
 

INFORMĀCIJA 

par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  

Rīcības plāna 2007.gadam izpildi 

 
 

Pasākums/Uzdevums Termiņš  Izpilde 

1. Stratēģisko, normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana 

 

1.1.Komisijas darbības stratēģijas un pamatprincipu izvērtējums un 

aktualizēšana 
 

     

         4.cet.  

 

 

Nav izpildīts 

Uzdevuma izpilde pārcelta uz 2008.gada 4.ceturksni 

 

 

1.2.Vienota universālā  pakalpojuma modeļa elektronisko sakaru, pasta 

nozarē un elektroenerģijas apgādē izstrāde 

4.cet.  Izpildīts 

Koncepcija izstrādāta un iesniegta Ministru prezidentam  04.01.2008. 

 

1.3. Sadarbība ar Rīgas domi ar Ministru 

 kabineta  04.04.2006. rīkojumu Nr. 4  

apstiprinātās Koncepcijas par efektīva un 
 Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša 

 sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas  

modeļa izveidi īstenošanā 

 
 

4.cet. Izpildīts 

2007.gada 20.novembrī ar Rīgas Domi noslēgts Deleģēšanas līgums par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.  

1.4.Ziņojuma par uz nākotni vērstās pakāpeniskās  

 izmaksu novērtēšanas metodes pielietošanas  

 pieredzi sabiedrisko pakalpojumu nozarēs citās  

 valstīs un iespējamiem ieguvumiem no tās ieviešanas 

 Latvijā   sagatavošana un apspriešana 

 

 

   

 

4.cet. 

 
Izpildīts 

Turpināsies 2008.gadā  
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1.5. Likumu pilnveidošana un iniciatīva 

 
  

1.5.1.  Priekšlikumi grozījumiem regulējamo nozaru likumos  Papildus plānā paredzētajam -  Jd un Ed līdzdalība Saeimas Tautsaimniecības komisijas 

sēdēs par likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” . 

1.5.1.1. Elektronisko sakaru likums 2. cet. 

  
Izpildīts  
Likums „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” stājies spēkā. 

 

1.5.1.2. Pasta likums 

 

4. cet. 

 
Izpildīts  
Turpināsies 2008.gadā 

 

1.5.1.3. Grozījumi  likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” un ar to  saistītie: 

 

 

- grozījumi Enerģētikas likumā 

 

- grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri” 

 

- grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

4.cet. 

 

 

 

 

 

Izpildīts  

Likums „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””, kas saistīti ar 

Komisijas kompetenci pašvaldību regulējamās nozarēs izstrādē,  pieņemts 13.12.2007. 

Turpinās darbs pie saskaņošanas 2008.gadā: 

 -  par grozījumiem Enerģētikas likumā; 

 - par grozījumiem likumā „Par dzīvojamo telpu īri”; 

 - par grozījumiem likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kas skar strīdu 

izskatīšanu u.c ar Komisijas darba organizāciju saistītiem jautājumiem. 

 -  par grozījumiem Civilprocesa likumā, kas skar strīdu izskatīšanu Komisijā. 

 
 

1.5.1.4. Grozījumi dzelzceļa transporta nozares likumos 

 

 

 
 

4.cet. Izpildīts 

Līdzdalība  likumprojektu izstrādē: 

1.  “Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā”  

2.   “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 
3.   “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” 

4.   Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma projektu  

Likumi pieņemti 14.06.2007. 
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1.5.2. Līdzdalība likumprojektu izstrādē, 
          citu institūciju izstrādāto likumprojektu saskaņošana  

Divu nedēļu 
laikā no  

likumprojekta  

izsludināšanas 

VSS 

Jd sagatavotie un sniegtie atzinumi par likumprojektiem: 
1. "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  

2. "Grozījumi Krimināllikumā"  

3. "Grozījumi Reklāmas likumā"  

4. "Komerciālās prakses likums”  

5. "Interešu konflikta  novēršanas likums"  

6. „Grozījumi Civilprocesa likumā”   

7. „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”  

8. Administratīvā procesa iestādē un tiesā efektivizēšanas koncepcijas  projektu  

9. Administratīvo sodu procesa likumprojekta koncepciju. 

 

1.5.2.1. Līdzdalība likumprojekta „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likums”  un grozījumu ar to saistītajos 

likumos izstrādē 

1.5.2.2. Līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē  un 

saskaņošanā saskaņā ar MK akceptēto  koncepciju 

„neatkarīgo” (autonomo) iestāžu statusa noregulēšanai 

1.5.2.3. Līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē saskaņā ar 

MK  akceptēto koncepciju par valsts iestāžu tiesībām izdot 
ārējos normatīvos aktus 

 

4.cet.  

 

 
 

4.cet.  

 

 

4.cet.  

Izpildīts  

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums  pieņemts un stājies spēkā 15.07.2007.  
 

 

Koncepcijas „Koncepcija par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi”  ieviešana atlikta līdz 2009.gada 1.jūnijam (MK 

2007.gada 2.maijā rīkojums Nr.240 (prot. Nr.26   16.§)). 

 
 

 

 

1.6. MK noteikumu pilnveidošana un iniciatīva 

 

 Papildus plānā paredzētajam izstrādāti un 23.10.2007. apstiprināti 

MK noteikumi Nr.718  „Grozījumi Ministru kabineta  2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.297 
„Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”.  

 

1.6.1. Līdzdalība MK noteikumu „Elektroenerģijas tirdzniecības 

un lietošanas noteikumi” 

 

1.cet. Izpildīts 

26.06.2007. pieņemti  MK noteikumi Nr. 452 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi”. 

 

1.6.2. MK noteikumu projektu izstrāde atbilstoši MK 

apstiprinātajai koncepcijai „Koncepcija par efektīva un Latvijas 

4.cet.  

 

Koncepcijas „Koncepcija par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi”  ieviešana atlikta līdz 2009.gada 1.jūnijam (MK 
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situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

modeļa izveidi”  
1.6.3. Grozījumi dzelzceļa transporta nozares MK noteikumos 

 

 

 

4.cet.  

 

2007.gada 2.maijā rīkojums Nr.240 (prot. Nr.26   16.§)). 

 

Grozījumi dzelzceļa transporta nozares MK noteikumos, kas skar Komisijas kompetenci, nav 

veikti. 

 

1.6.4. Citu institūciju izstrādāto MK tiesību aktu projektu 

saskaņošana  

 

Divu nedēļu 

laikā no  tiesību 

akta projekta 

izsludināšanas 

VSS 

Sniegti  32 atzinumi. Tajā skaitā: 

Jd sagatavotie atzinumi par: 

 

    1.    Ministru prezidenta rīkojuma projektu „Par darba grupu priekšlikumu izstrādei vienota 

universālā pakalpojuma finansēšanas modeļa izveidei ar vienotu administrēšanu, 

nosakot finansējumu avoti katrai regulējamai  nozarei” un Ministru kabineta sēdes 

protokollēmuma projektu „Informatīvais ziņojums par universālā pakalpojuma 

fondu vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma tīro izmaksu 

kompensācijai” sagatavošana. 
2. Satiksmes ministrijas aktualizēto darbības stratēģiju 2007.-2009.gadam 

3. MK programmas projektu „Patērētāju tiesību aizsardzības programma    2008.-

2010.gadam” 

4. MK noteikumu projektu „Integrētas valsts informācijas sistēmas noteikumi” 

5. Administratīvo sodu procesa koncepciju   

6. Administratīvā procesa iestādē un tiesā efektivizēšanas koncepcijas projektu 

7. par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, 

izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas 

pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums”  

8. par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju 

transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem, ar kuriem nodrošina valdības pasta 
sūtījumu nogādāšanu  

9. par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, 

izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas 

pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums” 

Ed sagatavotie atzinumi par: 

1.  MK noteikumu projektu „Grozījums MK 1998.gada 18.augusta noteikumos Nr.310 

„Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES 

ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas 
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kārtība”” 

2. MK noteikumu projektu "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus" 

3. MK noteikumu projektu "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi”; 

4. MK noteikumu projektu "Sašķidrinātās naftas gāzes tirdzniecības un lietošanas 

noteikumi” 

5. MK noteikumu projektu "Noteikumi par speciālā pieslēguma elektroenerģijas pārvades 

sistēmai nosacījumiem  SIA "CEMEX"". 

6. precizēto MK noteikumu projektu „Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 

7. MK rīkojuma projektu „Par Valsts energoinspekcijas un Valsts būvinspekcijas 

reorganizāciju un Valsts tehniskās inspekcijas izveidošanu”’; 

8. MK rīkojuma projektu „ Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumā 

Nr.571 „Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007. – 2016.gadam””; 

9. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos 

Nr.322 „Noteikumi par pārvades operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu””; 

10. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos 

Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās 

nozarēs””. 

ESPd sagatavotie atzinumi par: 

1. MK noteikumu projektu „Noteikumi pasta, radio, televīzijas un citu plašsaziņas līdzekļu 
darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā” 

2. MK noteikumu projektu „Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālās 

radiosakaru konferences Reģionālo līgumu par zemes ciparu plānošanu I reģionā 174-

230 MHz un 470-862 MHZ frekvenču joslās (RRC-06)” 

3. MK noteikumu projektu „Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālās 

radiosakaru konferences protokolu Reģionālā līguma Eiropai (Stokholma 1961) 

pārskatīšanai (Ženēva 2006)”; 

4. MK noteikumu projektu „Par ikgadējo valsts nodevas likmi par radiofrekvenču spektra 

un numerācijas resursu lietošanas tiesībām, tās maksāšanas kārtību un atvieglojumiem” 

5. MK noteikumu projektu „Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības 

novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība” 
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6. MK noteikumu projektu„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra 

noteikumos Nr.893 „Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu 

numerācijas shēmu”  
7. MK noteikumu projektu "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un 

lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" 

8. MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos 

Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un 

iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas 
vispārīgajiem nosacījumiem"" 

9. MK noteikumu projektu "Kārtība, kādā Elektronisko sakaru direkcija pārvalda 

numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi" 

10. 10.MK noteikumu projektu "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un  būvniecības 

kārtība" 

11. MK noteikumu projektu  "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru 

direkcija" elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības uzraudzības publisko 

maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību" 

12. MK noteikumu projektu „Par ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas 

tiesībām” 
13. MK noteikumu projektu  "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos 

Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"" 
 

1.7. Komisijas izdoto tiesību aktu pilnveidošana un jaunu tiesību aktu 

izstrāde 

 

 Papildus plānā norādītajiem normatīvajiem aktiem 

elektronisko sakaru nozarē pieņemti:  

 

Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem. 
Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē. 

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām. 

Noteikumi par pamatpiedāvājumā iekļaujamo informāciju un publicēšanu. 

Noteikumi par elektronisko sakaru pakalpojumu  kvalitātes prasībām un  kvalitātes pārskatu 

iesniegšanas kārtību. 

Noteikumi par strīdu izskatīšanu elektronisko sakaru nozarē. 

  

Komisijas iekšējo normatīvo aktu izdošanas sagatavošana vai grozījumu tajos izstrāde : 

1. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā, apstiprināti ar 



 7 

Pasākums/Uzdevums Termiņš  Izpilde 

Komisijas padomes 2007.gada 28.marta lēmumu Nr.87. 

2. Grozījumi Darba samaksas noteikumos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijā, apstiprināti ar Komisijas padomes 2007.gada 28.marta lēmumu Nr.88. 

3. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājas 23.04.2007. 

rīkojumu Nr.42 apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Eiropas 

Savienības klasificētās informācijas aprites kārtība.  

4. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājas 23.04.2007. 

rīkojumu Nr.42 apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas klasificētās informācijas aprites kārtība. 

5. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājas 23.04.2007. 

rīkojumu Nr.41 apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

ugunsdrošības kārtība. 

6. Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 

16.05.2007.rīkojumu Nr.50 apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas darba aizsardzības kārtība, strādājot ar displeju darbstacijā. 

7. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 

16.05.2007.rīkojumu Nr.50 apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas darba aizsardzības kārtība, strādājot ar pavairošanas (kopēšanas) iekārtām. 

8. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 

16.05.2007.rīkojumu Nr.50 apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas elektrodrošības kārtība neelektrotehniskajam personālam. 

9. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 

16.05.2007.rīkojumu Nr.50 apstiprināta  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas darba drošības un ugunsdrošības kārtība dienesta transportlīdzekļa 

vadītājiem. 

10. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 18.06.2007. 

rīkojumu Nr.65 apstiprināta „Preses izdevumu virzības un uzkrāšanas secības 

kārtība”. 

11. 24.10.2007. kārtība Nr.2.06/9 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtība”. 

12. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 13.07.2007. 
rīkojumu Nr.81 apstiprināta „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

lietvedības kārtība”. 

13. 20.08.2007. kārtība Nr.2.06/1 „Kārtība kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
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komisija piesaka kreditora prasījumus komersantiem”. 

14. 03.09.2007. kārtība Nr.2.06/2 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

darba drošības kārtība, veicot elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

pārbaudes”. 

15. 03.09.2007. kārtība Nr.2.06/3 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

elektrodrošības kārtība darbā ar rokas elektroinstrumentiem (elektromašīnām)”. 

16. 03.09.2007. kārtība Nr.2.06/4 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

darba drošības kārtība darbā ar pārvietojamām trepēm”. 
17. 18.09.2007. kārtība Nr.2.06/5 „Kārtība augstu ārvalsts pārstāvju uzņemšanai 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā”. 

18. 08.10.2007. kārtība Nr.2.06/6 „Dokumentu pārvaldības kārtība Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā”. 

19. 08.10.2007. kārtība Nr.2.06/7 „Grāmatvedības organizēšanas kārtība”. 

20. 10.10.2007. kārtība Nr.2.06/8 „Budžeta un budžeta grozījumu projekta 

sagatavošanas apstiprināšanas un budžeta izpildes kārtība”. 

21. 14.11.2007. kārtība Nr.2.06/10 „Iekšējā audita veikšanas kārtība”. 

22. 22.11.2007. kārtība Nr.2.06/11 „Grāmatvedības uzskaites kārtība”. 

23. 10.12.2007. kārtība Nr.2.06/12 „Kārtība, kādā mājas lapā internetā un iekštīklā tiek 

ievietota informācija”. 

24. 19.12.2007. kārtība Nr.2.06/14 „Iekšējā darba organizācijas kārtība”. 
25.  21.12.2007. kārtība Nr.2.06/15 „Juridisko lietu reģistru vešanas kārtība”. 

 

1.7.1. Noteikumi par visaptveroša telefona uzziņu dienesta un 

visaptveroša abonentu saraksta nodrošināšanu 
1.cet.  Izpildīts 

28.02.2007. padomes lēmums Nr. 40 „Par noteikumiem par visaptveroša uzziņu dienesta un 

visaptveroša abonentu saraksta nodrošināšanu „       

28.02.2007. padomes  lēmums Nr.41 „Par visaptveroša abonentu saraksta paraugu”. 

 

1.7.2. Kārtība, kādā tiek piešķirtas, pagarinātas, anulētas un tālāk 

nodotas radiofrekvenču spektra  lietošanas tiesības 

 

1.cet  Izpildīts 
20.06.2007. padomes lēmums Nr.168 „Par noteikumiem par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām”. 

 

1.7.3. Grozījumi Noteikumos par komercdarbībai izmantojamā 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, 

1.cet.  
 

Izpildīts 
20.06.2007. ar lēmumu Nr.168 apstiprināts jauns normatīvais akts 
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pagarināšanas un anulēšanas kārtību  

 

„Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām”. 

 

1.7.4. Grozījumi Vispārējās atļaujas noteikumos 

 

3.cet. 

 

Izpildīts 4. ceturksnī 

12.12.2007.gadā ar lēmumu Nr.599 apstiprināti „Vispārējās atļaujas noteikumi”. 

 

 

1.7.5. Grozījumi Noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās 

informācijas iesniegšanas kārtību un apjomu 
 

2.cet.  Izpildīts 

16.05.2007. pieņemts padomes lēmums „Par grozījumiem Noteikumos par tirgus analīzei 
nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību.” 

 

1.7.6. Elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu saraksta 

pārskatīšana saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 32.panta 

pirmo daļu 
 
 

4.cet. 

 

Turpināsies 2008.gadā  

Ņemot vērā to, ka 20.06.2007 padomes sēdē  tika pieņemts lēmums par projekta „Grozījumi 

Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija  noteikumos Nr. 297 „Noteikumi par regulējamiem 

sabiedrisko pakalpojumu veidiem”  tālāku virzību, grozījumi noteikumos „Elektronisko 
sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu saraksts” tiek atlikti līdz MK noteikumu 

grozījumu pieņemšanai. 

 

1.7.7. Grozījumi Kārtībā,  kādā pārtraucama elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšana 

 

3.cet.   Saskaņā ar grozījumiem Elektronisko sakaru likumā ir izslēgts deleģējums Komisijai  izdot 

noteikumus, līdz ar to grozījumu izstrāde 2007.gadā  nav veikta. 
  

 

1.7.8. Noteikumi par universālā pakalpojuma  

pieņemamu tarifu elektronisko sakaru nozarē 

3.cet.   

 

      

Sakarā ar konceptuāla lēmuma par vienota universālā pakalpojuma modeļa izveidi 

pieņemšanu  ir jāveic grozījumi Elektronisko sakaru likumā par  deleģējuma izmaiņām par 

universālā pakalpojuma pieņemamā tarifa noteikšanu.  

 
 

1.7.9. Elektroenerģijas tirgus likumā Komisijai deleģēto tiesību 

aktu izstrāde 

Sešu mēnešu laikā  
pēc  MK 
noteikumu 
„Elektroenerģijas 
tirdzniecības un 
lietošanas 

noteikumi” 

Izpildīts 

14.11.2007. apstiprināta Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika. 
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pieņemšanas   

1.7.10. Elektroenerģijas tirgus likumā sistēmas operatoriem un 
publiskajam tirgotājam deleģēto dokumentu izskatīšana un 

apstiprināšana 

 

Trīs mēnešu laikā 
pēc dokumentu 
saņemšanas 

Izpildīts 
12.12.2007. apstiprināta saistīto lietotāju apgādei nepieciešamās elektroenerģijas iepirkšanas 

kārtība. 

12.12.2007. apstiprināts publiskā tirgotāja darbības reglaments. 

12.12.2007. apstiprināts elektroenerģijas piegādes tipveida līgums. 

 

1.7.10.1. Tīkla kodekss 
 

 

 

 

Trīs mēnešu laikā 
pēc Tīkla kodeksa 
saņemšanas  

Turpināsies 2008.gadā 
 

1.7.11. Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumi Trīs mēnešu laikā 
pēc Dabasgāzes 
sistēmas 
pieslēguma 
noteikumu 
projekta 
saņemšanas  
 

Pārcelts uz  2008.gadu 

 
 

 

1.7.12. Noteikumi par vispārējās atļaujas noteikumu  

pārkāpumiem 

 

3.cet.  Izpildīts 

29.08.2007. apstiprināti Noteikumi par vispārējās atļaujas noteikumu  pārkāpumiem. 

 

1.7.13. Grozījumi „Noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju” 

 

4.cet. Izpildīts 
07.11.2007. un 19.12. 2007. apstiprināti grozījumi  Noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju. 

 

1.7.14. Metodiku analīze, pilnveidošana un izstrādāšana 

 
 
 

Papildus plānā paredzētajam: 

28.11.2007. apstiprināta Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika. 

28.11.2007. apstiprināta Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika. 

12.12.2007. apstiprināta Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem 
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lietotājiem. 

 

1.7.14.1. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

mērījumu metodikas pilnveidošana 

 

 

1.cet.  

 

Izpildīts 

24.01.2007.  apstiprināta Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika. 

19.12.2007. apstiprināta  Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika 

jaunā redakcija. 

1.7.14.2. Universālo pakalpojumu saistību tīro izmaksu 

aprēķināšanas un noteikšanas metodikas pilnveidošana 

 

 

2.cet.  
 

Izpildīts 

30.05.2007. apstiprināta  „Universālo pakalpojumu saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un 
noteikšanas metodika”.  

 

 

1.7.14.2.  Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un 

koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem megavatiem 

saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas 
pilnveidošana 

 

 

4. cet.  

 

Metodikas projekts izskatīts 10.01.2007. un  07.02.2007.padomes sēdē. Atkārtoti metodikas 

projekts iesniegts izskatīšanai 14.03.2007. padomes sēdē.  

06.06.2007. rīkota darba tikšanās par metodikas projektu.    

1.7.14.3. Metodikas maksas aprēķināšanai par publiskās 

lietošanas  dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 

pārvadājumiem pilnveidošana 

 

3.cet. 

 

  

Turpināsies  2008.gadā 

Metodikas projekts skatīts padomes 03.10.2007. padomes sēdē. 
23.10.2007. tika rīkota uzklausīšanas sanāksme par Metodikas projektu. 
Ņemot vērā uzklausīšanas sanāksmē izskanējušos priekšlikumus un iebildes par sagatavoto 

Metodikas projektu, šobrīd saskaņā ar Dzelzceļa likumu, turpinās konsultācijas ar valsts AS 

„Latvijas dzelzceļš” kā infrastruktūras pārvaldītāju par Metodikas projekta atsevišķu punktu 
redakciju. 

 

1.7.14. 4. Grozījumi metodikās: 

- Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikā 

- Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodikā 

- Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikā 

- Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas 

metodikā 

4.cet. 

 

 

Turpināsies 2008.gadā 

 

13.06.2007. iesniegts padomē Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikas projekts 
05.09.2007. un  23.11.2007.  - darba apspriedes par dabasgāzes apgādes tarifu aprēķināšanas 

metodiku projektiem. 
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1.7.15. Konkursa nolikumi ierobežoto resursu lietošanas 
tiesību piešķiršanai 

 

Pēc komersanta 
pieprasījuma  

Izpildīts. 
Notikuši 2 konkursi: 

1) 2007.gada 21.februārī pieņemts lēmums Nr.30 „Par konkursa izsludināšanu un konkursa 

nolikuma radiofrekvenču spektra 10,5GHz diapazona 1.radiokanāla (10,15-10,18GHz/10,50-

10,53GHz) lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā”  

2) 2007.gada 25.aprīlī pieņemts lēmums Nr.118 „Par konkursa izsludināšanu un konkursa 

nolikuma radiofrekvenču spektra 31,8-33,4GHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa 

kārtībā” . 

 

1.7.15.1.1.  Konkursa izsludināšana un komisijas nolikums   

radiofrekvenču spektra joslas  10,15-10,3 GHz/10,5-

10,65GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanai konkursa  kārtībā 

 

1.cet.  Izpildīts  

21.02.2007. padomes lēmums Nr. 30 „Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu   

radiofrekvenču spektra 10,5GHz diapazona 1.radiokanāla (10,15-10,18 GHz/10,50-

10,53GHz) lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa  kārtībā”. 

 

1.7.15.1.2.  Konkursa komisijas nolikums   un komisijas 

sastāvs radiofrekvenču spektra joslas  10,15-10,3 GHz/10,5-

10,65GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanai konkursa  kārtībā 

 

1.cet.  Izpildīts  
21.02.2007. padomes lēmums Nr. 31 „Par konkursa komisijas nolikumu un konkursa 

komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra 10,5GHz diapazona 1.radiokanāla (10,15-10,18 

GHz/10,50-10,53GHz) lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa  kārtībā”. 

 

1.7.15.1.3.  Par Konkursu  radiofrekvenču spektra joslas  

10,15-10,3 GHz/10,5-10,65GHz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa  kārtībā 

 

1.cet.  Izpildīts  

11.04.2007. padomes lēmums Nr.103 „Par Konkursu radiofrekvenču spektra 10,5GHz 

diapazona 1.radiokanāla (10,15-10,18 GHz/10,50-10,53GHz) lietošanas tiesību piešķiršanai 

konkursa  kārtībā”. 

 

1.7.15.2.1.  Konkursa izsludināšana un konkursa nolikums   

radiofrekvenču spektra 31,8-33,4GHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai konkursa  kārtībā 

 

1.cet.  Izpildīts  

25.04.2007. padomes lēmums Nr. 118 „Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu   

radiofrekvenču spektra 31,8-33,4GHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa  kārtībā”. 

 

1.7.15. 2.2.  Konkursa komisijas nolikums un konkursa 

komisijas sastāvs radiofrekvenču spektra 31,8-33,4GHz 
lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa  kārtībā 

1.cet.  Izpildīts  
25.04.2007. padomes lēmums Nr. 119 „Par konkursa komisijas nolikumu un konkursa 
komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra 31,8-33,4GHz lietošanas tiesību piešķiršanai 
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 konkursa  kārtībā”. 

 

1.7.15.2.3.  Par Konkursu radiofrekvenču spektra joslas 31,8-

33,4GHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa  kārtībā 

 

1.cet.  

 

 

 

Izpildīts  

27.06.2007.padomes lēmums Nr.170 „Par Konkursu radiofrekvenču spektra joslas 31,8-

33,4GHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa  kārtībā”. 

 

2. Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze 

 

2.1. Regulējamo nozaru analīze 

 
2.cet. Izpildīts 

Sagatavots materiāls par regulējamām nozarēm, kas iekļauts 2006.gada publiskajā pārskatā. 

 

2.2. Regulējamo nozaru komersantu kapitāla atdeves un riska rādītāju 

salīdzināšana 
Mēneša laikā 

pēc komersanta 

iesnieguma par 

kapitāla atdeves 

likmes 

noteikšanu  

Noteikta kapitāla atdeves likme: 

AS „Sadales tīkls” (16.03.2007. lēmums Nr.66) 

 

Noteikts fiksētais peļņas procents  AS „Latvenergo” 

(24.10.2007. lēmums Nr.456) 

 
 

2.3. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu regulējamiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem analīze 

 

 

3.cet. 

 

 

 
 

 

Izpildīts 
Sagatavots materiāls par mājsaimniecību patēriņa izdevumiem regulējamiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu dati tiek izmantoti arī izmantoti, izskatot 

tarifu projektus, elektronisko sakaru nozaru analīzē. 
 

2.4. Elektronisko sakaru tirgus analīze 

 
  

 

2.4.1. Tirgu definēšana būtiskas ietekmes noteikšanai elektronisko 

sakaru nozarē 
Saskaņā ar 

grafiku  
Izpildīts 

 

 

2.4.2. Būtiskas ietekmes noteikšanai definēto tirgu analīze Saskaņā ar 
grafiku  

Izpildīts: pieņemti 11 padomes lēmumi par būtisku ietekmi un saistību uzlikšanu definētajos 
tirgos. 
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2.4.3. Speciālo prasību elektronisko sakaru komersantiem ar 

būtisku ietekmi tirgū piemērošana 
Saskaņā ar 

grafiku  
Izpildīts: pieņemti 11padomes lēmumi par būtisku ietekmi un saistību uzlikšanu definētajos 

tirgos. 

2.5. Informācija Eiropas Komisijai 

 
 Papildus plānā paredzētajiem pasākumiem: 

Nosūtīti ierakstīšanai Valsts izpildes pasākumu datu bāzē SPRK izstrādātie normatīvie akti ; 

Sniegta atbilde uz Eiropas Komisijas Argumentēto atzinumu 2006/2058; 

 

Sniegts viedoklis par Eiropas Komisijas dokumentiem „Pārskats par iekšējā gāzes un 

elektrības tirgus izredzēm” un  „Pārskats – pētījums par Eiropas gāzes un elektrības 

sektoriem”; 

 

Sniegts viedoklis par Eiropas Komisijas dokumentu paketi (3.energopakete), kas paredz 

grozīt Direktīvas un Regulas attiecībā uz elektrības un gāzes iekšējiem tirgiem un veidot 

kopējo Eiropas Regulatora aģentūru. 

 

2.5.1. Elektronisko sakaru tirgu notifikācija EK Saskaņā ar 
grafiku 

 

Izpildīts 

2.5.2. Ziņojums par platjoslas tirgiem 1., 3., 4. cet. 

 
Izpildīts 

Sagatavoti 3 ziņojumi 

2.5.3. Pārskats par pasta nozares tirgus statistiku 1.cet. 

 
Izpildīts 

08.01.2007.  Ziņojums izskatīts padomes sēdē   

2.5.4. Pārskats par elektronisko sakaru nozares tirgu un 
regulēšanas prasību ieviešanu 

 

3.cet. Izpildīts  
Apkopota informācija par piemērotajām saistībām 17 analizētajos  tirgos. 

2.5.5. Komisijas ikgadējais ziņojums EK 3.cet.  

 
Izpildīts 

21.08.2008. nosūtīts  Ziņojums Eiropas Komisijai. 

 

 

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana/reģistrēšana, 

uzraudzība un ierobežoto resursu piešķiršana 
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3.1. Licenču izsniegšana, vispārējo atļauju un elektronisko sakaru 

komersantu reģistrēšana 
Viena mēneša 

laikā pēc 

komersanta 

iesnieguma un 

dokumentu 

saņemšanas  

Enerģētikas nozarē izsniegtas 17 licences 

 

Elektronisko sakaru nozarē reģistrēti  27  elektronisko sakaru komersanti 

 

Pasta nozarē reģistrēti  5 pasta pakalpojumu sniedzēji. 

 

3.2. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu grozīšana Viena mēneša 

laikā saskaņā ar 

komersanta 

priekšlikumu  

Enerģētikas nozarē veikti grozījumi 20 licencēs:   

 

Pasta nozarē izdarīti grozījumi 2 vispārējās atļaujas.  

 

3.3. Licences anulēšana, licences darbības apturēšana, elektronisko 

sakaru un pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, vispārējās 

atļaujas anulēšana, elektronisko sakaru komersantu darbības 

apturēšana  

Normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos  

 

Enerģētikas nozarē  anulētas 8 licences   

 

 

No elektronisko sakaru komersantu reģistra izslēgti 6 elektronisko sakaru komersanti 

 

pasta nozarē no reģistra izslēgti 4 pasta pakalpojumu sniedzēji. 

 

3.4. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu izpildes uzraudzība 

 
Saskaņā ar 

grafiku 

 

Elektronisko un pasta  sakaru nozarē veiktas: 

 

 18 elektronisko sakaru komersantu  

   13 pasta pakalpojumu sniedzēju pārbaudes.  

 

Enerģētikas nozarē apsekoti 26 energoapgādes komersanti: 

14 –gāzes apgādē   

12  - elektroapgādē 
 

Dzelzceļa transporta nozarē veiktas 3 pārbaudes  

 

3.4.1. Pārskats par komersantu regulāri iesniedzamās informācijas 

nosacījumu izpildi un par valsts nodevas par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu nomaksāšanu  

1.cet. 

 

 

Izpildīts 

 

Enerģētikas nozarē   

28.03.2007. padomes sēdē izskatīts  ziņojums padomei par licenču nosacījumu izpildes 

uzraudzību. 
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Elektronisko sakaru un pasta nozarē  

28.03.2007. padomes sēdē izskatīts Pārskats par regulāri iesniedzamās informācijas 

nosacījumu izpildi un valsts nodevas nomaksu elektronisko sakaru nozarē. 

28.03.2007. padomes sēdē izskatīts Pārskats par regulāri iesniedzamās informācijas 

nosacījumu izpildi un valsts nodevas nomaksu pasta nozarē. 

 

Dzelzceļa transporta nozarē 

04.04.2007. padomes  sēdē  izskatīts ziņojums  par licenču nosacījumu izpildes uzraudzību 
dzelzceļa transporta nozarē. 

 

3.5. Elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū 

noteikto saistību izpildes uzraudzība 

 

Saskaņā ar 

grafiku 
Izpildīts  

2 komersantiem par saistību neizpildi uzlikts sods – brīdinājums. 

 

3.6. Atļauju izsniegšana elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai 
Viena mēneša 
laikā pēc 
komersanta 
priekšlikuma un 

dokumentu 
saņemšanas 

Izsniegtas 2 atļaujas elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai 

 

 

3.7. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība 

 
Saskaņā ar 

grafiku 
 

 

3.7.1 Enerģētikas nozarē sniegto pakalpojumu kvalitātes 

pārbaudes 
Saskaņā ar grafiku 
un pēc sūdzību 
saņemšanas  

Enerģētikas nozarē veiktas 12 elektroapgādes komersantu pārbaudes  
 

3.7.2. Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu kvalitātes pārbaudes Saskaņā ar 

grafiku 
Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu kvalitātes pārbaudes tiks veiktas, pēc kvalitātes eksperta 

štata vietas ieviešanas Dzelzceļa transporta departamentā. 

 

3.7.3. Vispārējā pasta pakalpojumu kvalitātes pārbaudes Saskaņā ar 

grafiku 
Pasta nozarē  2007.gadā ir nosūtītas un saņemtas 1356 kontroles vēstules. 

 

 

3.7.4. Kvalitātes mērījumi publiskajos elektronisko sakaru tīklos Saskaņā ar 

grafiku 
Elektronisko sakaru nozarē: 

 

1. publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā veikti 93087 izsaukumi; 
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2. publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā veikti 57276 izsaukumi; 

3. elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumu pakalpojumu kvalitātes 

4. mērījumiem veikti 96017 izsaukumi; 

5. publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā izsūtītas 3040 īsziņas; 

6. publisko mobilo telefonu tīklu starpsavienojumu pakalpojumu kvalitātes 

7. mērījumiem izsūtītas 5909 īsziņas; 

8. operatoru dienestu pārbaudēs veikti 1600 izsaukumi; 

9. veiktas 416 taksofonu pārbaudes;  
10. apkopotas elektronisko sakaru komersantu pakalpojumu kvalitātes deklarācijas; 

11. izsūtītas 177 brīdinājuma vēstules komersantiem par kvalitātes 

informācijas nesniegšanu. 

 

3.7.5. Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta 

pakalpojumu kvalitāti 2006. gadā 

 

1.cet.  Izpildīts 

28.03.2007. padomes sēdē izskatīts Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti 

2006.gadā. 

28.03.2007. un 04.04.2007. atkārtoti padome sēdē izskatīts Pārskats par vispārējā pasta 

pakalpojuma kvalitāti 2006. gadā. 

 

3.8. Atzinums par pārvades sistēmas operatora neatkarības 

nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību 
30 dienu laikā 

pēc pārvades 

sistēmas 

operatora 

ziņojuma 

saņemšanas  

Izpildīts 

Padomes 30.05.2007.  lēmums Nr. 151 „Par pārvades sistēmas operatora neatkarības 

nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību”.    

3.9. Noslēgto starpsavienojumu līgumu analīze un uzraudzība 

 
Pēc līguma vai 

tā grozījumu 

saņemšanas 

Izpildīts 

Regulāri tiek veikta noslēgto starpsavienojumu līgumu un līgumu grozījumu uzskaite un 

līgumu analīze.  

2007.gada noslēgti 18 jauni starpsavienojumu līgumi un veikti 105 starpsavienojumu līgumu 

grozījumi.   
 

3.10. Administratīvo pārkāpumu lietu ierosināšana 

un izskatīšana 

Divu mēnešu 

laikā no lietas 

ierosināšanas  

Pie administratīvās atbildības saukti:  
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 elektronisko sakaru nozarē –  152 komersanti 

pasta nozarē – 1 komersants 

enerģētikas nozarē –  2 komersanti 

 

3.11. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību  

piešķiršana  

 

Sešu nedēļu 

laikā   

pēc komersanta 

pieprasījuma  

Pieņemti 26 padomes lēmumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, 

pagarināšanu vai anulēšanu.. 

 

3.12. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana Trīs nedēļu laikā 

pēc komersanta 

pieprasījuma  

Pieņemti 59 padomes lēmumi par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu 

vai anulēšanu. 

Pieņemti 8 padomes lēmumi par numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanas termiņu. 

 

3.13. Konkursi (izsoles) uz radiofrekvencēm 1., 2., 3., 4. cet.  

pēc pieprasījuma  

Elektronisko sakaru nozarē ir organizēti 2 konkursi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

saņemšanai. 
 Detalizēta informācija par izpildi ir sniegta sadaļā 1.7.15.  

 

 

                      4. Tarifu analīze un noteikšana 

 

4.1. Komersantu iesniegto tarifu projektu analīze un lēmumu 

pieņemšana 
Četru mēnešu 
laikā pēc 
komersanta 
priekšlikuma un 
dokumentu 

saņemšanas vai 
Komisijas 
ierosinājuma   

Elektronisko sakaru nozarē  apstiprināti  11 tarifu projekti 

 

Enerģētikas nozarē  apstiprināti 29 tarifu projekti, 

noraidīti -  2 tarifu projekti 

 

Dzelzceļa transporta nozarē  
VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegtie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pašizmaksas precizētie 

aprēķini atzīti par atbilstošiem metodikai 

 
4.2. Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu pārvadājumiem noteikšana vilcienu kustības grafika 

2007./2008. gada periodam 

2.cet.  Izpildīts 

Apstiprināta ar padomes 25.04.2007. lēmumu Nr117. 
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5. Lietotāju interešu aizsardzība 

 

5.1. Lietotāju sūdzību par regulējamās nozarēs sniegtajiem 

pakalpojumiem izskatīšana 

 

Normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos 

Elektronisko sakaru nozarē saņemtas un izskatītas  102 lietotāju sūdzības 

pasta nozarē – saņemtas un izskatītas 26 lietotāju sūdzības. 

 

Pieņemti  padomes lēmumi  par elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu neatbilstību 

Elektronisko sakaru likumam attiecībā uz 3 komersantiem. 

 

Enerģētikas nozarē  saņemtas 57 sūdzības (iesniegumi) 

tajā skaitā: 

 
 Elektroenerģijas un koģenerācijas nodaļā  - 47 sūdzības (iesniegumi), 

 izskatītas 45 

 Gāzes nodaļā- 10,  izskatītas 10 

 

Dzelzceļa transporta nozarē  saņemta un izskatīta 1 sūdzība. 

 
 

5.1.1. Pārskats par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un pretenzijām 
2006. gadā regulējamās nozarēs 

 

 

 

1.cet.  
 

 

 

 

Izpildīts 

Elektronisko sakaru un pasta nozarē  

28.03.2007. padomes sēdē izskatīts Pārskats par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 

(pretenzijām) 2006.gadā. 

28.03.2007. padomes sēdē izskatīts Pārskats par elektronisko sakaru  pakalpojumu lietotāju  

sūdzībām (pretenzijām) 2006.gadā. 

 

Enerģētikas nozarē  

14.03. 2007. padomes sēdē izskatīts pārskats par enerģijas lietotāju sūdzībām (pretenzijām) 

2006.gadā. 

 

Dzelzceļa transporta nozarē 

04.04.2007. padomes sēdē izskatīts pārskats  par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un 
pretenzijām par dzelzceļa transporta nozarē sniegtajiem pakalpojumiem 2006.gadā. 
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5.2. Strīdu izskatīšana Četru mēnešu 
laikā no 

iesnieguma 

saņemšanas  

Izskatīti 11  iesniegumi par strīda ierosināšanu. 

 

Tajā skaitā: 

 

-  pieņemts 1 lēmums par strīda neierosināšanu 

-  ierosināti 10  strīdi, no tiem -  4 izbeigti. 

 

Dalība tiesu lietās: 

 lieta SIA „Tele2” sūdzībā par SPRK 08.06.2005.lēmumu Nr.140 – Administratīvā 
rajona tiesa – 21.un 22.03.2007. izskatīta lieta pēc būtības (spriedums 

12.04.2007.); 

 lieta SIA „Adelina Ltd” sūdzībā par SPRK 31.05.2005.lēmumu Nr.129 – 

Administratīvā apgabaltiesa – noraidīts pieteicēja prasījums (13.03.2007); 

 pēc SIA „Tele2” lūguma 20.03.2007.Administratīvajā rajona tiesā izbeigta lieta 

SIA „Tele2” sūdzībā par SPRK 26.08.2005.lēmumu Nr.181; 

 lieta SIA „Tele2” sūdzībā par SPRK 01.07.2005.lēmumu Nr.153 – tiesa 
27.03.2007. pieņēmusi spriedumu noraidīt SIA „Tele2” pieteikumu. 

 pēc SIA „Telecentrs” lūguma 16.02.2007.Administratīvajā rajona tiesā izbeigta 
lieta SIA „Telecentrs” sūdzībā par SPRK 07.09.2005.lēmumu Nr.190; 

 lieta Alfrēda Ratuta un Svetlanas Pavlovas sūdzībā par SPRK 20.09.2005.lēmumu 

Nr.2-22/2762 - tiesa 21.02.2007. pieņēmusi spriedumu noraidīt pieteicēju 

pieteikumu; 

 lieta SIA „Radiokoms” sūdzībā par SM 21.07.2006.lēmumu Nr.10-06/501 – 
SPRK pieaicināts kā trešā persona atbildētāja pusē – 05.02.2007. Administratīvā 

rajona tiesa pieņem lēmumu SPRK nepieaicināt lietā kā trešo personu; 

 lieta Administratīvajā rajona tiesā par Ivara Lukaševiča pieteikumu Par SPRK 

08.06.2005. lēmumu Nr.132 „Par AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifiem 

2005.gadā”, Nr.133 „Par AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifiem 2006.gadā”, 

Nr.134 „Par AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifiem 2007.gadā” darbības 

apturēšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem. Tiesa 30.01.2007. pieņēmusi 
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lēmumu par lietas atstāšanu bez izskatīšanas; 

 lieta Administratīvajā rajona tiesā par Īrnieku kustības par savām tiesībām 

pieteikumu par SPRK 08.06.2005. lēmumu Nr.132 „Par AS „Latvijas Gāze” 

dabasgāzes tarifiem 2005.gadā”, Nr.133 „Par AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes 

tarifiem 2006.gadā”, Nr.134 „Par AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifiem 

2007.gadā” darbības atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošiem no pieņemšanas 

brīža. Tiesa 08.01.2007. pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, jo 

prasītājs zaudējis savu juridisko statusu; 

 Lieta Administratīvajā rajona tiesā par SIA „Sabiedrība Mārupe” pieteikumu par 
labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Tiesa 02.05.2007. SIA „Sabiedrība 

Mārupe” pieteikumu noraidīja. SIA „Sabiedrība Mārupe” iesniegusi apelāciju, uz 

kuru ir sagatavoti paskaidrojumi. 

 sagatavots lūgums Administratīvajai rajona tiesai par SPRK nepieaicināšanu lietā 
par SIA „Radiokoms” sūdzību par SM 21.07.2006.lēmumu Nr.10-06/501 – 

31.01.2007. Nr.1-2.22/291; 

 sagatavots lūgums Administratīvajai rajona tiesai par tiesvedības izbeigšanu lietā 

par SIA „Telecentrs” sūdzību par SPRK 07.09.2005.lēmumu Nr.190 – 

15.02.2007. Nr.1-2.22/439; 

 09.01.2007. sniegta atbilde z/s „Dzirnavas” un biedrībai „Mazās hidroenerģētikas 
asociācija” par jaunas lietas neierosināšanu iestādē par to pašu priekšmetu strīdā, 

kāds jau tiek risināts Administratīvajā rajona tiesā  lietā Nr.A42379306. 

    05.03.2007. sagatavots un iesniegts lūgums Administratīvajai rajona tiesai SIA 

„Vangažu sildspēka” lietā pieaicināt procesā kompetentu institūciju (Ekonomikas 

ministriju) atzinuma sniegšanai 
 

  20.11.2007. tiesas sēdē pārstāvēta Komisija sakarā ar SIA „Adelina Ltd.” prasību 

par Komisijas lēmuma Nr.199 atcelšanu un pagaidu noregulējuma noteikšanu. 

 30.11.2007. sagatavots paskaidrojums Administratīvai rajona tiesai par SIA 
„Voicecom” pieteikumu ar lūgumu atcelt Komisijas 03.10.2007. lēmumu Nr.E39-

78/405 (par administratīvo sodu Ls 500). 

       07.09.2007. sniegts paskaidrojums Administratīvā rajona tiesai par SIA „Argo 
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Balt” pieteikumu ar lūgumu atcelt Komisijas 04.07.2007. lēmumu Nr.E39-48/174 

(par administratīvo sodu Ls 500). 

       10.05.2007. sagatavots paskaidrojums Administratīvajai tiesai par SIA „Izzi” 
pieteikumu ar lūgumu atcelt Komisijas 07.03.2007. lēmumu Nr.45 (līguma 

neatbilstība normatīvajiem aktiem). 

 Lieta Administratīvajā tiesā par SIA „Izzi” pieteikumu ar lūgumu apturēt 

Komisijas 07.03.2007. lēmuma Nr.45 (līguma neatbilstība normatīvajiem aktiem) 

darbību. 

   27.12.2007. sagatavots paskaidrojums Administratīvā rajona tiesai ar lūgumu 

noraidīt Alfrēda Ratuta blakus sūdzību. 
 

5.3.  Universālā pakalpojuma noteikšana  

 2008. gadam elektronisko sakaru nozarē 

 

 

4. cet. Izpildīts 

 
24.01.2007. un 06.06.2007. pieņemti padomes lēmumi par universālā pakalpojuma saistību 

SIA „Lattelecom” 2007.gadam grozīšanu. 

21.12.2007. lēmums „Par universālā pakalpojuma saistībām SIA „Lattelecom” 2008.gadam”.  

12.12.2007. padomes sēdē apstiprināts  Ziņojums par universālā  pakalpojuma saistību 

tīrajām izmaksām 2006.gadā, kas publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

6. Sabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju informēšana 

un iesaistīšana regulēšanas procesā  

 

6.1. Informācijas par Komisijas darbu izplatīšana ar plašsaziņas 

līdzekļu starpniecību 

 

Regulāri 

 

 
 

 

 

 

Regulāri tiek sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem par pieņemtajiem padomes 

lēmumiem, normatīvajiem aktiem un citiem aktuāliem regulēšanas jautājumiem.  

Izdevumā „Sakaru Pasaule” publicēta: 
- informācija par stažēšanos Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūrā un par interneta 

pakalpojumu kvalitātes kontroles uzsākšanu; 

- informācija par tirgus analīzes rezultātiem 16 definētajos tirgos;  

 - informācija par automātisko pakalpojumu kvalitātes mērīšanas sistēmu un numura  

saglabāšanas pakalpojumu priekšapmaksas karšu lietotājiem; 

- informācija  par  SPRK reģistrētajiem komersantiem un informācijas iesniegšanas prasībām 

elektronisko sakaru nozarē. 
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6.2.   Datnes „Pakalpojumu lietotāja kompass” pilnveidošana 
Komisijas  mājaslapā  

4.cet. 
 

 

Turpināsies 2008.gadā  
2007.gadā tika izveidota sadaļa par mobilajiem sakariem un enerģētikas jautājumiem.. 

Kompasa attīstība un pilnveidošana tiek plānota arī 2008.gadā. 

 

6.3. Informācijas Komisijas mājaslapā aktualizēšana Regulāri Mājaslapā regulāri tiek ievietota Komisijas aktuālā informācija 

 
 

6.4. 2006. gada publiskā pārskata sagatavošana 

 
2.cet. Izpildīts 

 

Komisijas 2006.gada pārskats sagatavots un iesniegts Saeimai likumā „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā termiņā. 

 

 

6.5. Uzklausīšanas sanāksmes par aktuāliem regulēšanas jautājumiem Regulāri Elektronisko sakaru nozarē  -  4  uzklausīšanas sanāksmes 

Enerģētikas nozarē organizētas 4 uzklausīšanas sanāksmes 

Dzelzceļa transporta nozarē – 1 uzklausīšanas sanāksme 
 

6.6. Konsultāciju dokumenti elektronisko sakaru nozarē Regulāri Izpildīts 

Gada laikā tika sagatavots 1 un publicēti 2 konsultāciju dokumenti: 

- Konsultācijas dokuments par 18.tirgu. 

- EK konsultācijas dokuments par pretendentu atlasi un radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu mobilo satelītu pakalpojumu sistēmām. 

6.7. Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskata par 

2006. gadu publiskošana 
1.cet.  Izpildīts 

 

Kvalitātes pārskats ievietots Komisijas  mājaslapā.  

6.8. Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu 

elektronisko sakaru nozarē publicēšana laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma  45.panta  piekto 

daļu 

4.cet. Izpildīts 

28.11.2007. padomes sēdē apstiprināts Ziņojums, kas  publicēts laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis. 
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6.9. Ziņojuma par dabasgāzes apgādes sistēmas darbības aspektu 

uzraudzības rezultātiem publicēšana saskaņā ar Enerģētikas 

likuma  84.1 panta  trešo daļu 

4.cet. 

 

 

Izpildīts 

05.12.2007. padomes sēdē apstiprināts ziņojums par dabasgāzes apgādes sistēmas darbības  

uzraudzības rezultātiem, kas publicēts Komisijas interneta mājaslapā. 

 

6.10. Komisijas izdoto tiesību aktu publicēšana laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”. 
Normatīvajos 
aktos noteiktajos 

termiņos 

Nodrošināta  Komisijas dokumentu publicēšana laikrakstā „Latvijas  Vēstnesis” normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.  

 

 

7.Komisijas attīstība un darbības nodrošināšana 

 

7.1. Darbinieku profesionālo zināšanu un darba prasmju pilnveidošana   

 

 

7.1.1. Semināru, konferenču, kursu un  apmācības programmu 

organizēšana 
Saskaņā ar plānu Tika regulāri nodrošināta darbinieku apmācība semināros, kursos, mācību ciklos u.c.  mācību 

pasākumos – kopā 50 pasākumi. 

Organizēts izbraukuma seminārs „Stresa menedžments”. 

18.05.2007. seminārs – „Par normatīviem aktiem, kas reglamentē darbu ar 

NATO un ES klasificēto informāciju, valsts noslēpumu un par valsts noslēpuma aizsardzības 

pasākumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veidā. 

05.11.2007. seminārs – Komisijas Dokumentu pārvaldības kārtība un pieļautās  

kļūdas dokumentu noformēšanā. 

03.04.2007. organizēts Baltijas elektrības tirgus mini-forums  

06.—07.09. 2007. organizēta Baltijas un Skandināvijas elektronisko sakaru un pasta 
regulatoru sanāksme 

10.-11.05.2007.ortganizēta IRG/ERG Kontakttīkla (CN) apspriede Jūrmalā. 

 

7.2. Komisijas sadarbība   

7.2.1. Sadarbība ar Konsultatīvo padomi 1.,2., 3. 4. cet. 04.09.2007. Konsultatīvā padomes sniedza atzinumu  jautājumā  par vienotā universālā  

pakalpojuma modeļa elektronisko sakaru, pasta nozarē un elektroenerģijas apgādē izstrādi. 

 

7.2.2. Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu Saskaņā ar plānu  Komisijas dalība starptautiskajās organizācijās notika atbilstoši SPRK pastāvīgās 
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regulatoriem pārstāvniecības prioritātēm 2007. 

2007.gadā SPRK darbinieki piedalījās 85 pasākumos ārpus Latvijas robežām (semināri, 

pieredzes apmaiņas braucieni, uzstāšanās konferencēs, darba gr.). 

Tajā skaitā: 

 

ESPd dalība: 

Eiropas Padomes darba grupas sanāksmē par starptautiskās viesabonēšanas regulēšanu; 

WAPECS darba grupas sanāksmē; 
3 IRG/ERG Kontakttīkla sanāksmēs 

IRG Savienojumu pabeigšanas fiksētajos un mobilajos tīklos darba grupas sanāksmē; 

IRFG/ERG seminārā par nākamās paaudzes tīklu regulēšanas problēmām; 

4 IRG/ERG Plenārsēdēs. 

Seminārā  par VoIP regulēšanu; 

IRG Būtiskās ietekmes darba grupas sanāksmē;  

COCOM autorizācijas darba grupas sanāksme Briselē. 

Elektronisko sakaru regulatoru un radio un TV apraides satura regulatoru sanāksme; 

Pieredzes apmaiņas seminārā ar Vācijas elektronisko sakaru nozares regulatora un 

komersantu pārstāvjiem; 

2 CERPplenārsēdēs,  

CERP Politikas darba grupas,  Ekonomikas darba grupas sanāksmē, darba sanāksmē ar 
Lietuvas regulatora pārstāvjiem par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes kontroles 

jautājumiem  

Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar citu ES valstu regulatoriem par dažādiem 

regulēšanas jautājumiem, aizpildot elektroniskus informācijas pieprasījumu, aptaujas, u.c.  

Gada laikā atbildes sniegtas uz aptuveni 30 anketām. 

 

Dzd dalība 

Regulāra dalība  ECMT pārstāvju komitejas dzelzceļa darba grupā. 

 

Ed dalība 

konferencē „Vienotā Eiropas enerģijas tirgus veidošana” Londonā tika prezentēta Baltijas 
elektrības reģionālā iniciatīva. 

darba tikšanās ar Čehijas Enerģijas regulēšanas biroja pārstāvjiem. 
Baltijas elektrības reģionālās iniciatīvas (ERI)  atbildīgā regulatora pienākumi: akceptēti 
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priekšlikumi ERI darba grupas rīcības plānam ERGEG 2007.g. darbības programmai, 

ikmēneša atskaites, informācija par reģionu ERGEG gada pārskatam par reģionālo iniciatīvu 

attīstību, 2 prezentācijas par Baltijas ERI (uz CEER Ģenerālo Asambleju un starptautiskai 

konferencei), regulāri atjaunota informācija ERGEG mājas lapā, nodrošināta informācijas 

apmaiņa starp Baltijas valstu regulatoriem un citiem elektrības tirgus dalībniekiem, un citi. 

Dalība ERRA darba grupās, dokumentu komentēšana, mājas lapas atjaunošana, datu 

sniegšana, un citi. 

 

Jd dalība 

Regulāri ERRA organizētājās darba grupās 

EAd dalība 

EK iniciētajās Augsta līmeņa grupas (HLG) galotņu sanāksmēs un to sagatavošanas darba 

grupā. 

 

Citas starptautiskās aktivitātes 

Dalība Eiropas Komisijas aktivitātēs : patērētāju tiesību aizsardzības kampaņā enerģētikā, un 

citi. 

Sadarbība ar Florences regulēšanas skolu. 

- 01.-14.09. 2007. - Armēnijas regulatora vizīte Komisijā 

-18.09. 2007. -  Lietuvas Enerģētikas regulatora un valsts kontroles pārstāvju vizīte Komisijā  
-04.12. 2007. - RTE (Francija)  delegācijas vizīte Komisijā 

- 03.10.2007. -  uzņemta Moldāvijas delegācija 

- 12.06.2007. SPRK prezentācija Baltijas reģionālajā Enerģētikas forumā  

 

7.2.3. Sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstiskām 

organizācijām ārējo sakaru jautājumos 
Pastāvīgi Galvenie sadarbības virzieni: 

Sadarbībā ar ministrijām (ĀM, EM, FM, SM, TM): komentāri/priekšlikumi par ES 

dokumentiem, precizēta Komisijas pozīcija, izvērtēti divpusējās sadarbības priekšlikumi, 

starptautiskie projekti, sniegta informācija. Ministriju pārstāvji aicināti uz Komisijas 

organizētajiem nozaru semināriem. 

Regulāra Dzd  sadarbība ar Dzelzceļa administrāciju, Dzelzceļnieku biedrību, Autotransporta 

direkciju. 

 Notiek regulāra noslēgto sadarbības līgumu ar citām valsts institūcijām īstenošana. 

Dalība ĀM OECD Konsultatīvajā padomē 

Turpinājās sadarbība ar Latvijas vēstniecībām un pārstāvniecībām Beļģijā, ES sakarā ar 
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aktualitātēm regulējamās nozarēs. 

Ed darbinieku dalība vadības grupā ziņojuma par risinājuma variantiem valsts 

nodrošinājumam ar bāzes elektroenerģijas ražošanas jaudām sagatavošanā. 

Jd veic regulāru Komisijas noslēgto sadarbības līgumu ar citām valsts institūcijām 

īstenošanu. 

Turpinās sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām Latvijā. 

 

7.3. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana 2.cet. Veikta Kvalitātes rokasgrāmatas aktualizēšana. 

Veikts Kvalitātes vadības sistēmas pirmssertifikācijas iekšējais audits. 

Izstrādāts process „Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām”. 

Izstrādāta  procedūra „Rīcība ar neatbilstošu produktu” . 

Izstrādāts Darba pilnveidošanas reģistrs. 

Veikta Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija atbilstoši ISO standarta prasībām. 

Veikta sertifikācijas auditā konstatētas neatbilstības novēršana.  
Veikta Komisijas normatīvo aktu aktualizēšana saskaņā ar iekšējā audita  

ieteikumiem.. 

Izveidots jauns Komisijas iekštīkls serv4, kurā regulāri tiek  

aktualizēta informācija, ievietoti Komisijas padomes lēmumi, normatīvie  

akti un citi dokumenti.   

Turpinās procesu „Padomes sēžu sagatavošana un norise”,  

„Tehniskā nodrošinājuma resursu vadība”, „Personāla resursu vadība” pilnveidošana. 

 

7.4. Iekšējo auditu veikšana Saskaņā ar plānu Veikti  iekšējie auditi: 

1. Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana  un pilnveidošana. 

2. Funkcionālais audits. 

3. Valsts nodevas iekasēšana, uzskaite un kontrole. 

4. Valsts iepirkums. 

5. Budžeta plānošana, izpildes kontrole, pārskatu sagatavošana. 
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7.5. Automatizētās interneta pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmas 

ieviešana elektronisko sakaru nozarē 

 

 

1.cet. 

 

 

 

 

Izstrādāts ieviestās sistēmas apraksts un rokasgrāmata.  

Reģistrēti  60 līgumi ar publisko interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem par Komisijas 

interneta kvalitātes kontroles sistēmas izmantošanu.  

Noslēgti līgumi par kvalitātes kontroles sistēmas ieviešanu. 

 

7.6. Komisijas budžets   

 

7.6.1. 2006. gada budžeta izpildes rezultāti 1. cet.  

 
Izpildīts 

Padomes 17.01.2007. protokollēmums (prot. Nr.2 , 6.punkts) 

7.6.2. 2007. gada budžeta izpildes rezultāti 2.cet., 3.cet., 

4.cet.  

 

Izpildīts 

Padomes 18.04.2007. protokollēmums (prot. Nr. 15 (3p.)) 

Padomes 11.07.2007. protokollēmums (prot. Nr. 26 (8p.)) 

Padomes 10.10.2007. protokollēmums (prot. Nr. 39 (8p.)) 

 

 

7.6.3. 2008. gada budžeta projekts un Rīcības plānā 2008. gadam 

iekļaujamie uzdevumi 

 

 

 

 

 

 

3. cet.  

 

Izpildīts 

Padomes 30.05.2007. lēmums Nr. 157 „Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2008.gada budžeta pieprasījumu. 

 

 

 

 


