
SPRK 
2010.gada 22.janvāra 

 padomes sēde   

 (prot. Nr.4, 16. punkts) 

INFORMĀCIJA 

par Rīcības plāna 2009.gadam izpildi 
 

 

Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

1. 11. Stratēģisko un normatīvo dokumentu 

izstrāde un pilnveidošana 

 
 

 

 1.1   1.1.Komisijas darbības stratēģijas un 

pamatprincipu  izvērtējums un aktualizēšana 

4. cet. 

 (P) 

 

 

1.2.Politikas plānošanas dokumentos un 

Ministru Kabineta doto uzdevumu 

2009.gadam izpilde: 

  

1.2.1. 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 situācijai vislabāk atbilstoša 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa 

izveidi 

I .- 4. cet. 

(P) 
 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem”: 

1. 17.02.2009. atbalstīts Ministru kabinetā; 

2. 27.02.2009. iesniegts Saeimā; 

3. 12.03.2009. nodots Tautsaimniecības, agrārās, 

vides un reģionālās politikas komisijai un 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai; 
4. 26.03.2009 pieņemts Saeimā 1.lasījumā. 

5. 23.04.2009. pieņemts Saeimā 2.lasījumā. 

6. 11.06.2009. pieņemts Saeimā 3.lasījumā. 

7. 30.06.2009. izsludināts 

8. 14.07.2009. stājas spēkā 

1.2.2. 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 

I .- 4. cet. 
(P) 

Skatīt 1.2.1. punktu   

1.2.3. 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. 

I .- 4. cet. 

(P) 

19.06.2009. Padomes lēmums Nr.190 (prot.Nr.23., 7.p.) 

„Par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas štatu sarakstā” 

Štatu vietu skaits samazināts par 4 štatu vienībām. 

1.3. Likumu pilnveidošana un iniciatīva   

1.3.1. Līdzdalība likumprojektu izstrādē un likumu 

pilnveidošanā regulējamās nozarēs 

1.- 4. cet. 

(P) 
   

1. Grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā izstrāde (pieņemti Saeimā 14.05.2009.) 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

2. Likumprojekta „Grozījumi Enerģētikas likumā” 

izstrāde 

3. Sagatavots likumprojekts „Grozījumi Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (nosūtīts 

Ekonomikas ministrijai – 30.10.2009. vēstule 

Nr.1-2.22/4085 un 19.11.2009. vēstule Nr.1-

2.22/4315; 

4. Sagatavots likumprojekts „Grozījums Pasta 

likumā” 

5. Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi 
Enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā 

stāšanās kārtības likumā” izstrādei. 

 

1.3.2. Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi likumā 

„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem’” 

izstrāde 

1.- 4. cet. 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem””. 11.06.2009. pieņemts 

Saeimā 3.lasījumā; 30.06.2009. izsludināts; 
14.07.2009. stājas spēkā. 

 

1.3.3. Citu institūciju izstrādāto likumprojektu 

saskaņošana  

 
 

Divu nedēļu 

laikā no  

likumprojekta  
izsludināšanas 

VSS 

Enerģētikas nozarē: 

1. Atzinums par likumprojektu „Par 

elektroenerģijas gala patēriņu”; 
2. Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Ēku 

energoefektivitātes likumā”; 

3. Atzinums par likumprojektu „Grozījumi 

Enerģētikas likumā”. 

 

Elektronisko sakaru nozarē 

1. Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru 

likumā” (VSS-226); 

2. Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko sakaru 

likumā” (VSS – 1026); 

3. Dalība 14.12.2009. starpinstitūciju sanāksmē par 

likumprojektu „Grozījums Elektronisko sakaru 
likumā” (VSS – 1026) 

 

Pasta nozarē:  

1. Dalība likumprojekta „Pasta likums” Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas sēdēs (03., 18. un 

24.03.2009., 24.04.2009. un 19.05.2009.) 

2. Dalība likumprojekta „Grozījums Pasta 

likumā” Saeimas Tautsaimniecības , agrārās, 

vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs 

(10. un 24.11.2009.). 
Vispārīgi: 

1. Atzinums par likumprojektu "Par vienotu valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības sistēmu” 

2. Dalība likumprojekta „Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodekss” Saeimas Juridiskās 

komisijas sēdēs (03. un 10.02.2009.) 

 

   1.4. MK noteikumu pilnveidošana un 

iniciatīva 

  

1.4.1. Līdzdalība MK noteikumu projektu izstrādē 

un pilnveidošanā valsts un pašvaldību regulējamās 

nozarēs  

    1.- 4.cet. (P) 

 

1. Dalība MK noteikumu projekta „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus” izstrādē 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

2. Dalība MK noteikumu projekta „Noteikumi par 

atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai 

vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” izstrādē 

3. Dalība MK noteikumu projekta "Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi" izstrādē 

4. Dalība MK noteikumu projekta „Noteikumi par 

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma 

programmām un deklarācijām” izstrādē 

5. Dalība MK noteikumu projekta „Latvijas Republikas 

nacionālā standarta saraksts, kuri ir obligāti piemērojami, 
sniedzot pasta pakalpojumus izstrādē 

6. MK noteikumu projekta „„Noteikumi par valsts 

nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi 

un maksāšanas kārtību” izstrāde 

7. MK noteikumu projekta „Noteikumi par regulējamiem 

sabiedrisko pakalpojumu veidiem” izstrāde 

 

 

1.4.2. Citu institūciju izstrādāto MK tiesību aktu 

projektu saskaņošana  

 

Divu nedēļu 

laikā no MK  

tiesību akta 

projekta 

izsludināšanas 

VSS 

Priekšlikumi   Ekonomikas ministrijai par koncepcijas 

projektu „Vienots universālā pakalpojuma modelis 

sabiedrisko pakalpojumu nozarēm”. (05.02.2009. un 

20.03.2009) 

 

Sniegti atzinumi: 

Enerģētikas nozarē  

1. Par MK noteikumu projekts „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus”; 

2.  Par MK noteikumu projektu „Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi”; 

3.  Par MK noteikumu projektu „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot 

elektroenerģiju koģenerācijā”; 

4. Par MK noteikumu projektu „Noteikumi par 

atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu 

palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai”. 

5. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

24.02.2009. noteikumos Nr.198  „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 

6. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

14.07.2008. noteikumos Nr.561 „Bīstamo iekārtu 

reģistrācijas kārtība””; 

7. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

16.09.2003. noteikumos Nr 518 „Spiedieniekārtu 

kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība””; 

8. Par MK noteikumu projektu „Noteikumi par 

katliekārtu tehnisko uzraudzību”; 

9. Par MK rīkojuma projektu „Grozījumi MK 

29.05.2009. rīkojumā Nr.352 „Par Valsts 
būvinspekcijas reorganizāciju”’”; 

10. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

25.04.2006. noteikumos Nr.319 „Noteikumi par 

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu””; 

11. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

25.02.2003. noteikumos Nr.93 „Aizsprostu un 

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu 

noteikšanas metodika””; 

12. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

25.02.2003. noteikumos Nr.94 „Aizsargjoslu 

noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un 

lejpus aizsprostiem”; 

13. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

30.05.2006. noteikumos Nr.424 „Hidroelektrostaciju 

hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas 

un anulēšanas kārtība”; 
14. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

19.06.2001. noteikumos Nr.257 „Noteikumi par 

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma 

programmām un deklarācijām””; 

15. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

20.02.2007. noteikumos Nr.131 „Aizsargjoslu 

noteikšanas metodika ap aizsprostiem” 

16. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

17.10.1996. noteikumos Nr.852 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 229 – 06 

„Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves””; 
17. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi 

23.04.2002. noteikumos Nr.164 „Prasības 

maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu 

tehniskās uzraudzības kārtība””; 

18. Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 

08.11.1995. noteikumos Nr.841 „Elektroapgādes būvju 

būvniecības kārtība””; 

19. Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumos Nr.664 „Sabiedrisko pakalpojumu 

licencēšanas noteikumi” (VSS-1432). 

20. Par MK noteikumu projektu „Noteikumi par 
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma 

programmām un deklarācijām”. 

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

1. MK noteikumu projekts „Elektronisko sakaru 

tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (VSS 

– 247); 

2. MK noteikumu projekts „Noteikumi par 

nacionālo radiofrekvenču plānu” (VSS – 556); 

3. MK noteikumu projekti „Grozījumi Ministru 

kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos 
Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas 

plānu” (VSS – 615); 

4. MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru 

kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos 

Nr.622 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra 

joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir 

nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai 

elektronisko sakaru nozarē”” projektu (VSS-

1062); 

5. MK noteikumu projekts „Noteikumi par valsts 

akciju sabiedrības „Elektronisko sakaru 
direkcija” elektromagnētiskās saderības 

nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

cenrādi un samaksas kārtību” (VSS – 1145) 

6. MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru 

kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos 

Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas 

plānu” (VSS – 1384) 

7. Pamatnostādņu projekts „Latvijas Republikas 

elektronisko sakaru nozares politikas 

pamatnostādnes 2009.-2013.gadam” (VSS – 

1401) 

8. Koncepcijas projekts „Vienotas tehnoloģiskās 
platformas izveide 112 un pārējiem īso kodu 

lietotājiem, kas sneidz ārkārtas un neatliekamo 

palīdzību” (VSS – 1404); 

9. MK noteikumu projekts „Latvijas Republikas 

nacionālo standartu saraksts, kuri ir obligāti 

piemērojami, sniedzot pasta pakalpojumus” 

(VSS – 1469); 

10. Informatīvs ziņojums „Par atbildības 

sadalījumu starp ministrijām Uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam 

pasākuma „Vienas pieturas aģentūras 
izveidošana elektronisko sakaru jomā” 

īstenošanai” (VSS – 1622); 

11. MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru 

kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos 

Nr.684 „Noteikumi par nacionālo numerācijas 

plānu” (VSS – 1735). 

 

Pasta nozarē: 

1. MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā pasta 

komersants atver pasta sūtījumus, izņem no 

pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus 

priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina 
izņemtos priekšmetus, vielas vai dzīvniekus vai 

citādi rīkojas ar tiem” (VSS – 1578); 

2. MK noteikumu projektu „Noteikumi par 

kārtību, kādā pasta komersants izmaksā 

atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu 

nozaudēšanu, to saturu bojājumu un iztrūkumu” 

(VSS - 1785) 

 

 

Vispārīgi: 

1. Atzinums par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un 

maksāšanas kārtību” 

2. Atzinums par koncepcijas projektu „Koncepcija 

par valsts vispārējā un specializētā civildienesta 

sistēmas vienkāršošanu” 

3. Atzinums par Ministru kabineta noteikumu 

projektu „Noteikumi par no valsts budžeta 

finansējamo institūciju darbinieku darba 

samaksas un ierēdņu amatu vienotās uzskaites 

sistēmu” 

4. Atzinums par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Grozījumi MK 2004.gada 29.jūnija 

noteikumos Nr.561 „Invalīdu lietu nacionālās 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

padomes nolikums” (VSS-1305). 

 

   1.5. Komisijas ārējo tiesību aktu izstrāde un 

pilnveidošana  

 Papildus plānā paredzētajam:  

1. Komisijas padomes 21.01.2009. sēdē 
apstiprināti Noteikumu par pamatpiedāvājumā 

iekļaujamo informāciju un publicēšanu projekta 

izstrādē; 

2. Pašvaldību konsultatīvās institūcija nolikums 

(Komisijas 28.10.2009.nolikums Nr.2.06/11); 

3. Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju 

(Komisijas 11.11.2009. lēmums Nr.1/5 (prot. 

Nr.43, 11.p.); 

4. Padomes 22.07.2009. lēmums Nr.1/1 

„Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” 

izstrāde; 
5. Noteikumu projekts „Noteikumi par 

numerācijas lietošanas tiesībām” - 11.11.2009.  

starpziņojums padomes sēdē, ievietots mājas 

lapā konsultācijām ar komersantiem 

6. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 

sistēmas dalībniekiem (Komisijas 01.04.2009. 

lēmums Nr.74) 

7. Grozījumi Noteikumos par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo 

informāciju (Komisijas 20.05.2009. lēmums 

Nr.165); 
 

 

1.5.1. Grozījumi Numura saglabāšanas 

pakalpojumu nodrošināšanas noteikumos  

1.cet.   

(P) 

18.03.2009. Starpziņojums padomes sēdē, ievietots mājas 

lapā konsultācijām ar komersantiem 

  03.06.2009. padomes sēdē apstiprināti grozījumi 

Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas 
noteikumos  

 

1.5.2. Noteikumi par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām 

 

1. cet.  

 (P) 

  04.02.2009., 10.06.2009. Starpziņojums padomes sēdē, 

ievietots mājas lapā konsultācijām ar komersantiem 

  01.07.2009. padomes sēdē apstiprināti Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām  
 

1.5.3. Konkursu nolikumu sagatavošana 

ierobežoto resursu lietošanas tiesību iegūšanai 

 

Pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 

Sagatavoti 2 konkursu nolikumi pēc komersantu 

pieprasījuma (skatīt 3.14.punktu) 

1.5.4 Grozījumi Noteikumos par tirgus analīzei 

nepieciešamās informācijas apjomu un 

iesniegšanas kārtību” 

2.cet.  Sagatavots „Noteikumu par tirgus analīzei 

nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas 

kārtību” grozījumu projekts. 

 

1.5.5. Elektroenerģijas tirgus likumā sistēmas 

operatoriem un publiskajam tirgotājam  deleģēto 

apstiprināto dokumentu grozījumi 

 

 

Trīs mēnešu 

laikā pēc 

dokumentu 

saņemšanas (P) 

 

      1.5.5.1. Grozījumi Sistēmas pieslēguma 

noteikumos  elektroenerģijas sistēmas 

dalībniekiem 

2.cet.  

(P) 

 

01.04.2009. padomē apstiprināti Sistēmas pieslēguma 

noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. 

1.5.6. Noteikumi par vispārējo atļauju pasta 4.cet. 07.12.2009. padomē apstiprināti Vispārējās atļaujas 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

nozarē (grozījumi vai jaunas metodikas izstrāde) (P) noteikumi pasta nozarē 

1.5.7. Vispārējā pasta pakalpojuma - vienkāršas 

vēstules, kvalitātes mērījumu metodika (grozījumi 

vai jaunas metodikas izstrāde)  

4.cet. 

(P) 

Saglabāta spēkā esošā metodika 

1.5.8. Noteikumi par komersanta reģistrācijas un 

pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojuma 

nosūtīšanu 

4.cet. 

(P) 

25.11.2009. padomē apstiprināti Noteikumi par pasta 

komersanta reģistrēšanu, lēmums Nr.1/7 

07.12.2009. padomē  apstiprināti Noteikumi par 

vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem pasta nozarē, 

lēmums Nr.1/9 

1.5.9. Noteikumi par universālo pakalpojumu 

pasta nozarē 

4.cet. 

(P) 

17.09.2009. padomē  apstiprināti Noteikumi par 

universālā pasta pakalpojuma sarakstu, lēmums Nr.1/3 

1.5.10. Noteikumi par kārtību, kā uzrauga 

universālā pasta pakalpojuma saistību izpildi 

4.cet. 

(P) 

Noteikumi nav izstrādāti. 

1.5.11. Universālā pasta pakalpojuma kvalitātes 

prasības izstrāde 

4.cet. 

(P) 

Izstrādāts lēmuma projekts „Par universālā pasta 

pakalpojuma saistībām”  

1.5.12.  Grozījumi noteikumos par elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un 

kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību. 

 

4.cet. 

(P) 

07.12.2009. padomē apstiprināti Noteikumi par 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un 

kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību, , lēmums 

Nr.1/11 

1.6.  Metodiku izstrāde un  pilnveidošana  

 

 

 
Papildus plānā paredzētajam:  

1. 04.02.2009. , 18.03.2009. un 27.05.2009 apstiprināti 

grozījumi Koģenerācijas stacijā saražotās 

siltumenerģijas un koģenerācijas stacijā ar jaudu 

virs četriem megavatiem saražotās elektroenerģijas 
tarifu aprēķināšanas metodikā; 

2. 17.06.2009 apstiprināti grozījumi „Elektronisko sakaru 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā”; 

3. 19.08.2009. pieņemta Obligātā iepirkuma komponenšu 

aprēķināšanas metodika; 

4. 25.11.2009. pieņemta Elektroenerģijas sadales 

sistēmas   pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.  

1.6.1. Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu 

aprēķināšanas un attiecināšanas metodika 

(grozījumi vai jaunas metodikas izstrāde) 

3.cet. 

(P) 

Saglabāta spēkā esošā metodika (12.06.2009. 

Konsultāciju dokuments par savienojuma pabeigšanas 

tarifu regulēšanu 2009.-2012.gadā) 

1.6.2. Vispārējo pasta pakalpojumu tarifu 

noteikšanas metodika (grozījumi vai jaunas 
metodikas izstrāde) 

4.cet. 

(P) 

17.09.2009. Universālā pasta pakalpojuma tarifu 

aprēķināšanas metodika apstiprināta ar Padomes lēmumu 
Nr.1/4 

1.6.3. Universālā pakalpojuma saistību tīro 

izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika 

pasta pakalpojumiem 

4.cet. 

(P) 

Metodikas izstrāde tiek plānota 2010.gadā 

Metodikas izstrāde tika plānota Rīcības plāna 

2009.gadam projektā, kad Pasta likums vēl nebija 

pieņemts. EK ir paziņojusi par asistēšanu ES 
dalībvalstīm metodikas izstrādē kuru plāno uzsākt 

 2010.gadā. 

 

1.6.4. Grozījumi elektronisko sakaru pakalpojumu 

kvalitātes mērījumu metodikā 

4.cet. 

(P) 

07.12.2009. ar padoms lēmumu Nr.1/12 apstiprināti 

„Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu 

metodika” 
 

1.6.5. Grozījumi Dabasgāzes tirdzniecības tarifu 

aprēķināšanas metodikā 

3.cet. (P) Metodikas grozījumu sagatavošanas un konsultāciju laikā 

konstatēts, ka sagatavoto grozījumu risināmie jautājumi  

īstenojami bez metodikas grozīšanas, ar padomes 

lēmumu nosakot atšķirīgu naftas produktu kotāciju 

piemērošanas kārtību. (Padomes 2009. gada 28.janvāra 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

lēmums Nr. 24 „Par lēmuma Nr.247 piemērošanas 

kārtību” un  2009.gada 28.septembra lēmums Nr.262 

„Par lēmuma Nr.24 atcelšanu daļā”)    

1.7. Komisijas iekšējo normatīvo aktu izstrāde 

un  pilnveidošana  

 

 
1.- 4. cet. 

 

Papildus plānā paredzētajam 
1. Komisijas 21.01.2009. kārtība  Nr.2.06/1 

„Juridisko lietas vešanas kārtība”; 

2. Grozījumi Darba samaksas kārtībā (Komisijas 

21.01.2009. lēmums Nr.15); 

3. „Regulējamo nozaru komersantu uzraudzības 

kārtība” (09.04.2009. kārtība Nr.2.06/5); 

4. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas struktūrā  (Komisijas 19.06.2009. 

lēmums Nr. 189) 

5. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas štatu sarakstā (Komisijas 19.06.2009. 

lēmums Nr. 190) 
6. Grozījumi Darba samaksas kārtībā (Komisijas 

19.06.2009. prot. Nr.23., 7.p.);  

7. Enerģētikas departamenta nolikums (Komisijas 

19.06.2009. prot. Nr.23., 7.p.). 

8. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

izpildinstitūcijas darbinieku darba samaksas 

kārtība (Komisijas 28.09.2009. kārtība 

Nr.2.06/10) 

9. Administratīvā departamenta nolikums 

10. Ekonomiskās analīzes departamenta nolikums 

11. Elektronisko sakaru un pasta departamenta 
nolikums  

12. Juridiskā departamenta nolikums 

13. Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta 

departamenta nolikums  

14. Ārējo sakaru nodaļas nolikums  

15. Kurzemes reģiona nodaļas nolikums; 

16. Vidzemes reģiona nodaļas nolikums 

17. Latgales reģiona nodaļas nolikums 

18. Izpilddirektora,  departamenta  direktora  un 

patstāvīgās  nodaļas  vadītāja  amata  pretendenta 

konkursa  nolikums. 

19. 20. Dokumentu pārvaldības kārtība   

1.7.1. Tarifu projekta  izvērtēšanas kārtība 

(grozījumi vai jaunas kārtības izstrāde) 

2.cet. 01.04.2009. Padomes  sēdē apstiprināta Tarifu projekta 

izvērtēšanas kārtība  Nr.2.06/4   

1.7.2.Regulējamo nozaru komersantu uzraudzības 

kārtība (grozījumi vai jaunas kārtības izstrāde) 

2.cet. (P)  09.04.2009. Padomes sēdē apstiprināta Regulējamo 

nozaru komersantu uzraudzības kārtība Nr.2.06/5 

 

1.7.3. Komisijas organizatoriskais pretkorupcijas 

pasākumu plāns 

 

4.cet. (P) 07.12.2009. apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas pretkorupcijas pasākumu plāns 

2010.-2013.gadam. 

1.8. Atzinumi par Eiropas Komisijas tiesību 

aktu projektiem 

Pēc 

nepieciešamības 

14.01. un 06.02.2009. Izvērtēti ES enerģētikas 

likumdošanas 3.paketes dokumentu projekti – 

elektroniski atzinumi par dažiem 3.paketes dokumentu 
aspektiem. 

Elektronisko sakaru nozarē 

Sniegti 43 atzinumi par Latvijas Republikas oficiālām 

pozīcijām un instrukcijām. 

1.9. Baltijas starpvalstu savienojuma plāna 

izstrāde 

2.cet. 16.01.2009., 11.02.2009. un 10.03.2009. Ed pārstāvis 

piedalījās EK Baltijas starpsavienojumu iniciatīvas 
(Baltic interconnection plan) augstākā līmeņa tirgus 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

veidošanas un starpsavienojumu darba grupā, pirmie 

rezultāti prezentēti konsultanta atskaitē aprīļa beigās.  

17.06.2009. parakstīts Memorands par Baltijas enerģijas 

starpsavienojuma plānu. 

25.11.2009. Ed pārstāvju dalība  EK Baltijas 

starpsavienojumu iniciatīvas (Baltic interconnection 

plan) ieviešanas reģionālajā konferencē Viļņā. 

 2.Tautsaimniecības un regulējamo nozaru 

analīze 

  

2.1. Regulējamo nozaru analīze 2.cet. 20.03.2009. sagatavots materiāls par regulējamām 
nozarēm 2008.gada publiskajam pārskatām 

2.2. Regulējamo nozaru komersantu kapitāla 

atdeves un riska rādītāju salīdzināšana 

Mēneša laikā 

pēc komersanta 

iesnieguma par 

kapitāla atdeves 

likmes 
noteikšanu  

 

2009.gadā nav saņemti komersantu iesniegumi 

2.3. Elektronisko sakaru tirgus analīze 

 

  

2.3.1. Tirgu definēšana būtiskas ietekmes 

noteikšanai elektronisko sakaru nozarē 

2.3.2. Būtiskas ietekmes noteikšanai definēto 

tirgu analīze 

2.3.3. Speciālo prasību elektronisko sakaru 

komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū 

piemērošana 

Saskaņā ar 

grafiku (P) 

 

 

1. 18.03.2009Pabeigta Eiropas Komisijas 2007. gada 17. 

decembra Ieteikumā 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 

analīze; Nr. 2: savienojumu uzsākšana publiskajā 
fiksētajā telefonu tīklā, kas skatīts padomes sēdē; 

2.Veikta tirgus analīzes rezultātu savienojumu 

pabeigšanas fiksētā vietā tirgū paziņošana Eiropas 

Komisijai.  

3.Notiek nacionālā konsultācija par savienojumu; 

uzsākšanas fiksētā vietā tirgu; 

4. Notiek nomāto līniju tirgu un savienojumu 

pabeigšanas mobilajos tīklos tirgus analīze; 

 5.18.02.2009. 4 lēmumprojekti par tirgus analīzi un 

saistību noteikšanu un atcelšanu elektronisko sakaru 

komersantiem tirgū Nr.3., kas skatīti padomes sēdē; 

6 20.05.2009. 5 lēmumprojektu sagatavošana par 
komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un 

saistību piemērošanā, atcelšanā , kas skatīti padomes 

sēdē 

7.20.05.2009. Ziņojumu par tirgus analīzi Eiropas 

Komisijas 2007.gada 17.decembra 

Ieteikumā2007/879/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.2 – 

savienojumu uzsākšanas publiskajā fiksētajā telefonu 

tīklā tirgus analīzi, kas skatīts padomes sēdē; 
8.20.05.2009. Ziņojums par tirgus analīzi Eiropas 

Komisijas 2007.gada 17.decembra Ieteikumā 2007/879 

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..4 vairumtirdzniecības 

piekļuve (fiziskai) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot daļēju 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā vietā, kas skatīts 

padomes sēdē; 

9.17.06.2009. Ziņojums par tirgus analīzi Eiropas 

Komisijas 2007.gada 17.decembra Ieteikumā 2007/879 

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.2 – savienojumu uzsākšana 

publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, kas skatīts padomes 

sēdē; 
10.29.07.2009.un 07.10.2009. Ziņojums par piekļuves 

nodrošināšanu publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā 

fiziskajām personām un juridiskajām personām tirgus 

analīzi, kas skatīts padomes sēdē; 

11.29.07.2009. Ziņojums par savienojumu uzsākšanu 

publiskajā fiksētajā telefonu tīklā tirgus analīzi, kas 

skatīts padomes sēdē; 

12.29.07.2009. un 07.10.2009. Ziņojums par 

vairumtirdzniecības piekļuvi (fiziskai) tīkla 

infrastruktūrai (ieskaitot daļēju vai pilnībā atsaistīto 

piekļuvi) fiksētā vietā tirgus analīzi, kas skatīts padomes 
sēdē; 

13.04.11.2009. Ziņojums par platjoslas piekļuves 

vairumtirdzniecības tirgus analīzi, kas skatīts padomes 

sēdē; 

14.07.12.2009. Ziņojums par nomāto līniju gala posmu 

vairumtirdzniecības tirgus analīzi, kas skatīts padomes 

sēdē. 

  

2.4.Elektroenerģijas tirgus cenas apskats  Reizi pusgadā 30.10.2009. informēta padome par  elektroenerģijas 

tirgus cenām no 2009.gada janvāra līdz 2009. gada 

augustam. 

2.5. Informācija Eiropas Komisijai    

2.5.1. Elektronisko sakaru tirgu notifikācija 

EK 

Saskaņā ar 

grafiku 

Saskaņā ar grafiku, Eiropas Komisijai paziņoti atbilstošie 

tirgi  

 

2.5.2. Ziņojums par platjoslas piekļuves 

pakalpojumu attīstību tirgiem 

1., 3.cet. 1.ceturkšņa Ziņojums par platjoslas piekļuves 

pakalpojumiem nosūtīts Eiropas Komisijai 

3.ceturkšņa Ziņojums par platjoslas piekļuves 

pakalpojumiem nosūtīts Eiropas Komisijai 

2.5.3. Ziņojums  par starptautiskās 

viesabonēšanas tarifiem 

1.,3.cet. 17.03.2009. nosūtīts informācijas pieprasījums mobilo 

sakaru operatoriem 

12.05.2009. apkopotā informācija nosūtīta Eiropas 

Komisijai 

09.11.2009. nosūtīts informācijas pieprasījums mobilo 

sakaru operatoriem (Eiropas Komisijai jānosūta apkopotā 

informācija 29.01.10.) 

2.5.4. Pārskats par pasta nozares tirgus 

statistiku 

1.cet. Sagatavots statistiskas pārskats par pasta nozares tirgu 

Latvijā 2008.gadā. 

2.5.5. Pārskats par elektronisko sakaru nozares 

tirgu un regulēšanas prasību ieviešanu 

3.cet. Sagatavots statistiskas pārskats par pasta nozares tirgu 

Latvijā 2008.gadā. 

2.5.6. Informācija  15. ziņojumam par 

regulēšanas pasākumu ieviešanu elektronisko 

sakaru nozarē. 

4.cet.  Sagatavota un iesniegta informācija Eiropas Komisijai. 

      2.5.7. Līdzdalība atzinumu un nostāju projektu Saskaņā ar EK 29.07.2009. atzinums par nostājas projektu pārkāpuma 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

izstrādē par  EK pārkāpumu procedūrām iniciatīvām (P) procedūras lietā Nr.2009/2177. pret Latvijas Republiku 

par Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 

26.jūnija Regulas (EK) Nr.1228/2003 par nosacījumiem 

attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 

tirdzniecībā pārkāpumiem.. 

 

Līdzdalība SM darba grupā nostājas projekta uz EK 

08.10.2009. argumentēto atzinumu pārkāpuma 

procedūras lietā Nr 2008/2098 izstrādei (dzelzceļa joma 

      2.5.8. Regulatora ikgadējais ziņojums Eiropas 

Komisijai 

 

3.cet. 

04.09.2009. nosūtīts ziņojums Eiropas Komisijai. 

 

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  43  licences: 

 

1. 21.01.2009. – siltumenerģijas ražošanai AS „Ligija 

Teks”; 

2. 18.02.2009. – elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „VĒJU ENERĢIJA”; 

3. 24.02.2009. – siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „Cēsu siltumtīkli”; 

4. 11.03.2009. – elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „LATWINDPOWER”; 

5. 11.03.2009. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA 

„Elektro bizness” 
6. 01.04.2009. – siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „Eko Enerģija E” 

   7. 01.04.2009. – siltumenerģijas un elektroenerģijas    

ražošanai koģenerācijā SIA „LIKO-E” 

   8. 08.04.2009. - elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „ALMEZ”. 

  9. 08.04.2009. - elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „Zeva enerģija”.  

 10. 15.04.2009. – siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „Valkas BIOENERGO 

KOMPĀNIJA”. 

11. 15.04.2009. –  elektroenerģijas ražošanai vēja 
elektrostacijā SIA „NAT POWER Baltica I”. 

12 .15.04.2009. –  elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „NAT POWER Baltica II”. 

13. 22.04.2009. – elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „Enercom plus”. 

14. . 27.05.2009. – elektroenerģijas tirdzniecībai „Baltic 

Energy Company”. 

15. 03.06.2009.-elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „Ošukalns”. 

16. 10.06.2009. -elektroenerģijas tirdzniecībai  SIA 

„Baltic  Energy Pool” 
17. 08.07.2009. - siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā AS „Olenergo” 

18. 29.07.2009. – siltumenerģijas ražošanai AS 

„Agroapgāde” 

19. 29.07.2009. -  elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „Vēja Tehnoloģijas” 

20. 19.08.2009. – elektroenerģijas tirdzniecībai VAS 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

„Starptautiskā lidosta „Rīga”” 

21. 19.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „Rosība ZSM” 

22. 19.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „M3J” 

23.19.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „Kronospan Energy Ltd” 

24.  19.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „Conatus BIOenergy” 

25. 19.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        
ražošanai koģenerācijā SIA „Bioenerģija – 08” 

26. 26.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „BB Biogāze” 

27. 26.08.2009. – siltumenerģijas ražošanai AS „Remars 

– Rīga” 

28. 28.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „Solvina Enerģija PL” 

29. 28.08.2009. - elektroenerģijas un siltumenerģijas        

ražošanai koģenerācijā SIA „Bioenerģijas Eksporta 

Sabiedrība” 

30. 09.09.2009. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „ITE 
Baltic” 

31.09.09.2009. - elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „Vides enerģija” 

32. 17.09.2009. – siltumenerģijas tirdzniecībai AS 

„Ligija Teks” 

33. 17.09.2009. – siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „BIO Zelta Druva” 

34. 14.10.2009. - elektroenerģijas ražošanai vēja 

elektrostacijā SIA „Energo Wind” 

35.  23.10.2009. - siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „VUDLANDE” 

36. 28.10.2009. – elektroenerģijas ražošanai vēja 
elektrostacijā AS „Latvenergo” 

37. 04.11.2009. - siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „First Malpils Power” 

38. 04.11.2009. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA 

„Ultra – Tech” 

39. 25.11.2009. - siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „Bionext” 

40. 25.11.2009. – siltumenerģijas tirdzniecībai SIA 

„Fortum Jelgava” 

41. 25.11.2009. – elektroenerģijas sadalei VAS 

„Starptautiskā lidosta „Rīga”” 
42. 07.12.2009. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA 

„ENERGOAUDIT & CONSULTING” 

43.07.12.2009. - siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai koģenerācijā SIA „PIEJŪRA” 

  

Dzelzceļa transports 

Izsniegta licence SIA „LDZ Cargo” pasažieru 

pārvadājumiem pa dzelzceļu (padomes 09.01.2009. 

lēmums Nr.1). 

Izsniegta licence SIA „Mārcienas komunālais 

uzņēmums” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai 

(padomes lēmums 07.12.2009, lēmums Nr.407) 

Elektronisko sakaru nozarē: 

Reģistrēti 45 elektronisko sakaru komersanti 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

Pasta  nozrē: 

Reģistrēti 9 pasta pakalpojumu sniedzēji 

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  16 licencēs: 

1.28.01.2009. – AS „Daugavpils siltumtīkli” 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas licencē; 

2.18.02.2009. – SIA „Enerģijas avots” elektroenerģijas 

tirdzniecības licencē; 
3.18.02.2009. – SIA „Enercom” elektroenerģijas 

ražošanas vēja elektrostacijā licencē; 

4.11.03.2009. – SIA „Elektro bizness” siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ražošanas licencē. 

5.22.04.2009. –  SIA „Electric Power Supply” 

elektroenerģijas tirdzniecības licencē. 

6.13.05.2009. –SIA „BK Enerģija” elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošanas  koģenerācijas licencē. 

7.13.05.2009. –SIA „BK Enerģija” elektroenerģijas 

ražošanas vēja elektrostacijā licencē. 

8.13.05.2009. - SIA „Impakt” elektroenerģijas ražošanas 

vēja elektrostacijā licencē.  
9. 20.05.2009. – AS „Latvenego elektroenerģijas 

ražošanas hidroelektrostacijā licencē. 

10. 08.07.2009. – SIA „Barma” elektroenerģijas 

tirdzniecības licencē. 

11. 12.08.2009. – SIA „E.Energy” elektroenerģijas 

tirdzniecības licencē. 

12. 19.08.2009. – SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas 

un elektroenerģijas ražošanas licencē. 

13. 23.09.2009. – SIA „Alija Invest” siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ražošanas licencē. 

14. 14.10.2009. – AS „Latvenergo” siltumenerģijas un 
elektroenerģijas ražošanas licencē. 

15. 25.11.2009. – AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas 

sadales licencē. 

16. 07.12.2009. – SIA „Gilovigi” elektroenerģijas 

ražošanas vēja elektrostacijā. 

Dzelzceļa transporta nozarē: 

01.04.2009. grozīti SIA „LDZ Cargo” licences 

nosacījumi pēc komersanta iesnieguma  

Elektronisko sakaru nozarē: 

Veikti 11 grozījumi Elektronisko sakaru komersantu 

sarakstā 

Pasta nozarē: 

Veikts 1 grozījums pasta komersantu reģistrācijas 

sarakstā 

 

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 3 licences: 

24.02.2009.- SIA „CB” licence siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā. 

20.05.2009. -  SIA „Latelektro Gulbene” licence 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai 

koģenerācijā. 

12.08.2009. – SIA „Latgāze” licence sašķidrinātās naftas 

gāzes sadalei.. 

Elektronisko sakaru nozarē: 

No elektronisko sakaru komersantu saraksta izslēgti 52 

elektronisko sakaru komersanti pamatojoties uz 

elektronisko sakaru komersantu iniciatīvu. 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

07.12.2009. ar padomes lēmumu apturēta darbība 16 

elektronisko sakaru komersantiem 

Pasta  nozarē: 

Saskaņā ar iesniegtajiem pieteikumiem anulētas 6 

vispārējās atļaujas. 

Tiesības sniegt pasta pakalpojumus atņemtas 1 pasta 

komersantam. 

  

3.4. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu 

izpildes uzraudzība 

 

Saskaņā ar 

grafiku 

 

Enerģētikas nozarē: 

apsekoti 14 energoapgādes komersanti un 3 

hidroelektrostacijas 

Pasta nozarē: 

Veikta valsts AS „Latvijas Pasts” Liepājas un Liepājas 

rajona, Limbažu rajona un Bauskas rajona pasta nodaļu 

apsekošana. 

 08.01.2009. veikta pārbaude SIA „Post Service” par 
vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpumu. 

 11.03.2009. sagatavots padomes sēdē skatītais ziņojums 

par SIA „Post Service” vispārējās atļaujas nosacījumu 

pārkāpumu. 

ESPd 

1.vispārējās atļaujas nosacījumu uzraudzībā elektronisko 

sakaru nozarē (ierosinātas  67 administratīvo pārkāpumu 

lietas par vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpumiem). 

2.vispārējās atļaujas nosacījumu uzraudzībā pasta nozarē 

(6 lietas par vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpumiem 

un 1 komersantam atņemtas tiesības sniegt pasta 
pakalpojumus ). 

PDzd 

Dzelzceļa transporta un pašvaldību regulējamo nozaru 

komersantu uzraudzība:  

2009.gada 15. maijā tika veikta pārbaude SIA 

„Ūdensnesējs”, Pārbaudes akts nr. 2.50-18/7  

2009.gada 16.jūnijā tika veikta pārbaude SIA „LDZ 

CARGO”  Pārbaudes akts nr. 2.50-18/8 

2009.gada 03.septemb ī SIA „Gulbenes-Alūksnes 

bānītis”- pārbaudes akts Nr.2.50-18/ 

       3.4.1.Pārskats par komersantu regulāri 

iesniedzamās informācijas nosacījumu izpildi 

un par valsts nodevas nomaksāšanu 

iepriekšējā gadā 

1.cet. (P) 

 

 

 

1. Enerģētikas nozarē 

31.03.2009. iesniegts ziņojums padomei par 

energoapgādes komersantu regulāri iesniedzamās 

informācijas nosacījumu izpildi un valsts nodevas 

nomaksu 2008.gadā (elektroniski). 

2. Dzelzceļa transporta nozarē 

11.03.2009. Komisijas padomes sēdē apstiprināts 
pārskats par dzelzceļa transporta nozares komersantu 

regulāri iesniedzamās informācijas nosacījumu izpildi un 

valsts nodevas nomaksāšanu 2008.gadā. 

16.06.2009. tika veikta pārbaude SIA „LDZ CARGO”  

Pārbaudes akts nr. 2.50-18/8. 

Līdzdalība lēmuma „Par maksas par publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 

2010.gadam noteikšanu” sagatavošanā. 

3. Pašvaldību pakalpojumu nozarē 

11.03.2009. Komisijas padomes sēdē apstiprināts 

pārskats pašvaldību regulējamo sabiedrisko pakalpojumu 

nozaru komersantu regulāri iesniedzamās informācijas 
nosacījumu izpildi un valsts nodevas maksāšanu 

2008.gadā. 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

15.05.2009. tika veikta pārbaude SIA „Ūdensnesējs”, 

Pārbaudes akts nr. 2.50-18/7.  

4. Elektronisko sakaru un pasta nozarēs: 

11.03.2009. Komisijas padomes sēdē pieņemts zināšanai 

pārskats par komersantu regulāri iesniedzamās 

informācijas nosacījumu izpildi un valsts nodevas 

nomaksāšanu 2008.gadā. 

3.5.Elektronisko sakaru komersantiem ar 

būtisku   ietekmi tirgū noteikto saistību izpildes 

uzraudzība 

 

Pastāvīgi 30.06.2009. nosūtītas vēstules SIA „CSC Telecom”, SIA 

„Telekomunikāciju Grupa”, SIA „Sigis” un SIA 

‘Telenets” ar prasību publiskot savienojuma pabeigšanas 

tarifus un informēt SPRK par to publicēšanas vietu; 

 

3.6. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes 

uzraudzība 

 

 

 

3.6.1. Vispārējā pasta pakalpojumu kvalitātes 
pārbaudes 

Saskaņā ar 
grafiku 

Pasta nozarē: 
Nosūtītas 1998 kontroles vēstules universālā pasta 

pakalpojuma (vienkāršās vēstules) kvalitātes pārbaudēm. 

3.6.2. Kvalitātes mērījumi publiskajos 

elektronisko sakaru tīklos 

Saskaņā ar 

grafiku 

1. Publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā veikti 

115058 izsaukumi; 

2. Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā veikti 
81440 izsaukumi; 

3. Elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumu 

pakalpojumu kvalitātes mērījumiem veikti 117624 

izsaukumi; 

4. Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā izsūtītas 

3049 īsziņas; 

5. Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā 

starpsavienojumu pakalpojumu kvalitātes mērījumiem 

izsūtītas 6209 īsziņas; 

6. Operatoru dienestu pārbaudēs veikti 1600 izsaukumi; 

7.  Pārbaudīti 304 taksofoni;.  
8. Apkopoti elektronisko sakaru komersantu kvalitātes 

pārskati; 

9. Apkopotas elektronisko sakaru komersantu 

deklarācijas. 

3.6.3. Pārskats par elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitāti  2008.gadā 

1.cet. 

 (P) 

25.03.2009. Pārskats apstiprināts padomes sēdē 

3.6.4. Pārskats par pasta pakalpojumu kvalitāti 
2008.gadā 

1.cet. 
 (P) 

18.03.2009. Pārskats apstiprināts padomes sēdē 

3.3.7. Atzinums par pārvades sistēmas operatora 

neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu 

pietiekamību 

 

 

30 dienu laikā 

pēc pārvades 

sistēmas 

operatora 

ziņojuma 
saņemšanas (P) 

1.20.05.2009. Atzinums apstiprināts padomes sēdē 

2.12.08.2009. lēmums par grozījumiem AS; 

„Augstsprieguma tīkls” statūtos; 

3.28.09.2009. lēmums par grozījumiem AS 

„Augstsprieguma tīkls” valdes nolikumā. 

3.3.8. Atzinums par sadales sistēmas operatora 

neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu 

pietiekamību 

 
  

30 dienu laikā 

pēc sadales 

sistēmas 

operatora 
ziņojuma 

saņemšanas (P) 

1.20.05.2009. Atzinums apstiprināts padomes sēdē; 

2.12.08.2009. lēmums par grozījumiem AS „Sadales 

tīkls” statūtos; 

3.28.09.2009. lēmums par grozījumiem AS „Sadales 
tīkls” valdes nolikumā. 

N3.9.Noslēgto starpsavienojumu līgumu analīze 

un uzraudzība.  

Pēc 

starpsavienojum

Reģistrēti  17 starpsavienojumu līgumi un pārtraukti 6 

starpsavienojuma līgumi. 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

u līguma vai tā 

grozījumu 

saņemšanas 

Reģistrēti 91 saņemtie starpsavienojumu līgumu 

grozījumi 

3.10. Administratīvo pārkāpumu lietu 

ierosināšana 

un izskatīšana 

 

Četru mēnešu 
laikā no 

pārkāpuma 

izdarīšanas vai 

konstatēšanas 

dienas  (P) 

Elektronisko sakaru nozarē: 

1. Izskatītas 67 administratīvo pārkāpumu 
lietas; 

2. Ierosinātas 62 administratīvo pārkāpumu 

lietas  

3. Sastādīti 62 administratīvo pārkāpumu 
protokoli. 

Pasta nozarē: 

1. Ierosinātas 11 administratīvo pārkāpumu lietas; 

2. Izskatītas 11 administratīvo pārkāpumu lietas 

3. Sastādīti 11 administratīvo pārkāpumu protokoli 

3.11. Lēmuma par administratīvā soda 

piemērošanu izpildes uzraudzība 

Trīs mēnešu 

laikā pēc 

lēmuma par 

administratīvā 

soda 

piemērošanu  

Elektronisko sakaru nozarē: 

Tiesu izpildītājiem nodoti piespiedu izpildei 62 lēmumi 
par administratīvo sodu; 

Pasta nozarē: 

Tiesu izpildītājiem nodoti piespiedu izpildei  - 5 lēmumi 

par administratīvo sodu 

Sagatavoti un nosūtīti 3 kreditoru prasījumi piemēroto 
administratīvo sodupiedziņai. 

3.12. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību  

piešķiršana  

 

Sešu nedēļu 

laikā   

pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 

Lēmumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību: 

1. Piešķiršanu  - 6 lēmumi; 

2. Pagarināšanu un papildus nosacījumiem – 8 lēmumi; 

3. Konkursa rezultāta apstiprināšanu - 5 lēmumi; 

4. Anulēšana – 13 lēmumi. 

3.13. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana Trīs nedēļu laikā 

pēc komersanta 

pieprasījuma (P) 

Lēmumi par numerācijas lietošanas tiesību: 

1. Piešķiršanu – 54 lēmumi; 

2. Anulēšanu – 54  lēmumi; 

3. Papildu nosacījumi (numura saglabāšanas 

pakalpojuma ieviešanas saistības) 24 lēmumi; 

4. Pagarināšanu – 2 lēmumi; 

5. Piešķiršana un anulēšana – 2 lēmumi. 

 

3.14. Konkursu (izsoļu) radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanai organizēšana 

 

Astoņu mēnešu 

laikā  

pēc komersanta 

pieprasījuma  vai 

pēc Komisijas 

iniciatīvas (P) 

 

11.02.2009. lēmums Nr.31 „Par konkursa izsludināšanu 

un konkursa nolikuma radiofrekvenču spektra joslu 

28.0525GHz-28.4445GHz/29.0605GHz-29.4525GHz 

sešu blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas 

tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā”  

11.02.2009. lēmums Nr.32 „Par konkursa komisijas 

nolikumu un konkursa komisijas radiofrekvenču spektra 

joslu 28.0525GHz-28.4445GHz/29.0605GHz-

29.4525GHz sešu blakus esošu 28MHz platu radiokanālu 
lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā”  

18.02.2009. lēmums Nr.38 „Par konkursa  izsludināšanu 

un konkursa nolikuma radiofrekvenču spektra joslas 

31.8GHz-33.4GHz četru blakus esošu 28MHz platu 

radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa 

kārtībā”  

18.02.2009. lēmums Nr.39 „Par konkursa komisijas 

nolikumu un konkursa komisijas radiofrekvenču spektra 

joslas 31.8GHz-33.4GHz četru blakus esošu 28MHz 

platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa 



 

 

17 

Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

kārtībā” 

01.04.2009. lēmums Nr.70 „par konkursa uzvarētāja 

noteikšanu radiofrekvenču spektra joslas 31,8-33,4GHz 

četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas 

tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā”  

29.04.2009. lēmums Nr.123 „Par radiofrekvenču spektra 

joslu 28,0525GHz-25,4445GHz/29,0605GHz-

29,4525GHz trīs radiokanālu lietošanas tiesībām 

konkursa uzvarētājam” 

13.05.2009. lēmums Nr.135 „par radiofrekvenču spektra 
joslas 31,8GHz-33,4GHz četru blakus esošu 28MHz 

platu radiokanālu lietošanas tiesībām konkursa 

uzvarētājam”  

28.10.2009. par ziņojumu par radiofrekvenču spektra 

joslas 3600,0MHz – 3700,0 MHz /3700,0-3800,0MHz 

viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību 

piešķiršanu konkursa vai izsoles kārtībā (pieņemts 

lēmums rīkot konkursu) 

3.15. Konkursa par jaunu elektroenerģijas 

ražošanas jaudu ieviešanu vai esošo iekārtu 

rekonstrukciju, lai palielinātu to jaudu, 

organizēšana 

Saskaņā ar MK 

lēmumu par 

konkursa 

izsludināšanu 

MK nav pieņemti lēmumi par konkursa izsludināšanu 

4.Tarifu analīze un noteikšana   

4.1. Komersantu iesniegto tarifu projektu 

analīze un lēmumu sagatavošana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

120 kalendāro 

dienu laika – 

valsts 

regulējamās 
nozarēs; 

70 – kalendāro 

dienu laikā – 

pašvaldības 

regulējamās 

nozarēs 

pēc komersanta 

iesnieguma un 

tarifu projekta  

saņemšanas vai 

Komisijas 

ierosinājuma (P)  
 

Enerģētikas nozarē 

-apstiprināti 11 tarifu projekti: 

18.03.2009. – AS „Valmieras enerģija” koģenerācijas 

stacijā saražotās siltumenerģijas tarifi; 
25.03.2009. – AS „Latvenergo” ražotnē TEC-1 

saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi; 

25.03.2009. – AS „Rīgas siltums” siltumcentrālē 

„Imanta” saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas 

tarifi. 

01.04.2009. – AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifi 

02.10.2009. – AS „Latvenergo” ražotnē TEC -2 

saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi; 

07.10.2009. - SIA „RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas 

tirdzniecības diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem; 

07.10.2009. – SIA „RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas 

sadales sistēmas pakalpojumu tarifi; 
23.10.2009. – SIA „Cēsu siltumtīkli” koģenerācijas 

stacijā saražotās siltumenerģijas tarifi; 

28.10.2009. – SIA „Fortum Jelgava” koģenerācijas 

stacijā saražotās siltumenerģijas tarifi; 

25.11.2009. – PAS „Daugavpils siltumtīkli” 

koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifi; 

07.12.2009. – SIA „Vidzemes enerģija” siltumenerģijas 

tarifs. 

 

Papidus noteiktas tarifu piemērošanas kārtības: 

28.01.2009. – AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes 
tirdzniecības cenas piemērošanas kārtība; 

25.03.2009. –AS „Latvenergo” ražotnē TEC-2 

saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu 

piemērošanas kārtība; 

25.03.2009. – SIA „Cēsu siltumtīkli” koģenerācijas 

stacijās saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas 

kārtība. 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

01.04.2009.– SIA „Juglas jauda” koģenerācijas stacijā 

saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtība. 

   

Noraidīti 5 tarifu projekti: 

04.03.2009. -AS „Latvenergo” ražotnē TEC-2   saražotās 

siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu projekts; 

11.03.2009. – SIA „Cēsu siltumtīkli” koģenerācijas 

stacijās saražotās siltumenerģijas tarifu projekti; 

25.03.2009.- AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifu projekts; 
25.03.2009. – AS „Augstsprieguma tīkls” 

elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 

projekts;  

27.05.2009. - AS „Latvenergo” ražotnē TEC-2 

saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu 

projekts. 

Elektronisko sakaru nozarē: 

18.02.2009. Par SIA „Lattelecom” tarifu projektu 

sarunām ar SIA „Tele Media” publiskā fiksētā 

elektronisko sakaru tīkla abonentiem 

18.03.2008. Par SIA „Lattelecom” tarifu projektu 
sarunām ar SIA „Lumar”, SIA „Master Telecom”, SIA 

„Interneta Pasaule”, SIa „AWA Baltic” un SIA „Baltkom 

TV SIA”publiskā fiksētā sakaru tīkla abonentiem 

25.03.2008. Par SIA „Lattelecom”tarifu projektu 

sarunām ar SIA „iLink” publiskā fiksētā elektronisko 

sakaru tīkla abonentiem 

14.10.2009. Par SIA „Lattelecom” savienojuma 

pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā 

14.10.2009. Par SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 

savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-

2012.gadā 

14.10.2009. Par SIA „Tele2” savienojuma pabeigšanas 
tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā 

 

DzPd 

Tika pieprasīts un veikta VAS „Latvijas dzelzceļš” 

publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja 

infrastruktūras maksas ieņēmumu par pirmo ceturksni  un 

1.pusgadu, analīze. 

 

4.2. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma 

komponenšu apstiprināšana 

1. un 3. cet.                             

(P) 

18.02.2009. padomes sēdē apstiprinātas obligātā 

iepirkuma komponentes. 

4.2. 4.3. Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 

noteikšana  2010.gadam 

4. cet. 
 (P) 

 

25.11.2009. pieņemts Komisijas lēmums ”Par maksas par 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu pārvadājumiem 2010.gadam noteikšanu” 

4.3.4.4. Komersantu iesniegto izmaksu 

attiecināšanas modeļu izvērtēšana 

 

Pēc 

nepieciešamības  

2009.gadā nav saņemti un izvērtēti izmaksu 

attiecināšanas modeļi 

5. Lietotāju tiesību aizsardzība   

5.1. Lietotāju sūdzību par regulējamās nozarēs 

sniegtajiem pakalpojumiem izskatīšana 

 

Normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos 

Enerģētikas nozarē: 
1. izskatīti 122 iesniegumi;  

 

Elektronisko sakaru nozarē: 

Izskatīti 146 lietotāju iesniegumi; 

Pasta nozarē: 

 Izskatīti 11 lietotāju iesniegumi; 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

Dzelzceļa transporta nozarē 

saņemtas un izskatītas 7 lietotāju sūdzību 

 

5.1.1. Pārskats par pakalpojumu lietotāju 
sūdzībām un pretenzijām 2008.gadā  

1.cet.  
(P) 

 

Dzelzceļa transporta nozarē: 
25.03.2009. padomes sēdē apstiprināts pārskats par 

dzelzceļa transporta pakalpojumu lietotāju sūdzībām  

2008.gadā. 

Pašvaldību pakalpojumu nozarē 

25.03.2009. padomes sēdē apstiprināts pārskats par 

pašvaldību pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2008.gadā. 

Elektronisko sakaru nozarē: 

04.03.2009. padomes sēdē apstiprināts pārskats par 

elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām  

2008.gadā. 

Pasta nozarē: 

04.03.2009. padomes sēdē apstiprināts pārskats par pasta 
pakalpojumu lietotāju sūdzībām  2008.gadā. 

Enerģētikas nozarē: 
04.03.2009. padomes sēdē apstiprināts pārskats par 

enerģijas lietotāju sūdzībām  2008.gadā. 

 

5.2. Strīdu izskatīšana Viena līdz četru 

mēnešu laikā no 

iesnieguma 

saņemšanas  (P) 

11.03.2009. ierosināta strīda starp SIA „TADCOM” un 

AS „Latvijas Gāze” izskatīšana, 10.06.2009. ar lēmumu 

Nr.186 strīds izbeigts. 

28.09.2009. ar lēmumu Nr.261 ierosināta strīda starp 

A.Jaunzemi un AS „Sadales tīkls” izskatīšana; 

07.12.2009. ar lēmumu Nr.426 strīds izšķirts 

 

Elektronisko sakaru nozare: 

1.08.07.2009. padomes sēdē ierosināta strīda starp 

U.Immertreiju un SIA „Izzi” izskatīšana (lēmums 

Nr.196); 

2. 14.10.2009. padomes sēdē izbeigta strīda starp 
U.Immertreiju un SIA „Izzi” izskatīšanu (lēmums 

Nr.284); 

3. 04.11.2009. padomes sēdē ierosināta strīda starp SIA 

„Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „Tele2” izskatīšana 

(lēmums Nr.360). 

5.3. Universālā pakalpojuma saistību  

2009.gadam elektronisko sakaru nozarē 

uzraudzība 

 

1.-4.cet. 
 

02.04.2009. saņemta informācija par Lattelecom 
noņemtajiem taksofoniem 2009.gada 1.ceturksnī; 

02.07.2009. saņemta informācija par Lattelecom 

noņemtajiem taksofoniem 2009.gada 2.ceturksnī; 

05.10.2009.  saņemta informācija par Lattelecom 

noņemtajiem taksofoniem 2009.gada 3.ceturksnī. 

06.01.2010. saņemta informācija par Lattelecom 

noņemtajiem taksofoniem 2009.gada 4.ceturksnī 

6. Sabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju informēšana un iesaistīšana 

regulēšanas procesā 

  

6.1. Komisijas  2008. gada publiskā pārskata 

sagatavošana 

 

2.cet. 
(P) 

01.06.2009. iesniegts Saeimai SPRK 2008.gada 
publiskais pārskats. 

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. 

6.3. Komisijas mājaslapas internetā  Veikts Komisijas esošās mājas lapas satura audits. 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

pilnveidošana un modernizēšana Turpinās priekšlikumu sagatavošana un projekta izstrāde 

jaunas mājas lapas izveidei. 

 

      6.3.1.  Datnes „Klientu kompass” 
pilnveidošana : 

1. – 4.cet. Sagatavots jauns projekts elektronisko sakaru nozares 
sadaļai datnē „Klientu kompass”. Turpinās datnes 

pilnveidošana.  

          6.3.1.1. Elektronisko sakaru komersantu un 

to sniegto pakalpojumu saraksta ar teritoriālo 

sadalījumu izveide   

4.cet. Izveidota datu bāze un ESPd ekspluatācijā nodota 

attiecīgo datu ievades un izvades interfeisa aplikācija, 

kura tiek operatīvi pilnveidota pēc ESPd vajadzībām 

 

          6.3.1.2. Elektronisko sakaru komersantu 

sniegto pakalpojumu tarifu sadaļās izveide 

4.cet. Izveidota ES komersantu Starpsavienojumu līgumu datu 

bāze un ESPD ekspluatācijā nodota attiecīgo datu 

ievades interfeisa aplikācija. 

      6.3.2.   Informācijas Komisijas mājaslapā 

internetā       aktualizēšana 

1. – 4.cet. Regulāri tiek publiskota informācija par pieņemtajiem 

padomes lēmumiem un citiem aktuāliem regulēšanas 

jautājumiem 

6.4. Uzklausīšanas sanāksmes par aktuāliem 

regulēšanas jautājumiem 

 

1. – 4.cet. 1.23.01.2009. organizēta uzklausīšanas sanāksme par AS 

"Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas 

pakalpojumu tarifu projektu; 

2.16.10.2009. organizēta uzklausīšanas sanāksme par 

noteikumu projektu „Vispārējās atļaujas noteikumi”. 

3.PDzd 

2009.gada 05.novembrī notika darba apspriede par 

Maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu pārvadājumiem 2010.gadam projektu. 

 

6.5. Konsultāciju dokumenti elektronisko 

sakaru nozarē 

1. – 4.cet. 18.03.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu; 

 24.03.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par 

savienojumu uzsākšanas publiskajā fiksētajā telefonu  

tīklā; 
 26.05.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par 

vairumtirdzniecības piekļuve (fiziskai) tīkla 

infrastruktūrai (ieskaitot daļēju vai pilnībā atsaistīto 

piekļuvi) fiksētā vietā; 

 12.06.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par savienojuma 

pabeigšanas tarifu regulēšanu 2009.-2012.gadā. 

12.08.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par 

vairumtirdzniecības piekļuvi (fiziskai) tīkla 
infrastruktūrai; 

12.08.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par piekļuves 

nodrošināšanu publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā 

fiziskām personām un juridiskām personām; 

12.08.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par 

savienojumu uzsākšanu publiskajā fiksētajā telefonu  

tīklā; 

16.09.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par balss 

savienojumu pabeigšanu individuālos mobilajos tīklos; 
20.11.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par platjoslas 

piekļuves vairumtirdzniecību 

10.12.2009. Sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī 

paziņojums par Konsultāciju dokumentu par nomāto 

līniju gala posmu vairumtirdzniecību. 

 

6.5.1. Konsultāciju dokumenta izstrāde par 

papildus klientu informēšanu par izsaukumiem uz 

citu elektronisko sakaru operatoru tīkliem. 

3.cet. 04.11.2009. Sagatavots un publicēts SPRK mājas lapā 

„Konsultāciju dokuments par informācijas sniegšanu 

galalietotājiem veicot izsaukumus uz citiem publiskajiem 

telefonu tīkliem, tai skaitā uz pārvietotiem numuriem, un 

tarifu informācijas caurskatāmību” 

6.6. Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu 

kvalitātes pārskata par 2008. gadu 

publiskošana 

 

2. cet. 

 (P) 

Sagatavots pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu 

kvalitāti par 2008.gadu ievietots SPRK tīmekļa vietnē. 

 

6.7. Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas 

metodikas ievērošanu elektronisko sakaru 

nozarē sagatavošana un publicēšana laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”  

4.cet. 
          (P) 

 

01.12.2009. Ziņojums publicēts „Latvijas Vēstnesī” 

6.8. Ziņojuma par universālā pakalpojuma 

saistību  tīrajām izmaksām sagatavošana un 

publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  

4.cet.  

(P) 

21.10.2009. Ziņojums publicēts „Latvijas Vēstnesī” 

6.1  6.9. Ziņojuma par elektroenerģijas sistēmas 

operatora  darbības uzraudzības rezultātiem 

sagatavošana un publicēšana 

3.cet. 

 (P) 

 

28.09.2009. padomes sēdē 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) 

07.10.2009. padomes sēdē apstiprināts ziņojums par 

Dabasgāzes apgādes sistēmas darbību 2008.gadā un 

publicēts Komisijas tīmekļa vietnē. 

6.11.Komisijas izdoto tiesību aktu un citu 

dokumentu publicēšana laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” 

 

Normatīvajos 

aktos noteiktajos 

termiņos 

 

Normatīvo aktu un likumā noteikto administratīvo aktu 

publicēšana oficiālajā laikrakstā  Latvijas Vēstnesis 

nodrošināta regulāri (pēdējos 2m. arī reģionālajos 

laikrastos) 

7. Komisijas attīstība un darbības 

nodrošināšana 

  

7.1. 7.1.Darbinieku profesionālo zināšanu un darba 

prasmju pilnveidošana 

  

7.1.1. Semināru, konferenču, kursu un  

apmācības programmu organizēšana un norise 

Saskaņā ar plānu Regulāri nodrošināta apmeklētība- atbalstot darbinieku 

apmācību dažāda veida un rakstura semināros, kursos, 

mācību ciklos u.c. mācību pasākumos – kopā 

39 pasākumi, (sedzot dalības maksu no Komisijas 

budžeta līdzekļiem 18 gadījumos un dalības maksa tika 

segta no valsts budžeta līdzekļiem 26 gadījumos vai arī 
tika  piesaistīts ārējais finansējums (no tiem 16 Valsts 

administrācijas skolas (VAS) kursi, 4 Latvijas Kvalitātes 

asociācijas organizētie pasākumi, 1 Elektronisko sakaru 

operatoru organizētais pasākums un 5 Francijas Kultūras 

centra un VAS franču valodas kursi). 

 

 

 

7.2. Komisijas sadarbība 

 

  

7.2.1. Sadarbība ar starptautiskajām Saskaņā ar plānu Sadarbības aktivitātes: 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

organizācijām un citu valstu regulatoriem 

 

7.04.2009. SPRK prezentācija par universālo 

pakalpojumu enerģētikā ERRA regulēšanas/investīciju 

konferencē. 

23.-24.04.2009. Baltijas elektroenerģijas tirgus mini-

foruma un darba grupu sanāksmes organizēšana.  

24.05.2009. Zviedrijas Enerģētikas regulatora vizīte. 

10.-11.09.2009. Baltijas valstu elektronisko sakaru/pasta 

regulatoru gadskārtējā tikšanās par aktuāliem nozaru jaut. 

15.-16.09.2009. Baltijas elektroenerģijas tirgus mini-

forums un darba grupu sanāksmes. 
12.2009. Publicēts Transparency dgr. ziņojums 

sabiedriskai apspriešanai. 

- Dalība CEER/ERGEG, I/ERG, CERP, ERRA darba 

grupās, komentēti dokumenti, nosūtītas >60 anketas, 

atjaunoti dati par SPRK. 

- Dalība EK komisijās/darba grupās (COCOM, ECC 

TRIS PT2, EK Pasta direktīvas komiteja, BEMIP, DG 

TREN  Baltijas dabasgāzes tirgus, infrastruktūras un 

apgādes drošības jautājumiem veltītajā Dabas gāzes 

darba grupā u.c.).  

- Dalība šādās EK aktivitātēs: tirgus uzraudzība 
elektronisko sakaru nozarē; Baltijas starpsavienojumu 

plāns enerģētikā; 3.enerģētikas pakete; dalība enerģētikas 

regulatoru foruma kampaņā enerģētikā; sadarbība ar 

Ecfin.  

- Sadarbība ar NARUC. 

- Sadarbība ar ITU. 

- Dalība ANO Eiropas ekonomiskās komisijas (UNECE) 

dzelzceļa transporta komisijas darba grupas sanāksmēs. 

- Regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES valstu 

regulatoriem par dažādiem regulēšanas jautājumiem, 

aizpildot elektroniskus informācijas pieprasījumus, 

aptaujas, atjaunojot datus, u.c. 
- Konsultācijas, prezentācijas Partnerattiecības valstu 

regulatoriem. 

- Sagatavots parakstīšanai Sadarbības memorands 

elektronisko sakaru nozarē ar Ukrainas regulatoru. 

- Baltijas elektrības reģionālās iniciatīvas (ERI) atbildīgā 

regulatora pienākumi, tai skaitā informācijas 

sagatavošana  par Baltijas reģionu ERGEG gada 

pārskatam/RI konferencei/ERGEG mājas lapai/EK 

pētījumam "Study on the Regional Initiatives", kā arī 

informācijas apmaiņa starp Baltijas valstu regulatoriem 

un citiem elektrības tirgus dalībniekiem. 
 

Kopumā Komisijas darbinieki piedalījās 72 pasākumos 

ārpus Latvijas robežām (semināri, piedalīšanās darba 

grupās u.c.). Notika 17 uzstāšanās, tajā skaitā par 

aktuāliem elektronisko sakaru un pasta jautājumiem, 

Baltijas reģiona elektroenerģijas tirgus attīstību , Latvijas 

un Baltijas perspektīvo vēja enerģijas attīstību (Eiropas 

vēja enerģijas asociācijas Vēja enerģijas konferencē). 

 

7.2.2. Sadarbība ar valsts institūcijām un 

nevalstiskām organizācijām ārējo sakaru 

jautājumos 

 

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

Latvijas institūtu par starptautiskās sadarbības 

jautājumiem. 

2. Dalība ĀM OECD KP. 

3. Sadarbība ar Latvijas pārstāvniecību ES 3.enerģētikas 
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Pasākums/Uzdevums Termiņš 

Veiktie pasākumi 

Pieņemtie normatīvie akti, 

citi dokumenti 

paketes, pārkāpumu procedūru jautājumos. 

4. Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām 

Latvijā. 

 

7.2.3. Sadarbība ar Konsultatīvo padomi 1. - 4. cet.  

7.3. Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana un 

pilnveidošana 

1. – 4. cet. 

 

 

Izveidots publisko pakalpojumu katalogs un ievietots 

portāla www.latvija.lv  

Komisijas kvalitātes vadības sistēma, tai skaitā 

Dokumentu reģistrs tika pilnveidots atbilstoši pievienoto 

procesu veicamajai darbībai. 

7.4. Iekšējo auditu veikšana 

 

Saskaņā ar plānu 14.12.2009. apstiprināti: 

Iekšējā audita stratēģiskais plāns 2010-2014.gadam; 

2009.gada veikti auditi: 

 Funkcionālais audits 

 Korupcijas draudu novēršana 

7.5. Dokumentu pārvaldības sistēmas 

pilnveidošana 

 

  

7.6.       7.5.1. Komersantu atskaišu ievades sistēmas 

izveidošana  

 

4.cet. Ar TA nodaļu pārrunāta ievadāmo datu struktūra un datu 

ievades formu izskats. Veikti papildinājumi datu bāzes 

struktūrā. 

 

7.6. Komisijas pārstāvība tiesvedības procesos 

 

 

Saskaņā 

tiesvedības 

procesa virzību 

1. 19.01.2009. sagatavots paskaidrojums par SIA 

„Finors Telekom” pieteikumu Administratīvajai 

rajonu tiesai par Komisijas 12.11.2008. lēmuma 

Nr.E39-272/418 atcelšanu (administratīvā soda 

500 latu piemērošanu); 

2. 16.03.2009. sagatavots paskaidrojums par SIA 

„Baltkom TV SIA” pieteikumu par Komisijas 

17.12.2009. lēmuma Nr.469Par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Lattelecom” vienreizējo 

maksu par galalietotājam lietošanā nodotā numura 

pārvietošanu” atcelšanu; 

3. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departamenta kopsēdē 02.03.2009. izskatīja SIA 

„Tele2” pieteikumu par Komisijas 01.07.2005. 

lēmumu Nr.153 atcelšanu (administratīvā soda 

10 000 latu piemērošanu), (spriedums labvēlīgs 

Komisijai). 

4. 02.02.2009.Piedalīšanās Administratīvās rajona 

tiesas sēdē lietā ar pieteicēju I.Šiškinu par 

administratīvā akta izdošanu (lieta atlikta). 

5. 10.02.2009. sagatavoti un iesniegti Augstākās 

tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam 

papildu rakstveida paskaidrojumi lietā, kas 
ierosināta pēc biedrības „Mazās hidroenerģētikas 

asociācijas” un ZS „Dzirnavas” par Komisijas 

24.03.2006. lēmuma Nr.78 atcelšanu. 

6. 10.03.2009. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi 

par AS „Baltijas Ekspresis” pieteikumiem par 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2008.gada 28.novembra lēmuma Nr.451 atzīšanu 

par prettiesisku un tā atcelšanu 

7. 11.03.2009. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi 

par AS „Kālija parks” pieteikumiem par 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2008.gada 28.novembra lēmuma Nr.451 atzīšanu 
par prettiesisku un tā atcelšanu 

http://www.latvija.lv/
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8. 01.04.2009. un 17.06.2009. piedalīšanās 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 

sēdē par SIA „Investproekt” pieteikumu par 

Komisijas 21.11.2007. lēmuma Nr.E39-177 „Par 

administratīvā pārkāpuma lietu nr.E39-177” 

)administratīvais sods 500 lati) atcelšanu. Ar 

Tiesas 01.07.2009. spriedumu administratīvais 

sods aizstāts ar brīdinājumu.  

9. 17.07.2009. sagatavota apelācijas sūdzība par 

Tiesas 01.07.2009. spriedumu. Ar Administratīvās 
apgabaltiesas 27.07.2009.lēmumu atteikts 

ierosināt apelācijas sūdzību. 

10. 06.04.2009. piedalīšanās Administratīvās 

apgabaltiesas sēdē par SIA „Adelina” pieteikumu 

par Komisijas 08.08.2007. lēmuma Nr.199 

atcelšanu. Tiesas 07.05.2009. spriedums Komisijai 

labvēlīgs. 

11. 23.04.2009. un 11.06.2009. piedalīšanās 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 

sēdē lietā par SIA „Argo Balt” pieteikumu par 

Komisijas 04.07.2007. lēmuma Nr.E39-48/174 
„Par administratīvā pārkāpuma lietu Nr.E39-48” 

(administratīvais sods 500 lati)atcelšanu. Tiesas 

30.06.2009. spriedums labvēlīgs Komisijai. 

12. 28.04.2009. piedalīšanās Augstākās tiesas Senāta 

Administratīvo lietu departamenta tiesas sēdē par 

SIA „Tele2” kasāciju par Komisijas 08.06.2005. 

lēmuma Nr.140 „Par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Lattelekom”, „Latvijas Mobilais 

Telefons SIA” un sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Tele2” starpsavienojumu pakalpojumu 

tarifu augšējo robežu”  Tiesas spriedums labvēlīgs 

Komisijai.    
13. 30.04.2009. Administratīvā rajona tiesa rakstveida 

procesā izskatīja SIA „Voicecom” pieteikumu par 

Komisijas 03.10.2007. lēmuma Nr.E39-78/405 

„Par administratīvā pārkāpuma lietu Nr.E39-78” 

(administratīvais sods 500 lati) atcelšanu. Tiesas 

30.04.2009. spriedums labvēlīgs Komisijai.  

14. 12.05.2009. piedalīšanās Administratīvā rajona 

tiesas sēdē akciju sabiedrības „Kālija parks” 

pieteikumā par Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2008.gada 28.novembra 

lēmuma Nr.451 atzīšanu par prettiesisku un tā 
atcelšanu. Tiesas lēmums labvēlīgs Komisijai. 

15. 25.05.2009. piedalīšanās Augstākās tiesas Senāta 

Administratīvo lietu departamenta tiesas sēdē 

lietā, kas ierosināta pēc biedrības „Mazās 

hidroenerģētikas asociācijas” un ZS „Dzirnavas” 

pieteikuma par Komisijas 24.03.2006. lēmuma 

Nr.78 atcelšanu. Senāts ar 25.05.2009. lēmumu 

apturēja tiesvedību lietā un iesniedza Satversmes 

tiesā pieteikumu par Elektroenerģijas tirgus 

likuma 30.panta pirmās daļas atbilstību 

Satversmes 1.pantam. 

16. 29.05.2009. sagatavoti paskaidrojumi lietā, kas 
ierosināta pēc AS „Sadales tīkls” pieteikuma par 

Komisijas 25.04.2009. lēmuma Nr.66 atcelšanu, 
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jauna administratīvā akta izdošanu un zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

17. Sagatavoti paskaidrojumi par AS„Latvenergo” 

pieteikumu par Komisijas 25.03.2009 lēmuma 

Nr.60 atzīšanu par prettiesisku un atcelšanu no tā 

spēkā stāšanās brīža. 

18. 12.06.2009. Sagatavoti paskaidrojumi tiesai par 

Romāna Bedina pieteikumu par Komisijas 

01.04.2009. lēmuma Nr.73 „Par akciju sabiedrības 

„Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifiem” 
atcelšanu un jauna administratīvā akta izdošanu. 

19. 03.07.2009. sagatavoti paskaidrojumi lietā, kas 

ierosināta pēc AS „Augstsprieguma tīkls” 

pieteikuma par Komisijas 25.04.2009. lēmuma 

Nr.65 atcelšanu, jauna administratīvā akta 

izdošanu un zaudējumu atlīdzināšanu. 

20. 07.07.2009. sagatavoti paskaidrojumi LR AT 

Senāta Administratīvo lietu Departamentam  lietā 

par SIA „Adelina” kasācijas sūdzību saistībā ar 

Komisijas 08.08.2007. lēmuma Nr.199 atcelšanu. 

Tiesas nolēmums 11.12.2009. Komisijai labvēlīgs 
–atteikts ierosināt  kasācijas tiesvedību 

21. 27.07.2009. sagatavoti paskaidrojumi (viedoklis) 

Satversmes tiesai lietā Nr.2009-14-02 „Par 

Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmās 

daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 

1.pantam”, kas ierosināta pēc AT Senāta 

pieteikuma lietā par Komisijas 24.03.2006. 

lēmuma Nr.78 atcelšanu. 

22. 28.08.2009. rakstveida paskaidrojums par 

R.Bedina 19.08.2009. lūgumu par pagaidu 

noregulējuma līdzekļa piemērošanu. 

23. 31.08.2009. rakstveida paskaidrojums 
Administratīvajai rajona tiesai sakarā ar 

pieteicējas I.Šiškinas apelācijas sūdzību lietā 

Nr.42614107 A0796-09/14. 

24. 16.10.2009. sagatavoti Komisijas kā pieaicinātās 

personas paskaidrojumi lietā Nr.2009-14-02 „Par 

Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmās 

daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 

1.pantam”. 

25. 10.08.2009. piedalīšanās Administratīvā rajona 

tiesas sēdē, lietā, kas ierosināta pēc Alfrēda Ratuta 

pieteikuma atzīt par prettiesisku komisijas faktisko 
rīcību, nesniedzot atbildes pēc būtības, kā arī 

atlīdzināt morālo kaitējumu. Tiesas 27.08.2009. 

spriedums labvēlīgs Komisijai. 

26. 09.10.2009. sagatavots paskaidrojums kasācijas 

sūdzībai, ko ir iesniedzis Alfrēds Ratuts par 

Administratīvās rajona tiesas 27.08.2009. 

spriedumu. Ar tiesas 11.12.2009. lēmumu atteikts 

ierosināt kasācijas tiesvedību. 

27. 18.08.2009. piedalīšanās Administratīvā rajona 

tiesas sēdē lietā, kas ierosināta pēc SIA „Denata” 

pieteikuma par Komisijas 16.04.2008. lēmuma 

Nr.E39-209/135 atcelšanu (administratīvais sods 
500 lati. Tiesas 31.08.2009. spriedums labvēlīgs 

Komisijai. 
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28. 14.10.2009. sagatavots paskaidrojums par SIA 

„Denata” apelācijas sūdzību. 

29. 15.10.2009. piedalīšanās Rīgas pilsētas Centra 

rajona tiesas sēdē par SIA „Lattelecom” prasību 

pret SIA „Baltkom TV SIA” par parāda un 

zaudējuma piedziņu. Tiesas 15.10.2009. lēmums 

par tiesvedības apturēšanu 

30. 26.10.2009. rakstveida paskaidrojums par 

R.Bedina blakus sūdzību par Administartīvās 

rajona tiesas 16.09.2009. lēmumu par pagaidu 
noregulējuma piemērošanu noraidīšanu. 

31. 11.11.2009. un 17.12.2009. piedalīšanās 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 

sēdē par SIA „E.Energy” pieteikumu par 

Komisijas 19.12.2007. lēmuma Nr.602 „Par akciju 

sabiedrības „Sadales tīkls” elektroenerģijas 

sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem” atcelšanu. 

Spriedums pieejams 2010.gada janvārī 

32. 23.12.2009. rakstveida paskaidrojums par SIA 

„Latgales enerģija” apelācijas sūdzību lietā 

Nr.A42684107. 
 

7.7. Komisijas budžets 

 

  

       7.7.1. 2008.gada budžeta izpildes rezultāti 

 

1.cet. (P) 18.02.2009. padomes sēdē ir izskatīti 2008.gada budžeta 

izpildes rezultāti 

7.7.2. 2009. gada budžeta izpildes rezultāti 1., 2., 3., 4.cet.  
(P) 

Padome reizi ceturksnī informēta par budžeta izpildes 
rezultātiem 

7.7.3. 2010. gada budžeta projekts  

 

3. cet.  

(P) 

11.09.2009. padomes sēdē ir apstiprināts 2010.gada 

budžeta projekts 

7.8. Darba vides pilnveidošana 

 

 

1.- 4. cet. 1.Enerģētikas departamenta Energoapgādes objektu 

kontroles nodaļas darbiniekiem tika nodrošinātas 

jaunas 5 darbavietas ar darbam nepieciešamo. 

2.Dzelzceļa transporta un pašvaldību pakalpojumu 

departamenta darbiniekiem tika nodrošinātas jaunas 

10 darbavietas ar darbam nepieciešamo 

 

 

7.9. Valsts iepirkumu organizēšana un 

nodrošināšana 

 

1.- 4. cet. 

1. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

mērījumu nodrošināšana-līguma izpildītājs BITE 

Latvija, SIA;  

2. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

mērījumu nodrošināšana-līguma izpildītājs  Tele2, 

SIA  ; 

3. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 
mērījumu nodrošināšana-līguma izpildītājs  Telekom 

Baltija, AS; 

4. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

mērījumu nodrošināšana-līguma izpildītājs LMT, 

SIA; 

5. Interneta komutācijas iekārtas iegāde elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu 

nodrošināšanai- līguma izpildītājs Agnosco, SIA;  

6. Telekomunikāciju iekārtu tehniskā apkope un 

uzturēšana –līguma izpildītājs Belam Rīga, SIA; 

7. Iekšēja audita nodaļas uzraudzība-līguma izpildītājs 

PricewaterhouseCoopers,SIA; 
8. Servera piegāde un uzstādīšana- līguma izpildītājs 
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Capita, SIA; 

9. Degvielas iegāde- līguma izpildītājs Lukoil Baltija, 

SIA; 

10. Saimniecības preču piegāde-līguma izpildītājs 

Daiļrade Ekspo, SIA; 

11. Biroja tehnikas toneru kasetņu piegāde un uzpilde-

līguma izpildītājs Signe Ltd, SIA; 

12. Cenu aptauja Darbinieku veselības apdrošināšana-

līguma izpildītājs Gjensidige Baltic, AAS; 

13. Cenu aptauja telpu uzkopšana –līguma izpildītājs 
Crystal Riga, SIA; 

14. Iepirkumu procedūra Komandējumu nodrošināšanu 

SPRK darbiniekiem (noslēgta vispārīgā vienošanās 

ar SIA „Jēkaba aģentūra”, SIA „Ceļojumu birojs 

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

15. Biroja papīra piegāde-līguma izpildītājs ,,Hermess”, 

SIA; 

16. 10 datoru un programmatūras iegāde- līguma 

izpildītājs „Capital”, SIA; 

17. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles 

sistēmas izvietošana un pieslēgšana-līguma 
izpildītājs „Telia Latvija”; 

18. Balss telefonijas pakalpojumi fiksētajā elektronisko 

sakaru tīklā-līguma izpildītājs „Telekom Baltija” 

A/S; 

19. Finanšu uzskaites vadības sistēmas „Ozols” 

funkcionalitātes papildināšana-līguma izpildītājs 

„ITS-2”, SIA; 

20. Datortīkla infrastruktūras audits – līguma izpildītājs 

„Monitoringa centrs” SIA; 

21. Pamatlīdzekļu inventarizācijas, marķēšanas un 

uzskaites programmatūra un datu termināls –līguma 

izpildītājs „Timesaving ID & IT salutions” SIA; 
22. Ugunsmūra iekārtas un programmatūras iegāde –

līguma izpildītājs „Multimark” SIA; 

23. 16 (sešpadsmit) datortehnikas komplektu un 

programmatūras iegāde – līguma izpildītājs 

„Capital” SIA; 

 

 

8. Papildus plānā paredzētajam veiktie 

pasākumi  

2 cet. Pārņemtas Valsts būvinspekcijas funkcijas 

energoapgādes objektu un HES hidrotehnisko būvju 

drošuma kontrolē. 

Pārņemtas pašvaldību regulatoru funkcijas  un izveidotas 

nepieciešamās struktūrvienības 

ESPd 

Izstrādāta interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes 

kontroles sistēma pakalpojuma lietotājiem 

KAn 

Nepieciešamo regulēšanas funkciju veikšanai, 
noformējot lietu nodošanas-pieņemšanas aktu, pārņemtas 

arhīva lietas no 16 pašvaldību regulatoriem vai 

pašvaldību domēm (padomēm) atbilstoši likumā Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un normatīvajos 

aktos par arhīva  jautājumiem noteiktajam , sniegtas 

konsultācijas reģionālo regulatoru priekšsēdētājiem par 

Komisijai nododamo dokumentu kārtošanu 
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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  
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