinums Nr.1-2.84/3362; 

09.12.2014. atzinums Nr.1-2.84/3656). 13.11.2014. dalība 

starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē. 

 

Likumprojekts „Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām 

mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai” (Nr.1164/Lp11). 

09.09.2014. dalība Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 

reģionālās politikas komisijas sēdē. 

 

28.05.2014. atzinums Nr.1-2.53/1813  par Satiksmes ministrijas 

izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā” 

(VSS-457). 

 

30.01.2014. atzinums Nr. 1-2.75/211 par likumprojektu „Grozījumi 

Pasta likumā” (VSS-58). 

 

20.05.2014. atzinums  Nr. 1-2.77/1676, 13.06.2014. atzinums Nr. 2-

2.77/2034  par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 

Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 

„Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”” (VSS-413). 

 
16.04.2014. atzinums Nr. 1-2.77/1240, 03.06.2014. atzinums Nr. 2-

2.77/1900 par noteikuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 „Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un 

iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra 

joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais 

radiofrekvenču plāns)”” (VSS-316). 
 
Atzinumi par likumprojektu "Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju 

likums" (VSS-1976) un likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību 

aizsardzības likumā" (VSS-1975). 

http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=69420
http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=60944
http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=68759
http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=66601
http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=70053
http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=70053
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6.2. Līdzdalība MK tiesību aktu pilnveidošanā 

6.2.1. Līdzdalība MK tiesību aktu 

projektu izstrādē un 

pilnveidošanā regulējamās 

nozarēs. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu, 

lai nodrošinātu skaidru, saprotamu un 

prognozējamu tiesisko ietvaru 

regulējamās nozarēs. 

MK noteikumu projekts „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” (VSS- 1999)  

08.01.2014. dalība starpministriju sanāksmē; 16.01.2014. atzinums 

Nr.2-2.81/101.  

 

19.05.2014. vēstule Nr.1-2.24/1654 „Par grozījumiem MK 27.10.2009. 

noteikumos Nr.1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko 

pakalpojumu veidiem””. 27.08.2014.atzinums (VSS-756). 
 
MK noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas 

noteikumi" (VSS-831). 18.09.2014. atzinums Nr.1-2.82/2846; 

25.11.2014. atzinums Nr.2-2.82/3526. 03.11.2014 dalība 

starpinstitūciju sanāksmē. 

6.2.2. Līdzdalība MK noteikumu par 

sodu apmēra noteikšanas 

kārtību izstrādē. 

1. cet. Mērķis: nodrošināt nepieciešamo tiesisko 

regulējumu, lai Regulators varētu 

piemērot Elektroenerģijas tirgus likuma 

nodaļā par efektīviem un iedarbīgiem 

sodiem elektroenerģijas apgādē noteiktos 

sodus. 

MK noteikumu projekts „Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība 

elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē” (13.03.2014., VSS-230); 

12.06.2014. dalība starpministriju sanāksmē. 

 

27.02.2014. noteikumu projekts nosūtīts Ekonomikas ministrijai (Nr.1-

2.21/450). 20.03.2014. sniegts atzinums (vēstule Nr.1-2.21/797), 

sagatavots viedoklis par izteiktajiem iebildumiem (06.05.2014.vēstule 

Nr.2-2.21/1456, 28.05.2014. vēstule Nr.2-2.21/1806, 01.07.2014. 

vēstule Nr.2-2.21/2174), dalība starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē 

12.06.2014. 

6.2.3. Citu institūciju izstrādāto MK 

tiesību aktu projektu 

saskaņošana. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu un 

paust Regulatora nostāju tiesību aktu 

projektu saskaņošanas procesā. 

Divu nedēļu laikā pēc MK tiesību akta 

projekta izsludināšanas valsts sekretāru 

sanāksmē.  

1. MK noteikumu projekts „Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, 

pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” (VSS- 23) (23.01.2014. 

atzinums Nr.1-2.28/151); 

2. dokuments „Pozīcija Nr.1. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulai, ar ko nosaka Tīklu kodeksu, jaudu alokāciju 

un sastrēgumu vadību, kā arī Pārvaldības pamatnostādnes, 

papildinot Regulu (EC) 714/2009" (26.03.2014. atzinums Nr.1-

2.83/900); 

3. informatīvais ziņojums „Valsts energoefektivitātes rīcības plāns 

2014. – 2016.gadam” (VSS-253) (31.03.2014. atzinums Nr.1-

2.83/989); 

4. MK noteikumu projekti „Grozījumi MK 10.03.2009. noteikumos 

Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 
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noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” un „Grozījumi 

MK 16.03.2010. noteikumos Nr.262 „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 

energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”” (10.04.2014. 

atzinums Nr.1-2.84/1145, 16.04.2014. atzinums Nr.1-2.84/1249); 

5. 10.04.2014. atzinums Nr.1-2.23/1156 „Par informatīvo ziņojumu 

„Par augsta līmeņa starpinstitucionālās darba grupas ES Vienotā 

tirgus jautājumos izveidi”” (VSS-312); 

6. 17.04.2014. atzinums Nr.1-2.23/1278 „Par Korupcijas novēršanas 

un apkarošanas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam” (VSS-314); 

7. 02.06.2014. atzinums Nr.1-2.23/1895 „Par MK noteikumu 

„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu” 

projektu””  (VSS-466); 

8. 02.01.2014. atzinums Nr. 1-2.72/4  „Par Ministru kabineta 

noteikumu projektu „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 

būvniecības būvnoteikumi”” (VSS-2122); 

9. 28.03.2014. atzinums Nr. 1-2.72/975 ”Par pamatnostādņu 

„Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam” ieviešanas 

rīcības plānu””; 

10. 08.08.2014. atzinums Nr.1-2.23/2506  „Valsts pārvaldes politikas 

attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” (VSS-695)”; 

11. 15.10.2014. atzinums Nr.1-2.23/3081 „Par MK noteikumu 

projektu „Grozījumi MK 29.01.2013. noteikumos Nr.66 

"Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”” (VSS-

928)”; 

12. 22.10.2014. atzinums Nr.1-2.23/3152 „Par MK ieteikumu projektu 

„Grozījumi MK 24.08.2010. ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi par 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un 

darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām”” (VSS-

942)”; 

13. 22.11.2014. atzinums Nr.1-2.23/3486 „Par MK informatīvo 

ziņojumu „Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu 

konceptuālo arhitektūru” (VSS-1008)”; 

14. 17.10.2014. atzinums Nr.1-2.74/3111 par noteikumu projektu 

„Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos 

Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību 

izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”” (VSS-924); 

15. 24.11.2014. dalība Tautsaimniecības padomes Enerģētikas 

http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=59331
http://edus.sprk.gov.lv/index.php?s=2&dok_reg=15399&details=65012
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komitejas sanāksmē par Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 

2014.-2020.gadam  projektu un Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012.gada 25.oktobra Direktīvā 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 ietverto prasību pārņemšanu 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos; 

16. 12.12.2014. atzinums Nr.2.75/3701 par projektu „Grozījums 

Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.127 „Par Pasta 

politikas pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam”” (VSS-1082); 

17. 12.12.2014. atzinums Nr.1-2.75/3702 par projektu „Grozījumi 

Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam” (VSS-1081). 
6.3. Līdzdalība Eiropas Komisijas iniciatīvās 

6.3.1. Līdzdalība Baltijas starpvalstu 

savienojuma plāna (BEMIP), 

kopējo interešu projektu (PCI) 

darba grupās un 

CEER/ACER. 

Pastāvīgi Mērķis: paust Regulatora nostāju par 

aktuālajiem jautājumiem. 

Saskaņā ar BEMIP plānu. 

14.01.-15.01., 27.01.-28.01., 29.01.-30.01., 10.02.-11.02., 08.04.-

09.04. un 20.05.-23.05., 29.09.-30.09., 06.10., 05.11.-07.11., 20.11.-

21.11. un 09.12. -10.12. dalība sanāksmēs un telefonkonferencēs 

saistībā ar kopējo interešu projektiem; 

30.01.-01.02., 12.03.-14.03., 24.03. -26.03., 02.04.-03.04., 26.05.-

29.05.2014., 30.06.-04.07., 14.09.-18.09., 21.09.-22.09., 25.09.-27.09. 

un 02.12.-06.12. dalība CEER/ACER rīkotajās darba grupās, 

semināros, sanāksmēs un telefonkonferencēs. 

6.3.2. Atzinumi par Eiropas 

Komisijas tiesību aktu 

projektiem. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot tiesisko regulējumu un 

paust Regulatora nostāju par Eiropas 

Komisijas iniciatīvām saistībā ar 

regulējamām nozarēm. 

Pēc Eiropas Komisijas tiesību aktu 

projekta saņemšanas. 

07.04.2014. atzinuma sniegšana par Eiropas Komisijas paziņojumu 

„Ceļvedis vienotā tirgus pilnveidei paku piegādes jomā– sekmēt 

uzticēšanos piegādes pakalpojumiem un veicināt tirdzniecību 

internetā”. 

 

Latvijas pozīcijas saskaņošana, dalība sanāksmēs ar Ekonomikas 

ministriju, pārvades sistēmas operatoru un elektroenerģijas biržas 

pārstāvjiem par Eiropas Komisijas regulas, ar ko izveido vadlīnijas 

jaudas sadalei un pārslodžu pārvaldībai, projektu. 

7. Regulatora ārējā sadarbība 

7.1. Regulatora sadarbība nacionālā līmenī 

7.1.1. Elektroenerģijas tirgus 

padome. 

Pastāvīgi Mērķis: paust Regulatora nostāju 

elektroenerģijas tirgus jautājumos. 

Dalība Elektroenerģijas tirgus konsultatīvās padomes sēdē 07.02.2014. 

un 27.10.2014. 

7.1.2 Elektronisko sakaru nozares 

padomes sanāksme. 

Pastāvīgi Mērķis: nozares politikas veidošana. 04.04.2014. dalība Satiksmes ministrijā. 

7.1.3. Numerācijas darba grupa. Pastāvīgi Mērķis: numerācijas resursu efektīvas 11.04.2014., 14.10.2014., 17.12.2014. dalība Vides un reģionālās 
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 izmantošanas plānošana un ar 

numerācijas izmantošanu saistītu 

pakalpojumu attīstība. Darba grupa 

izveidota Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā. 

attīstības ministrijā. 

7.1.4. Frekvenču darba grupa.  Pastāvīgi Mērķis: radiofrekvenču resursu efektīvas 

izmantošanas plānošana un ar 

radiofrekvenču izmantošanu saistītu 

pakalpojumu attīstība. Darba grupa 

izveidota Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā. 

17.01.2014., 21.10.2014. dalība Vides un reģionālās attīstības 

ministrijā. 

7.1.5. Optiskā tīkla uzraudzības 

komiteja. 

Pastāvīgi Mērķis: projekta „Nākamās paaudzes 

elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku 

reģionos” īstenošanas uzraudzība.  

Darba grupa izveidota Satiksmes 

ministrijā; Regulatora pārstāvji komitejā 

ir ar padomdevēja tiesībām. 

07.02., 07.03. un 05.06.2014. dalība sēdēs. 

 

7.1.6. Elektronisko sakaru nozares 

padomes ekspertu darba 

grupa. 

Pastāvīgi Mērķis: elektronisko sakaru nozares 

attīstības  koncepciju apspriešana. Darba 

grupa izveidota Satiksmes ministrijā. 

Darba grupas sēdes nav notikušas. 

7.1.7. Iekšlietu ministrija ar 

2014.gada 2.aprīļa rīkojumu 

Nr.1-12/775 ir izveidojusi 

darba grupu, lai līdz 

2014.gada 30.aprīlim 

izstrādātu priekšlikumus 

nelegālo pakalpojumu 

ierobežošanai, pamatojoties 

uz Saeimas Cilvēktiesību un 

sabiedrisko lietu komisijas 

2014.gada 26.februāra sēdē 

notikušo diskusiju par 

kabeļoperatoru pakalpojumu 

tirgus aizsardzību pret 

nelegālo pakalpojumu 

sniedzējiem. 

1.-2.cet. Mērķis: izstrādāt ieteikumus neautorizētu 

pakalpojumu sniegšanas ierobežošanai. 

23.04., 30.04.2014. dalība darba grupā. 

7.1.8. Tirgus un ekonomiskās 

analīzes darba grupa 

Pastāvīgi Mērķis: panākt vienošanos par 

jaunākajām tendencēm jautājumos par 

tirgus analīzi. 

23.01.2014, 28.04.2014., 13.09.2014.  piedalīšanās MEA darba grupas 

sanāksmē Briselē. 
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7.1.9.  Saistību darba grupa Pastāvīgi Mērķis: panākt vienošanos par 

jaunākajām tendencēm jautājumos par 

nediskriminācijas saistību 

vairumtirdzniecības pakalpojumiem. 

29.04.2014., 17.09.2014. piedalīšanās Saistību (Remedies) darba 

grupas sanāksmē Briselē attiecībā uz ieguldījumu līdzvērtību (EoI). 

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

7.2.1. Piedalīšanās Eiropas 

Komisijas darba grupās un 

pasākumos. 

Pastāvīgi Mērķis: paust Regulatora nostāju par 

Eiropas Komisijas iniciatīvām saistībā ar 

regulējamām nozarēm. 

Dzelzceļa nozarē: 

dalība EK organizētajās dzelzceļa nozari uzraugošo valsts iestāžu 

sanāksmēs. 

Elektronisko sakaru nozarē: 

dalība COCOM sanāksmēs; 

dalība Elektronisko sakaru komitejas (ECC) FNI, ECC NP un ECC 

TRIS darba grupā; 

dalība ECC darba grupā par numerāciju un tīkliem (WG NaN), 

projektu komandā par nākamās paaudzes numerācijas tīkliem (PT 

FNI), tostarp projektu komandas PT FNI tikšanās organizēšana Rīgā 

(07.05.2014.); 

dalība ECC Numura saglabāšanas pakalpojuma grupā; 

dalība EK konsultatīvajā seminārā par platjoslas infrastruktūras 

kartēšanu; 

dalība EK DG CONNECT apspriedē par infrastruktūras kartēšanas 

gala ziņojumu; 

dalība EK sanāksmē par sakaru tīklu, saturu un tehnoloģijām; 

dalība EK un TAIEX darba apspriedē par ES Digitālās dienaskārtības 

ieviešanu un uzraudzību tirgus informācijas analīzei. 

Enerģētikas nozarē: 

dalība Madrides (gāzes) un Florences (elektrības) forumos; 

dalība BEMIP reģionālajās sanāksmēs (elektrība un gāze); 

dalība EK Elektroenerģijas koordinācijas grupā; 

dalība EK Enerģētikas ĢD apspriedē par pārrobežu izmaksu 

sadalījumu; 

dalība ad hoc sanāksmēs par ES tiesību aktu ieviešanas atsevišķiem 

jautājumiem (10-gadu tīklu attīstības plāns, kopējo interešu projekti, 

REMIT u.c.); 

konsultācijas ar EK par 3.enerģētikas paketes, REMIT ieviešanas un 

Energoinfrastruktūras regulas aspektiem; 

dalība ES/ Krievijas Gāzes tirgus organizācijas un struktūras padomes 

ekspertu grupas apspriedēs par 3.enerģētikas paketes ieviešanu. 

Pasta nozarē: 

dalība CERP plenārsēdēs; 



36 

 

Nr. p.k. Veicamais pasākums Termiņš Mērķis/piezīmes Izpildes komentārs 

1 2 3 4 5 

dalība EK Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD Pasta pakalpojumu 

lietotāju forumā; 

dalība EK Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD On-line and Postal 

Services Unit seminārā. 

7.2.2. Dalība starptautiskajās 

organizācijās atbilstoši 

Regulatora pastāvīgās 

pārstāvniecības prioritātēm 

2014. gadā. 

Pastāvīgi Mērķis: paust Regulatora nostāju 

starptautiskajās organizācijās par 

prioritātēm un iniciatīvām saistībā ar 

regulējamām nozarēm. 

Galvenās sadarbības aktivitātes 

ES 

Dzelzceļa nozarē: 

dalība IRG Rail darba grupā par plānotajām izmaiņām ES tiesību 

aktos; 

dalība IRG Rail infrastruktūras maksas darba grupā; 

dalība IRG-Rail plenārsēdes sagatavošanās sanāksmēs un plenārsēdēs. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

dalība IRG/BEREC plenārsēdēs; 

dalība IRG/BEREC konferencē ar tirgus dalībnieku līdzdalību; 

dalība IRG/BEREC Kontakttīkla sanāksmēs; 

dalība BEREC NGN darba grupā; 

dalība BEREC Savienojumu pabeigšanas 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; 

dalība BEREC Tirgus un ekonomiskās analīzes darba grupā; 

dalība BEREC tirgus dalībnieku forumā; 

dalība BEREC prezidējošā Zviedrijas regulatora (PTS) organizētajā 

tikšanās ar EK un EP par sagaidāmo regulēšanu starptautiskās 

viesabonēšanas pakalpojumiem ES; 

dalība IRG, Slovēnijas regulatora (APEK) un Šveices regulatora 

(BAKOM) pieredzes apmaiņas seminārā par regulēšanas saistību 

piemērošanu nākamās paaudze piekļuves tīklos; 

dalība Austrumu partnerības Elektronisko sakaru tīklā (EaPeReg) 

4.plenārsēdē. 
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Enerģētikas nozarē: 

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 REMIT IT platformas un pārvaldības darba grupā; 

dalība ACER REMIT IT Security darba grupā;  

dalība ACER ERI darba grupā; 

dalība ACER sanāksmē par gāzes tarifiem; 

dalība CEER Austrumu partnerības sanāksmē; 

dalība CEER seminārā par Eiropas enerģijas tirgu integritātes un 

pārskatāmības regulu (REMIT); 

 

dalība CEER apmācību kursos: 

- salīdzinošā vērtēšana elektroenerģijas tirgos; 

- enerģētikas regulēšanas juridiskie jautājumi; 

- pārvades un sadales tīkla tarifi. 

 

28.05.2014. Parakstīti divi sadarbības līgumi, gatavojoties REMIT 

ieviešanai: 

- līgums ar ACER par Eiropas centralizētā enerģētikas tirgus 

dalībnieku reģistra (CEREMP) izmantošanu; 

- saprašanās memorands starp ACER un valstu regulatoriem par 

informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1227/2011. 

Pasta nozarē: 

dalība ERGP plenārsēdēs; 

dalība ERGP kontakttīkla sanāksmēs; 

dalība ERGP Izmaksu/cenu regulēšanas darba grupā. 

 

Ūdenssaimniecības nozarē: 

23.04.2014. dalība 1.Eiropas Ūdensapgādes regulatoru sanāksmē 

(WAREG) – gatavošanās Eiropas ūdensapgādes regulatoru platformas 

izveidei; 

21.-24.09.2014. dalība 1. Starptautiskajā Ūdenssaimniecības nozares 

regulatoru forumā un 2. Eiropas Ūdenssaimniecības regulatoru 

(WAREG) sanāksmē; 

13.11.2014. dalība WAREG Tehniskajā un Institucionālajā darba 

grupā. 
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Visas nozares: 

regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES valstu regulatoriem par 

dažādiem nozaru regulēšanas jautājumiem, tostarp 3.enerģētikas 

paketes un Energoinfrastruktūras regulas ieviešanu (REMIT, 10-gadu 

investīciju plānu attīstību, ES kopējo interešu projektiem u.c.), 

4. Dzelzceļa paketi, EK 2013.gada 11.septembra Priekšlikumu regulai, 

ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto 

tirgu un savienota kontinenta īstenošanu, 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:  

dalība ERRA prezidijā, Licencēšanas, Juridiskajā, Patērētāju un 

mazumtirgus, Tarifu komiteju darba grupās, ERRA vadības sanāksmēs 

(prezentācijas, anketas, dokumentu izstrāde); dalība seminārā par 

ūdensapgādes regulēšanu; dalība mācību kursos par cenu regulēšanu un 

tarifiem, par tendencēm gāzes tirgū un elektroenerģijas tirgus 

balansēšanu; 

dalība ERRA 13. Investīciju konferencē, t.sk. uzstāšanās konferences 

apaļā galda diskusijā par ūdenssaimniecības nozares regulēšanu kā 

vienu no daudznozaru regulatora aktivitātēm, kā arī 

ERRA prezidija, vadības un komiteju darba grupu sanāksmēs. 

Sadarbība ar ICER. 

Sadarbība ar NARUC. 

Sadarbība ar Florences Regulēšanas skolu: dalība ES enerģētikas 

likumdošanas forumā; semināros par enerģētikas tiesībām, enerģētikas 

infrastruktūras projektu izmaksu/ieguvumu analīzi, ilgtermiņa 

elektrotīklu attīstību un REMIT regulas ieviešanu; apmācību kursā par 

enerģētikas regulēšanas lietām, REMIT, kā arī elektronisko sakaru 

regulēšanas kursā un sanāksmē par ūdenssaimniecības nozares 

regulēšanu Eiropā; dalība darba seminārā par kopējo interešu projektu 

CBA un CBCA metodoloģiju praktisko pielietošanu; 

dalība 9.Florences dzelzceļa forumā. 

Sadarbība ar OECD: 

dalība LR ĀM OECD Konsultatīvajā padomē; 

dalība OECD Regulatoru kontakttīklā (NER) un OECD organizētajās 

ūdensapgādes regulatoru diskusijās 15.04.2014. un 5.11.2014.; 
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atbalsts Latvijas iestāšanās sarunām OECD, t.sk. OECD pārstāvju 

vizīte Regulatorā 13.05.2014. par konkurences jautājumiem; 

27.05.2014.dalība EM sanāksmē par valsts kapitāldaļu pārvaldību;  

05.12.2014. dalība KP un Regulatora darba apspriedē par OECD 

dokumentu Accession review of Latvia - Sectoral regime; 

sniegti dati OECD pētījumiem Applying Better Regulation in the Water 

Sector un Product Market Survey 2013, kā arī citas informācijas 

sniegšana OECD par regulējamām nozarēm, sadarbojoties ar KP, EM, 

SM, VK, VDZA, VARAM. 

Sadarbība ar ITU:: dalība seminārā par telekomunikāciju statistikas 

rādītājiem, kā arī ANO un ITU seminārā WSIS+10 High-Level Event. 

Dalība ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Enerģētikas komisijas 

sesijā par ilgtspējīgu enerģētikas attīstību. 

Dalība BASREC sanāksmē par elektroenerģijas tirgus un tīklu 

attīstību. 

Dalība FTTH seminārā par infrastruktūras izvietošanu. 

Dalība Starptautiskās Dzelzceļa organizācijas sanāksmē par dzelzceļa 

regulēšanas juridiskajiem jautājumiem. 

Dalība Centrālās un Austrumeiropas kongresā par atomenerģijas 

aktualitātēm. 

Dalība Pasaules Pasta savienības (PPS) konferencē par pasta 

pakalpojumu regulēšanu. 

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. 

Elektronisko sakaru nozarē: 

04.-07.02.2014. Kosovas Republikas Telekomunikāciju regulatora 

vizīte Rīgā; 

16.-22.02.2014. ESPd ekspertu vizīte (TAIEX)  Ziemeļkipras Turku 

Republikā par tirgus analīzi; 

01.04.2014. un 12.12.2014. dalība Austrumu partnerības projekta 

elektronisko sakaru tīkla (eReg) plenārsēdēs; 

08.-13.04.2014. ESPd ekspertu vizīte (TAIEX) pie Kosovas 

Telekomunikāciju regulatora par radiofrekvenču un pakalpojumu 

kvalitātes regulēšanu; 

28.05.2014. Baltijas un Ziemeļvalstu elektronisko sakaru regulatoru 

tikšanās par statistiku; 

20.-22.11.2014. pieredzes apmaiņas vizīte pie Portugāles regulatora 

(ANACOM) par piekļuves kabeļu kanalizācijai regulēšanu; 

26.-28.11.2014. Baltijas un Ziemeļvalstu regulatoru pieredzes apmaiņa 

par datu vākšanu, apkopošanu un analīzi; 

10.-12.12.2014. Tirānā (Albānija) TAIEX darba apspriede par ES 
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Digitālās dienaskārtības ieviešanu un uzraudzību tirgus informācijas 

analīzei. 

 

Enerģētikas nozarē: 

22.-23.01.2014. vizīte pie Igaunijas regulatora par elektroenerģijas 

tirgus atvēršanu mājsaimniecībām; 

07.02.2014. Regulatora organizēts seminārs ar Lietuvas Enerģētikas 

regulatora dalību par elektroenerģijas vairumtirgus uzraudzību; 

11.02.2014. Baltijas valstu regulatoru un PSO apspriede par pārrobežu 

jaudu sadalījumu; 

06.10.2014. Baltijas valstu un Polijas regulatoru un PSO sanāksme par 

GIPL projektu. 

7.2.4. IRG un BEREC Kontakttīkla 

sanāksmes  organizēšana Rīgā 

sadarbībā ar BEREC Rīgas 

biroju. 

1. cet. Mērķis: veicināt regulēšanas 

harmonizāciju Eiropā. 

06.-07.02.2014. IRG/BEREC Kontakttīkla sanāksme (sadarbībā ar 

BEREC izstrādāta un apstiprināta programma; izstrādātas regulatoru 

kopējās pozīcijas apstiprināšanai IRG/BEREC plenārsēdē; nodrošināta 

pasākuma norise). 

7.2.5. Dalība Baltijas valstu 

elektronisko sakaru un pasta 

regulatoru ikgadējā sanāksmē. 

3. cet. Mērķis: veicināt regulatoru pieredzes 

apmaiņu un sadarbību. 

Sanāksmi organizē rotācijas kārtībā.  

Pasākuma norise 28.-29.08.2014. Igaunijā. 

Izstrādāta darbības programma/prezentācijas. 

Sniegta un saņemta jaunākā informācija par nozares tirgus attīstību 

Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un ES; par ERGP un EaP kontakttīkla 

2015.gada darbības programmu, kā arī BEREC biroja darbu 2014. un 

2015. gadā; analizēti jautājumi par Direktīvas 2014/61/EK īstenošanu 

un investīciju veicināšanu platjoslas attīstībā. 

7.2.6. Dalība Baltijas 

elektroenerģijas tirgus 

reģionālās iniciatīvas procesā. 

Pastāvīgi Mērķis: veicināt reģionālā 

elektroenerģijas tirgus attīstību ceļā uz 

vienotu ES tirgu. 

Baltijas elektrības tirgus reģionālās iniciatīvas (ERI) koordinēšana, 

t.sk.: 

17.Baltijas Elektroenerģijas tirgus foruma/darba grupas sanāksmju 

organizēšana Latvijā (programmas izstrāde/prezentācijas/noslēguma 

secinājumu sagatavošana; 

saskaņota Baltijas valstu regulatoru un pārvades sistēmas operatoru 

(PSO) kopīgā pozīcija un turpmākie uzdevumi sakarā ar pārrobežu 

jaudu aprēķināšanas un attiecināšanas mehānismu, savlaicīgu 

informēšanu par izmaiņām PTR-limited izsolēs, regulāru PSO pārskatu 

sniegšanu regulatoriem par kopējo interešu projektu ieviešanu, kā arī 

regulatoru vienošanās par turpmāku REMIT ieviešanu; 

informācija par rezultātiem sniegta ACER); 

iesniegtas ceturkšņu atskaites CEER/ACER; 

sagatavota informācija par Baltijas reģionu CEER/ACER gada 

pārskatam/RI konferencei/ACER mājas lapai; 

informācijas apmaiņa starp Baltijas valstu regulatoriem un citiem 



41 

 

Nr. p.k. Veicamais pasākums Termiņš Mērķis/piezīmes Izpildes komentārs 

1 2 3 4 5 

elektroenerģijas 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); 

dalība 18. Baltijas Elektroenerģijas tirgus forumā Lietuvā 

(prezentācija/darbības programma/noslēguma secinājumu saskaņošana/ 

ACER informēšana un informācijas ievietošana mājas lapā); 

dalība Igaunijas PSO sanāksmē par elektroenerģijas tirgus integrācijas 

un infrastruktūras attīstības un harmonizācijas jautājumiem saistībā ar 

Igaunijas un Latvijas elektropārvades jaudas šķērsgriezuma 

tehniskajiem aspektiem. 

7.2.7. Kopējo interešu projektu 

saskaņošana ar iesaistītajiem 

Baltijas reģiona regulatoriem. 

1.-2. cet. Mērķis: saskaņā ar Energoinfrastruktūras 

regulu pieņemt koordinētu regulatoru 

lēmumu par pārrobežu investīciju 

projektu izmaksu attiecināšanu. 

2013.gada 17.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr.347/2013, kas nosaka Eiropas energoinfrastruktūras 

pamatnostādnes [..], īstenošana: 

darba apspriedes ar Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas 

regulatoriem un/vai projektu iesniedzējiem par kopējo interešu 

projektu saskaņošanu; 

dalība EK darba apspriedēs par kopējo interešu projektu virzību; 

saskaņoti ar iesaistītajiem regulatoriem un nosūtīti ACER un/vai 

vadošajam regulatoram PCI elektroenerģijas un gāzes nozarēs (attiecīgi 

Kurzemes loka projekts un Igaunijas-Latvijas starpsavienojums – 

projekti Nr. 4.2.1. un 4.2.2. un par Inčukalna pazemes gāzes krātuvi -

Nr. 8.2.4., kā arī par Klaipēdas - Kiemenai vadu – Nr.8.2.3); 

dalība ACER rīkotajā apspriedē ar Baltijas valstu regulatoru un 

projekta virzītāju pārstāvjiem saistībā ar projekta Nr.8.5. “Poland-

Lithuania interconnection” vērtēšanas pārņemšanu; 

dalība sanāksmē par elektrības un gāzes vairāku reģionu grupu otrā 

PCI saraksta izvērtēšanu un sagatavošanu; 

dalība EK sanāksmē par Latvijas Gāzes projektu "Inčukalna PGK 

modernizācija un paplašināšana"; 

dalība starptautiskajā konferencē “Enerģijas drošība un gāzes 

tirdzniecības iespējas reģionā” (par dabasgāzes piegāžu alternatīvajiem 

risinājumiem, kuru sniegs jaunais Lietuvas SDG termināls). 

7.2.8 Dalība Nord Pool Spot 

Regulatoru padomē. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt elektroenerģijas 

vairumtirgus uzraudzību saskaņā ar 

REMIT regulu. 

Dalība NPS Regulatoru padomes (RP) sanāksmēs (3). 

Dalība Nord Pool Spot RP REMIT apakšgrupā. 

Dalība NPS Tirgus uzraudzības regulatoru darba apakšgrupā. 

Dalība NPS fundamentālās pārredzamības regulēšanas apakšgrupā. 
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7.2.9. ERRA Juridiskās darba 

grupas sanāksmes Rīgā 

organizēšana. 

1.cet. Mērķis: veicināt regulēšanas 

harmonizāciju un pieredzes apmaiņu par 

aktuāliem juridiskiem regulēšanas 

aspektiem. 

Sanāksmi organizē rotācijas kārtībā. 

20.03.2014. ERRA Juridiskās darba grupas noslēdzošā sanāksme, 

kuras laikā tika izvērtēti dgr. darbības rezultāti un nepieciešamais 

juridiskais atbalsts jaunajai ERRA Patērētāju dgr. (no Regulatora 

deleģēti divi pārstāvji). 

8. Regulatora attīstība un darbības nodrošināšana 

8.1. Darbinieku profesionālo 

zināšanu un darba prasmju 

pilnveidošana. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt augsti profesionālu un 

zinošu personālu Regulatorā. 

Saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu 

plānu. 

Darbinieki ir apmeklējuši 107 dažādus profesionālo zināšanu un darba 

prasmju pilnveidošanas kursus. Regulatorā ir organizēts apmācību 

kurss „Lietišķā sarakste angļu valodā”, “Prezentācijas prasmes”, 

“Office 365 apmācības” un atbilstoši audita ieteikumiem - seminārs par 

fizisko personu datu aizsardzību. Papildus tam 2 darbinieki piedalījās 

Francijas Kultūras centra organizētajos franču valodas kursos. 9 

darbinieki izgāja “Pirmās palīdzības” kursu. 

8.2. Cilvēkresursu attīstības 

programmas izveide un 

ieviešana. 

4. cet. Mērķis: nodrošināt augsti profesionālu un 

zinošu personālu Regulatorā. 
Tika izstrādāts apmācību plāns un gada laikā organizēti Regulatora 

ietvaros Darbinieku pilnveides kursi. Darbs turpināsies arī 2015. gadā. 

8.3. Pētījums par atalgojuma 

rādītājiem darba tirgū. 

3.-4. cet. Mērķis: novērtēt Regulatora darbinieku 

atalgojumu un salīdzināt ar darba tirgu. 
Pētījumā iegūtie dati tika prezentēti Padomei un izpilddirektoram. 

8.4. Iekšējo auditu veikšana. Pastāvīgi Mērķis: ar neatkarīgām un objektīvām 

darbībām pilnveidot Regulatora iekšējās 

kontroles sistēmu.  

Saskaņā ar IAn stratēģiju 2012.-

2016.gadam. 

Veikti iekšējie auditi: 

20.04.2014 „Licenču un regulējamo nozaru nosacījumu izpildes 

uzraudzība. Elektroenerģijas kvalitātes uzraudzība”; 

25.04.2014 „Padomes sēžu organizācija un norise. EDUS iespējas 

izmantošana”; 

30.06.2014 „Valsts nodevas iekasēšana un to grāmatvedības uzskaite 

un kontrole”; 

06.11.2014 „Iepirkumu organizācija, to atbilstība Regulatora mērķiem 

un efektivitātes principiem”; 

22.11.2014 „Stratēģiskā un darba plānošana. Publiskā gada pārskata, 

rīcības plāna, darbības programmas izstrāde, izpilde un kontrole”; 

13.11.2014 uzsākts audits „Personāla vadība. Cilvēkresursu politika 

izpilde un kontrole”. 

Informatīvie ziņojumi: 

06.06.2014 „Par dienesta mobilā tālruņa izmantošanu Regulatorā”; 

16.10.2014 „Par Regulatora komandējumu plāna izpildi 2014.gada 3. 

ceturksnī”; 
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17.10.2014 „Par SIA “Tukuma siltums” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu izvērtēšanas gaitu”. 

8.5.  Regulatora rīcības plāna 

2015. gadam izstrādāšana. 

4. cet. 

 (P) 

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. 

Rīcības plāna izstrādāšana ir uzsākta un tiks pabeigta 2015.gada 

janvārī. 

 

8.6. Regulatora budžeta procesa nodrošināšana 

8.6.1. 2014.gada budžeta izpildes 

rezultāti. 

2., 4. cet.  Mērķis: nodrošināt Regulatora  budžeta 

līdzekļu efektīvu izlietojumu.  

23.04.2014. padomes sēdē izskatīti 1.ceturkšņa budžeta izpildes 

rezultāti (prot. Nr. 14, 7. p.). 

23.07.2014. padomes sēdē izskatīti 2.ceturkšņa budžeta izpildes 

rezultāti (prot. Nr. 25, 4. p.). 

23.10.2014. padomes sēdē izskatīti 3.ceturkšņa budžeta izpildes 

rezultāti (prot. Nr. 36, 13. p.). 

8.6.2. 2015.gada budžeta projekts  

un rīcības plānā 2015.gadam 

iekļaujamie uzdevumi. 

2., 4. cet. (P) Mērķis: nodrošināt budžeta līdzekļu 

plānošanu un līdzekļu izlietojuma 

pamatojumu.  

20.11.2014. padomes sēdē apstiprināts 2015.gada budžeta projekts 

(prot. Nr. 39, 12 p.). 

8.7. Darba vides pilnveidošana (tai 

skaitā iekšējā un ārēja 

labiekārtojuma uzlabošana). 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt drošus normatīvo aktu 

prasībām atbilstošus darba apstākļus un 

veicināt Regulatora darbiniekiem 

labvēlīgās darba vides izveidošanu.  

Regulatorā tiek veikti darba vides uzlabošanas pasākumi, telpu 

atbilstības nodrošināšana ugunsdrošības prasībām. Veikts atsevišķu 

telpu remonts, atsevišķu telpu un darba vietu labiekārtošana. Atbilstoši 

preventīvo pasākumu plānam darba aizsardzības jomā tika veikti 

uzlabojumu un ņemti vērā ieteikumi. 

8.8. Regulatoram nepieciešamo 

preču un pakalpojumu 

iepirkumu organizēšana un 

nodrošināšana. 

Pastāvīgi Mērķis: nodrošināt Regulatora darbību. 

Saskaņā ar izpilddirektora apstiprinātu 

plānu. 

Organizēti 23 iepirkumi: 

1. SPRK 2014/9 „Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām”; 

2. SPRK 2014/139 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas modernizācija”; 

3. SPRK 2014 2014/159 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas telpu uzkopšana”; 

4. SPRK 2014/208 „Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana” 

(pārtraukts); 

5. SPRK 2014/209 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu tehniskais 

atbalsts un administrēšana”; 

6. SPRK 2014/248 „Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana”; 

7. SPRK 2014/247 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sabiedrisk-pakalpojumu-regulanas-ko
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sabiedrisk-pakalpojumu-regulanas-ko
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sabiedrisk-pakalpojumu-regulanas-ko
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sa-pakalpojumu-regulanas-ko
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interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas 

pieslēguma nodrošināšana Latvijas Interneta apmaiņas punktiem – LIX 

(Latvia Internet Exchange) komutatoriem un SMILE (Santa Monica 

Internet Local Exchange) komutatoram”; 

8. SPRK 2014/256 „Degvielas iegāde Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas dienesta transportlīdzekļiem”; 

9. SPRK 2014/266 „Fiksēto tālruņu līniju ierīkošana, fiksēto tālruņu 

līniju pārvietošana, fiksēto tālruņu līniju pieslēgumu 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 interneta piekļuves 

pakalpojuma nodrošināšana mērījumu datu pārraidei elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumiem”; 

10. SPRK 2014/321 „Kancelejas preču piegāde”; 

11. SPRK 2014/124 sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, „Komersantu informācijas ievades un 

apstrādes sistēmas (IIAS) izstrāde un uzturēšana”; 

12. SPRK 2014/411 „Personālvadības moduļa licenču piegāde, 

ieviešana un uzturēšana”; 

13. SPRK 2014/412 „Pakalpojumi, kas saistīti ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas darbinieku komandējumu 

organizēšanu”; 

14. SPRK 2014/456 „Balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšana 

fiksētajā elektronisko sakaru tīklā”; 

15. SPRK 2014/455 „Programmatūras licenču iegāde”; 

16. SPRK 2014/483 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

darbinieku apmācības MS “Office 365” lietošanā”; 

17. SPRK 2014/564 „Komutācijas iekārtu piegāde”; 

18. SPRK 2014/563 „Datu glabātuves piegāde”; 

19. SPRK 2014/582 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

darbinieku veselības apdrošināšana” (pārtraukts); 

20. SPRK 2014/644 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu gadu” (pārtraukts); 

21. SPRK 2014/618 „Ziņu aģentūru „LETA” un „BNS-Latvija” 

pakalpojumu abonēšana uz vienu gadu”; 

22. SPRK 2014/669 „Mediju monitoringa pakalpojumi”; 

SPRK 2014/678 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

darbinieku veselības apdrošināšana”. 

Kopumā noslēgti 87 līgumi. 

http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sa-pakalpojumu-regulanas-ko
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sa-pakalpojumu-regulanas-ko
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sa-pakalpojumu-regulanas-ko
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Sa-pakalpojumu-regulanas-ko
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Fiksto-tlruu-lniju-ierkoana
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Fiksto-tlruu-lniju-ierkoana
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Fiksto-tlruu-lniju-ierkoana
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Fiksto-tlruu-lniju-ierkoana
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Fiksto-tlruu-lniju-ierkoana
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Fiksto-tlruu-lniju-ierkoana
http://www.sprk.gov.lv/iepirkums/Fiksto-tlruu-lniju-ierkoana
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8.9. Komersantu informācijas 

ievades un apstrādes 

informācijas sistēmas izstrāde 

un ieviešana. 

4. cet. Mērķis: nodrošināt efektīvāku sadarbību 

ar regulējamajiem komersantiem. 

Iepirkums noslēdzies. Notiek sistēmas izstrāde atbilstoši līgumā 

noteiktajiem termiņiem. 

8.10.  Starpsavienojumu datubāzes 

paplašināšana. 

3. cet. Mērķis: pilnveidot regulēšanu. Pārcelts uz 2015.gadu, jo izstrādātāju rokasgrāmatas tika saņemtas tikai 

4.ceturksnī. 

8.11. Balss telefonijas pakalpojuma 

kvalitātes kontroles sistēmas 

modernizācijas 4. posms. 

2. cet. Mērķis: nodrošināt jaunajām 

tehnoloģijām atbilstošo mērījumu 

veikšanas iespēju. 

10.02.2014. specifikācijas iepirkuma dokumentācijai izstrāde telefonu 

tīkla kvalitātes kontroles sistēmas modernizācijas 4.posmam. 

16.04.2014. noslēgts līgums Nr. 29/2014 (139). 

10.06.2014. jauniegādāto iekārtu integrācija telefonu tīkla kvalitātes 

kontroles sistēmā. 

8.12. Interneta piekļuves 

pakalpojuma kvalitātes 

kontroles sistēmas attīstīšana, 

nodrošinot interneta piekļuves 

pakalpojumu kvalitātes 

mērījumu iespējas mobilajām 

ierīcēm ar ANDROID OS un 

IOS (I-Phone).   

3. cet. Mērķis: nodrošināt Regulatoram un 

lietotājiem iespēju veikt Interneta 

piekļuves pakalpojuma kvalitātes 

mērījumus, izmantojot mobilās ierīces.  

Atsāktas sarunas OKT 2014; specifikācijas projekts sagatavots 

28.11.2014. Papildus specifikācijā paredzētas mobilās ierīces ar OS 

Windows. 

8.13. Organizēt socioloģisko 

pētījumu par sabiedrības 

viedokļa izzināšanu par 

Regulatora atpazīstamību, 

kompetenci un uzticamību. 

1. cet. Mērķis: izzināt sabiedrības viedokli un 

vērtējumu par Regulatoru, tā 

atpazīstamību, kompetenci un uzticamību. 

Pētījums organizēts, informācija par pētījuma rezultātiem publiskota 

Regulatora mājas lapā internetā un nosūtīta medijiem. 

8.14. Organizēt regulējamo 

komersantu apmierinātības 

pētījumu par Regulatora 

darbu.  

1. cet. Mērķis: veikt pētījumu par regulējamo 

komersantu apmierinātību ar Regulatora 

darbu, informācijas apmaiņu, saziņu, 

sadarbības kvalitāti. 

Pētījums organizēts, informācija par pētījuma rezultātiem publiskota 

Regulatora mājas lapā internetā un nosūtīta medijiem. 

8.15. Kvalitātes kontroles izpildes 

novērtēšana. 

4. cet. Mērķis: kvalitatīva, precīza, un noteiktā 

termiņā uzdevumu izpilde. 

Saskaņā ar IAn stratēģiju 2012.-

2016.gadam. 

Veikti kvalitātes vadības sistēmas auditi procesiem: 

26.02.2014 “Regulatora mājas lapa”; 

08.07.2014 “Elektroniskā dokumentu uzskaites sistēma - EDUS ”; 

19.08.2014 “Iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību izskatīšana”. 

8.16. Regulēšanas metožu 

pilnveidošana, tajā skaitā 

salīdzinošās pieejas 

izstrādāšana komersantu 

saimnieciskās darbības 

izvērtēšanai. 

1.-4.cet. Mērķis: paaugstināt pakalpojumu 

sniedzēju darbības efektivitāti. 

1. Nodrošināta  konsultanta pētījuma sagatavošana par sadales 

sistēmas objektu  izmaksu izvērtējumu Baltijas valstīs.   

2. Sagatavots pārskats par Eiropas valstu elektroenerģijas ražotāju 

maksu par elektroenerģijas pārvadi (G- komponenti) un sniegts 

vērtējums.  

3. Noorganizēta datu sagatavošana konkrētā formātā ERRA Tarifu 
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darba grupai (TG) 2012. un 2013.gada sadales sistēmas operatoru 

izmaksu salīdzināšanai un iesniegta TG.  

4. Sagatavoti un prezentēti Padomei priekšlikumi par komerciālās 

kvalitātes  uzlabošanu. 

9. Regulatora informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras attīstība 

9.1. Regulatora informācijas 

tehnoloģiju infrastruktūras 

attīstība. 

Pastāvīgi Mērķis: pilnveidot esošo IT infrastruktūru 

atbilstoši Regulatora izvirzītajiem 

mērķiem. 

Izstrādāt Regulatora IT attīstības plānu 

2015.-2017.gadam. 

Turpinās IT infrastruktūras pilnveidošana atbilstoši izvirzītajiem 

mērķiem. 

9.2. Publiskā bezvada interneta jeb 

Wi-Fi ieviešana. 

1.-2. cet. Mērķis: nodrošināt Regulatora 

apmeklētājiem Wi-Fi pieslēgumu. 

Izpildīts. 

9.3. Regulatora IT drošības un 

veiktspējas audits. 

2.-3. cet. Mērķis: veikt drošības un veiktspējas 

auditu Regulatora mājas lapai, IT 

infrastruktūrai un Regulatora 

izmantotajām informācijas sistēmām. 

Izpildīts. 

9.4. Regulatora iekšējās 

komunikācijas portāla jeb 

Intranet izstrāde un ieviešana.  

4.cet. Mērķis: uzlabot Regulatora iekšējo 

komunikāciju, izveidot vienotu 

informācijas apmaiņas punktu. 

Intranet platforma izvēlēta un ieviesta. Notiek struktūras izveide un 

testēšana. 

Saīsinājumi: ES – Eiropas Savienība, EK- Eiropas Komisija, MK – Ministru kabinets, Ed – Enerģētikas departaments, ESPd – Elektronisko sakaru un pasta departaments, PDzd – 

Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta departaments, EAd – Ekonomiskās analīzes departaments, Jd – Juridiskais departaments, ĀSn – Ārējo sakaru nodaļa, IAn – Iekšējā 

audita nodaļa, Ad – Administratīvais departaments, Kn – Komunikāciju nodaļa, ISd – Informācijas sistēmu departaments, CAPn – Cilvēkresursu attīstības un pārvaldības nodaļa, Rn 

– reģionu nodaļas, (P) – padomes lēmums, Regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 

Pelša 67873861 

 


