
 

INFORMĀCIJA 

par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas Komisijas 

Rīcības plāna izpildi 2008.gadā 

 
 

 
Saīsinājumi: EK- Eiropas Komisija, MK – Ministru kabinets, Ed – Enerģētikas departaments, ESPd – Elektronisko sakaru un pasta departaments, DzPd – Dzelzceļa transporta un 

pašvaldību pakalpojumu departaments, EAd – Ekonomiskās analīzes departaments, Jd – Juridiskais departaments, ĀSn – Ārējo sakaru nodaļa, IAn – Iekšējā audita nodaļa, KVn – 

Kvalitātes vadības nodaļa, ITn – Informācijas tehnoloģiju nodaļa, TNn - Tehniskā nodrošinājuma nodaļa, GFn – Grāmatvedības un finanšu nodaļa, KAn – Kancelejas un arhīva 

nodaļa, SAn – Sabiedriskās attiecības nodaļa (P) – padomes lēmums  

 

 

Pasākums/ Uzdevums 

 

Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, citi dokumenti 

 

1. Stratēģisko un normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana 

 

 1.1   1.1.Komisijas darbības stratēģijas un pamatprincipu  izvērtējums un 

aktualizēšana 
 

4. cet. 

 (P) 

 

 

1.2. 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 

 

 EAd ESPd 

Ed 

DzPd 

 

 

2.cet. Uzdevuma izpilde nav aktuāla 2009.gada, jo kavējas Eiropas Komisijas 

rekomendācija par ELRIC ieviešanu. 2009.gadā budžeta nav paredzēti 

līdzekļi metodikas izstrādei.  

 

1.3. Likumu pilnveidošana un iniciatīva 

 

  

1.3.1. Politikas plānošanas dokumentos un Ministru Kabineta doto 

uzdevumu 2008.gadam izpilde: 

 

 Valdības rīcības plāns 5.6.1. punkts: 

 Izstrādāt un iesniegt MK grozījumu projektu likumā „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem”, lai ieviestu Koncepciju par efektīvu un Latvijas 

         4.cet. 

 

 
 

 

 

 

16.05.2008.Ekonomikas ministram nosūtīta vēstule Nr.1-2.23/1848 „Par 

politikas plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu izpildi” ar kuru 
iesniegti grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, 

kas nosaka vienota regulatora izveidošanu un centralizētu, vienveidīgu ar 
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situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa 

izveidi 
 

Valdības rīcības plāna 5.10.1.punkts:  

izstrādāt un iesniegt MK noteikumu projektu 3.Darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" 5.2.pasākuma "Enerģētika" 1.aktivitātei 

"Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai". 

 Ministru kabineta 2008.gada 8.maija rīkojums Nr.246 „Grozījumi 

Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.– 2016.gadam”: siltumapgādes 

regulēšanas centralizācija 

 

 

Ministru kabineta 2008.gada 1.jūlija protokola Nr.45 31§ 16.punkts: 

Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, kā arī citām tiešās 
pārvaldes iestādēm, izvērtējot funkcijas un tām nepieciešamos resursus, 

sagatavot priekšlikumus par valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanu 

2008.–2009.gadā ne mazāk kā par 5 % no resorā kopējā valsts pārvaldē 

strādājošo skaita, kā arī aprēķināt ietekmi uz attiecīgās ministrijas, īpašu 

uzdevumu ministra sekretariāta vai iestādes budžetu. 

 

Ministru Kabineta 2008.gada 23.septembra protokola Nr.68 43§ 

„Informatīvais ziņojums „Par valsts pārvaldē strādājošo skaita 

samazināšanu 2008.-2009.gadā”” 2. un 3.punkts:  
Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, kā arī citām tiešās 

pārvaldes iestādēm, līdz 2009.gada 30.jūnijam samazināt amatu vietu skaitu 
nemazāk kā par 10% salīdzinājuma ar 2008.gada 1.janvāri, no kura nodrošināt 

amatu vietu skaita samazinājumu ne mazāk kā par 5% līdz 2008.gada 

31.decemrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

         3.cet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītu jautājumu izskatīšanu. 

Likumprojektu EM nosūtījusi NVO viedokļa paušanai (EM 
03.06.2007.vēstule Nr.61-1-5729). Likumprojekts  

izsludināts VSS 02.10.2008. 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem”” 23.12.2008. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai 

Ministru kabineta komitejā. 
 

 

 

Ekonomikas ministrijas Finanšu plānošanas un analīzes nodaļai 

30.07.2008. nosūtīta vēstule Nr.1-2.23/2616 „Par Ministru kabineta 

01.07.2008. protokola Nr.45 31§ 16.punkta izpildi” 

Ekonomikas ministrijas Finanšu plānošanas un stratēģijas departamenta 

Finanšu plānošanas un analīzes nodaļai 06.08.2008. nosūtīta vēstule 

Nr.1-2.07/2720 „Par Ministru kabineta 01.07.2008. protokola Nr.45 31§ 

16.punkta izpildi” 

20.08.2008 izstrādāti Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums 

Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr. 1068 
„Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu un tās maksāšanas kārtību”” iesniegšanai Komisijas padomes 

sēdē.  

04.09.2008 Grozījumi iesniegti EM un izsludināti VSS. 

16.12.2008. pieņemti MK noteikumi Nr.1063 „Grozījumi Ministru 

kabineta  2004.gada 28.decembra noteikumos Nr. 1068 „Noteikumi par 

valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un tās 

maksāšanas kārtību””. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. 
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1.3.2. Līdzdalība likumprojektu izstrādē un likumu pilnveidošanā regulējamās 

nozarēs 
1.- 4. cet. 

(P) 

Jd,  

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” 
(VSS – 1213).  

Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” Dalība Saeimas 
Tautsaimniecības komisijas sēdēs. (spēkā no 29.07.2008.) 

 

Ed, Jd 

25.02.2008. un 29.02.2008. sniegti priekšlikumi  likumprojektam „ 

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”. 

Dalība Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdē par likumprojektu 

„Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”. 

Dalība Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdēs par grozījumiem 

Enerģētikas likumā un energoapgādes jautājumiem. 

 

1.3.3. Likumprojektu izstrāde atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai 

„Koncepcija par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi”  

 

 

 

(sk. 1.3.1. punktu) 

1.3.4. Citu institūciju izstrādāto likumprojektu saskaņošana  

 

 

Divu nedēļu 

laikā no  

likumprojekta  

izsludināšanas 

VSS 

Jd    

1. 07.03.2008. atzinums Nr.1-2.23/915 „Par likumprojektu „Grozījumi 
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” (VSS-352)”. 

2. 19.05.2008. atzinums Nr.1-2.23/2177 „Par likumprojektu 

„Grozījumi Administratīvā procesa likumā” (VSS-1042) 

3. 22.08.2008. līdzdalība atzinuma Nr.1-2.75/2949 Par precizēto 
likumprojektu ”Pasta likums” atkārtotu saskaņošanu (TA-2751) 

sagatavošanā. 

4. 28.10.2008. atzinums Nr. 1-2.24/3909 „Par likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par īres likumu” (VSS-1772)”. 

5. 06.11.2008. atzinums Nr.1-2.23/4031 par likumprojektu „Grozījumi 
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likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (VSS-1766) 

6. 17.10.2008. atzinums Nr.1-2.23/3820 par likumprojektu „Grozījums 
likumā „Par nodokļiem un nodevām” 

  

 DzPd, Jd  
Sagatavoti 3 atzinumi par likumprojektiem „Grozījumi Dzelzceļa 

likumā”, atzinums par likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likumā”, kā arī atzinums par koncepcijas projektu „Par 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldi” 

 

ESPd, Jd   

Sagatavoti 2 atzinumi par likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru 

likumā” atkārtota saskaņošana; 

par likumprojekta „Pasta likums” precizēto redakciju . 

 

1.4. MK noteikumu pilnveidošana un iniciatīva   

 

1.4.1. Līdzdalība MK noteikumu izstrādē un pilnveidošanā regulējamās nozarēs 
 

1.- 4. cet. 

(P) 
Ed  
25.02.2008. Atzinums par „Grozījumi MK 26.06.2001. noteikumos Nr. 

281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību 

regulējamās nozarēs”” un dalība starpministriju sanāksmē. 

Ed, Jd 

24.10.2008. Atzinums par Noteikumu projektu „Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi” un dalība starpministriju sanāksmē. 

 

Jd, ESPd   

30.05.2008. (VSS-888); 22.08.2008. (VSS-1407) atzinums par MK 

noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija 

noteikumos Nr.445 „Pasta noteikumi”” 

 ESPd   

02.08.2008. (VSS-1772) Atzinums par MK noteikumu projektu 

„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība. 

1.4.2. MK noteikumu projektu izstrāde atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai 

„Koncepcija par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko 

 (sk. 1.3.1. punktu)` 
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pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi”  

1.4.3. Līdzdalība MK noteikumu projektu izstrādē pašvaldību regulējamo  

sabiedrisko pakalpojumu nozarēs  
    1.- 4.cet.  

(P) 

 

25.02.2008. Atzinums un dalība par MK noteikumu projektu „Grozījumi  

MK 26.06.2001. noteikumos Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”” izstrādē. 

17.10.2008. Atzinums un dalība par MK noteikumu projektu 
„Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” izstrādē. 

1.4.4. Citu institūciju izstrādāto MK tiesību aktu projektu saskaņošana  

 

Divu nedēļu 

laikā no MK  

tiesību akta 

projekta 

izsludināšanas 

VSS 

Jd sniegtie atzinumi par:  

1. 07.03.2008. atzinums Nr.1-2.23/898 „Par Ministru kabineta 

noteikumu projektu „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” (VSS-371)”.  

2.  25.01.2008. atzinums Nr.1-2.22/323 „Par Koncepciju par piedziņas 
sistēmas valsts ienākumos uzlabošanu. 

3. 07.03.2008. atzinums Nr.1-2.21/916 par Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšana”.  

4. 22.05.2008. līdzdalība sanāksmē EM par MK noteikumu projektu 

„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
lietošanu”. 

5. 07.03.2008. atzinums Nr.1-2.23/898 „Par Ministru kabineta 

noteikumu projektu „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” (VSS-371)” 

6. 08.05.2008. atzinums Nr.1-2.24/1750 „Par noteikumu projektu 
„Grozījumi MK 26.06.2001. noteikumos Nr.281 „Sabiedrisko 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās 

nozarēs”. 

7. 12.05.2008. atzinums Nr.1-2.23/1785 „Par Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta 

pasēm” 

8. 19.09.2008. dalība starpinstitūciju sanāksmē par MK noteikumu 
projektu „Elektroenerģijas galalietotāja pieslēguma 

ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lieluma noteikumi”. 
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9. 03.12.2008. atzinums Nr.1-2.23/4429Par koncepcijas projektu 
„Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana atbilstoši Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas 

2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū noteiktajām 

prasībām” (VSS-1837). 

 
Ed, Jd sniegtie atzinumi par: 

10. 29.02.2008. sniegts atzinums par informatīvo ziņojumu 

"Elektroenerģijas ražošanas jaunu bāzes jaudu ieviešanas scenārijs"; 

11. 25.03.2008.sniegts atzinums  par MK noteikumu projektu 
"Grozījums MK 25.04.2006.noteikumos Nr.322 "Noteikumi par 

pārvades sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu". 

12. 13.06.2008. sniegts atzinums par MK noteikumu projektu 

„Grozījums MK 03.07.2001. noteikumos Nr.297 „Noteikumi par 
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”. 

13. 31.07.2008. sniegts atzinums par MK noteikumu projektu 

„Elektroenerģijas galalietotāja pieslēguma ievadaizsardzības aparāta 

nominālās strāvas lieluma noteikumi”. 

14. 25.09.2008. sniegts atzinums par MK noteikumu projektu 
„Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”. 

15. 03.10.2008. sniegts atzinums par MK noteikumu projektu 
„Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi”. 

16. 22.11.2008. sniegts atzinums par MK noteikumu projektu 

„Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas 

apmaksas konkursu”. 

17. 19.12.2008. sniegts atzinums par MK noteikumu projektu 

„Grozījums MK 26.06.2007. noteikumos Nr.452 „Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi””. 

18. 19.12.2008. sniegts atzinums par MK noteikumu projektu 
„Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 

energoresursus”. 

 

ESPd, Jd sniegtie atzinumi par: 
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19. MK noteikumiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 
būvniecības kārtība”; 

20. MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 19.04.`2005. noteikumos 
Nr.276 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu 

radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu 

izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem””; 

21.  MK noteikumu projektu „Kārtība,  kādā Elektronisko sakaru 

direkcija pārvalda numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas 
datubāzi”;  

22.  MK noteikumu projektu  „Grozījumi  MK 21.06.2005. noteikumos 

Nr.447 „Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu””. 

23.  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”; 

24. MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 
21.jūnija noteikumos Nr.445 „Pasta noteikumi”” ; 

25.  Par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā tiek ieviesta 

elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu veidoto programmu 

apraide ciparu formātā”; 

26.  Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2005.gada 

22.novembra noteikumos Nr.893 „Noteikumi par kārtību un 

termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu”. 

27.  Par MK noteikumu projektu „Elektronisko sabiedrības saziņas 
līdzekļu veidoto programmu apraides ciparu formātā ieviešanas 

kārtība”  

28.  Par 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"" (sniegti 

22.08.2008. un 11.09.2008.). 
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29. Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Par ikgadējo valsts 
nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām" (VSS-1531) 

 

1.5. Komisijas ārējo tiesību aktu izstrāde un pilnveidošana    

1.5.1. Grozījumi Noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas 

iesniegšanas kārtību un apjomu 
1.- 4. cet.   

(P) 
06.06.2008. padomes sēdē  apstiprināti Noteikumi par tirgus analīzei 
nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtību.  

 

1.5.2. Elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu saraksta pārskatīšana  4. cet.  (P) 12.11.2008. Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu 

un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu izstrādē 

apstiprināti padomes sēdē. 

1.5.3. Noteikumi par universālā pakalpojuma pieņemamu tarifu elektronisko 

sakaru nozarē 

 

4. cet.  

 (P) 

Noteikumi nav paredzēti koncepcijā „Vienots universālā pakalpojuma 

modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēm” 

1.5.4. Konkursa nolikumi ierobežoto resursu lietošanas tiesību piešķiršanai 

 

Pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 
16.07.2008.; 27.08.2008. un 17.09.2008. ; 22.10.2008. 

Izstrādāti un apstiprināti padomes sēdē 4 nolikumi  konkursiem 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā . 

 

1.5.5.Tīkla kodekss 1.cet. (P) 16.01.2008. apstiprināts Tīkla kodekss 

 

1.5.6.Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumi 

 
 

 

 

Trīs mēnešu 

laikā pēc 
Dabasgāzes 

sistēmas 

pieslēguma 

noteikumu 

projekta 

saņemšanas (P) 

16.07.2008. apstiprināti Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumi. 

 
 

 

1.1.5.7. Grozījumi Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas 

dalībniekiem 

 

2.cet.  

(P) 

 

20.08.2008.apstiprināti Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 

sistēmas dalībniekiem. 

03.09.2008. apstiprināti Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 
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ražotājiem 

 

1.5.8. Grozījumi Noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai iesniedzamo informāciju 

 

3.cet. 

(P) 

18.06.2008. apstiprināti Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju. 

 

1.5.9. Noteikumi par vispārējās  atļaujas noteikumu pārkāpumiem 

 

          3.cet. 

(P) 

17.09.2008. padomes sēdē apstiprināti Noteikumi  par vispārējās atļaujas 

noteikumu pārkāpumiem.  

1.5.10. Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām  3.cet. 

(P) 

17.12.2008. padomes sēdē apstiprināti Noteikumi par numerācijas 

lietošanas tiesībām . 

Grozījumi veikti saskaņā ar  2008.gada 25.augustā Ministru kabineta 

apstiprināto Noteikumu par nacionālo numerācijas plānu  redakciju. 

1.6.  Metodiku izstrāde un  pilnveidošana:    

1.6.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dabasgāzes pārvades pakalpojumu  tarifu aprēķināšanas metodikā 

 
Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu    aprēķināšanas metodikā 

 

Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikā 

 
Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.cet. 

(P) 

Ed 

Papildus plānā paredzētajam  
02.07.2008. apstiprināti grozījumi Koģenerācijas stacijā saražotās 

siltumenerģijas un koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem 

megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikā. 

 

06.06.2008. lēmums Nr.207,apstiprināta Elektroenerģijas pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. 

06.06.2008. lēmums Nr.208, apstiprināta Elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. 

 

06.02.2008. apstiprināta Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika; 
 

06.02.2008. apstiprināta Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika; 

 

27.02.2008. apstiprināta Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas 

metodika; 

 

27.02.2008. apstiprināta Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu 

aprēķināšanas metodika. 
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1.6.2. Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas 

metodika 

2.cet. 

(P) 

30.04.08. apstiprināta Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma 

tarifu aprēķināšanas metodika. 

1.6.3. Grozījumi Metodikā maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 
1. cet. 

 (P) 

13.02.2008. lēmums Nr.41 par grozījumu Metodikā maksas aprēķināšanā 

par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 

pārvadājumiem. 

1.6.4. Vispārējo pasta pakalpojumu tarifu noteikšanas metodikas pilnveidošana  3.cet. 

(P) 

 

2008.gadā nav pieņemts Pasta likums 

1.6.5. Regulējamo komersantu salīdzinošās analīzes (benchmarking) iespēju 

izpēte un priekšlikumu sagatavošana salīdzinājumu izmantošanai tarifu  

noteikšanā 

 

1. - 4. cet. Tiek vākta informācija, kas izmantojama tarifu vērtēšanas kontekstā. 

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru salīdzinājums veikts 

sadarbībā ar ERRA. 

1.6.6. Grozījumi Metodikā Obligātā iepirkumu komponenšu aprēķināšanas 
metodikā 

2.cet. 
(P) 

14.05.2008. izdarīti grozījumi  
Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikā. 

1.6.7. Grozījumi Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu 

metodikā 

 

4. cet. 

17.12.2008. apstiprināti Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

mērījumu metodikas grozījumi. 

1.7. Elektroenerģijas tirgus likumā sistēmas operatoriem un publiskajam 

tirgotājam  deleģēto dokumentu izskatīšana un apstiprināšana 

Trīs mēnešu 

laikā pēc 

16.01.2008. apstiprināts Tīkla kodekss; 

20.08.2008. apstiprināti Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 
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dokumentu 

saņemšanas 
(P) 

sistēmas dalībniekiem; 

03.09.2008 apstiprināti Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 
ražotājiem. 

1.8. Komisijas iekšējo normatīvo aktu izstrāde un  pilnveidošana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- 4. cet. 

 
Izstrādāti šādi iekšējie normatīvie akti: 

1. 09.01.2008. kārtība Nr.2.06/1 „Kārtība, kādā tiek lietotas 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbiniekiem 

izsniegtās dienesta kredītkartes”. 

2. 11.01.2008. kārtība Nr.2.06/2 „ Darba transportlīdzekļa 
izmantošanas kārtība”. 

3. 14.01.2008. kārtība Nr.2.06/3 „Saziņas līdzekļu izmantošanas 

kārtība”. 

4. 14.01.2008. kārtība Nr.2.06/4 „Kārtība, kādā tiek uzraudzīti valsts 
nodevu maksājumi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu”. 

5. 11.02.2008. kārtība Nr.2.06/5 „Licencēšanas kārtība”. 

6. 04.03.2008. kārtība Nr.2.06/6 „Latvijas nacionālo pozīciju, 

instrukciju un citu dokumentu, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu 

ES, saskaņošanas kārtība”. 

7.  05.03.2008. kārtība Nr.2.06/7 „Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas nolikums”. 

8.  26.03.2008. kārtība Nr.2.06/8 „Dokumentu pārvaldības kārtība”. 

9.  31.03.2008. kārtība Nr.2.06/9 „Grozījumi 2007.gada 8.oktobra 

kārtībā Nr.2.06/6 Dokumentu pārvaldības kārtība Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā”. 

10. Sagatavots projekts „Tarifu projekta izvērtēšanas kārtība”. 

11. 16.04.2008. kārtība Nr.2.06/10 „Tarifu projekta izvērtēšanas 
kārtība”. 

12. 28.05.2008. kārtība Nr. 2.06/13 „Grozījumi 2007.gada 24.oktobra 

kārtībā Nr. 2.06/9 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtība” 

13. 28.04.2008.apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas civilās aizsardzības plāns 

14.  12.12.2008. kārtība Nr.2.06/20 Licencēšanas kārtība. 
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2. Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze 

 

2.1. Regulējamo nozaru analīze 

 

 

2.cet. Materiāls par regulējamām nozarēm iekļauts 2007.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: 

1. 27.02.2008. lēmums Nr.55, AS „Latvijas Gāze” 

2. 12.03.2008. lēmums Nr.75,SIA „TLA Dārzeņi” 

3. 19.03.2008. lēmums Nr.85,SIA „Geriants” 

4. 21.05.2008. lēmums Nr.182, AS „Augstsprieguma tīkls” 

5. 11.06.2008. lēmums Nr.209, SIA „Latvijas propāna gāze” 

6. 16.07.2008. lēmums Nr.232, AS „Sadales tīkls” 

7. 13.08.2008. lēmums Nr.254, AS „Latvijas Pasts” 

8. 03.09.2008. lēmums Nr.276, SIA „RTO Elektrotīkli” 

 

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, izskatot tarifu projektus un elektronisko 

sakaru nozares analīzē. 

2.4. Elektronisko sakaru tirgus analīze 

 

 

  

 

2.4.1. Tirgu definēšana būtiskas ietekmes noteikšanai elektronisko sakaru 

nozarē 

Saskaņā ar 

grafiku (P) 

Pārstrādāta elektronisko sakaru tirgus analīzes koncepcija, kas ņem vērā 

EK Rekomendāciju 2007/879/EK par konkrētajiem preču un 

pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē. 

 

2.4.2. Būtiskas ietekmes noteikšanai definēto tirgu analīze Saskaņā ar 

grafiku (P) 

Veikti grozījumi Noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās 

informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību. 

Veikti grozījumi Noteikumos par konsultāciju kārtību ar tirgus 

dalībniekiem. 

Veikta tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apkopošana. 

Sagatavots Ziņojumu par EK rekomendācijā 2007/879/EK par 
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konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, 

kuros var būt nepieciešama ex ante (apsteidzoša) regulēšana tirgus Nr.3 
(savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu 

tīklā) analīzi. 

10.12.2008. uzsākta Nacionālā konsultācija par tirgu Nr.3  

2.4.3. Speciālo prasību elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku 

ietekmi tirgū piemērošana 

Saskaņā ar 

grafiku (P) 

Ziņojumā par tirgus Nr.3 analīzi sagatavoti priekšlikumi saistību 

piemērošanai šajā tirgū. 
Speciālo prasību piemērošana iespējama pēc tirgus analīzes veikšanas. 

 

2.5. Informācija Eiropas Komisijai 

 

 Ed  sagatavojis un sniegts Komisijas  viedoklis par Eiropas Komisijas 

dokumentu paketi (3.energopakete). 

ESPD sagatavojis informāciju EK regulēšanas ietvara elektronisko 
sakaru nozarē 14. ieviešanas ziņojumam un informāciju par 

starptautiskās viesabonēšanas tarifu piemērošanu 

2.5.1. Elektronisko sakaru tirgu notifikācija EK Saskaņā ar 

grafiku 

 

Saskaņā ar tirgus analīzes grafiku 2008.gadā notifikācijas nav veiktas 

2.5.2. Ziņojums par platjoslas piekļuves pakalpojumu attīstību tirgiem 1., 3.cet. 28.01.2008.  2008.gada 1. ziņojums iesniegts EK 

25.08.2008.  2008. gada 2. ziņojums iesniegts EK 07.08.2008., precizēts  

2.5.3. Ziņojums  par starptautiskās viesabonēšanas tarifiem 1.,3.cet. 1. Nosūtīts informācijas pieprasījums mobilo sakaru operatoriem. 

2.  20.05.2008. Eiropas Komisijas informācijas sistēmā CIRCA ievietota 

informācija par viesabonēšanas tarifiem 2007.gada 4.ceturksnī un 

2008.gada 1.ceturksnī. 

3.  27.06.2008. Eiropas Komisijas informācijas sistēmā CIRCA ievietota 

pilnveidota informācija par viesabonēšanas tarifiem 2007.gada 

4.ceturksnī un 2008.gada 1.ceturksnī.  
4.  14.05.2008.ERG iesniegta apkopotā informācija par viesabonēšanas 

tarifiem, 20.06.2008. minētā informācija precizēta. 

5. 18.09.2008. nosūtīts informācijas pieprasījums mobilo sakaru 

operatoriem. 

6.  04.11.2008. ERG iesniegta apkopotā informācija par viesabonēšanas 

tarifiem 

 

2.5.4. Pārskats par pasta nozares tirgus statistiku 1.cet. Sagatavots statistiskas pārskats par pasta nozares tirgu 2007.gadā. 



 14 

Sagatavots statistiskas pārskats par ārpus vispārējā pasta pakalpojuma 

tirgu 2007.gadā. 

2.5.5. Pārskats par elektronisko sakaru nozares tirgu un regulēšanas prasību 

ieviešanu 

3.cet. Informācija apkopota ESPd Tirgus analīzes nodaļā 

2.5.6. Informācija  14. ziņojumam par regulēšanas pasākumu ieviešanu 

elektronisko sakaru nozarē. 

4.cet.  1. EK informācijas pieprasījuma anketa iesniegta EK 05.09.08. 

2. anketa atbilstoši grafikam – 10.09.08. 

2.5.7. Komisijas ikgadējais ziņojums Eiropas Komisijai 3.cet. 

 (P) 

 

16.07.2008. nosūtīts Eiropas Komisijai ziņojums „Latvijas SPRK gada 

ziņojums par nacionālo enerģijas sektoru”  

 

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

3.1. Licenču un vispārējo atļauju izsniegšana,  

elektronisko sakaru komersantu reģistrēšana 

Viena mēneša 

laikā pēc 

komersanta 

iesnieguma un 
dokumentu 

saņemšanas (P)  

 

Enerģētikas nozarē izsniegtas  22  licences: 

 

1. 16.01.2008.- elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Vangažu 
Elektriķis”; 

2. 23.01.2008. - elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Vats”; 

3. 27.02.2008. – siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai SIA 

„Ventspils ENERGO”; 

4. 05.03.2008. - elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „LATET”; 

5. 02.04.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai SIA 

„Uni – enerkom”; 

6. 16.07.2008. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Barma”; 

7. 13.08.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai 

SIA”Betula Premium”; 

8. 13.08.2008. – elektroenerģijas tirdzniecībai AS „Latvenergo”; 
9. 24.09.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai  SIA 

„Biodegviela”; 

10. 01.10.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai  AS 

„Putnu fabrika Ķekava”; 

11. 01.10.2008. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Sadzīves 

pakalpojumu kombināts”; 

12. 08.10.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai  SIA 

„BK Enerģija”; 
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13. 08.10.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai  AS 

„Energy & Communication”; 
14. 15.10.2008.- siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai  SIA 

„Madonas bio enerģija”; 

15. 12.11.2008. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „BaltEnergoTrade”; 

16. 21.11.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai  SIA 

„Bio ziedi”; 

17. 12.12.2008. – elektroenerģijas ražošanai AS „TMB Baltia”; 

18. 17.12.2008. – elektroenerģijas ražošanai IK „Pilsums”; 

19. 17.12.2008. – elektroenerģijas ražošanai SIA „Enercom”; 

20. 17.12.2008. – elektroenerģijas ražošanai SIA „Gilovigi”; 

21. 17.12.2008. – elektroenerģijas ražošanai SIA „TCK”; 

22. 17.12.2008. - siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai  SIA 

„Alija Invest”. 
 

2008.gadā izvērtēti un sagatavoti atzinumi 

 par biznesa plāniem saistībā ar licenču izsniegšanu vai to grozījumiem: 

1.   07.02.2008. SIA „Līvbērzes Enerģija”  

2.   19.02.2008.  SIA „Ventspils Energo”  

3.   11.03.2008. SIA „Uni-enerkom”  

4.   09.05.2008. AS „Rīgas Siltums”  

5.   13.08.2008. SIA „BETULA PREMIUM”  

6.   15.09.2008.SIA „Biodegviela”  

7.   18.09.2008. SIA „BK Enerģija”  

8.   18.09.2008. AS „Energy & Communication 
9.   25.09.2008. AS „Putnu fabrika Ķekava”  

10. 09.10.2008. SIA „Madonas bio enerģija”  

11. 03.11.2008. SIA „BaltEnergoTrade”  

12. 03.11.2008. SIA „Bio Ziedi”  

13. 13.11.2008. AS „Latvenergo” ražotne TEC 

14. 26.11.2008. SIA „LDZ CARGO”  

15. 02.12.2008. IK „Pilsums”  

16. 04.12.2008. AS „TMB Baltia”  

17. 11.12.2008.SIA „Alija Invest”  

18. 11.12.2008. SIA „GILOVIGI”  
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19. 11.12.2008. SIA „Enercom”  

20. 11.12.2008. SIA „TCK”  
21. 11.12.2008. AS „Daugavpils siltumtīkli”  

 

Pašvaldību pakalpojumu nozarē: 

13.02.2008. izsniegta licence ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanai SIA „Ūdensnesējs”  

Dzelzceļa transporta nozarē:  

Saņemts SIA LDZ Cargo iesniegums licences saņemšanai pasažieru 

pārvadājumiem pa dzelzceļu 09.01.2009. izsniegta licence pasažieru 

pārvadājumiem pa dzelzceļu  SIA LDZ Cargo. 

 

Elektronisko sakaru nozarē:  
reģistrēti 58 elektronisko sakaru komersanti. 
 

Pasta  nozarē: 
reģistrētas 8 vispārējās atļaujas 

 

3.2. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu grozīšana Saskaņā ar 
grozījumiem 

normatīvajos 

aktos vai viena 

mēneša laikā pēc 

komersanta 

iesnieguma un 

dokumentu 

saņemšanas (P) 

Enerģētikas nozarē veikti grozījumi 18 licencēs: 
1. 16.01.2008. – SIA „Latgāze” sašķidrinātās gāzes sadales licencē; 

2. 06.02.2008. – SIA „Enerģijas avots” elektroenerģijas tirdzniecības 

licencē; 

3. 20.02.2008. – SIA „Līvbērzes enerģija” siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ražošanas licencē; 

4.27.02.2008. – SIA „KOK&CO” siltumenerģijas ražošanas licencē; 

5. 05.03.2008. – SIA „Electric Power Supply” elektroenerģijas 

tirdzniecības licencē; 

6. 12.03.2008. – AS „Euro Energy System” elektroenerģijas tirdzniecības 

licencē; 

7. 21.05.2008. – AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas un elektroenerģijas 
ražošanas licencē; 

8. 02.07.2008. – SIA „Inter Gaz” sašķidrinātās gāzes sadales licencē; 

9. 02.07.2008.- SIA „E.Energy” elektroenerģijas tirdzniecības licencē; 

10. 06.08.2008. – SIA „Spridzēnu HES” elektroenerģijas ražošanas 

licencē; 
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11. 17.09.2008. – SIA „Jelgavas Koģenerācija” siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ražošanas licencē; 
12. 01.10.2008. – SIA „Liepājas enerģija”  siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ražošanas licencē; 

13. 01.10.2008. – SIA „Juglas jauda” siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanas licencē; 

14. 15.10.2008. – SIA „Latvijas propāna gāze” sašķidrinātās gāzes 

sadales licencē; 

15. 21.11.2008. – AS „Latvenergo” siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanas licencē; 

16. 03.12.2008. – AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales licencē; 

17. 12.12.2008. – SIA „HESS” elektroenerģijas ražošanas licencē; 

18. 17.12.2008. – SIA „Adapters” siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanas licencē 

Elektronisko sakaru nozarē: 

Veikti 20 grozījumi Elektronisko sakaru komersantu sarakstā 

Pasta nozarē: 

09.04.2008.veikti grozījumi VAS „Latvijas pasts” licencē.  

3.3. Licenču anulēšana, licenču darbības apturēšana, elektronisko sakaru 

un pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, vispārējo atļauju 

anulēšana 

Normatīvajos 
aktos noteiktajos 

termiņos  

(P) 

Enerģētikas nozarē anulētas 6 licences: 
30.01.2008.- sašķidrinātās gāzes sadalei  ZS „Kaltiņi”; 

30.01.2008. – siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai SIA 

„BaltEnEko”; 

12.03.2008. - sašķidrinātās gāzes sadalei  SIA „Inter Gaz MT”; 

16.04.2008. – siltumenerģijas ražošanai AS „Komēta”; 

23.04.2008. – sašķidrinātās gāzes sadalei SIA „Eko gāze”; 

23.04.2008. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Baltic Energy Trade”. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

no elektronisko sakaru komersantu saraksta izslēgti 46 elektronisko 

sakaru komersanti pamatojoties uz elektronisko sakaru komersantu 
iniciatīvu. 

 

Ierosinātas 5 vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu lietas, kā rezultātā 

no elektronisko sakaru komersantu saraksta izslēgti 5 elektronisko sakaru 

komersanti 
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Pasta  nozarē: 
anulētas 5 vispārējās atļaujas. 

 

3.4. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu izpildes uzraudzība 

 

Saskaņā ar 

grafiku 

 

Enerģētikas nozarē : 

apsekoti 19 energoapgādes komersanti: 

7 – gāzes apgādē; 
10 – elektroapgādē; 

2 -  siltumapgādē. 

Pašvaldību pakalpojumu nozarē: 

Veikta SIA „Ūdensnesējs” darbības pārbaude pirms licences 

izsniegšanas komersantam, kā arī SIA „Rīgas ūdens”, SIA „EMR” 

darbības uzraudzība. 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

 Veikta  AS „Pasažieru vilciens”, SIA „Gulbenes – Alūksnes bānītis”, 

valsts AS „Latvijas dzelzceļš” darbības uzraudzība. 

Elektronisko sakaru nozarē:  

30 elektronisko sakaru komersanti ir izsaukti uz protokola sastādīšanu 

SPRK telpās. 
Veikta12 elektronisko sakaru komersantu apsekošana sastādot pārbaudes 

aktus. 

 Pasta nozarē: 

veikta VAS „Latvijas Pasts” Ogres un Madonas rajona pasta nodaļu 

apsekošana. 

 

       3.4.1.Pārskats par komersantu regulāri iesniedzamās informācijas 

nosacījumu izpildi un par valsts nodevas nomaksāšanu iepriekšējā gadā 

 

1.cet. (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerģētikas nozarē: 

26.03.2008. padomes sēdē izskatīts ziņojums par licenču nosacījumu 

izpildes uzraudzību. 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

12.03.2008. padomes  sēdē apstiprināts pārskats par dzelzceļa transporta 

nozares komersantu regulāri iesniedzamās  informācijas nosacījumu 

izpildi un valsts nodevas nomaksāšanu 2007. gadā. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

Apkopojums par komersantu regulāri iesniedzamās informācijas 
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nosacījumu izpildi tika sagatavots uz 2008. gada 15.februāri. Balstoties 

uz šo apkopojumu, tika konstatēts, ka  270 komersanti nav izpildījuši vai 
ir izpildījuši daļēji šīs prasības. Attiecīgi ir sagatavotas un nosūtītas 270 

brīdinājuma vēstules.  

Veikta elektronisko sakaru komersantu telefoniska informēšana par 

informācijas iesniegšanas prasību neizpildi. 

Brīdināti ir ~ 200 komersanti elektronisko sakaru nozarē.  

Sagatavotas un nosūtītas 232 brīdinājuma vēstules. 

Telefoniski brīdināti ~ 150 komersanti par savlaicīgi neiesniegtu 

informāciju 

Pasta nozarē : 

Apkopojums par komersantu regulāri iesniedzamās informācijas 

nosacījumu izpildi tika sagatavots uz 2008. gada 15.februāri.  

12 komersanti nav izpildījuši noteikumu prasības. Attiecīgi ir sagatavotas 
un nosūtītas 12 brīdinājuma vēstules. Pasta komersanti arī telefoniski tika 

informēti par prasību neizpildi.  

 

3.5.Elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku   ietekmi tirgū noteikto 

saistību izpildes uzraudzība 
 

Pastāvīgi Elektronisko sakaru nozarē: 

1.  Veikta SIA „Lattelecom” platjoslas piekļuves pamatpiedāvājuma 
analīze sadarbībā ar elektronisko sakaru komersantiem: notikusi tikšanās 

ar SIA „Telecentrs” un SIA „Telia Latvija” par noslēgtajiem platjoslas 

piekļuves līgumiem.  

2.  Izstrādāts Rīcības plāns SIA „Lattelecom” saistību izpildes kontrolei 

atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, platjoslas piekļuves un  nomāto līniju 

regulēšanas jomās.  

3. Ir veikta SIA „Lattelecom” atsaistītas piekļuves, platjoslas piekļuves, 

nomāto līniju gala posmu un nomāto līniju minimālās kopas 

pamatpiedāvājumu analīze. 

4. 24.09.2008. padomes sēdē ir apstiprināts Konsultāciju dokuments par 

SIA „Lattelecom” atsaistītas piekļuves, platjoslas piekļuves, nomāto 
līniju gala posmu un nomāto līniju minimālās kopas 

pamatpiedāvājumiem.  

Konsultācija ar nozares speciālistiem ilga no 

 1. 10. līdz 31.10.2008.   

2009.gada 1.ceturksnī tiks apkopoti konsultāciju rezultātā iegūtie 
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viedokļi un tiks sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamību noteikt 

grozījumus SIA „Lattelecom” publicētajos un SPRK analizētajos  četru 
veidu  pamatpiedāvājumos. 

3.6. Atļauju izsniegšana elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma 

ierīkošanai 

Viena mēneša 

laikā pēc 

komersanta 

iesnieguma un 
dokumentu 

saņemšanas (P) 

Enerģētikas nozarē: 

Anulētas 2 atļaujas elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai: 

21.11.2008. – SIA „Makolats”; 

21.11.2008. – AS „Juglas manufaktūra”. 

3.7. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība   

3.7.1. Vispārējā pasta pakalpojumu kvalitātes pārbaudes Saskaņā ar 

grafiku 

Nosūtītas 1469 kontroles vēstules vispārējā pasta pakalpojuma 

(vienkāršās vēstules) kvalitātes pārbaudēm.   

  

3.7.2. Kvalitātes mērījumi publiskajos elektronisko sakaru tīklos Saskaņā ar 

grafiku 

1. Publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā veikti 112901 izsaukumi; 

2.  Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā veikti 62718 izsaukumi; 

3. Elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumu pakalpojumu kvalitātes  

mērījumiem veikti 107207 izsaukumi; 

4. Publiskajā mobilajā  elektronisko sakaru tīklā izsūtītas 3006 īsziņas; 

5. Publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumu 

pakalpojumu kvalitātes mērījumiem  izsūtītas 6128 īsziņas; 
6. Operatoru dienestu pārbaudēs veikti 1600 izsaukumi; 

7. Pārbaudīts 401 taksofons;.  
8. Apkopoti elektronisko sakaru komersantu kvalitātes pārskati; 

9. Apkopotas elektronisko sakaru komersantu kvalitātes deklarācijas; 

10. Apkopotas saņemtās komersantu atbildes par Vispārējās atļaujas 

noteikumu 21. un 22. punktu izpildi. 

3.7.3. Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu 

kvalitāti  2007.gadā 

 

1.cet. 

 (P) 

19.03.2008 Pārskats par pasta pakalpojumu kvalitāti 2007. gadā 

sagatavots un izskatīts padomē. 

26.03.2008 Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti 2007. 

gadā izskatīts padomes sēdē. 
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3.3.8. Atzinums par sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto 

pasākumu pietiekamību 

30 dienu laikā 

pēc pārvades 
sistēmas 

operatora 

ziņojuma 

saņemšanas (P) 

09.05.2008. padome akceptēja ziņojumu  par pārvades sistēmas 

operatora un  
19.06.2008. par sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai  

veikto pasākumu pietiekamību 

3.9. Noslēgto starpsavienojumu līgumu analīze un uzraudzība 

 
Pēc 
starpsavienojum

u līguma vai tā 

grozījumu 

saņemšanas 

Saņemti un izvērtēti: 
 14 jauni starpsavienojuma līgumi; 

 57 starpsavienojuma līgumu grozījumi; 

  1 starpsavienojuma līguma izbeigšana. 

 

3.10. Administratīvo pārkāpumu lietu ierosināšana 

un izskatīšana 

 

Četru mēnešu 
laikā no 

pārkāpuma 

izdarīšanas vai 

konstatēšanas 

dienas  (P) 

Elektronisko sakaru nozarē: 
1.    Sastādīti  37 administratīvo pārkāpumu protokoli; 

2. Izskatītas 37  administratīvo pārkāpumu lietas; 

3. Ierosinātas 5 Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu lietas. 

 

Pasta nozarē: 

1.    Sastādīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli 

2.    Izskatītas 5 administratīvo pārkāpumu lietas.    

 

Enerģētikas nozarē: 

Pie administratīvās atbildības saukti 3 energoapgādes komersanti: 

1.     SIA „Vats”; 
2.  SIA „Baltic Energy Trade” ; 

3. SIA „Electric Power Supply”. 

 

3.11. Lēmuma par administratīvā soda piemērošanu izpildes uzraudzība Trīs mēnešu 

laikā pēc 
lēmuma par 

administratīvā 

soda 

piemērošanu  

Elektronisko sakaru nozarē: 

1. Tiesu izpildītājiem nodoti piespiedu izpildei 32 lēmumi par 
administratīvo sodu; 

2. Izpildīti 17 administratīvo pārkāpumu lēmumi 

3. No tiesu izpildītājiem saņemta informācija, ka no 17 

komersantiem nav iespējams piedzīt administratīvo sodu.  
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3.12. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību  

piešķiršana  

 

Sešu nedēļu 

laikā   

pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 

Sagatavoti lēmumi: 

 par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību: 

      1.   Anulēšanu - 3 lēmumi; 

      2.   Piešķiršanu  - 21 lēmums; 

      3.   Pagarināšanu – 6 lēmumi; 

      4.   Izmantošanas termiņa noteikšanu- 2 lēmumi; 
      5.   Par konkursa uzvarētāja noteikšanu- 4 lēmumi  

Kopumā: 

1. 20.02.2008. Nr.46 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Versija” 

2. 20.02.2008. Nr.47 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Telecentrs” 

3. 20.02.2008. Nr.48 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Promedia” 

4. 20.02.2008. Nr.49 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām valsts akciju sabiedrībai „Valsts informācijas tīkla 

aģentūra” 

5. 05.03.2008. Nr.61 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latnet Serviss" 

6. 05.03.2008. Nr.62 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTICOM” 

7. 05.03.2008. Nr.63 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EDAN” 

8. 16.04.2008. Nr.125 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EZERNET” 

9. 16.04.2008. Nr.126 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EDAN”  

10. 23.04.2008. Nr.140 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valsts informācijas 
tīkla aģentūra” 

11. 23.04.2008. Nr.141 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” 

12. 30.04.2008. Nr.155 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Radiokoms" 
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13. 14.05.2008. Nr.175 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „UNISTARS” 
14. 28.05.2008. Nr.186 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „OPTRON” 

15. 06.06.2008. Nr.200 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Hansa Internets” 

16. 02.07.2008. Nr.224 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Telia Latvija” 

17. 30.07.2008. Nr.248 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām SIA „Datorcentrs” 

18. 06.08.2008. Nr.249 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu akciju sabiedrībai "Telekom Baltija" 

19. 06.08.2008. Nr.250 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību darbības termiņa pagarināšanu akciju sabiedrībai 
„Telekom Baltija” 

20. 27.08.2008. Nr.267 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Baltkom 

TV SIA 

21. 10.09.2008. Nr.282 Par radiofrekvenču spektra joslu 903,3MHz 

– 904,1MHz/948,3MHz – 949,1MHz lietošanas tiesībām 

konkursa uzvarētājam 

22. 17.09.2008. Nr. 290 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Korteks” 

23. 01.10.2008. Nr. 330 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„ORBCOMM Latvia” 

24. 08.10.2008. Nr.352 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Eurodevelopment” 

25. 08.10.2008. Nr.353 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ērika un 

Co Ltd”  

26. 22.10.2008. Nr.383 Par konkursu radiofrekvenču spektra joslu 

410,0MHz – 420MHz/420,0MHz - 430,0MHz divu radiokanālu 

lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā  



 24 

27. 05.11.2008. Nr.396 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Stream 
Networks” 

28. 05.11.2008. Nr.397 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu akciju sabiedrībai „Latvenergo” 

29. 21.11.2008. Nr.437 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TERABITS” 

30. 26.11.2008. Nr.447 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Stream Networks” 

31. 26.11.2008. Nr.448 Par konkursu radiofrekvenču spektra joslu 

450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz četru 

radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa kārtībā 

32. 03.12.2008 Nr.452 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTKOM TV 
SIA” 

33. 03.12.2008. Nr.453 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais 

Telefons” 

34. 03.12.2008. Nr.454 Par radiofrekvenču spektra joslu 410,0MHz 

– 420,0MHz/420,0MHz – 430,0MHz divu radiokanālu 

lietošanas tiesībām konkursa uzvarētājam 

35. 12.12.2008. Nr.464 Par konkursu radiofrekvenču spektra joslu 

24,773GHz – 25,445GHz/25,781GHz – 26,453GHz četru 

radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā 

36. 17.12.2008. Nr.476 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesībām akciju sabiedrībai „Latvenergo” 

 

3.13. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana Trīs nedēļu laikā 

pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 

Sagatavoti lēmumi: 

 par numerācijas lietošanas tiesību: 

      1.  Piešķiršanu – 48 lēmumi; 
      2.  Anulēšanu – 15 lēmumi; 

      3.  Pagarināšanu – 12 lēmumi; 

      4.  Piešķiršanu/pagarināšanu – 2 lēmumi; 

      5.  Pagarināšanu/anulēšanu – 2 lēmumi; 

      6.  Numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanas   
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    termiņa noteikšanu – 9 lēmumi. 

Kopumā: 
1. 16.01.2008 Nr.9 Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību „Datagrupa.lv” 

2. 23.01.2008 Nr.21 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „High Technologies” 

3. 23.01.2008 Nr.22 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Esteria” 

4. 23.01.2008 Nr.23 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „IT GROUP” 

5. 30.01.2008 Nr.30 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SOTUS 

COMMUNICATIONS" 

6. 30.01.2008 Nr.31 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SOTUS 

COMMUNICATIONS” 

7. 06.02.2008 Nr.33 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LATTELENET” 

8. 13.02.2008 Nr.42 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Master Telecom” 

9. 13.02.2008 Nr.43 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BITE Latvija” 

10. 20.02.2008 Nr.50 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELE2 TELECOM” 

11. 12.03.2008 Nr.72 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „I T Baltija” 

12. 26.03.2008 Nr.88 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ESTERIA” 

13. 26.03.2008 Nr.89 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DATU TEHNOLOĢIJU 

GRUPA” 

14. 26.03.2008 Nr.90 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 

ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA” 

15. 02.04.2008 Nr.110 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
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sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Direct Marketing Group” 

16. 02.04.2008 Nr.111 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AWA Baltic” 

17. 02.04.2008 Nr.112 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 

ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „AWA Baltic” 

18. 16.04.2008 Nr.124 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Unistars” 

19. 30.04.2008. .Nr.156 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „HIGH TECHNOLOGIES” 

20. 30.04.2008 Nr.157 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ESTERIA” 

21. 28.05.2008 Nr.183 Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju 

sabiedrībai „BALTICOM” 
22. 28.05.2008 Nr.184 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 

ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „BALTICOM” 

23. 28.05.2008 Nr.185 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Telekom Baltija” 

24. 06.06.2008 Nr.199 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Unistars” 

25. 02.07.2008 Nr.223 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Telia Latvija” 

26. 02.07.2008 Nr.225 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BRISK SERVICE” 
27. 02.07.2008 Nr.226 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 

ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „BRISK SERVICE” 

28. 23.07.2008 Nr.239 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELENET” 

29. 13.08.2008 Nr.252 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „IZZI” 

30. 13.08.2008 Nr.253 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Datagrupa.lv” 

31. 20.08.2008 Nr.258 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
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sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ZetCOM” 

32. 20.08.2008 Nr.259 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ADAMASTO” 

33. 20.08.2008 Nr.260 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELENET” 

34. 27.08.2008 Nr.265 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Digital SMS” 

35. 27.08.2008 Nr.266 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTERNETA PASAULE” 

36. 27.08.2008 Nr.274 Par numerācijas lietošanas tiesībām ar 

ierobežotu atbildību „Cronos IT” 

37. 03.09.2008 Nr.275 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons” 

38. 10.09.2008 Nr.283 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele2” 

39. 10.09.2008 Nr.284 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SOTUS 

COMMUNICATIONS” 

40. 17.09.2008 Nr.288 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTERNETA PASAULE” 

41. 17.09.2008 Nr.289 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ZMP” 

42. 24.09.2008 Nr.299 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELEKOMUNIKĀCIJU 

GRUPA” 
43. 24.09.2008 Nr.305 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KING SMS” 

44. 24.09.2008 Nr.306 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELEGRUPA GLOBĀLA” 

45. 24.09.2008 Nr.307 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELENETS” 

46. 24.09.2008 Nr.308 Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju 

sabiedrībai „Telekom Baltija” 

47. 24.09.2008 Nr.309 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „I T Baltija” 
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48. 24.09.2008 Nr.310 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons” 
49. 24.09.2008 Nr.311 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” 

50. 01.10.2008 Nr.325 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „UNISTARS” 

51. 01.10.2008 Nr.326 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „iLink” 

52. 01.10.2008 Nr.327 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CSC TELECOM” 

53. 01.10.2008 Nr.328 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELENET” 

54. 01.10.2008 Nr.329 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DATU TEHNOLOĢIJU 
GRUPA” 

55. 08.10.2008 Nr.354 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „D-COM” 

56. 08.10.2008 Nr.355 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CSC TELECOM” 

57. 08.10.2008 Nr.356 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Digital SMS” 

58. 15.10.2008 Nr.364 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTERNETA PASAULE” 

59. 22.10.2008 Nr.375 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „I T Baltija” 
60. 22.10.2008 Nr.376 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELENET” 

61. 22.10.2008 Nr.377 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Transact Pro” 

62. 22.10.2008 Nr.378 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SMG Latvija” 

63. 05.11.2008 Nr.398 Par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DIGITĀLĀS 

EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS” 

64. 05.11.2008 Nr.399 Par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu 
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sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DENTEL DEUTSCHE 

NETZWERK TELEFONIE (LETTLAND)” 
65. 05.11.2008 Nr.400 Par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MDBA” 

66. 12.11.2008 Nr.427 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „IZZI” 

67. 12.11.2008 Nr.428 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom  

68. 12.11.2008 Nr.429 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SIGIS”” 

69. 12.11.2008 Nr.430 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FINORS TELEKOM” 

70. 21.11.2008 Nr.433 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Community” 
71. 21.11.2008 Nr.434 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FRESHPRINT” 

72. 21.11.2008 Nr.435 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Stream Networks” 

73. 21.11.2008 Nr.436 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 

ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Stream Networks” 

74. 26.11.2008. Nr.446 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTKOM TV SIA” 

75. 03.12.2008 Nr.455 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CSC TELECOM” 
76. 03.12.2008 Nr.456 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTKOM TV SIA” 

77. 12.12.2008 Nr.458 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUMAR” 

78. 12.12.2008 Nr.459 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 

ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „LUMAR” 

79. 12.12.2008 Nr.460 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TI-PARK” 

80. 12.12.2008 Nr.461 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 
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ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „TI-PARK” 
81. 12.12.2008 Nr.462 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TELEGRUPA GLOBĀLA” 

82. 12.12.2008 Nr.463 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” 

83. 17.12.2008 Nr.472 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Telia Latvija” 

84. 17.12.2008 Nr.473 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ESTERIA 79” 

85. 17.12.2008 Nr.474 Par numura saglabāšanas pakalpojuma 

ieviešanas termiņa noteikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „ESTERIA 79” 

86. 17.12.2008 Nr.475 Par numerācijas lietošanas tiesībām 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INTERNETA PASAULE” 

87. 17.12.2008 Nr.478 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons 

88. 17.12.2008 Nr.479 Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GLOBĀLS TELEKOMS” 

 

 

3.14. Konkursu (izsoļu) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanai organizēšana 

 

 

Astoņu mēnešu 

laikā  

pēc komersanta 

pieprasījuma  vai 

pēc Komisijas 

iniciatīvas (P) 

 

 

1.  27.02.2008. jautājums par radiofrekvenču spektra joslas  903,3MHz-

904,1MHz/948,3MHz-949,1MHz lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa 

vai izsoles kārtībā. Nolemts rīkot konkursu. 

2.  28.05.2008. jautājums par radiofrekvenču spektra  joslu 450,0MHz-

457,5MHz/460,0MHz lietošanas tiesībām piešķiršanu konkursa vai 

izsoles kārtībā. Nolemts rīkot konkursu. 

3.  18.06.2008. jautājums par radiofrekvenču spektra joslas 410,0MHz-

430,0MHz 2 radio kanālu lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa vai 

izsoles kārtībā. Nolemts rīkot konkursu. 
4.  16.07.2008. lēmums par konkursa izsludināšanu un konkursa 

nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 903.3MHz-904.1MHz/948.3MHz 

-949.1MHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā. 

5.  16.07.2008. lēmums par konkursa komisijas nolikumu un konkursa 

komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslu 903.3MHz-
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904.1MHz/948.3MHz -949.1MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

konkursa kārtībā. 
6.  20.08.2008. jautājums par radiofrekvenču spektra joslu  24.773-

25.445GHZ/25.781-26.453GHz lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa 

vai izsoles kārtībā Nolemts rīkot konkursu. 

7.  27.08.2008. lēmums par konkursa izsludināšanu un konkursa 

nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 410.0MHz-420.0MHz/420.0MHz 

-430.0MHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā. 

8.  27.08.2008. lēmums par konkursa komisijas nolikumu un konkursa 

komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslu 410.0MHz-

420.0MHz/420.0MHz -430.0MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

konkursa kārtībā.  

9.  27.08.2008. lēmums par konkursa izsludināšanu un konkursa 

nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 450.0MHz-457.5MHz/460.0MHz 
-467.5MHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā. 

10.  27.08.2008. lēmums par konkursa komisijas nolikumu un konkursa 

komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslu 450.0MHz-

457.5MHz/460.0MHz -467.5MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

konkursa kārtībā. 

11.  17.09.2008. grozījumi konkursa nolikumā „Nolikums 

radiofrekvenču spektra joslu 450.0MHz-457.5MHz/460.0MHz -

467.5MHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā”. 

12.  17.09.2008. grozījumi konkursa nolikumā „Nolikums 

radiofrekvenču spektra joslu 410.0MHz-420.0MHz/420.0MHz -

430.0MHz lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā”. 
13.  22.10.2008. lēmums par konkursa izsludināšanu un konkursa 

nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 24.773GHz-

25.445GHz/25.781GHz-26.453GHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

konkursa kārtībā. 

14.  22.10.2008. lēmums par konkursa komisijas nolikumu un konkursa 

komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslu 24.773GHz-

25.445GHz/25.781GHz-26.453GHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

konkursa kārtībā. 

15.  12.11.2008. jautājums par radiofrekvenču spektra joslu  28,0525GHz 

– 28,4445GHz/29,0605GHz – 29,4525GHz sešu radiokanālu lietošanas 
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tiesību piešķiršanu konkursa vai izsoles kārtībā. Nolemts rīkot konkursu. 

 

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)  

Enerģētikas nozarē: 

apstiprināti 19 tarifu projekti: 

 

1. 20.02.2008.- AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības 

diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem; 

2. 12.03.2008. - SIA "Juglas jauda" siltumenerģijas un elektroenerģijas 

tarifi; 

3. 26.03.2008. - SIA "Vats"  elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifi; 

4. 26.03.2008. - SIA "Vats"  elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie 

tarifi saistītajiem lietotājiem; 

5. 23.04.2008. – AS „Latvenergo” ražotnēs TEC – 1 un TEC – 2 

siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi; 

6. 14.05.2008. – AS „Valmieras enerģija” siltumenerģijas tarifi; 

7. 06.06.2008. – AS „Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifi; 

8. 06.06.2008. - AS „Latvijas dzelzceļš” elektroenerģijas tirdzniecības 

diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem; 

9. 06.06.2008. – AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas un elektroenerģijas 
tarifi; 

10. 11.06.2008. – SIA „Juglas jauda” siltumenerģijas un elektroenerģijas 

tarifi; 

11. 24.07.2008. – AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes apgādes tarifi; 

12. 27.08.2008. - AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas un elektroenerģijas 

tarifi; 

13. 27.08.2008. - AS „Latvenergo” ražotnēs TEC – 1 un TEC – 2 

siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi; 

14. 10.09.2008. – SIA „Latvijas propāna gāze” sašķidrinātās naftas gāzes 

sadales pakalpojuma tarifs; 

15. 10.09.2008- AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifi; 

16. 17.09.2008. – SIA „CB” siltumenerģijas tarifi; 
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17. 24.09.2008.- AS „Valmieras enerģija” siltumenerģijas tarifi; 

18. 01.10.2008. – SIA „Juglas jauda” siltumenerģijas un elektroenerģijas 
tarifi; 

19. 15.10.2008. – SIA „Geriants” elektroenerģijas sadales sistēmas 

pakalpojumu tarifi. 

 

06.02.2008., 13.08.2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

– apstiprinātas obligātā iepirkuma komponentes. 

 

Pašvaldību pakalpojumu nozarē: 

21.05.2008. apstiprināts  SIA „Ūdensnesējs” vienots kompleksa tarifs 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem , Komisijas lēmums 

Nr.181. 

15.10.2008. apstiprināts SIA „EMR” vienpakāpes vienots kompleksa 
tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem, Komisijas lēmums Nr.368. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

izskatīti un apstiprināti 9 tarifu projekti: 

1.16.01.2008. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA „IZZI” un SIA 

„Telenet” abonentiem; 

2. 30.01.2008. SIA „Lattelecom” nomāto līniju tarifi; 

3. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA „Tele2 Telecom”, SIA 

MWTV un SIA „Telecentrs” abonentiem; 

4. 19.03.2008. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA „ADVEM”, SIA 

„Neolains” un SIA „MPE Nets” abonentiem; 
5. 02.04.2008. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA „ECO solutions” 

un SIA „IT Baltija” abonentiem; 

6. 21.05.2008. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA „Datagrupa.lv” 

abonentiem; 

7. 06.06.2008. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA „Datu 

Tehnoloģoju Grupa” abonentiem; 

8. 19.06.2008. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA 

„Telekomunikāciju Grupa” abonentiem; 

9. 23.07.2008. SIA „Lattelecom” tarifi sarunām ar SIA „Unistars” 

abonentiem. 
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17.12.2008. pieņemts lēmums par SIA „Lattelecom” vienreizējo maksu 
par numura pārvietošanu. 

 

Pasta nozarē: 

10.09.2008. apstiprināts AS „Latvijas Pasts” vispārējo pasta 

pakalpojumu tarifu projekta kalendārais izvērtēšanas plāns, lēmums par 

papildus informācijas pieprasīšanu. 

24.10.2008. pieņemts lēmums par VAS „Latvijas Pasts” tarifiem. 

 

2008.gadā izvērtēti un sagatavoti  izskatīšanai 

padomes sēdē 16 ziņojumi par tarifu projektiem. 

4.2. 4.2. Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu pārvadājumiem noteikšana  2009.gadam 

 

4. cet. 

 (P) 

 

28.11.2008. Komisija noteica maksu par valsts AS „Latvijas dzelzceļš” 

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 

pārvadājumiem 2009.gadam, Komisijas lēmums Nr.451. 

4.3.4.3. Komersantu iesniegto izmaksu attiecināšanas modeļu izvērtēšana 

 

2.cet.  Izvērtēti izmaksu attiecināšanas modeļi: 

1. 09.04.2008.  AS „Latvijas Gāze”,  lēmums Nr.118; 

2. 16.07.2008. SIA „Latvijas Propāna Gāze”, lēmums Nr.234; 

3. 03.09.2008.  SIA „RTO Elektrotīkli”, lēmums Nr.278; 

4. 03.09.2008. AS „Latvenergo”, lēmums Nr.279; 

5. 26.11.2008. AS „Sadales tīkls”, lēmums Nr.449. 

6. 06.02.2008. Lēmums Nr.38 Par VAS „Latvijas   Pasts” izmaksu 

ziņojumu 
 

5. Lietotāju tiesību aizsardzība 

 

5.1. Lietotāju sūdzību par regulējamās nozarēs sniegtajiem 

pakalpojumiem izskatīšana 

 

Normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos 

Enerģētikas nozarē: 
 saņemtas 65 , atbildētas 62 rakstiskās sūdzības (iesniegumi);  

sniegtas atbildes uz  75 elektroniski saņemtiem jautājumiem. 

Pašvaldību pakalpojumu nozarē; 
saņemtas un izskatītas  9 lietotāju sūdzības; 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

saņemtas un izskatītas  2 sūdzības; 

Elektronisko sakaru nozarē: 
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saņemtas un izskatītas 108 lietotāju sūdzības; 

Pasta nozarē: 
saņemtas un izskatītas 16 lietotāju sūdzības. 

 

5.1.1. Pārskats par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un pretenzijām 

2007.gadā  

 

1.cet.  

(P) 

 

 

Enerģētikas nozarē: 

05.03.2008. padomes sēdē apstiprināts pārskats par enerģijas lietotāju 
sūdzībām (pretenzijām) 2007.gadā. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

20.02.2008. padomes sēdē izskatīts un apstiprināts pārskats par 

elektronisko  

sakaru  pakalpojumu lietotāju  sūdzībām (pretenzijām) 2007.gadā. 

 

Pasta nozarē: 

27.02.2008. padomes sēdē izskatīts 

pārskats par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām (pretenzijām) 

2007.gadā. 

 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

12.03.2008.padomes sēdē apstiprināts Pārskats par dzelzceļa transporta 

pakalpojumu lietotāju sūdzībām un pretenzijām 2007.gadā. 

 

5.2. Strīdu izskatīšana Viena līdz četru 

mēnešu laikā no 

iesnieguma 

saņemšanas  (P) 

Elektronisko sakaru nozarē:  

1. 19.03., 06.06., 18.06.2008. padomes sēdē izskatīts strīds starp 
SIA „Lattelecom” un SIA „Baltkom TV SIA” 

Pasta nozarē: 

 ierosināti 2 strīdi: 

2. Starp „Latvijas Mobilais Telefons” SIA un valsts AS „Latvijas 
Pasts” (11.06., 18.06.2008. 30.07.2008., 20.08.2008.padomes 

sēde); 

3. Starp SIA „Lattelecom” un valsts AS „Latvijas 

Pasts”(18.06.2008., 30.07.2008., 20.08.2008. padomes sēde) 
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Enerģētikas nozarē: 

 izskatīti 5 strīdi: 

4. 16.01.2008. izskatīts strīds starp AS „Sadales tīkls” J.Šuļekinu; 

5. 16.01.2008. izskatīts strīds starp AS „Sadales tīkls” un I. 
Šenku; 

6. 12.03.2008. izskatīts strīds starp AS „Sadales tīkls” un 

I.Ernesti; 

7. 06.06.2008.izskatīts strīds starp SIA „DAM Property 
Investment” un AS „Sadales tīkls”.  

8. 17.09.2008. izskatīts stŗīds starp SIA „Nexis Fibers”  un AS 
„Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” 

 

5.3. Universālā pakalpojuma saistību  noteikšana 2009.gadam elektronisko 

sakaru nozarē 

 

3.cet. 
(P) 

10.09.2008. pieņemts lēmums Nr.285 Par universālā pakalpojuma 
saistībām SIA Lattelecom 

 

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

6.1. Komisijas  2007. gada publiskā pārskata sagatavošana 

 

2.cet. 

(P) 

Sagatavoti un iesniegti materiāli 2007.gada publiskā pārskata 

sagatavošanai. 

6.2. 6.2. Informācijas par Komisijas darbu izplatīšana ar plašsaziņas līdzekļu 

starpniecību 

1. – 4.cet. Regulāri tiek sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem par 

pieņemtajiem padomes lēmumiem un citiem aktuāliem regulēšanas 

jautājumiem. 

Reizi ceturksnī  publicēta informācija izdevuma „Sakaru pasaule” sadaļā 

„Regulatora grozs” 

6.3. Komisijas mājaslapas internetā pilnveidošana un modernizēšana 

 

 Mājaslapā regulāri tiek ievietota Komisijas aktuālā informācija. 

Aktualizēta „Klienta kompasa” sadaļa „Fiksētie telefonsakari” un 

izstrādāta un ievietota jauna sadaļa par elektronisko sakaru pakalpojumu 

kvalitāti. 

      6.3.1.  Datnes „Klientu kompass” 

                 pilnveidošana  
1. – 4.cet. Tiek izstrādāts materiāls datnes pilnveidošanai. 
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      6.3.2.   Informācijas Komisijas mājaslapā internetā       aktualizēšana 1. – 4.cet. ITn 

Mājaslapā regulāri tiek ievietota Komisijas aktuālā informācija.  
Izveidota sadaļa „Pašvaldību pakalpojumu nozare”. 

ESPd 

Tīmekļa vietnē publicēta EK Rekomendācija 2007/879/EK par 

konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē 

un pārstrādātā Tirgus analīzes koncepcija; 

Ievietota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/6/EK  par pasta 

pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi latviešu un angļu valodā.  

Tīmekļa vietnē regulāri ievietota ESPD aktuālā informācija par 

noslēgtajiem starpsavienojumu līgumiem un reģistrētajiem elektronisko 

sakaru komersantiem Elektronisko sakaru komersantu sarakstā (ne retāk 

kā reizi mēnesī) 

DzPd, Ed 
Tīmekļa vietnē publicēta informācija par Rīgas pilsētas regulējamo 

pašvaldību pakalpojumu sniedzējiem, Rīgas pilsētas sabiedrisko 

pakalpojumu apstiprinātajiem tarifiem un izsniegtajām licencēm 

6.4. Uzklausīšanas sanāksmes par aktuāliem regulēšanas jautājumiem 

 

1. – 4.cet. Enerģētikas nozarē: 

organizētas 9 uzklausīšanas sanāksmes: 
15.01.2008. – par AS „Latvenergo” elektroenerģijas tirdzniecības 

diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem; 

25.02.2008. - par dabasgāzes sadales pakalpojumu un tirdzniecības tarifu 

aprēķināšanas metodiku projektiem; 

15.04.2008. – par Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma tarifa 

aprēķināšanas metodikas projektu; 

03.06.2008 – par grozījumiem Koģenerācijas stacijā saražotās 

siltumenerģijas un koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem 

megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikā; 

10.06.2008. – par AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifu projektu. 

01.07.2008. – par Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu projektu; 
29.07.2008. – par Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas 

sistēmas dalībniekiem grozījumu projektu; 

26.08.2008. – par SIA „Latvijas propāna gāze” sašķidrinātās naftas gāzes 

sadales pakalpojuma tarifa projektu; 

02.09.2008. – par AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifu projektu. 
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Elektronisko sakaru nozarē:  
13.05.2008. un 13. 06.2008. -  par grozījumiem Noteikumos par tirgus 

analīzei nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtību un apjomu; 

Pasta nozarē: 
14.10.2008. par VAS „Latvijas Pasts” tarifu projektu. 

 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

13.11.2008. Komisija rīkoja apspriedi par maksas par publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 

2009.gadam projektu 

6.5. Konsultāciju dokumenti elektronisko sakaru nozarē 1. – 4.cet. 24.09.2008. padomes sēdē ir apstiprināts Konsultāciju dokuments par 

SIA „Lattelecom” atsaistītas piekļuves, platjoslas piekļuves, nomāto 

līniju gala posmu un nomāto līniju minimālās kopas 

pamatpiedāvājumiem.  

Konsultācija dokuments ir ievietots SPRK tīmekļa vietnē viedokļu 

izzināšanai no 1.10.2008. līdz 31.10.2008. 

03.12.2008. padomes sēdē ir apstiprināts Konsultāciju dokuments par 

Ziņojumu par tirgus analīzi Eiropas Komisijas 2007.gada 17.decembra 

rekomendācijā 2007/879/EK par konkrētajiem preču un pakalpojumu 
tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešama ex ante 

(apsteidzoša) regulēšana saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK, minēto tirgu: 

Nr. 3: savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālā publiskajā 

telefonu tīklā. 

Konsultācija dokuments ir ievietots SPRK tīmekļa vietnē viedokļu 

izzināšanai no 10.12.2008. līdz 12.01.2009. 

6.6. Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskata par 

2007. gadu publiskošana 

 

2. cet. 

 (P) 

2007.gada pārskati par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un  par 

elektronisko sakaru  pakalpojumu lietotāju  sūdzībām (pretenzijām) 

ievietoti  Komisijas tīmekļa vietnē. 

 

6.7. Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu 

elektronisko sakaru nozarē sagatavošana un publicēšana laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”  

4.cet. 

           (P) 

 

17.12.2008. ziņojums apstiprināts padomes sēdē, publicēts „Latvijas 

vēstnesī” 22.12.2008.  

 

6.8. Ziņojuma par universālā pakalpojuma saistību  tīrajām izmaksām 4.cet.  17.12.2008. ziņojums apstiprināts padomes sēdē,  
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sagatavošana un publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  

 

(P) publicēts „Latvijas vēstnesī” 22.12.2008. 

 

6.1 6.9. Ziņojuma par elektroenerģijas sistēmas operatora  darbības 

uzraudzības rezultātiem sagatavošana un publicēšana 

 

2.cet. 

 (P) 

 

17.09.2008. apstiprināts ziņojums par elektroenerģijas sistēmas darbības 

aspektu uzraudzības rezultātiem un publicēts Komisijas tīmekļa vietnē. 

6.10. Ziņojuma par dabasgāzes apgādes sistēmas darbības aspektu 

uzraudzības rezultātiem sagatavošana un publicēšana  

 

4.cet. 

(P) 

15.10.2008. apstiprināts ziņojums par Dabasgāzes apgādes sistēmas 

darbību 2007.gadā  

un publicēts Komisijas tīmekļa vietnē. 

 

6.11.Komisijas izdoto tiesību aktu un citu dokumentu publicēšana 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

 

Normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos 

 

Komisijas izdotie tiesību akti tiek publicēti laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

Atzinums par publikācijām un iepazīšanās kārtību ar tarifu projektiem 

Rīgas pilsētas pašvaldības regulējamās nozarēs 

 

7.  Komisijas attīstība un darbības nodrošināšana 

 

 7.1.Darbinieku profesionālo zināšanu un darba prasmju pilnveidošana   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar plānu Pn 

Tika regulāri nodrošināta apmeklētība, atbalstot darbinieku apmācību 

dažāda veida un rakstura semināros, kursos, mācību ciklos u.c.  mācību 
pasākumos – kopā 71 pasākums, (sedzot dalības maksu no Komisijas 

budžeta līdzekļiem 51 gadījumos un dalības maksa tika segta no valsts 

budžeta līdzekļiem 20 gadījumos vai arī tika  piesaistīts ārējais 

finansējums – 8 darbiniekiem piedaloties franču valodas nodarbībās). 

14.02.2008.organizēts seminārs par jaunpieņemto Iesniegumu likumu. 

26.05.2008. organizēts seminārs ISO standarta skaidrojumi 

Sagatavota prezentācija par Dzelzceļa transporta un pašvaldību 

pakalpojumu departamentu Komisijas „Atvērto durvju dienas” 

pasākumam 

7.2. Komisijas sadarbība   

7.2.1. Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu 

regulatoriem 

 

Saskaņā ar plānu ĀSn  

1. 14.2.2008. Francijas EM un vēstniecības Latvijā  

delegācija sakarā ar prezidentūras uzsākšanos.  
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2. 19.02.2008. Slovākijas Enerģētikas regulatora  

vizīte 
3. 2.-3.7.2008. Gruzijas premjera padomnieka vizīte.  

4. 22.10.2008. Moldāvijas enerģētikas regulatora  

vizīte. 

5. 3.10.2008..Starptautiskas studentu grupas vizīte  

Gasunie projekta ietvaros 

6. 24.-25.11.2008.Ukrainas ES regulatora vizīte 

7. Reģionālās Iniciatīvas (RI) process: Baltijas  

elektrības reģionālās iniciatīvas (ERI) atbildīgā  

regulatora pienākumi; informācija par Baltijas reģionu 

 ERGEG gada pārskatam par RI attīstību, RI  

konferencei, ERGEG mājas lapai; informācijas  

apmaiņa starp Baltijas valstu regulatoriem un citiem  
elektrības tirgus dalībniekiem. 

8. 28.-29.05.2008. Viļņa., 24.09.2008. Tartu, Baltijas 

 reģionālās iniciatīvas mini-forumi par  

elektroenerģijas tirgiem un Balansēšanas dgr.   

sanāksmes, Dalība CEER/ERGEG, I/ERG, CERP,  

ERRA darba grupās, komentēti dokumenti,  

nosūtītas >40 anketas, atjaunoti dati par SPRK. 

9. Sadarbība ar NARUC. Vizīte ASV par  

elektronisko sakaru un enerģētikas jautājumiem.  

SPRK delegātu tikšanās ar NARUC/USAID federālo 

 enerģētikas regulatoru un federālo telekomunikāciju  
regulatoru, 2 štatu  regulatoriem. 

10. Regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES valstu  

regulatoriem par dažādiem regulēšanas jautājumiem,  

aizpildot elektroniskus informācijas pieprasījumu,  

aptaujas, atjaunojot datus, u.c. 

11. Dalība Eiropas Komisijas aktivitātēs: patērētāju  

tiesību aizsardzības kampaņā enerģētikā, kopējos  

regulatoru/konkurences uzraugu forumos; sniegta 

 informācija. 

12. 14.-16.5.2008. Noorganizēta Eiropas Pasta  
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regulatoru plenārsēde sanāksme, Rīga. 

13. Sagatavota informatīva brošūra par SPRK angļu  
un latviešu valodās. 

 

Komisijas darbinieki piedalījās 93 pasākumos ārpus  

Latvijas robežām (semināri, uzstāšanās konferencēs,  

piedalīšanās darba grupās u.c.).  

Tajā skaitā: 

Ed  

1. Sniegta prezentācija konferencē „Atjaunojamo  

energoresursu atbalsta mehānismu harmonizēšana un  

koordinēšana Eiropā, Ziemeļaustrumu reģiona  

konsekvences” Viļņā. 

2. Dalība konferencē „ Atjaunojamo energoresursu  
veicināšana un pieaugums, un to sistēmas” Londonā; 

3. Dalība ERRA darba grupās. 

4. Dalība Baltijas valstu darba grupā – Elektrības  

reģionālā iniciatīva, darba grupa par balansēšanu. 

5. Piedalīšanās EK organizētajā tirgus liberalizācijas 

 informācijas kampaņā. 

6. Dalība CEER/ERGEG, atbildot uz vairākiem  

informācijas pieprasījumiem un aptaujas lapām. 

7. Dalība konferencē par progresīvām tehnoloģijām  

elektroenerģijas ražošanai ar oglēm Berlīnē. 

8. Dalība 14.Eiropas gāzes regulēšanas forumā. 
9. Dalība 6.Baltijas elektroenerģijas tirgus mini forumā. 

10. Dalība CEER  45.ģenerālās asamblejas sanāksmē. 

11. Dalība 7.Baltijas elektrības tirgus mini-forumā. 

ESPd  

1. Dalība ECC PT2TRIS darba grupā par piekļuves  

regulēšanas jautājumiem, IRG darba grupā par būtisko 

 ietekmi tirgū (SMP WG) sanāksmē,  

2. Darba apspriedē par EK pamatotām šaubām par  

Polijas paziņoto plānoto pasākumu, I/ERG  

Kontakttīkla sanāksmē,  I/ERG Ģenerālajā asamblejā/ 



 42 

plenārsēdē, tikšanās ar Lietuvas regulatora pārstāvjiem, ar ASV 

Federālās sakaru komisijas (FCC), Vašingtonas un Masačūsetsas štata 
regulatoru pārstāvjiem. 

3. Iepazītas izmaiņas IRG informācijas apmaiņas  

sistēmā un informēti citi ESPd darbinieki par tām. 

Elektronisko sakaru nozarē: 

4. Apmeklēta COCOM (Sakaru komitejas),  

5. I/ERG Kontakttīkla, 

6. I/ ERG Mobilo starpsavienojumu un SMP darba  

grupu un CEPT PT2 apspriedes,  

7. I/ERG plenārsēde; 

8. EK sanāksme par Rekomendācijas 2007/879/EK  

piemērošanu. 

9.Darba tikšanās ar ekspertu grupu Maincā par NGN  
regulēšanas jautājumiem. 

10.Dalība ECC PT2TRIS darba grupā par piekļuves  

regulēšanas jautājumiem,  

11. IRG darba grupā par būtisko ietekmi tirgū (SMP 

 WG)sanāksmē,  

12. Darba apspriedē par EK pamatotām šaubām par  

Polijas paziņoto plānoto pasākumu, I/ERG  

Kontakttīkla sanāksmē,  I/ERG Ģenerālajā asamblejā/ 

plenārsēdē, tikšanās ar Lietuvas regulatora pārstāvjiem, 

 ar ASV Federālās sakaru komisijas (FCC),  

Vašingtonas un Masačūsetsas štata regulatoru 
 pārstāvjiem. 

13. Iepazītas izmaiņas IRG informācijas apmaiņas 

 sistēmā un par tām informēti citi ESPd darbinieki. 

14. Baltijas elektronisko sakaru un pasta regulatoru  

tikšanas Tallinā. 

Pasta nozarē: 
1. Dalība Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu 

ģenerāldirektorāta organizētā seminārā par pētījuma par pasta sektora 

attīstības starprezultātiem un Eiropas Pasta regulatoru komitejas (CERP) 

Ekonomikas darba grupas sanāksmē; 
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2. Dalība CERP Plenārsēdes organizēšanā un plenārsēdes darbā Rīgā 

14.-16.05.2008. un dalība CERP plenārsēdē Atēnās; 
3. Dalība Pasaules pasta savienības (UPU) kongresā. 

 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

Regulāra dalība ECMT pārstāvju komitejas dzelzceļa 

darba grupā. 

 

Jd 

1. Dalība starptautiskās organizācijas ERRA . 

2. Licencēšanas un konkurences darba grupā. 

3. Juridiskajā darba grupā. 

 

7.2.2. Sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām ārējo 

sakaru jautājumos 

 

1. – 4. cet. Jd 

1. Noslēgts jauns  sadarbības līgums ar Konkurences padomi. 

2. Noslēgts jauns  sadarbības līgums ar PTAC. 

3. Notiek regulāra sadarbība ar Uzņēmumu reģistru par informācijas 

apmaiņu. 

ĀSn 
1. Sagatavota informācija EM, SM, ĀM, TM, FM, Latvijas institūta 

pieprasījumiem par starptautiskās sadarbības jautājumiem; 

2. Dalība ĀM OECD KP; 

3. Sadarbība ar Latvijas pārstāvniecību ES 3.paketes jautājumos; 

Latvijas pārstāvniecību ASV; 

4. ES, Flandrijas u.c. sadarbības projektu izvērtēšana. 

5. Dalība Eiropas Komisijas aktivitātēs: patērētāju tiesību aizsardzības 

kampaņā enerģētikā; >20 aptaujas anketas; direktīvu virzība 

enerģētikā, elektronisko sakaru un pasta nozarē. 

DzPd 

Notiek pastāvīga sadarbība ar EM, SM, Dzelzceļa administrāciju, 
Dzelzceļnieku biedrību un Autotransporta direkciju. 

 

7.2.3. Sadarbība ar Konsultatīvo padomi 1. - 4. cet. 25.04.2008. Konsultatīvās padomes sēde, protokols Nr.1  

 

7.3. Kvalitātes vadības sistēmas  uzturēšana un pilnveidošana 1. – 4. cet. KVn 
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 Nodrošināta ISO standarta prasību izpilde: 

1. Kvalitātes dokumentācijas uzturēšana un  procesu 
pilnveidošana saskaņā  ar plānu,  regulāri tiek atjaunota informācija 

kvalitātes rokasgrāmatā. 

2. Valsts kontrolieri un A/S Inspecta auditori tika nodrošināti ar 

kvalitātes rokasgrāmatas pieprasīto informāciju. 

3. Notiek ar pašvaldību pakalpojumu funkciju veikšanu saistīto  

procesu integrācija Komisijas kvalitātes sistēmā.  

4.   29.05.2008. veikts kvalitātes vadības sistēmas ārējs audits. 

5.    Kvalitātes vadības sistēmas iekšējā audita ietvaros veikta ISO 

standarta 6.p. „Resursu pārvaldība” prasību izpildes pārbaude. 

6.    7.11. – 9.11.2008. veikta revīzija serv.4 direktorijā un komisijas 

mājaslapā ietverta informācija.  

7.    29.12.2008.izstrādāts un sagatavots publicēšanai SPRK Publisko 
pakalpojumu katalogs. 

7.4. Iekšējo auditu veikšana 

 

Saskaņā ar plānu IAn 

Pabeigti 4 auditi: 

1.   Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana; 

2.    IT politika un organizācija, IT projektu vadība, datu bāzes, tīkla 
vadība, drošība un kontrole IT sistēmā, neplānotu, neparedzētu apstākļu 

novēršanas vadība; 

3.   Personāla atalgojuma plānošana, izpilde un kontrole; 

4.   Darba drošība. 

Sagatavoti: 

1.    Iekšējā audita nodaļas stratēģiskais plāns 2009-2013 gadam; 

2.    Iekšējā audita nodaļas 2009.gada plāns; 

3.    Iekšējo auditoru mācību plāns 2009.gadam. 

 

7.5. Dokumentu pārvaldības sistēmas pilnveidošana 

 

4.cet. 

 

 

1. Veikta informācijas aprites procesu analīze. Izveidots komisijas 

iekšējās informācijas aprites sistēmas modelis. Noteikti informācijas 

sistēmas procesu optimizācijas pasākumi un integrācijas risinājumi. 

Izveidoti identificēto informācijas aprites procesu grafiskie 

attēlojumi un apraksti.  

2. Veikta pāreja uz jauno e-pasta serveri un pārnesta e-pasta datu bāze 

no iepriekšējā servera.  
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3. Sagatavots ziņojums par prasībām Komisijas informācijas ievades 
un apstrādes sistēmai . 

4. Konsultēts CheckIT pārstāvis par informācijas aprites procesiem un 

datu uzglabāšanas metodēm un praksi ESPd. 

 

7.6. 7.6. Komersantu atskaišu ievades sistēmas izveidošana 
 

4.cet.  Uzsākta procesu analīze. 
Sagatavotas ESPd prasības elektroniskai komersantu atskaišu ievades 

sistēmai. 

 

7.7. Komisijas pārstāvība tiesvedības procesos 

 

Atbilstoši 

tiesvedības 
procesam 

Elektronisko sakaru nozarē: 

1. 08.02.2008. sagatavots paskaidrojums par SIA „Investproekt” 
pieteikumu Administratīvajai rajona tiesai par komisijas 

21.11.2007. lēmuma Nr.E39-177/545 atcelšanu (administratīvā 

soda 500Ls piemērošanu); 

2. 26.03.2008. Administratīvā apgabaltiesa izskatīja SIA „Tele2” 

pieteikumu par Komisijas 01.07.2005. lēmuma Nr.153 

atcelšanu (administratīvā soda Ls 10 000 piemērošanu), 
(spriedums labvēlīgs Komisijai)  

3. 27.06.2008. sagatavots paskaidrojums par  SIA „Tele2” 

kasācijas sūdzību par Komisijas 01.07.2008. lēmuma Nr.153 

atcelšanu.  

4. 20.11.2008. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments izskatīja SIA „Tele2” kasācijas sūdzību par 

Komisijas 01.07.2008. lēmuma Nr.153 atcelšanu. Tiesa nodeva 

lietu izskatīšanai Senāta Administratīvo lietu departamenta 

kopsēdē.  

5. 27.06.2008. sagatavots paskaidrojums par SIA „Denata” 
pieteikumu par Komisijas 16.04.2008. lēmuma Nr.E39-

209/135 atcelšanu (administratīvais sods Ls 500) 

6. 07.07.2008. sagatavots paskaidrojums par SIA „Bite Latvija” 
pieaicināšanu kā trešo personu lietā, kas ierosināta pēc 

„Latvijas Mobilā Telefons” SIA pieteikuma par Komisijas 
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13.10.2006. lēmumu Nr.257 atcelšanu (būtiskas ietekmes 

noteikšana) 

7. 05.08.2008. Administratīvā tiesa pieņēma lēmumu izbeigt 

tiesvedību lietā, kas ierosināta pēc „Latvijas Mobilā Telefons” 

SIA pieteikuma par Komisijas 13.10.2006. lēmumu Nr.257 

atcelšanu (būtiskas ietekmes noteikšana) 

8. 20.09.2008. Administratīvā apgabaltiesa izskatīja SIA „Tele2” 
pieteikumu par Komisijas 08.06.2005. lēmuma Nr.140 (ar kuru 

tika noteikta starpsavienojumu tarifa augšējā robeža) atzīšanu 

par prettiesisku daļā. (Spriedums labvēlīgs Komisijai) 

9. 27.11.2008. sagatavots paskaidrojums Augstākās tiesas Senāta 
Administratīvo lietu departamentam par SIA „Tele2” kasācijas 

sūdzību par Komisijas 08.06.2005. lēmuma Nr.140 (ar kuru 

tika noteikta starpsavienojumu tarifa augšējā robeža) atzīšanu 

par prettiesisku daļā. 

Pasta nozarē: 

1. 20.03.2008. sagatavots paskaidrojums par Alfrēda Ratuta 

pieteikumu Administratīvajai rajona tiesai par Komisijas 

faktisko rīcību un mantisko zaudējumu Ls 100,60 apmērā 

atlīdzināšanu. 

2. 27.05.2008. sagatavots paskaidrojums administratīvajā lietā par 

Alfrēda Ratuta pieteikumu daļā par morālā kaitējuma 

atlīdzinājumu Ls 25000,00 latu apmērā 

Enerģētikas nozarē: 

1. 05.03.2008. Administratīvā rajona tiesā izskatīta lieta par SIA 
„Adelina Ltd.” pieteikumu par Komisijas lēmuma Nr.199 

atcelšanu. 

2. 07.03.2008.sagatavoti paskaidrojumi Administratīvajai rajona 

tiesai par SIA „Bonts” pieteikumu par Komisijas 16.01.2008. 

lēmuma Nr.14 atcelšanu. 

3. 03.04.2008.sagatavoti paskaidrojumi Administratīvajai rajona 
tiesai par AS „Latvenergo” pieteikumu par Komisijas 

16.01.2008. lēmuma Nr.13 lemjošās daļas 2. un 3.punkta 
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atcelšanu. 

4. 30.04.2008. sagatavoti paskaidrojumi Administratīvajai 
apgabaltiesai par SIA „Adelina Ltd.” Apelācijas sūdzību par 

Komisijas 08.08.2007. lēmuma Nr.199 atcelšanu. 

5. 15.05.2008. Administratīvā apgabaltiesa pieņēma lēmumu par 
tiesvedības izbeigšanu lietā par SIA „Mārupe” pieteikumu par 

labvēlīga administratīvā akta izdošanu. 

6. 20.06.2008. sagatavoti paskaidrojumi Administratīvajai rajona 
tiesai par SIA „E.Energy” pieteikumu par Komisijas 

19.12.2007. lēmuma Nr.602 atcelšanu. 

7. 22.08.2008.sagatavoti paskaidrojumi Administratīvajai rajona 

tiesai par SIA „DAM Property Investments” par Komisijas 

2008.gada 6.jūnija lēmuma Nr.205 atcelšanu. 

8. Līdzdalība paskaidrojumu sagatavošanā Administratīvajai 
apgabaltiesai par lietā, kas ierosināta pēc biedrības „Mazās 

hidroenerģētikas asociācijas” un ZS „Dzirnavas” par  

Komisijas 24.03.2006. lēmuma Nr.78 atcelšanu. 

9. Līdzdalība kasācijas sūdzības Augstākās tiesas Senāta 

Administratīvo lietu departamentam sagatavošanā lietā, kas 

ierosināta pēc biedrības „Mazās hidroenerģētikas asociācijas” 

un ZS „Dzirnavas” par  Komisijas 24.03.2006. lēmuma Nr.78 

atcelšanu. 

7.8. Komisijas budžets 

 

  

7.8.1. 2007. gada budžeta izpildes rezultāti 1. cet.  

(P) 

23. 01.2008. jautājums izskatīts  padomes sēdē. 

 

7.8.2. 2008. gada budžeta izpildes rezultāti 1., 2., 3., cet.  

(P) 

16.04.2008 apstiprināts padomes sēdē, prot.Nr.15, 14.punkts 

16.07.2008. Padomes protokollēmums, prot. Nr. 26, 10.punkts. 
08.10.2008. Padomes protokollēmums, prot. Nr. 38, 10.punkts. 

 

7.8.3. 2009. gada budžeta projekts  

 

3. cet.  

(P) 

10.09.2008. Padomes protokollēmums , prot. Nr. 34, 14.punkts. 

 

7.9. Darba vides pilnveidošana 1.- 4. cet. 1. Darba vides pilnveidošanai tika nodotas ekspluatācija un aprīkotas 
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ar mēbelēm jaunas telpas (222, 222a, 222b kab.) 

2. Iegādātas mēbeles arhīva telpām.  
3. 29.07.2008. Kondicionēšanas sistēmas pieņemšana – nodošana 

ekspluatācijā 9 telpās. 

4. Veikta grīdas segumu nomaiņa 214 (zāle) 213 (sekretāru telpa), 2. 

stāvs koridors. 

5. Veikts kosmētiskais remonts telpās 316, 317, 318, 319, 322, 213, 

218.  

6. Iegādātas 22 drukas iekārtas komisijas darbinieku darba vajadzībām 

 

7.10. Valsts iepirkumu organizēšana un nodrošināšana 1.- 4. cet. 2008. gadā veiktie iepirkumi: 

 

1. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšana 

BITE Latvija, SIA (noslēgts līgums 22.janvārī);  

2. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšana  

Tele2, SIA (noslēgts līgums 30.janvārī) ; 

3. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšana  

Telekom Baltija, AS (noslēgts līgums 1.februārī); 

4. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšana 
LMT, SIA (noslēgts līgums 5.februārī); 

5. Komandējumu nodrošināšanu SPRK darbiniekiem (noslēgta 

vispārīgā vienošanās ar SIA „Transport Business Servise”, SIA 

„Ceļojumu birojs „Express Travel”, SIA „Kaleva Travel”); 

6. Mērinstrumentu kalibrēšanu (noslēgts līgums ar SIA „ AMK Argus 

Mēriekārtu kompānija” 6. februārī); 

7. Par 6 portatīvo datoru iegādi SPRK darba vajadzībām (noslēgts 

līgums ar AS „Capital” 11.februārī); 

8. Iekšējā audita veikšanu SPRK (noslēgts līgums ar SIA „Auditoru 

firma”Finansists” 18.februārī); 

9. Biroja mēbeļu izgatavošanu SPRK arhīva telpām (līgums noslēgts ar 
SIA „Ēdelveiss EG” 18. februārī) 

10. Informācijas aprites procesu analīzi SPRK darba vajadzībām 

(noslēgts līgums ar SIA „Check-IT” 31.martā); 

11. 6 SPRK automašīnu sauszemes transporta brīvprātīgo apdrošināšanu 

2008. gadam (noslēgts līgums ar „Baltijas Apdrošināšanas Nams” 
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20.martā) 

12. Servera iegādi SPRK darba vajadzībām (piedāvājumu iesniegšana 
līdz 28. aprīlim); 

13. Fiksēto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu SPRK 

vajadzībām (piedāvājumu iesniegšana līdz 4.aprīlim, tiek gatavots 

lēmums un līgums); 

14. SPRK gada pārskata 2007.gadam sagatavošana, iespiešana un 

izgatavošana atsevišķi latviešu un angļu valodā (piedāvājumu 

iesniegšana līdz 15.aprīlim); 

15. Grīdas seguma maiņa un telpu sienu pārkrāsošana 

16. Iepirkums  „Par autotransporta mazgāšanas pakalpojumiem” līgums 

noslēgts 2008. 12. septembrī 

17. 17 (septiņpadsmit) datortehnikas komplektu un programmatūras 

iegāde 
18. 6 dienesta automašīnu tehnisko apkopju veikšana, nodrošinot 

ražotāju noteiktās garantijas automašīnu detaļām. 

19. Iepirkums „Darba aizsardzības un drošības speciālists” 

20. Bezvadu interneta piekļuves pakalpojumu nodrošināšana  

pakalpojumu kvalitātes mērījumiem 

21. Iepirkums „Auditējamās apakšsistēmas „Darba drošība” auditu” 

22. Pasūtītāja 2008.gada finanšu pārskata revīzija un Revidentu 

ziņojuma sagatavošana un iesniegšana 

23. 22 (divdesmit divu) drukas iekārtu iegāde Pasūtītāja darba 

vajadzībām 

24. 2 piezīmjdatoru un 2 planšetdatoru iegāde Pasūtītāja darba 
vajadzībām 

25. Interneta pakalpojumu sniegšana 

26. Autostāvvietas pakalpojumi 

27. Kancelejas preču piegāde 

28. Interneta piekļuves pakalpojumi 

29. Atklāts konkurss  komisijas darbinieku veselības apdrošināšana 

Veiktas 5 cenu aptaujas par: 

 

1. Par degvielas iegādi; 

2. Par Komisijas telpu uzkopšanu; 
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3. 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 Ultra DSL līniju elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

mērījumu nodrošināšanai; 

4. Cenu aptauja Eiropas pasta regulatora konferences organizēšana. 

5. Cenu aptauja par kondicionēšanas iekārtu montāžu, procedūra 

pabeigta, līgums noslēgts 2008. 2. jūlijā. 

 

Jd 

Līdzdalība iepirkumos no 1000 līdz 10 000 LVL – 29; 

Līdzdalība cenu aptaujās – 5. 

 

 

 

 

 


