
 

 

     Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

Rīcības plāna 2012. gadam izpilde  

 

Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

 

1. Stratēģisko un normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana 

 

1. 1. Stratēģisko un normatīvo 

dokumentu izstrāde un pilnveidošana 

 

 

 

Komisijas darbības stratēģijas un 

pamatprincipu  izvērtējums un 

aktualizēšana 

3.cet. 

 (P) 

 

Saeimā pieņemts  likums "Grozījumi Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”. 

 

Līdzdalība  likuma grozījumu attiecībā uz HES uzraudzību 

pieņemšanā. 

  

Izveidots un darbu uzsācis Sistēmu analīzes departaments.  

1.2. Likumu pilnveidošana un 

iniciatīva 

1-4.cet.  

1.2.1. Līdzdalība likumprojektu izstrādē 

un likumu pilnveidošanā regulējamās 

nozarēs 

1-4.cet. 

(P) 

Sagatavots un nosūtīts EM likumprojekts, ar kuru likuma 

„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” pārejas 

noteikumu 24. punktu paredzēts izteikt jaunā redakcijā 

attiecībā uz HES uzraudzību (30.05.2012. vēstule Nr. 1-

2.21/1907). 
 

Sagatavots un nosūtīts EM likumprojekts, ar kuru 

Elektroenerģijas tirgus likumā paredzēts ietvert efektīvus, 

atturošus un samērīgus sodus elektroenerģijas apgādes 

nozarē (17.12.2012. vēstule  Nr. 1-2.21/4628). 

 

Sagatavoti un nosūtīti priekšlikumi Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijai par likumprojektu „Grozījumi Pasta likumā” 

(06.12.2012. vēstule Nr. 1-2.75/4419). 

 

Līdzdalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas darba grupā par likumprojekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” izstrādi. 

1.2.2. Citu institūciju izstrādāto 

likumprojektu saskaņošana 

 
 

Divu nedēļu laikā 

pēc 

likumprojekta 
izsludināšanas VSS 

Sniegti atzinumi par likumprojektiem: 

 

1. „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem”” (12.06.2012.); 

 

2. „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā” (VSS-66) (19.06.2012; 25.01.2012.); 

 

3. „Grozījumi Pasta likumā” (TA-463) (28.06.2012.); 

 

4. „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumā” (VSS–1152) (24.01.2012; 

28.02.2012; 04.04.2012.); 

 

5. „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (VSS-902) 
(20.09.2012.); 

 

6. „Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā” 

(VSS-718) (19.07.2012.); 
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7. „Universālā pakalpojuma elektroenerģijas apgādē 

likums” (18.09.2012.); 

 

8. „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā” (19.10.2012.); 
 

9. „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (VSS-383) 

(20.04.2012; 26.07.2012; 8.10.2012.; 22.10.2012.); 

 

10. „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (VSS-1070) 

(19.11.2012.); 

 

11. „Grozījumi Pasta likumā”: 20.02.2012. (VSS-1226); 

02.03.2012. (TA-463); 10.05.2012, 14.05.2012, 

06.06.2012. (TA-463); 20.07.2012 (TA-463), 19.09.2012; 

 
12.  „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” 

(VSS-714) (14.08.2012.); 

 

13. „Grozījumi likumā „Par hidroelektrostaciju 

hidrotehnisko būvju drošumu” (VSS – 65) (25.01.2012; 

02.04.2012; 01.03.2012; 19.10.2012.); 

 

14. „Grozījums Elektroenerģijas tirgus likumā” ” (VSS–

64) (03.02.2012; 16.05.2012.); 
 

15. „Ēku energoefektivitātes likums” (VSS–286) 

(30.03.2012.); 
 

16. „Euro ieviešanas likums” (VSS-580) (18.06.2012.); 

 

17. „Grozījums Dzelzceļa likumā” (Nr.235/Lp11) 

(12.06.2012.). 
 
Piedalīšanās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēdēs saistībā 

ar likumprojektiem: „Grozījumi Civilprocesa 

likumā”(Nr. 100/Lp11) un „Grozījumi Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likumā”(Nr. 262/Lp11). 

 

1.3. MK tiesību aktu pilnveidošana un 

iniciatīva 

1-4.cet.  

1.3.1. Līdzdalība MK tiesību aktu 

izstrādē un pilnveidošanā regulējamās 

nozarēs 

 

1.-4.cet. 

(P) 

Sagatavots un nosūtīts  EM MK noteikumu projekts 

„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumos Nr.664 „Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas 

noteikumi”” (16.03.2012. Nr.1-2.21/944); 

 

18.05.2012. dalība starpministriju sanāksmē par MK 

noteikumu projektu „Grozījumi MK 10.03.2009. 

noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas 

ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju 
koģenerācijā”” un MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

16.03.2010. noteikumos Nr.262 „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 

energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību””. 

1.3.2. Citu institūciju izstrādāto MK Divu nedēļu laikā Sniegti atzinumi par: 
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tiesību aktu projektu saskaņošana  

 

pēc MK  tiesību 

akta projekta 

izsludināšanas VSS 

 

1. koncepcijas projektu „Administratīvo sodu sistēmas 

attīstības koncepcija” (VSS – 611) (17.02.2012.); 

 

2. MK rīkojuma projektu „Pasākumu plāns „klusēšanas - 
piekrišanas” principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo 

iestāžu administratīvajā praksē” (VSS-196) (28.02.2012.); 

 

3. MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības uzskaites sistēmu"" (VSS-50) (02.02.2012.; 

08.05.2012.); 

 

4. MK instrukcijas projektu „Dienesta vieglo automobiļu 

iegādes un nomas kārtība” (VSS-551) (07.06.2012.); 
 

5. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 

2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 „Sabiedrisko 

pakalpojumu licencēšanas noteikumi”” (VSS-593) 

(21.06.2012.); 

 

6. MK noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” nolikums”  (05.04.2012.); 

 

7. MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 10.03.2009. 
noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas 

ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju 

koģenerācijā”” (VSS-359) (13.04.2012; 08.06.2012; 

27.06.2012; 18.07.2012.); 

 

8. MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 16.03.2010. 

noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas 

ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu 

noteikšanas kārtību”” (13.04.2012; 12.06.2012); 

 

9. MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 25.04.2006. 
noteikumos Nr.319 „Noteikumi par hidroelektrostaciju 

hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu” (20.08.20212; 19.10.2012.); 

 

10. MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 26.01.2010. 

noteikumos Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju 

hidrotehnisko būvju drošuma programmām un 

deklarācijām”” (19.10.2012.); 

 

11.  MK noteikuma projektu „Grozījumi Ministra kabineta 

2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas 
uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"” (VSS-1208) 

(15.11.2012.); 

 

12. MK noteikumu projektu „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību” (VSS-1177) 

(29.11.2012.); 

 

13. MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 29.11.2011. 
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Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

noteikumos Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi” (19.07.2012.); 

 

14. informatīvā ziņojuma projektu „Par Latvijas 

elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu” (05.10.2012; 
01.11.2012.); 

 

15. MK noteikumu projektu „Noteikumi par stacionāro 

tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmā” (05.10.2012.); 

 

16. institūcijas darbības stratēģijas projektu „Enerģētikas 

ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika 

sabiedrībai” (12.10.2012.); 

 

17. informatīvā ziņojuma projektu „Par elektroenerģijas 
cenu pieauguma riskiem un to ierobežošanu”  

(14.12.2012.); 

 

18. par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru 

kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr. 892 

„Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo 

valsts nodevu” (09.01.2012.); 

 

19. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 

2011.gada 1.marta noteikumos Nr.166 „Elektronisko 

sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (VSS-917) 

(11.01.2012); 

 
20. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 „Noteikumi par 

nacionālo numerācijas plānu"” (VSS-1386) (27.01.2012; 

29.02.2012); 

 
21. koncepcijas projektu "Par zemes ciparu televīzijas 

programmu izplatīšanu no 2014.gada" un tā kopsavilkumu, 

MK rīkojuma projektu  un izziņu 

(VSS-1346) (03.02.2012.); 

 

22. precizēto informatīvā ziņojuma projektu „Informatīvais 

ziņojums „Par Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas 

„Digitālā programma Eiropai” ieviešanas Latvijā 

koordinēšanu”” (VSS-930, 25.08.2011) (28.02.2012.); 

 

23. koncepcijas projektu „Nākamās paaudzes tīklu 

attīstības koncepcija 2013. – 2020. gadam” (VSS-466) 
(17.05.2012; 14.09.2012; 18.10.2012.); 

 

24. MK noteikumu 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-

1071) (01.11.2012); 

 

25. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par 
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radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru 

veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par 

radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem 

nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”” (VSS-

1201) (05.12.2012.); 
 

26. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas 

izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 

komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" (VSS-1202) 

(05.12.2012.). 

1.4. Komisijas ārējo tiesību aktu 

izstrāde un pilnveidošana  

 

 

1-4.cet. 

 

 

1.4.1. Sistēmas pieslēguma noteikumi 

elektroenerģijas ražotājiem 

 

1.cet. (P) 

22.02.2012. lēmums Nr.1/6  „Sistēmas pieslēguma 

noteikumi elektroenerģijas ražotājiem”. 

1.4.2. Sistēmas pieslēguma noteikumi 

elektroenerģijas sistēmas 

dalībniekiem 

1. cet. (P) 22.02.2012. lēmums Nr.1/5 „Sistēmas pieslēguma 

noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

1.4.3. Noteikumi par efektīvas atļautās 

slodzes izmantošanas nosacījumiem  

1.cet. (P) 18.01.2012.  lēmums Nr.1/1 „Noteikumi par efektīvas 

atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem”. 

1.4.4. Grozījumi Noteikumos par 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai iesniedzamo informāciju 

1.-2.cet. (P) 06.06.2012.  lēmums Nr.1/12 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009. gada 

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

pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo 

informāciju”. 

1.4.5. Noteikumi par minimālajām 

prasībām elektroenerģijas sadales 

sistēmas operatora neatkarībai 

1.cet.(P) 22.02.2012. lēmums Nr.1/4 „Noteikumi par prasībām 

elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarībai”. 

1.4.6. Noteikumi par informāciju 

elektroenerģijas galalietotājiem 

1.-2.cet.(P) 08.02.2012.  lēmums Nr.1/2 „Noteikumi par informāciju 

elektroenerģijas galalietotājiem”. 

1.4.7. Elektronisko sakaru pakalpojumu 

kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu 

iesniegšanas un publiskošanas 

noteikumu pārskatīšana un grozījumu 

veikšana pēc nepieciešamības 

4.cet. Grozījumi nav veikti. 

1.4.8. Grozījumi Noteikumos par 
numerācijas lietošanas tiesībām 

3.cet. 31.10.2012. padomes sēdē izskatīts Konsultāciju 
dokuments „Par grozījumiem Noteikumos par numerācijas 

lietošanas tiesībām” un par to uzsākta konsultācija ar tirgus 

dalībniekiem. 

1.4.9. Grozījumi Noteikumos par tirgus 

analīzei nepieciešamās informācijas 

apjomu un iesniegšanas kārtību 

4.cet. 21.11.2012. lēmums Nr. 1/15 - grozījumi noteikumos 

‘’Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas 

apjomu un iesniegšanas kārtību”. 

1.4.10. Grozījumi Numura saglabāšanas 

pakalpojuma nodrošināšanas 

noteikumos 

4.cet. 17.10.2012. lēmums Nr.1/14 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija 

lēmumā Nr.1/6 „Numura saglabāšanas pakalpojuma 

nodrošināšanas noteikumi”. 

1.5.  Metodiku analīze, izstrāde un  

pilnveidošana  

 

1-4.cet.  

1.5.1. Grozījumi Siltumenerģijas 2.cet. (P) 28.03.2012. lēmums Nr.1/7 „Grozījums Sabiedrisko 
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apgādes pakalpojumu tarifu    

aprēķināšanas metodikā 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa 

lēmumā Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifu aprēķināšanas metodika””. 

1.5.2. Grozījumi Koģenerācijas tarifu 

aprēķināšanas metodikā 

 

2.cet. (P) 28.03.2012. lēmums Nr.1/8 „Grozījums Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija 

lēmumā Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas 

metodika””. 

    1.5.3. Elektroenerģijas tarifu 

aprēķināšanas metodika saistītajiem 

lietotājiem 

1.cet. (P) 22.02.2012. lēmums Nr.1/3 „Elektroenerģijas tarifu 

aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem”. 

 

    1.5.4. Grozījumi Sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu tarifa 

aprēķināšanas metodikā 

1.cet. (P) 04.04.2012. lēmums Nr.1/9 ”Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta 

lēmumā Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika””. 

    1.5.5. Grozījumi Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodikā 

1.cet. (P) 04.04.2012. lēmums Nr.1/10 „Grozījumi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija 
lēmumā Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika””. 

1.6. Komisijas iekšējo normatīvo aktu 

izstrāde un  pilnveidošana  

 

 

1-4.cet. 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2011.gada 12.augusta iekšējos noteikumos Nr.2.06/11 

„Komandējumā un darba braucienā nosūtīšanas noteikumi” 

(06.01.2012. Nr.2.06/1); 
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas struktūra” (15.02.2012. Nr.2.06/2); 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Dokumentu pārvaldības noteikumi” 

(07.03.2012. Nr.2.06/3); 

 

Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2012.gada 15.februāra iekšējos noteikumos Nr.2.06/2 
„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas struktūra” 

(21.03.2012. Nr.2.06/4); 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2011.gada 31.augusta iekšējos noteikumos Nr.2.06/13 

„Tarifu projekta izvērtēšanas kārtība” (28.03.2012. 

Nr.2.06/5); 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Grāmatvedības uzskaites kārtība” (26.04.2012. 

Nr.2.06/6); 

 
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2012.gada 15.februāra iekšējos noteikumos Nr.2.06/2 

„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas struktūra” 

(27.04.2012. Nr.2.06/7); 

 

Administratīvā departamenta nolikums (27.04.2012. 

Nr.2.06/8); 

 

Sistēmu analīzes departamenta nolikums (27.04.2012. 

Nr.2.06/9); 

 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 
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noteikumi „Eiropas Savienības finansēto projektu 

īstenošanas noteikumi” (27.04.2012 Nr.2.06/10); 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Budžeta un budžeta grozījumu projekta 
sagatavošanas, apstiprināšanas un budžeta izpildes kārtība” 

(11.06.2012. Nr.2.06/12); 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Reģistrēšanas noteikumi” (20.06.2012. 

Nr.2.06/13); 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Licencēšanas noteikumi” (20.06.2012. 

Nr.2.06/14); 

 
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2012.gada 7.marta iekšējos noteikumos Nr. 2.06/3 

„Dokumentu pārvaldības noteikumi” (18.07.2012. 

Nr.2.06/16); 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas 

noteikumi” (01.08.2012. Nr.2.06/17); 

 

Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2012.gada 26.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.2.06/6 

„Grāmatvedības uzskaites kārtība” (06.08.2012. 
Nr.2.06/18); 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2012.gada 20.jūnija iekšējos noteikumos Nr.2.06/14 

„Licencēšanas noteikumi” (03.10.2012. Nr.2.06/20); 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2011.gada 12.augusta iekšējos noteikumos Nr.2.06/11 

„Komandējumā un darba braucienā nosūtīšanas noteikumi” 

(22.11.2012. Nr.2.06/21); 

 
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2011.gada 13.jūnija iekšējos noteikumos Nr.2.06/6 

„Grāmatvedības organizēšanas kārtība” (26.11.2012. 

Nr.2.06/22); 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iekšējie 

noteikumi „Darba samaksas kārtība Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā” (19.12.2012. 

Nr.2.06/23). 

1.7. Tīkla kodeksa apstiprināšana 1.-4.cet.(P) Nodota informācija AS „Augstsprieguma tīkls” par 

nepieciešamajiem papildinājumiem Tīkla kodeksa projektā. 

Lēmums nav pieņemts.  

1.8. Sadales sistēmas operatoru 

iesniegto nosacījumu efektīvai 

atļautās slodzes izmantošanai 

saskaņošana 

Mēneša laikā pēc 

kārtības 

saņemšanas (P) 

15.02.2012. lēmums Nr.38 „Par AS „Sadales tīkls” kārtību 

par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai” 

(saskaņota). 

1.9. Atzinumi par Eiropas Komisijas 

tiesību aktu projektiem 

Pēc 
nepieciešamības 

Dalība Ekonomikas ministrijas izveidotā darba grupā par 
Energoefektivitātes direktīvas projektu un dokumentu 

paketes „Enerģētikas infrastruktūra” projektu Latvijas 
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nacionālās pozīcijas sagatavošanai. 

 

16.11.2012. sniegts nesaistošais viedoklis ACER par 

kopējās intereses projektiem BEMIP ietvaros. 

 
04.06.2012. sniegts viedoklis Satiksmes ministrijai par 

direktīvas, ar ko izveido vienotu dzelzceļa telpu projektu. 

 

13.07.2012. sniegts viedoklis par Eiropas Komisijas 

konsultāciju „Par fiziskās infrastruktūras izveidošanas 

izmaksu samazināšanu Eiropā”. 

1.10. Sadales sistēmas operatoru 

izstrādāto sistēmas pakalpojumu 

tipveida līgumu apstiprināšana  

4.cet. Apstiprināti 9 sadales sistēmas operatoru sistēmas 

pakalpojumu tipveida līgumi.(06.06.2012. lēmumi Nr.150, 

151; 20.06.2012. lēmumi Nr.162, 163, 164, 165; 

27.06.2012. lēmumi Nr.167, 168). 

1.11. Publiskā tirgotāja 

elektroenerģijas piegādes tipveida 

līgumu apstiprināšana 

4.cet. Apstiprināts AS „ Latvenergo” elektroenerģijas piegādes 
tipveida līgums. (06.06.2012. lēmums Nr.149). 

 

2. Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze 

 

2.1. Regulējamo nozaru analīze 1-4.cet. Informācija par regulējamām nozarēm iekļauta Komisijas 

2011.gada pārskatā. 

2.2. Regulējamo nozaru komersantu 

kapitāla atdeves un riska rādītāju 

salīdzināšana 

Mēneša laikā pēc 

komersanta 

iesnieguma 

 

2012. gadā nav saņemti komersantu iesniegumi kapitāla 

atdeves likmes noteikšanai. 

2.3. Elektronisko sakaru tirgus 

analīze 

 

1-4.cet  

2.3.1. Tirgu definēšana būtiskas 

ietekmes noteikšanai elektronisko sakaru 

nozarē 

1-4.cet 13.02.2012. nosūtīts EK Ziņojums un tam pievienotie 

dokumenti par tirgus analīzi par EK 2007.gada 

17.decembra Ieteikumā 2007/879/EK  par konkrētajiem 
preču un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, 

kuros var būt nepieciešama ex ante regulēšana, minēto 

tirgu Nr.7 – balss savienojumu pabeigšana individuālos 

mobilajos tīklos. Atkārtoti Ziņojums nosūtīts 

EK 13.07.2012.  

 

21.06.2012. nosūtīts EK Ziņojums un tam pievienotie 

dokumenti par tirgus analīzi par EK 2003.gada 11.februāra 

Ieteikumā 2003/311/EK  par konkrētajiem preču un 

pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var 

būt nepieciešama ex ante regulēšana, minētiem tirgiem: 

tirgus Nr3 - fiziskām personām publiski pieejami vietējie 
vai iekšzemes balss telefonijas pakalpojumi, kas 

nodrošināti fiksētā vietā; tirgus Nr.4 - fiziskām personām 

publiski pieejami starptautiskie balss telefonijas 

pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā; tirgus Nr.5 - 

juridiskām personām publiski pieejami vietējie vai 

iekšzemes balss telefonijas pakalpojumi, kas nodrošināti 

fiksētā vietā; tirgus Nr.6 - juridiskām personām publiski 

pieejami starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi, kas 

nodrošināti fiksētā vietā.   

 

26.09.2012. lēmums  Nr. 227 „Par  sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi fiziskām 

2.3.2. Būtiskas ietekmes noteikšanai 

definēto tirgu analīze 

1-4.cet 

2.3.3. Speciālo prasību elektronisko 

sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi 

tirgū piemērošana 

1-4.cet 
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un juridiskām personām publiski pieejamu starptautisko 

balss telefonijas pakalpojumu, kas nodrošināti fiksētā vietā 

Latvijas Republikas teritorijā, tirgū”. 

 

19.09.2012. lēmums  Nr.223 „Par starpsavienojumu tarifu 
regulēšanas un piekļuves saistību piemērošanu” un lēmums  

Nr.224 „Par būtisku ietekmi balss savienojumu 

pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgū”. 

 

19.09.2012. lēmuma projekts "Par Ziņojumu par tranzīta 

pakalpojumu tirgus analīzi" – apstiprināts notifikācijai EK. 

 

21.11.2012. lēmuma projekts "Par Ziņojumu par tranzīta 

pakalpojumu tirgus analīzi" – pieņemts gala lēmums 

Nr.273. 

2.4. Elektroenerģijas tirgus cenas 

apskats 

1.-4.cet. 29.05.2012. ziņojums padomei par saistīto lietotāju 

tarifiem, kurā  ietverts apskats par tendencēm tirgū. 

19.12.2012. ziņojums padomei par elektroenerģijas cenām. 

2.5. Gāzes cenas apskats  1-4.cet Sniegti ziņojumi padomei par dabasgāzes tirdzniecības 

cenām. 

2.6. Informācija Eiropas Komisijai 1-4.cet  

2.6.1. Elektronisko sakaru tirgu 

notifikācija EK 

Saskaņā ar tirgu 

analīzes grafiku 

skatīt 2.3.1. – 2.3.3. punktu. 

2.6.2. Ziņojums par platjoslas piekļuves 

pakalpojumu attīstību tirgiem 

1., 3.cet. Nosūtīti divi ziņojumi (21.02.2012; 14.09.2012) 

2.6.3. Informācija ziņojumam par 

elektronisko sakaru tirgu un to 

regulējuma ieviešanu un attīstību 

Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

4.cet. Sagatavotas un nosūtītas atbildes uz 2 aptaujām:  

 

1. Electronic  Communications Market Indicators data 

collection - Questionnaire A (09.01.2012); 

 

2. Digital Agenda Scoreboard - Questionnaire C 

(12.04.2012). 

 

2.6.4. Ziņojums  par starptautiskās 

viesabonēšanas tarifiem 

1.,3.cet. Sagatavoti  un nosūtīti 2 ziņojumi  BEREC par 

viesabonēšanas tarifiem (par 2011.gada 1.pusgadu - 

10.02.2012; par 2012.gada 1.pusgadu - 10.08.2012.).  

2.7. Informācija Eiropas Komisijai un 

Energoregulatoru sadarbības 

aģentūrai (ACER) 

3.cet. 24.09.2012. nosūtīts Regulatora ikgadējais ziņojums 

Eiropas Komisijai. 

 

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana/ reģistrēšana un uzraudzība, ierobežoto resursu lietošanas 

tiesību piešķiršana 

3.1. Licenču izsniegšana, komersantu 

reģistrēšana 

Viena mēneša laikā 

pēc komersanta 

iesnieguma un 

dokumentu 
saņemšanas 

 

3.1.1. Licenču izsniegšana Viena mēneša laikā 

pēc komersanta 

iesnieguma un 

dokumentu 

saņemšanas (P) 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē izsniegtas 7 

licences: 

1. AS „Olainfarm” (15.02.2012. lēmums Nr.41, prot. 
Nr.7, 12.p.); 

2. SIA UNDA (21.03.2012. lēmums Nr.83, prot. 

Nr.12,2.p.); 
3. SIA Salacgrīvas ūdens (16.05.2012. lēmums Nr.129, 

prot. Nr.19, 8.p.); 
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4. SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” (06.06.2012. lēmums 

Nr.147, prot. Nr.21, 8.p.); 

5. SIA „RĪGAS  ŪDENS” (14.06.2012. lēmums Nr.148, 

prot. Nr.22, 1.p.); 

6. SIA „ZELTENIEKI” (23.08.2012. lēmums Nr.203, 
prot. Nr.31, 1.p.); 

7. Pašvaldības SIA „ŪDEKA” (09.12.2012. lēmums 

Nr.257, prot. Nr.41, 4.p.). 

 

Enerģētikas nozarē izsniegtas 7 licences: 

1. AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tirdzniecības licence 

(12.01.2012. lēmums Nr. 11, prot. Nr.2, 3.p); 

2. AS „Rīgas kuģu būvētava” siltumenerģijas pārvades 

un sadales licence (15.02.2012. lēmums Nr. 37, prot. 

Nr.7, 8.p.); 

3. SIA „SABIEDRĪBA MĀRUPE” siltumenerģijas 
pārvades un sadales licence (09.05.2012. lēmums 

Nr. 114, prot. Nr.18, 2.p.); 

4. SIA „SM Energo” siltumenerģijas pārvades un sadales 

licence (06.06.2012. lēmums Nr.144, prot. Nr.21, 

5.p.); 

5. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” siltumenerģijas 

pārvades un sadales licence (06.06.2012. lēmums 

Nr. 145, prot. Nr.21, 6.p.); 

6. SIA „JAUNTUKUMS” siltumenerģijas pārvades un 

sadales licence (05.09.2012. lēmums Nr. 210, prot. 

Nr.33,2.p.); 

7. SIA „Vangažu namsaimnieks” siltumenerģijas 
pārvades un sadales licence (19.09.2012. lēmums 

Nr.216, prot. Nr. 35, 3.p.). 

 

3.1.2. Komersantu reģistrēšana Viena mēneša laikā 

pēc komersanta 
iesnieguma un 

dokumentu 

saņemšanas 

Elektronisko sakaru nozarē reģistrēti 49 elektronisko 

sakaru komersanti. 
 

Pasta nozarē reģistrēti 17 pasta komersanti. 

 

Enerģētikas nozarē reģistrēti: 

Elektroenerģijas ražotāju reģistrā – 98 komersanti; 

Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – 10 komersanti; 

Siltumenerģijas ražotāju reģistrā – 94 komersanti; 

Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – 16 komersanti. 

3.2. Licenču  grozīšana Viena mēneša laikā 

pēc komersanta 

iesnieguma un 

dokumentu 

saņemšanas (P) 

Ūdenssaimniecības nozarē veikti grozījumi 8 licencēs: 

1. STRABAG SIA (08.02.2012. lēmums Nr. 26 , prot. 

Nr.6, 1.p.); 

2. SIA „Garkalnes ūdens” (15.02.2012. lēmums Nr.40, 

prot. Nr.7, 11.p.); 

3. SIA Jelgavas novada KU” (29.02.2012. lēmums Nr.62, 

prot. Nr.9, 5.p.); 

4. SIA „Garkalnes Komunālserviss” (21.03.2012.  

lēmums Nr.82, prot. Nr.12, 1.p.); 
5. SIA „BANGA KPU” (16.06.2012. lēmums Nr.154, 

prot. Nr.22, 2.p.); 

6. Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 

(27.06.2012. lēmums Nr.166, prot. Nr.24, 1.p.); 

7. SIA „Jelgavas novada KU” (03.12.2012. lēmums 

Nr.271, prot. Nr.43, 7.p.); 

8. SIA „Smiltenes NKUP” (19.12.2012. lēmums Nr.315, 

prot. Nr.47, 6.p.). 
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Enerģētikas nozarē veikti grozījumi SIA „LIELVĀRDES 

REMTE” licencē siltumenerģijas ražošanai, piegādei un 

realizācijai (04.01.2012. lēmums Nr.3, prot. Nr.1,3.p.). 

3.3. Licences anulēšana (atcelšana), 

pakalpojumu sniegšanas 

pārtraukšana, komersantu 

darbības apturēšana pārkāpumu 

gadījumos 
 

Normatīvajos aktos 

noteiktajos 

termiņos 

 

No elektronisko sakaru komersantu saraksta ir izslēgti 42 

komersanti, no tiem 16 izslēgti ar padomes lēmumu par 

vispārējās atļaujas noteikumu  pārkāpumiem. 

 

Ūdenssaimniecības nozarē anulētas 5 licences: 

1. SIA „Zilaiskalns” (12.01.2012. lēmums Nr.13, prot. 
Nr.2, 5.p.); 

2. SIA „Palīgs L” (29.02.2012. lēmums Nr.61, prot. Nr.9, 

4.p.); 

3. SIA „Kalnciema nami” (29.02.2012. lēmums Nr.60, 

prot. Nr.9, 3.p.); 

4. SIA „Staļģenes Komunālais dienests” (29.02.2012. 

lēmums Nr.59, prot. Nr.9, 2.p.); 

5. SIA „APSAIMNIEKOŠANAS SERVISS” 

(21.11.2012. lēmums Nr.270 , prot. Nr.43, 6.p.). 

 

Enerģētikas nozarē anulētas 2 licences: 

1. SIA „8 CBR” licence siltumenerģijas ražošanai, pārvadei 
un sadalei (06.06.2012. lēmums Nr.143, prot. Nr.21, 4.p.)); 

2. SIA „ORNAMENTS” licence siltumenerģijas pārvadei 

un sadalei (05.12.2012.) 

 

Enerģētikas nozarē izslēgti: 

no Elektroenerģijas ražotāju reģistra – 1 komersants; 

no Elektroenerģijas tirgotāju reģistra – 2 komersanti; 

no Siltumenerģijas ražotāju reģistra – 4 komersanti; 

no Siltumenerģijas tirgotāju reģistra – 2 komersanti. 

3.4. Licenču un vispārējo atļauju 

nosacījumu izpildes uzraudzība 

 

Saskaņā ar grafiku 

 
Informācijas pieprasījuma vēstules   420. 

Vispārējās atļaujas pārkāpumu lietvedības – 30. 

 

Ūdenssaimniecības nozarē veiktas 10 pārbaudes:  

1. SIA "Garkalnes inženiertīkli" 29.03.2012; 

2. SIA"GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" 
29.03.2012; 

3. Ropažu novads SIA "CIEMATS” 25.04.2012;  

4. SIA "Ozolnieku KSDU" 27.04.2012;  

5. SIA "ZEIFERTI" 27.04.2012;  

6. SIA "Skrīveru saimnieks" 09.08.2012;  

7. SIA "ĀDAŽU ŪDENS" 07.09.2012;  

8. SIA "OKET" 04.10.2012;  

9. SIA "BŪKS" 24.10.2012;  

10. SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 19.12.2012.  

 

Dzelzceļa transporta nozarē veiktas 3 pārbaudes: 
1. AS „Pasažieru vilciens” 23.11.2012;  

2. SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis” 18.09.2012; 

3. SIA „LDZ Cargo” 22.11.2012. 

 

Energoapgādes komersantiem veiktas 64 darbības 

pārbaudes un 13 piegādātās elektroenerģijas kvalitātes 

atbilstības mērījumi. 

 

Reģionālajās nodaļās veiktas darbības atbilstības tiesību 

aktu, licences, vispārējās atļaujas noteikumu vai 
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nosacījumu noteiktajām prasībām pārbaudes 

ūdenssaimniecības nozarē 30 komersantiem (LRn – 12, 

VRn – 12, KRn – 6). 

 

Veikta AS „Valmieras piens” (Energoapgādes komersants) 
darbības pārbaude. 

 

3.5. Elektronisko sakaru 

komersantiem ar būtisku   ietekmi 

tirgū noteikto saistību izpildes 

uzraudzība 

Pastāvīgi Pastāvīgi tiek veikta elektronisko sakaru komersantu ar 

būtisku ietekmi tirgū noteikto saistību izpildes uzraudzība 

– starpsavienojumu līgumu un regulēto starpsavienojumu 
tarifu uzraudzība. 

3.6. Elektronisko sakaru komersantu 

un to sniegto pakalpojumu saraksta 

ar teritoriālo sadalījumu izveide un to 

uzturēšana   

1. – 4.cet. Šis saraksts izveidots SQL Server datubāzē un darbojas kā 

MS ACCESS aplikācija. Veikta analīze par  elektronisko 

sakaru komersantu darbības teritorijām un pakalpojumu 

veidiem. Ir izveidots pārskats un aktualizēta informācija 

datu bāzē. Kopsavilkums uz 15.01.2012. un 15.07.2012. 

3.7. Sabiedrisko pakalpojumu 

kvalitātes uzraudzība 

 

 

 

3.7.1. Universālā pasta pakalpojumu 

kvalitātes pārbaudes 

Saskaņā ar grafiku Nosūtītas 1000 kontroles vēstules universālā pasta 

pakalpojuma (vienkāršās B klases vēstules) kvalitātes 
pārbaudēm. 

 

3.7.2. Pakalpojumu kvalitātes 

mērījumi publiskajos elektronisko 

sakaru tīklos 

Saskaņā ar grafiku Veikti 259 000 balss izsaukumi un 3500 interneta 

piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumi Komisijas 

mērīšanas sistēmā http://isptest.sprk.gov.lv. 

3.7.3. Pārskats par elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitāti  
2011.gadā 

1.cet. 

(P) 

Pārskats apstiprināts 28.03.2012. padomes sēdē (prot. 

Nr.13. 8.p.). 

      3.7.4. Pārskats par pasta 

pakalpojumu kvalitāti 2011.gadā 

1.cet. 

(P) 

Pārskats apstiprināts 28.03.2012. padomes sēdē. (prot. 

Nr.13. 11.p.). 

      3.7.5. Balss telefonijas pakalpojuma 

kvalitātes kontroles   sistēmas 
modernizācijas 2.posms 

2.cet. Saskaņā ar 28.03.2012. padomes sēdē apstiprināto 

kvalitātes kontroles sistēmas modernizācijas plānu. (prot. 
Nr.13. 10.p.). 

 

          3.7.6. Interneta piekļuves 

pakalpojuma kvalitātes kontroles 

sistēmas paplašināšana   

3.cet. Izveidota jauna saskarne  interneta piekļuves pakalpojuma 

kvalitātes kontroles sistēmai ITEST. ITEST  izstrādāts 

augustā. 

        3.7.7. ED Energoapgādes objektu 

kontroles nodaļas reorganizācija  sakarā 

ar  normatīvā regulējuma izmaiņām 

3 mēnešu laikā pēc 

likuma grozījumu 

pieņemšanas 

Atlikta sakarā ar kavēšanos ar normatīvo aktu virzību no 

Komisijas neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

3.3.8. Pārvades sistēmas operatora 

sertificēšana  

  

3     3.8.1. Atzinums par pārvades sistēmas 

operatora atbilstību sertificēšanas 

prasībām 

4 mēnešu laikā pēc 

pārvades sistēmas 

operatora 

iesnieguma 

saņemšanas (P) 

17.09.2012. padome atbalstīja atzinuma par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 

un sertificēšanas anketas nosūtīšanu Eiropas Komisijai. 

Dokumenti nosūtīti Eiropas Komisijai 08.10.2012. 

 

       3.8.2. Lēmums par pārvades sistēmas 

operatora sertificēšanu 

2 mēnešu laikā pēc 

Eiropas Komisijas 

atzinuma par 

pārvades sistēmas 

operatora 

sertificēšanu 

saņemšanas (P) 

05.11.2012. saņemts Eiropas Komisijas atzinums par 

elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanu. 

Lēmuma par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu 

pieņemšana pārcelta uz 2013.gadu. 

http://isptest.sprk.gov.lv/
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   3.9. Pārvades sistēmas attīstības 10 

gadu plāna apstiprināšana 

Atbilstoši 

noteikumos 

apstiprinātajam  

22.08.2012. padomes sēdē apstiprināts elektroenerģijas 

pārvades sistēmas attīstības plāns (lēmums Nr.195). 

 

3.3.10. Atzinums par sadales sistēmas 

operatora neatkarības nodrošināšanai 

veikto pasākumu pietiekamību 

 

Mēneša laikā pēc 

sadales sistēmas 

operatora ziņojuma 

saņemšanas (P) 

09.05.2012. ziņojums par  sadales sistēmas operatora 

neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību 

(lēmums Nr.116). 

3.3.11. Noslēgto starpsavienojumu 

līgumu datu bāzes izveide 

3.cet. Projekts saskaņā ar noslēgto līgumu pieņemts 29.06.2012. 

2012. gada augustā uzsākta datu ievade datu bāzē. 

N3.12. Noslēgto starpsavienojumu 

līgumu ievadīšana datu bāzē, analīze 

un uzraudzība.  

Pēc 

starpsavienojumu 

līguma vai tā 

grozījumu 

saņemšanas 

Ir ievadīti dati par savienojumu izveidi, tika ievadīti dati  

par tarifiem (156 līgumi). 

3.13. Administratīvo pārkāpumu lietu 

ierosināšana 

un izskatīšana 

 

Četru mēnešu laikā 

no pārkāpuma 

izdarīšanas vai 

konstatēšanas 

dienas  (P) 

Elektronisko sakaru nozarē ir ierosinātas 76 lietas un 

izskatītas 75 administratīvo pārkāpumu lietas; 

 

Pasta nozarē ir ierosinātas un izskatītas 5 administratīvo 

pārkāpumu lietas. 

 

Enerģētikas nozarē (siltumapgāde) ir ierosinātas un 

izskatītas 3 administratīvo pārkāpumu lietas. 

 
Ūdenssaimniecības nozarē ir ierosinātas un izskatītas 2 

administratīvo pārkāpumu lietas. 

3.14. Vispārējās atļaujas noteikumu 

pārkāpuma novēršanas procesa 

ierosināšana (ja komersants viena 

gada laikā ir atkārtoti izdarījis 

administratīvo pārkāpumu) 

Pastāvīgi 23.02.2012. padomes sēdē apturēta 11 komersantu darbība 

par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem. 

14.06.2012. padomes sēdē ierosināti 7 vispārējās atļaujas 

noteikumu  pārkāpumi. 
24.09.2012. darbība apturēta 5 komersantiem; 

12.12.2012. padome sēdē ir ierosināti 12 vispārējās atļaujas 

noteikumu pārkāpumi.  

3.15. Lēmuma par administratīvā 

soda piemērošanu izpildes uzraudzība 

Mēneša laikā pēc 

lēmuma par 
administratīvā soda 

piemērošanu 

Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīta informācija par 17 

elektronisko sakaru komersantu naudas soda samaksu.  
Tiesu izpildītājiem nosūtīti 15 administratīvo pārkāpumu 

lēmumi piespiedu izpildei. 

3.16. Radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību  

piešķiršana  

 

Sešu nedēļu laikā 

pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 

Pieņemto lēmumu skaits — 17: 

par piešķiršanu  — 15; 

par izsoles rezultātu — 2. 

3.17. Numerācijas lietošanas tiesību 

piešķiršana 

Trīs nedēļu laikā 

pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 

Pieņemto lēmumu skaits —77: 

par piešķiršanu — 57; 

par anulēšanu —18; 

par piekļuves un maršrutēšanas pārtraukšanu — 2. 

3.18. Konkursu (izsoļu) 

radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanai organizēšana 

 

Astoņu mēnešu 

laikā 

pēc komersanta 

pieprasījuma  vai 

pēc Komisijas 

iniciatīvas (P) 

08.08.2012. lēmums Nr.193 „Par izsoles izsludināšanu 

radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz-2360MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai”; 

 

08.08.2012. lēmums Nr.194 „Par izsoles komisijas sastāvu 

radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz-2360MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”; 
 

08.08.2012. lēmums Nr.2.06/19 „Izsoles komisijas 

nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz-

2360MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”; 
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08.08.2012. lēmums Nr.1/13 „Nolikums radiofrekvenču 

spektra joslas 2300MHz-2360MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai izsoles kārtībā”. 

3.19. Radiofrekvenču spektra joslas 

2500-2690MHz piešķiršana izsoles 

kārtībā 

1.cet  
04.01.2012. lēmums Nr.5 „Par izsoles rezultātiem 

radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz –2690MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”. Četri izsoles 

uzvarētāji. 

3.20. Interaktīvas komersantu 

atskaišu sistēmas izveide 

2.cet. Sistēmas izveide apturēta. Pasākumi nav veikti sakarā ar 

ieceri izveidot integrēto informācijas sistēmu. 

3.21. Hidroelektrostaciju  

hidrotehnisko būvju drošuma 

sertifikātu izsniegšana, pagarināšana 

un anulēšana 

Normatīvajos aktos 

noteiktajos 

termiņos 

Izsniegti 63 hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju 

drošuma sertifikāti, tai skaitā – 60 atkārtoti, 3 - jauni . 

  

Apstiprinātas 6 hidrotehnisko būvju drošuma programmas. 

3.22. Hidroelektrostaciju 

hidrotehnisko būvju drošuma un 

ekspluatācijas atbilstības uzraudzība 

Saskaņā ar grafiku Veiktas 57 hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju 

drošuma un ekspluatācijas pārbaudes. 

 

4.Tarifu analīze un noteikšana 

 

4.1. Komersantu iesniegto tarifu 

projektu analīze un lēmumu 

sagatavošana 

 

 

 
 

 

 

 

Četru mēnešu laikā 

pēc komersanta 

iesnieguma un 

tarifu projekta  

saņemšanas vai 

Komisijas 
ierosinājuma (P) 

Ūdenssaimniecības nozarē apstiprināti 16 tarifu projekti: 

1. SIA „ALBA” (04.01.2012. lēmums Nr.4) (prot. Nr.1, 

4.p);  

2. SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” (12.01.2012. 

lēmums Nr.14) (prot. Nr.2,7.p);  

3. SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” (07.03.2012. 
lēmums Nr.75) (prot. Nr.10, 6.p);  

4. SIA „VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS” (21.03.2012. 

lēmums Nr.85) (prot. Nr.12, 4.p);  

5. SIA „JŪRMALAS ŪDENS” (21.03.2012. lēmums 

Nr.84) (prot. Nr.12, 3.p); 

6. SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

(30.05.2012. lēmums Nr.138) (prot. Nr.20, 9.p);  

7. SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

(06.06.2012. lēmums Nr.148) (prot. Nr.21, 9.p); 

8. SIA „LIELVĀRDES REMTE” (04.07.2012. lēmums 

Nr. 176) (prot. Nr.25, 5.p);  
9. SIA „RENETE” (25.07.2012. lēmums Nr.185) (prot. 

Nr.28, 3.p);  

10. SIA „Šederes pakalpojumi” (28.08.2012. lēmums 

Nr.207) (prot. Nr.32, 4.p);  

11. Valsts AS „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA „RĪGA”” 

05.10.2012. lēmums Nr.211) (prot. Nr.33, 3.p);  

12. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” (26.09.2012. 

lēmums  Nr.229) (prot. Nr.36, 5.p);  

13. AS „MADONAS ŪDENS” (03.10.2012. lēmums  

Nr.237) (prot. Nr.37, 8.p);  

14. SIA „DZELZAVA” (17.10.2012. lēmums Nr.243) 

(prot. Nr.39, 1.p);  
15. AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 

(28.11.2012. lēmums  Nr.274) (prot. Nr.44, 1.p);  

16. SIA „KŪDRINIEKS” (18.12.2012. lēmums Nr.316) 

(prot. Nr.47, 7.p). 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas nozarē apstiprināti 2 
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tarifu projekti: 

1. SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU 

ORGANIZĀCIJA” (30.05.2012. lēmums Nr.139) 

(prot. Nr.20, 10.p); 

2. SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” 

(11.07.2012. lēmums Nr.179) (prot. Nr.26, 1.p). 

Enerģētikas nozarē apstiprināti  21 tarifu projekts: 

1. 12.01.2012. – SIA „Salaspils Siltums” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi Salaspils pilsētai; 

2. 26.01.2012. – AS „SIMONE” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifi; 

3. 22.02.2012. – AS „Augstsprieguma tīkls” pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifi; 

4. 29.02.2012.- AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI” siltumenerģijas apgādes  pakalpojumu 
tarifi Mārupes ciemā, Skultes ciemā un Tīraines ciemā, 

Mārupes novadā (3 gb.); 

5. 14.03.2012. – SIA „Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi; 

6. 04.04.2012. -  SIA „Ķekavas nami” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi; 

7. 27.04.2012. – AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi; 

8. 09.05.2012. –SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās 

saimniecības uzņēmums” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifi Rēzeknes novadā; 

9. 30.05.2012. – PAS „Daugavpils siltumtīkli” 
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi; 

10. 04.07.2012. – SIA „LIELVĀRDES REMTE” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Lielvārdes 

pilsētā un Lēdmanes pagastā (2 gb.);  

11. 08.08.2012. – SIA „Ikšķiles māja” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi Ikšķiles pilsētā; 

12. 03.10.2012. – SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” 

koģenerācijas stacijā  saražotās siltumenerģijas tarifi;  

13. 03.10.2012. – SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Liepājas 

pilsētā; 
14. 17.10.2012. – PSIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi; 

15. 24.10.2012. – SIA „Iecavas siltums” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifi; 

16. 24.10.2012. – SIA „SABIEDRĪBA MĀRUPE” 

koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifi; 

17. 08.11.2012. – SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Pļaviņu pilsētā; 

18. 12.12.2012. – SIA „SABIEDRĪBA MĀRUPE” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.  

4.2. Elektroenerģijas obligātā 

iepirkuma komponenšu 

apstiprināšana 

1. cet. 

(P) 

15.02.2012. padomes sēdē apstiprinātas elektroenerģijas 

obligātā iepirkuma komponentes ( lēmums Nr.39) (prot. 

Nr.7, 10.p.). 

4.3. Komersantu iesniegto izmaksu 

attiecināšanas modeļu izvērtēšana 

 

Mēneša laikā pēc 

komersanta 

iesnieguma 

2012. gadā komersantu izmaksu attiecināšanas modeļi 

atsevišķi nav saņemti; vairāki izmaksu attiecināšanas 

modeļi tika izvērtēti tarifu projektu izskatīšanas gaitā. 

4.4. Elektroenerģijas tirdzniecības 1. un 3.cet. (P) 15.02.2012. un 19.09.2012. padomes sēdē apstiprināts 
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vidējā tarifa saistītajiem lietotājiem 

apstiprināšana 

elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem 

lietotājiem (lēmums Nr.39; lēmums Nr. 217). 

4.5. Savienojuma pabeigšanas tarifa 

augšējās robežas noteikšana 

3.cet. 19.09.2012. padomes sēdē apstiprināta tarifu augšējā 

robeža mobilajos tīklos (lēmums Nr.222). 

 

5. Lietotāju tiesību aizsardzība 

 

5.1. Lietotāju iesniegumu par 

regulējamās nozarēs sniegtajiem 

pakalpojumiem izskatīšana 
 

Normatīvajos aktos 

noteiktajos 

termiņos 

Saņemti un izskatīti iesniegumi: 

 

ūdenssaimniecības nozarē — 56; 
 

atkritumu apsaimniekošanas nozarē  — 6; 

 

dzelzceļa transporta nozarē —1; 

 

enerģētikas nozarē — 108; 

 

elektronisko sakaru nozarē — 83; 

 

pasta nozarē — 31. 

5.1.1. Pārskats par pakalpojumu lietotāju 

iesniegumiem   2011.gadā  

1.cet. 

(P) 

 

Pārskats par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 

2011.gadā apstiprināts 28.03.2012. padomes sēdē (prot. 

Nr.13. 12. p.). 

 

Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju 

sūdzībām 2011.gadā apstiprināts 28.03.2012. padomes 

sēdē (prot. Nr.13. 9. p.). 

 
Pārskats par ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2011. gadā   

apstiprināts 28.03.2012. padomes sēdē (prot. Nr.13. 13 p.). 

 

Pārskats par dzelzceļa transporta pakalpojumu lietotāju 

sūdzībām 2011.gadā  apstiprināts 28.03.2012. padomes 

sēdē (prot.Nr.13. 14. p.). 

 

Pārskats par enerģijas lietotāju sūdzībām 2011. gadā 

apstiprināts 21.03.2012. padomes sēdē. 

5.1.2. Regulas (EK) Nr.1371/2007 par 

dzelzceļa pasažieru tiesībām un 
pienākumiem izpildes kontrole 

1. – 4.cet. Veiktas divas pārbaudes (AS „Pasažieru vilciens” 

(23.11.2012.), SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis” 

(18.09.2012.). 

5.1.3. Publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras īpašnieka, publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

pārvaldītāja un pārvadātāju sūdzību par 

publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras pārvaldītāja būtisko 

funkciju veicēja noteikto publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanas maksu un noteikto 

paaugstināto maksu par publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu un piemērotajām publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

maksas atlaidēm izskatīšana 

1. – 4.cet. Sūdzības nav saņemtas. 

5.2. Strīdu izskatīšana Četru mēnešu laikā Elektronisko sakaru nozarē ierosināts un izbeigts 1 strīda 

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32007R1371
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no iesnieguma 

saņemšanas  (P) 

process. 

5.3. Universālā pakalpojuma saistību  

2012.gadam elektronisko sakaru un 

pasta nozarēs uzraudzība 

1.-4.cet. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

04.07.2012. saņemta informācija par SIA „ Lattelecom” 

taksofoniem 2012.gada 1.pusgadā. 

07.01.2013. saņemta informācija par SIA „ Lattelecom” 

taksofoniem 2012.gada 2.pusgadā. 

5.3.1. Universālā pasta pakalpojumu 

kvalitātes pārbaudes 

Saskaņā ar grafiku Pārbaudītas 10 universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

pakalpojumu sniegšanas vietas. 

5.3.2. Universālā elektronisko sakaru 
pakalpojumu kvalitātes pārbaudes  

Saskaņā ar grafiku Veikti 100 000 izsaukumi. 

5.4. Universālā pakalpojuma saistību 

noteikšana pasta nozarē no 2013.gada 

4.cet. 

(P) 

1) Konsultāciju dokuments par universālā pasta 

pakalpojuma saistībām un konkursa nolikuma 

projektu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā, 21.03.2012. 

2) 09.05.2012. lēmums Nr.120 „Par konkursa 
izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēja noteikšanai”; 

3) 09.05.2012. lēmums Nr. 121 „Par konkursa 

komisijas sastāvu universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā”; 

4) 09.05.2012. lēmums Nr.1/11 „Nolikums 

universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā”; 

5) 09.05.2012. lēmums Nr.2.06/11 „Konkursa 

komisijas nolikums universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā”; 

6) 27.06.2012. lēmums Nr.170 „Par konkursa 
universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai izbeigšanu”; 

7) 27.06.2012. lēmums Nr.171 „Par Komisijas 

09.05.2012. lēmuma Nr.1/11 atzīšanu par spēku 

zaudējušu; 

8) 27.06.2012. lēmums Nr.2.06/15 „Par Komisijas 

09.05.2012. lēmuma Nr.2.06/11 atzīšanu par 

spēku zaudējušu”; 

9) 12.12.2012. padomes lēmums Nr.289 „Par 

universālā pasta pakalpojuma saistībām”. 

 

 

6. Sabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju informēšana un iesaistīšana regulēšanas procesā 

 

 6.1. Komisijas 2012. gada publiskā 

pārskata sagatavošana 

 

2.cet. 

(P) 

Pārskats sagatavots un iesniegts Saeimā, kā arī publicēts 

Komisijas mājas lapā internetā. 

6. 2. Informācijas par Komisijas 

darbu izplatīšana ar plašsaziņas 

līdzekļu starpniecību 

1. – 4.cet. Pastāvīgi un regulāri plašsaziņas līdzekļiem tiek sniegta 

informācija par Komisijas darba aktualitātēm. Informācija 

tiek sniegta, nosūtot sagatavotus ziņojumus presei pēc 

katras Komisijas padomes sēdes, kā arī par atsevišķiem 

aktuāliem jautājumiem. Saņemot plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvju jautājumus, sadarbībā ar Komisijas 

struktūrvienībām tiek sagatavotas un sniegtas atbildes. Pēc 

plašsaziņas līdzekļu pieprasījuma vai pēc Komisijas 

iniciatīvas tiek organizētas žurnālistu tikšanās un intervijas 

ar Komisijas darbiniekiem, nodrošināta piedalīšanās 

diskusijās. Par atsevišķām īpaši aktuālām tēmām tiek 
rīkotas Komisijas preses konferences. 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

Papildus:   

Sniegtas prezentācijas Sorosa fonda Latvija rīkotajās 

diskusijās - “Mājsaimniecību elektrības tarifi. Vai pamatoti 

un taisnīgi?” (28.09.2012) un “Kas ietekmē mūsu 

maksājumus par siltumu un kā tos kontrolēt?” 
(02.11.2012); 

Izveidots Komisijas Youtube video kanāls (24.09.2012); 

Sagatavota video prezentācija par elektroenerģijas tirgus 

paplašināšanu un publicēta Komisijas Youtube kanālā “Ko 

nozīmē elektroenerģijas tirgus paplašināšana 2012.gada 

1.novembrī? ”(10.10.2012); 

Sagatavota video prezentācija par centralizētās 

siltumapgādes sistēmu, tarifu ietekmējošajiem faktoriem un 

tarifu vērtēšanas procesu un publicēta Komisijas Youtube 

kanālā “Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv 

siltuma tarifs?” (01.11.2012); 

Sniegti komentāri sabiedrības par atklātību “Delna” 

rīkotajā pētījumā par “SPRK institucionālo uzbūvi un 

funkcijām enerģētikas nozarē” un nodrošināta dalība 

diskusijā pētījuma prezentācijā (29.11.2012); 

Nodrošināta Regulatora prezentācija laikraksta Dienas 

Bizness rīkotajā konferencē „Enerģētikas forums 2012: 

Brīvie energotirgi Latvijā – fakti un perspektīvas” lai 

diskutētu par izmaiņām, kas sagaida elektroenerģijas tirgus 

komersantus un lietotājus pēc elektroenerģijas tirgus 

atvēršanas” ( 12.12.2012). 

6.3. Komisijas mājas lapas internetā 

pilnveidošana – jaunas mājas lapas 

izveidošana un uzturēšana 

4.cet Mājas lapa līgumā noteiktajā termiņā Komisijai nav 

piegādāta.  

 

6.4. Uzklausīšanas sanāksmes par 

aktuāliem regulēšanas jautājumiem 

 

1. – 4.cet. 13 uzklausīšanas sanāksmes saistībā ar iesniegtajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem: 

1. VAS "Starptautiskā lidosta "RĪGA"" 03.02.2012; 

2. SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

10.05.2012; 

3. AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" 

29.06.2012; 

4. SIA „Art Tehno” 10.07.2012. (ciems „Spilve”); 

5. SIA „Art Tehno” 12.07.2012. (Baložu pilsēta); 

6. SIA „KŪDRINIEKS” 28.09.2012; 
7. Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” 

12.10.2012; 

8. SIA „Ciemats Saulīši” 15.11.2012; 

9. SIA „Skrīveru saimnieks” 21.11.2012; 

10. SIA „Ķekavas nami” 27.11.2012; 

11. SIA „ĀDAŽI-TRIĀDE”14.12.2012; 

12. SIA „BŪKS” 18.12.2012; 

13. SIA „ZELTENIEKI” 20.12.2012. 

 

Enerģētikas nozarē organizētas 12 uzklausīšanas 

sanāksmes: 
1. 12.01.2012.- par  SIA ,,Pļaviņu Komunālie 

pakalpojumi’’ siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

projektu Pļaviņu pilsētai; 

2. 26.01.2012-  par SIA „BALOŽU SILTUMS” 

http://www.youtube.com/watch?v=io9zSlJFWaM
http://www.youtube.com/watch?v=io9zSlJFWaM
http://www.youtube.com/watch?v=io9zSlJFWaM
mailto:http://www.youtube.com/watch%3Fv=LHHZA3Gz8mg
mailto:http://www.youtube.com/watch%3Fv=LHHZA3Gz8mg
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu; 

3. 02.02.2012. – par SIA „LIELVĀRDES REMTE” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem 

Lielvārdē un Lēdmanē; 

4. 29.03.2012. – par elektroenerģijas pārvades sistēmas 
attīstības 10 gadu plānu; 

5. 02.04.2012. - par PSIA ,,Ikšķiles māja’’ siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 

6. 17.05.2012. – par elektroenerģijas pārvades sistēmas 

attīstības 10 gadu plānu; 

7. 09.08.2012. - par SIA „Liepājas enerģija” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 

8.  24.09.2012. - par SIA ,,Iecavas siltums” siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 

9.  10. 25.10.2012. - par SIA ,,Jūrmalas siltums” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 
10. 08.11.2012. - par SIA ,,Sabiedrība Mārupe” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu; 

11. 14.12.2012. - par VAS „Latvijas dzelzceļš” 

elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu sprieguma 

pakāpes tarifu projektu. 

 

21.08.2012. organizēta uzklausīšanas sanāksme par 

elektronisko sakaru komersantu iesniegtajiem 

priekšlikumiem un komentāriem Konsultāciju dokumentam 

par grozījumiem Numura saglabāšanas pakalpojuma 

nodrošināšanas noteikumos. 
 

KRn: 
Enerģētikas nozarē  organizēta 1 uzklausīšanas sanāksme 

par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu -  

21.06.2012.  PSIA „Ventspils siltums”; 

organizēta 1  uzklausīšanas sanāksme par siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu projektu - 09.08.2012.- AS 
„Liepājas siltums”. 

 

Ūdenssaimniecības  nozarē organizēta 1 uzklausīšanas 

sanāksmes par  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projektu - 14.05.2012. SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”. 

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē organizēta 1 

uzklausīšanas sanāksme par sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu tarifa projektu  - 26.03.2012 

PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”. 

 

LRn: 
Enerģētikas nozarē organizēta 1 uzklausīšanas sanāksme 

01.02.2012. pašvaldības A/S ,,Daugavpils siltumtīkli”; 

 

Ūdenssaimniecības  nozarē organizētas 3 uzklausīšanas 

sanāksmes par  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projektiem: 

1. 18.01.2012. SIA „VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS”; 

2. 26.06.2012. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”; 

3. 06.07.2012. SIA „Šēderes pakalpojumi”. 

 
Atkritumu apsaimniekošanas  nozarē organizēta 2 

http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=15506&sadala=340
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=15506&sadala=340
http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=15506&sadala=340
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

uzklausīšanas sanāksmes: 

1. 08.02.2012. SIA „ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”; 

2. 06.12.2012. SIA „AUSTRUMLATGALES 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA”. 

 

VRn: 
Ūdenssaimniecības  nozarē organizētas 7 uzklausīšanas 

sanāksmes par  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projektiem: 

1. 05.01.2012. SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”; 

2. 11.06.2012. SIA „Renete”; 

3. 15.06.2012. SIA „Saulkrastu komunālserviss”; 

4. 16.08.2012. AS „Madonas ūdens”; 

5. 17.08.2012. SIA „Dzelzava”; 
6. 20.12.2012. SIA „Banga KPU” ūdenssaimniecības tarifi 

Skaņkalnes pagastā; 

7. 20.12.2012. SIA „Banga KPU” ūdenssaimniecības tarifi 

Mazsalacas pilsētā un Mazsalacas pagastā. 

 

Enerģētikas nozarē organizēta 1 uzklausīšanas sanāksme 

25.10.2012. – Rūjienas pilsētas SIA „Rūjienas siltums”. 

 

6.5. Konsultāciju dokumenti 

elektronisko sakaru nozarē 

1. – 4.cet. 1. Konsultāciju dokuments atkārtoti par 3. līdz 6. tirgu (pēc 

vecās rekomendācijas) analīzes ziņojumu; 

2. Konsultāciju dokuments par Komisijai regulāri 

iesniedzamās informācijas noteikumu grozījumiem; 

3. Konsultāciju dokuments atkārtoti par 16. tirgus (pēc 

vecās rekomendācijas) analīzes ziņojumu; 

4. Konsultāciju dokuments par izsoles izsludināšanu 

radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz –2370MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai; 
5. Konsultāciju dokuments par nosacījumiem 

radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz – 2360MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai un nolikuma projektu; 

6. Konsultāciju dokuments par grozījumiem Noteikumos 

par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu; 

7. Konsultāciju dokuments par grozījumiem  Noteikumos 

par  numerācijas lietošanas tiesībām; 

8. Konsultāciju dokuments par savienojuma pabeigšanas 

tarifu augšējo robežu 2013.-2014.gadā. 

 

6.6. Publisko elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitātes pārskata un 

pārskata par pakalpojumu lietotāju 

sūdzībām un pretenzijām par 2011. 

gadu publiskošana  

2. cet. 

(P) 

Pārskati apstiprināti 28.03.2012. padomes sēdē (prot. Nr.13 

8., 9. p.) un publicēti mājas lapā.  

 

 

 

 

6.7. Pasta pakalpojumu kvalitātes 

pārskata un pārskata par 

pakalpojumu lietotāju sūdzībām un 

pretenzijām par 2011. gadu 

publiskošana 

 

2. cet. 

(P) 

Pārskati apstiprināti 28.03.2012. padomes sēdē (prot. Nr.13 

11., 12.p.) un publicēti mājas lapā. 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

6.8. Ziņojuma par izmaksu 

aprēķināšanas metodikas ievērošanu 

elektronisko sakaru nozarē 

sagatavošana un publicēšana 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  

 

4.cet. 

(P) 

 

Ziņojums apstiprināts padomes sēdē 05.12.2012.  (prot. 

Nr.45 6.p.) un publicēts 11.12.2012. 

6.9. Ziņojuma par universālā 

pakalpojuma saistību  tīrajām 

izmaksām sagatavošana un 

publicēšana laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”  

4.cet. 

(P) 

Ziņojums apstiprināts padomes sēdē 17.10.2012. (prot. 

Nr.39 3.p) un publicēts 23.10.2012. 

6.10. Ziņojums par konsultāciju 

dokumentu par savienojuma 

pabeigšanas tarifu augšējo robežu 

2013.-2014.gadā 

 

 

2.cet. 

(P) 

Ziņojums apstiprināts padomes sēdē 27.04.2012. (prot. 

Nr.17 5.p.) un publicēts paziņojums „Latvijas Vēstnesī” 

08.05.2012., komersantu viedokļi ievietoti mājas lapā. 

6.11. Ziņojuma par dabasgāzes 

apgādes sistēmas darbības aspektu 

uzraudzības rezultātiem sagatavošana 

un publicēšana  

4.cet. 

(P) 

Ziņojums apstiprināts 31.10.2012. padomes sēdē un 

publicēts mājas lapā. 

6.12. Semināri sabiedrisko  

pakalpojumu sniedzējiem par 

regulēšanas aktualitātēm 

Pēc 

nepieciešamības 

24.02.2012. informatīvs seminārs „Elektroenerģijas 

lietotājs elektroenerģijas tirgū”.  
 

6.13. Komisijas izdoto tiesību aktu un 

citu dokumentu publicēšana 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

Normatīvajos aktos 

noteiktajos 

termiņos 

 

Komisijas izdotie tiesību akti un citu dokumenti publicēti 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un  termiņā. 

 

7. Komisijas attīstība un darbības nodrošināšana 

 

7.1. 7.1. Darbinieku profesionālo zināšanu 

un darba prasmju pilnveidošana 

1.-4.cet Nodrošināta apmeklētība- atbalstot darbinieku apmācību 

dažāda veida un rakstura semināros, kursos, mācību ciklos 
u.c. mācību pasākumos – kopā 65 pasākumi. 

Papildus tam 4 darbinieki piedalījās Francijas Kultūras 

centra organizētajos franču valodas kursos, un SPRK 

rīkotajos semināros, tā, piemēram, seminārs „Valsts 

noslēpuma aizsardzība un glabāšana”, seminārs „Tarifu 

noteikšana” u.tml. 

7.2. Komisijas sadarbība   

7.2.1. Sadarbība ar Eiropas Savienību, 

starptautiskajām organizācijām un citu 

valstu regulatoriem, t.sk, 

Pastāvīgi 

 

Skat. 7.2.1.1. – 7.2.1.4. punktu. 

7.2.1.1. Dalība starptautiskajās 

organizācijās atbilstoši SPRK pastāvīgās 

pārstāvniecības prioritātēm 2012 

1.-4.cet. 

 

Galvenās sadarbības aktivitātes, tostarp: 

Eiropas Savienība 

Dzelzceļš 

Dalība EK organizētajā dzelzceļa nozares regulatoru dgr. 

Dalība IRG Rail pozīcijas dokumenta sagatavošanā par 

jauno dzelzceļa regulas priekšlikumu. 

Dalība IRG Rail plenārsēdē. 
 

Elektroniskie sakari 

Dalība IRG/BEREC kontakttīkla sanāksmēs.   

Dalība  IRG/BEREC plenārsēdēs. 

Dalība BEREC NGN dgr. 

Dalība BEREC Tarifu dgr 
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Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

Dalība BEREC Tīklu neitralitātes dgr. 

Dalība BEREC pamatnostādnēs numerācijas krāpniecības 

ierobežošanā. 

Dalība BEREC Pamatprogrammas īstenošanas dgr par 

numerācijas izmantošanu pārrobežā. 
Dalība BEREC FW IMPL dgr. 

BEREC un OECD seminārs par IP Interconnection.   

Dalība pārkāpuma otrās fāzes procedūras dgr par Polijas 

platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības tirgus analīzi. 

Dalība pārkāpuma otrās fāzes procedūras dgr par Polijas 

savienojuma pabeigšanas vairumtirdzniecībā tirgus analīzi. 

Dalība Starptautiskā sakaru institūta (IIC) Starptautiskajā 

regulatoru forumā (IRF). 

Dalība ECC FNI dgr un ECC TRIS dgr. 

Dalība COCOM sanāksmēs. 

Sanāksme OFCOM par savienojuma pabeigšanas izmaksu 
modeļiem. 

29.08.2012. Baltijas un Ziemeļvalstu elektronisko sakaru 

regulatoru konference par tīklu neitralitāti. 

30.08.2012. Baltijas elektronisko sakaru un pasta 

regulatoru ekspertu sanāksme. 

 

Enerģētika 

Dalība CEER un ACER sanāksmēs. 

3.enerģētikas pakete: konsultācijas ar EK, ES regulatoriem, 

attiecīgo dokumentu gatavošana/vērtēšana. 

Dalība ES/ Krievijas Gāzes tirgus organizācijas un 

struktūras padomes ekspertu grupas apspriedēs un 
8.ekspertu apspriedē par 3.enerģētikas paketes ieviešanu. 

Dalība CEER seminārā par viedskaitītājiem. 

Dalība Austrijas regulatora rīkotajā seminārā par Tirgu 

izveidi. 

Dalība 21.Eiropas Gāzes regulēšanas forumā. 

Dalība CEER un Gazprom-Export rīkotajās ES un 

Krievijas Federācijas konsultācijās par 3.enerģētikas 

paketi. 

Dalība CEER divpusējās darba sanāksmēs ar Krievijas 

Federācijas regulatoru. 
Dalība Madrides, Florences, Londonas forumos. 

10.– 12.01.2012. Dalība Baltijas regulatoru forumā par 

gāzes, siltumapgādes un ūdensapgādes jautājumiem. 

 

Pasts 

Dalība CERP plenārsēdēs. 

Dalība ERGP kontakttīklu sanāksmēs. 

Dalība EK seminārā par universālā pasta pakalpojuma tīro 
izmaksu aprēķinu . 

Dalība EK Pasta direktīvas komitejas plenārsēdē. 

Dalība Pasaules Pasta inovāciju forumā. 

Dalība konferencē par pasta nodaļu nākotni. 

 

Ūdensapgāde 

20.09. 2012. Pirmais Baltijas valstu ūdensapgādes 

regulēšanas lietu seminārs. 

 

Visas nozares, JD 

Regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES valstu 
regulatoriem par dažādiem regulēšanas jautājumiem, 
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Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

tostarp 3.paketes ieviešanu (atsaistīšana, neatkarīgā 

sistēmas operatora sertificēšana, REMIT u.c.), aizpildot 

elektroniskus informācijas pieprasījumus, aptaujas, 

atjaunojot datus, nosūtītas >80 anketas u.c. 

 

Citas starptautiskās organizācijas un institūcijas 

- Sadarbība ar ERRA: dalība ERRA prezidijā, 

Licencēšanas, Juridiskajā un Tarifu dgr (Tarifu dgr. 

vadīšana); vadības sanāksmēs; prezentācijas, anketas, 

dokumentu izstrāde); 

- Sadarbība ar ICER. 

- Sadarbība ar NARUC. 

- Sadarbība ar ITU. 

- Sadarbība ar Delfu TU – seminārs par elektronisko sakaru 

infrastruktūru. 

- Dalība 25.Pasaules Pasta savienības kongresā. 
- Dalība ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Enerģētikas 

komisijas sesijā par ilgtspējīgu enerģētikas attīstību. 

- Sadarbība ar Florences Regulēšanas skolu. 

- Pieredzes apmaiņas vizīte ar Kanādas un ASV 

regulatoriem. 

- Dalība Pasaules Enerģētikas regulatoru forumā. 

- Sadarbība ar NPS. 

 

SPRK pieredzes nodošana 

 

Elektroniskie sakari 

TAIEX/Kosovas ES regulators - 
SPRK pieredze ES likumdošanas ietvara īstenošanā. 

TAIEX/Serbijas regulators – tirgus regulēšana ES. 

ITU/Ukrainas un Moldovas regulatori 

Twinninga projekts ar Ukrainas regulatoru (skat.7.1.2.4.) 

Lietuvas regulatora vizīte – kopējs eksperiments interneta 

pakalpojuma mērīšanā. 

 

Enerģētika 

12.6. Elektroenerģijas nozares regulēšanas aktualitātes 

(Ukraina, pārstāvot ERRA). 

 
Kopumā 2012.gadā SPRK darbinieki piedalījās 

130 pasākumos ārpus Latvijas robežām, t.sk. 69 pasāk. 

izdevumus pilnībā vai daļēji sedza EK, ACER, BEREC, 

ITU, IRG/FRS un 1 – pasākuma organizētāji. Notika ~40 

uzstāšanās. 

7.2.1.2. Baltijas enerģētikas tirgus 
reģionālā iniciatīvu procesa 

koordinēšana; mini-foruma organizēšana 

1.-4.cet. 
 

10. 01.2012. Dalība Baltijas regulatoru forumā par gāzes, 
siltumapgādes un ūdensapgādes jautājumiem. 

Baltijas elektrības tirgus reģionālās iniciatīvas (ERI) 

reģionālā koordinēšana, t.sk.: 

 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 elektrības tirgus dalībniekiem; 

 11.-12.01.2012. Baltijas Elektroenerģijas tirgus mini-

forums/dgr sanāksmes – prezentācijas u.c.; 
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Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

21.09. 2012.Baltijas Elektroenerģijas tirgus mini-

foruma/dgr sanāksmju organizēšana/programmas 

izveide/prezentācijas; 

Baltijas ERI darba plāna 2011.-2014.gadam  regulāra 

atjaunošana atbilstoši EK BEMIP dokumentam; 

 dalība ACER ERI dgr.; 

dalība EK/ACER dgr par Baltijas starpsavienojumu plānu 

(BEMIP); 

dalība ACER rīkotajās ERI koordinācijas grupas 

sanāksmēs. 

7.2.1.3. IRG/BEREC Kontakttīkla 

sanāksmes organizēšana 

4.cet. 24.-25.11.2012.  Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 

sanāksmju organizēšana/dalība dienaskārtības jautājumos. 

7.2.1.4. Dalība Twinning projektā 

sadarbībā ar citu valstu  regulatoriem 

1.-4.cet. 

 

Konsorcijā ar Spānijas regulatoru CMT un Zviedrijas 

regulatoru PTS iegūtas tiesības nodrošināt Twinninga 

projekta ieviešanu Ukrainā elektronisko sakaru nozarē. 

7.2.2. Sadarbība ar valsts institūcijām un 

nevalstiskām organizācijām ārējo sakaru 

jautājumos 

 

1. – 4. cet. 1. Sadarbība ar EM, SM, ĀM, Dzelzceļa administrāciju, 

Latvijas institūtu par starptautiskās sadarbības 

jautājumiem. 

2. Dalība ĀM OECD KP. 

3. Sadarbība ar Latvijas pārstāvniecību ES 3. enerģētikas 

paketes, pārkāpumu procedūru jautājumos. 

4. Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām 
Latvijā. 

5. Sadarbība ar Latvijas vēstniecību Vašingtonā. 

7.3. Iekšējo auditu veikšana 

 

 

 

Saskaņā ar plānu 

 

1. – 4. cet. 

 

2012. gadā ir veikti auditi: 

1. 30.01.2012.  Iekšējā informācijas aprite un dokumentu 

pārvaldība; 

2. 22.03. 2012. Iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību 
izskatīšana; 

3. 30.03.2012. Budžeta plānošana, izpildes kontrole, 

pārskatu sagatavošana; 

4. 20.04.2012. Personāla atalgojuma plānošana, izpilde 

un kontrole; 

5. 23.06.2012. Tarifu noteikšana; 

6. 26.10.2012. Strīdu izskatīšana; 

7. 07.12.2012. Tehniskā un saimnieciskā atbalsta un 

darba vides plānošana, nodrošināšana, materiālo 

vērtību, iekārtu apkope un kontrole audits.  

7.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas 

dokumentācijas uzturēšana 

1. – 4. cet Ir nodrošināta dokumentācijas saglabāšana. 

 7.4. Komisijas pārstāvība tiesvedības 

procesos 

 

 

Saskaņā ar 

tiesvedības procesa 

virzību 

Enerģētikas nozarē: 
Izbeigta 1 tiesvedība (AT Senāta lēmums Enefit lietā); 

Ierosināta 1 tiesvedība (I.Poikāna pieteikums par AST 

tarifiem); 

Sagatavoti paskaidrojumi: 8 (galvenokārt, Latvenergo 

tarifu lietā, kā arī par „mazo hes” pieteikumiem), 1 

kasācijas sūdzība Latvenergo tarifu lietā; 

Pārstāvība: Latvenergo tarifu lietā, E.Ikvilda pieteikums 

par OIK lēmumu, I.Priedīša pieteikums, „mazo hes” un 

SIA „Vēja parks” pieteikumi, SIA „L53 pieteikums”.  

 

Siltumapgādē -   pārstāvība 2 tiesvedībās, abas tiesvedības 

izbeigtas. 
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Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

Ūdenssaimniecības nozarē:  

Pārstāvība 10 tiesvedībās (5 – par pašvaldību regulatoru 

pieņemtajiem lēmumiem), no tām 5 tiesvedības izbeigtas. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 
Sagatavoti 2 paskaidrojumi (kasācijas paskaidrojums par 

Baltkom radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

nosacījumiem  un Lattelecom vienreizējās maksas par 

galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu 

tuvināšanu izmaksām); 

Pārstāvība 6  tiesvedībās (Administratīvā apgabaltiesa par 

Baltkom radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

nosacījumiem  un Lattelecom vienreizējās maksas par 

galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu 

tuvināšanu izmaksām); 

Izbeigtas 2 tiesvedības (SIA „Baltcom TV” kasācijas 
sūdzība par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

nosacījumiem un SIA „CSC Telecom” pieteikums par 

Komisijas 10.08.2012. lēmumu Nr.217 (starpsavienojuma 

tarifa augšējā robeža). 

 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

izbeigta 1 tiesvedība ( AS „Baltijas Ekspresis” sūdzība par 

infrastruktūras maksu 2009. gadam). 

 

7.5. Komisijas budžets 

 

  

7.5.1. 2012.gada budžeta izpildes 
rezultāti 

1.cet.- 4.cet. (P) 27.04.2012. padomes sēdē izskatīti 1. ceturkšņa budžeta 
izpildes rezultāti (prot. Nr. 17, 6.p.). 

18.07.2012. padomes sēdē izskatīti 2 ceturkšņu budžeta 

izpildes rezultāti (prot. Nr. 27, 6.p.). 

10.10.2012. padomēs sēdē izskatīti 3 ceturkšņu budžeta 

izpildes rezultāti (prot. Nr. 38, 6.p.). 

7.5.2. 2013.gada budžeta projekts un 

Rīcības plānā 2013.gadam  iekļaujamie 

uzdevumi 

3.,4.cet. (P) 28.08.2012. padomes sēdē apstiprināts 2013. gada budžeta 

pieprasījums (lēmums Nr. 208, prot. Nr. 32, 5.p.); 

7.6. Darba vides pilnveidošana un 

iekšējo administratīvo procesu 

nodrošināšana 

1.- 4. cet.  

7.6.1. Jauno komisijas telpu iekārtošana 2.-3.cet Jaunā biroja telpu apsekošana, darba vietu izvietojuma 

plāna izstrādāšana, līguma noslēgšana. 

10 jaunu darba vietu nodrošināšana biroja telpās Ģertrūdes 

ielā 10/12. 

7.6.2. Sabiedrisko pakalpojumu  

regulēšanas komisijas informācijas 

tehnoloģiju infrastruktūras attīstība 

2012. gadā 

 

1.- 4. cet. 

 

Datortehnikas (serveris, stacionārie un portatīvie datori, 

monitori, printeri) un programmatūras iepirkumu 

organizēšana. 

Aktīvās direktorijas domēna funkcionālā līmeņa pacelšana 

Darbs ar izstrādāto datu bāžu ievades formu pilnveidošanu 

(licenču, juridisko lietu), lietotāju ievadīto datu pareizības 

pārbaude. Darbinieku speciālo pieprasījumu izpilde no 
Licenču datu bāzes. 

IT Atbalsta aplikācijas un datubāzes izveidošana, 

uzturēšana. 

Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas (EDUS) 

pilnveidošana un papildināšana. 

Komisijas IS darbības nodrošināšana – datortīkla 

uzturēšana, serveru darbības nodrošināšana, datu bāžu 
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Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

uzturēšana, rezerves kopiju veikšana, programmatūras 

instalēšanas un konfigurēšanas veikšana, perifērijas iekārtu 

apkalpošana. 

Darbinieku apkalpošana IT jomā (konsultēšana 

programmrīku izmantošanā, aparatūras uzstādīšana, 
pārnešana, u.t.t.). 

7.6.3. Komisijas procesu aprakstu 

sagatavošana 

1.- 4. cet. 

 

IS attīstības koncepcijas projekts iesniegts izskatīšanai 

25.07.2012. padomes sēdē. Lēmuma pieņemšana atlikta. 

7.7. Valsts iepirkumu organizēšana un 

nodrošināšana 

 

1.- 4. cet. 

 

1. Telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas mobilo 

terminālu modernizācija-līguma izpildītājs  SIA „Belam 

Rīga”; 

2. Elektroenerģijas kvalitātes kontroles mēriekārtu– līguma 

izpildītājs  SIA „Argus RT”; 

3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2 (divu) 

mobilo tālruņu numuru un 1 (vienas) fiksētās tālruņa 

līnijas pieslēgumu nodrošināšana AS „Telekom Baltija” 
publiskajā elektronisko sakaru tīklā elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitātes mērījumiem - līguma izpildītājs 

SIA „Telekom Baltija”; 

4. Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana – līgumu 

izpildītājs SIA „Latvijas Mobilais Telefons”; 

5. Tālruņu un DSL līniju ierīkošana, pārvietošana un 

abonēšana, izsaukumu veikšana SIA „Lattelecom” 

elektronisko sakaru tīklā un no SIA „Lattelecom” 

elektronisko sakaru tīkla uz citu elektronisko sakaru 

operatoru elektronisko sakaru tīkliem, kā arī izsaukumu 

rezultātu pārraide pa DSL līniju elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšanai – 
līguma izpildītājs SIA „Lattelecom”; 

6. Degvielas iegāde – līguma izpildītāji SIA „Statoil 

Latvia”; 

7. Kancelejas preču piegāde – līguma izpildītājs SIA 

„Daiļrade Ekspo”; 

8. Datortehnikas piegāde – līguma izpildītājs SIA 

„TelCom”; SIA „Capital”; SIA „ATEA”; 

9. Iepirkuma procedūra Komandējumu nodrošināšanu 

SPRK darbiniekiem (iepirkuma procedūra tika 

pārtraukta); 

10. Biroja telpu uzkopšana – līguma izpildītājs SIA 
„Alviri”; 

11. Fiksēto sakaru nodrošināšana – līguma izpildītājs SIA 

„Fix Line”; 

12. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles 

sistēmas izvietošana un pieslēgšana (iepirkums tika 

pārtraukts); 

13. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles 

sistēmas izvietošana un pieslēgšana – izpildītājs SIA 

„Telia Latvija”; 

14. Biroja programmatūras licenču iegāde 75 gab. – 

līguma izpildītājs SIA „Datakom”; 
15. Iepirkuma procedūra Komandējumu nodrošināšanu 

SPRK darbiniekiem (iepirkums turpinās); 

16. Komisijas darbinieku veselības apdrošināšana 

(iepirkums turpinās). 

 

Saīsinājumi: EK- Eiropas Komisija, MK – Ministru kabinets, KRn – Kurzemes reģionālā nodaļa, LRn – Latgales 

reģionālā nodaļa, VRn – Vidzemes reģionālā nodaļa, (P) – padomes lēmums  
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