APSTIPRINĀTS
padomes sēdē
2011.gada 9.februārī
(prot. Nr.3, 22.punkts)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Rīcības plāna 2010.gadam izpilde

Pasākums/Uzdevums

Veiktie pasākumi
Pieņemtie normatīvie akti,
citi dokumenti

Termiņš

1.

Stratēģisko un normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana

1.1 1.1.Komisijas darbības stratēģijas un
pamatprincipu izvērtējums un aktualizēšana

4. cet.
(P)

Izstrādāts Komisijas darbības stratēģijas projekts 2011.-2013.gadam

1.2.Likumu pilnveidošana un iniciatīva
1.2.1. Līdzdalība likumprojektu izstrādē un likumu
pilnveidošanā regulējamās nozarēs

1.- 4. cet.
(P)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi Dzelzceļa likumā” izstrādē, lai
nacionālajā likumdošanā pārņemtu Eiropas Savienības direktīvu
prasības (Saeimā pieņemts 17.06.2010.).
Izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”
(Likumprojekts 25.03.2010. izsludināts valsts sekretāru sanāksmē un
pēc starpinstitūciju sanāksmes 14.06.2010. iesniegts Ekonomikas
ministrijai tālākai virzībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
22.11.2010.sniegts viedoklis).
Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā” izstrādē. (Likumprojekts Saeimā pieņemts
28.10.2010.).
Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”
izstrādē. (Likumprojekts Saeimā pieņemts 10.06.2010.).
Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”
(reģ. Nr.1973/Lp9) izstrādē.
Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi
Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā” (reģ. Nr. 1973/Lp9) izstrādē.
Līdzdalība likumprojekta „Atkritumu apsaimniekošanas likums”
izstrādē (dalība starpinstitūciju sanāksmēs Vides ministrijā, Ministru
kabineta komitejā un Ministru kabinetā, Tautsaimniecības , agrārās,
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1.2.1.1. Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi likumā
„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” izstrādē

1.-4.cet.
(P)

1.2.1.2. Līdzdalība likumprojekta „Grozījumi
Enerģētikas likumā” izstrādē

1.-2.cet.
(P)

1.2.2. Citu institūciju izstrādāto likumprojektu
saskaņošana

Divu nedēļu laikā pēc
likumprojekta
izsludināšanas VSS

vides un reģionālās politikas komisijā). Likums Saeimā pieņemts
28.10.2010.
8. Līdzdalība darba grupā Atjaunojamās enerģijas likuma izstrādei.
Dalība starpinstitūciju sanāksmē par likumprojektu „Atjaunojamās
enerģijas likums” (13.12.2010.).
Izstrādāti grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
(Likumprojekts 25.03.2010. izsludināts valsts sekretāru sanāksmē un pēc
starpinstitūciju sanāksmes 14.06.2010. iesniegts Ekonomikas ministrijai
tālākai virzībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Likumprojekts
21.10.2010.
Saeimā
izskatīts
1.lasījumā.
Saeimas
TSK
07.12.2010sagatavošana 2.lasījumam un atlikts).
Sagatavoti grozījumi Enerģētikas likumā. Likums Saeimā pieņemts 2010.gada
13.maijā.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.3. Politikas plānošanas dokumentos doto
uzdevumu 2010.gadam izpilde

Saskaņā ar politikas
plānošanas dokumentos
doto uzdevumu

1.

Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Dzelzceļa likumā”
(26.05.2010.);
Atzinumi par likumprojektu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”
(VSS-134 19.03.2010.; 09.04.2010.);
Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”
(24.08.2010.);
Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu:” (24.08.2010.);
Atzinums par likumprojektu „Atjaunojamās enerģijas likums”
(30.09.2010. un 01.12.2010.);
Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”
(08.04.2010.);
Atzinums par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem”” (08.04.2010.);
Atzinums par likumprojektu „Oficiālo publikāciju likums”
(11.08.2010.);
Atzinums par likumprojektu „Grozījumi Administratīvā procesa
likumā” (24.08.2010.) .
Atzinums par koncepcijas projektu „Koncepcija par nepieciešamajām
darbībām 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK (par kopīgiem
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu) ieviešanā un
pārvades sistēmas operatora nodalīšanu” sagatavošanā (14.04.2010.,
10.05.2010. un 13.11.2010.)
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2.

Atzinums par rīcības plāna projektu „Latvijas Republikas Rīcības plāns
atjaunojamo energoresursu jomā” sagatavošanā (27.08.2010.)

1.4. MK noteikumu pilnveidošana un iniciatīva
1.4.1. Līdzdalība MK noteikumu izstrādē un
pilnveidošanā regulējamās nozarēs

1.- 4. cet.
(P)

Enerģētikas nozarē:
Dalība starpinstitūciju sanāksmē par MK noteikumu projektu „Daugavas
hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas
hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas
izdevumu finansēšanas kārtība” (2010.gada oktobrī)
Dzelzceļa nozarē:
Dalība darba grupā pie likumprojekta „Grozījumi Dzelzceļa likumā”.
Elektronisko sakaru nozarē:
Dalība starpinstitūciju sanāksmē par MK noteikumu projektu „Latvijas
Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011.2016.gadam” projektu.
Pasta nozarē:
1. Dalība starpinstitūciju sanāksmē par MK noteikumu projektu „Marķēšanas
mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība”;
2. Dalība starpinstitūciju sanāksmē par MK noteikumu projektu „Kārtība,
kādā izgatavo, laiž apgrozībā un izņem no apgrozības Latvijas Republikas
pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes un kādā pasta komersants rīkojas
ar pasta sūtījumiem ar nederīgām vai viltotām pasta apmaksas zīmēm”;
3. Dalība starpinstitūciju sanāksmē par MK noteikumu projektu „Kārtība,
kādā tiek izvietotas un noformētas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, pasta
tīkla piekļuves punkti, pastkastīšu punkti un pastkastītes”;
4. Dalība starpinstitūciju sanāksmē par MK noteikumu projektu „Pasta
politikas pamatnostādnes 2011. - 2017.gadam”.
Vispārīgi:
1. Līdzdalība MK noteikumu projekta izstrādē „Grozījumi MK 27.10.2009.
noteikumos Nr.1227 „Noteikumi par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu
veidiem””.

1.4.2. Citu institūciju izstrādāto MK tiesību aktu
projektu saskaņošana

Divu nedēļu laikā pēc
MK tiesību akta projekta
izsludināšanas VSS
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1.5. Līdzdalība Eiropas Komisijas iniciatīvās
1.5.1. Līdzdalība atzinumu un nostāju projektu izstrādē
par Eiropas Komisijas tiesību aktu projektiem un
pārkāpuma procedūrām

1.5.2. Līdzdalība Baltijas starpsavienojuma plāna
(BEMIP) ieviešanā

1.5.3. Līdzdalība Baltijas Elektrības reģionālās
iniciatīvās (ERI)

1.6. Komisijas ārējo tiesību aktu izstrāde un
pilnveidošana

Saskaņā ar EK
iniciatīvām

Līdzdalība atzinuma gatavošanā par Eiropas Kopienu komisijas
08.10.2009. argumentēto atzinumu C(2009)7259 (turpmāk - EKK
Atzinums), kas adresēts Latvijas Republikai saskaņā ar Eiropas
Kopienas dibināšanas līguma 226.pantu saistībā ar trūkumiem pirmā
dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma īstenošanā;
2. Līdzdalība atzinuma sagatavošanā par Eiropas Kopienu Komisijas
22.03.2010. papildu brīdinājumu pārkāpuma lietā Nr.2008/2257.
Saskaņā ar BEMIP plānu
1. 01.02.2010. dalība Igaunijas pārvades sistēmas operatoru rīkotajā
seminārā „Kā strādā atvērts elektroenerģijas tirgus”;
2. 18.05.2010., 29.10.2010. un 08.12.2010 dalība BEMIP Reģionālās
sadarbības fokusa grupas sēdē par reģionālās sadarbības veicināšanu
starp Baltijas valstīm dabasgāzes apgādes drošības jautājumu
risināšanai.
Saskaņā ar ERI plānu 02.06.2010. – 04.06.2010. dalība Baltijas Elektrības reģionālās iniciatīvas
(ERI) Baltijas elektroenerģijas tirgus informācijas un pārredzamības,
pārslodžu vadības un Eiropas Komisijas Baltijas starpsavienojuma ieviešanas
darba grupā un 10. Baltijas reģiona mini-forumā.
Papildus plānā paredzētajam:
1.- 4. cet.
ESPd:
1. Komisijas 06.01.2010. lēmums Nr.1/1 „Noteikumi par numerācijas
lietošanas tiesībām”;
2. Komisijas 24.03.2010. lēmums Nr.1/4 „Noteikumi par
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām”;
3. Komisijas 26.05.2010. lēmums „Grozījums „Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 6.janvāra lēmumā
Nr.1/1 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām””.
4. Komisijas 25.08.2010. 2010. lēmums Nr.1/14 „Noteikumi par
vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumiem elektronisko sakaru
nozarē”
5. Komisijas 22.09.2010. lēmums Nr.1/16 „Noteikumi par privātā
elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko
sakaru tīklam”.
1.
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6.

7.

8.

1.6.1. Konkursu nolikumu sagatavošana ierobežoto
resursu lietošanas tiesību iegūšanai

Pēc komersanta
pieprasījuma (P)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.6.2. Grozījumi numura saglabāšanas pakalpojuma
nodrošināšanas noteikumos
1.6.3. Grozījumi noteikumos par elektronisko sakaru
pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu
iesniegšanas kārtību

2.cet.
4.cet.
(P)

Komisijas 02.11.2010. lēmums Nr.1/17 „Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 6.janvāra lēmumā
Nr. 1/1 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām””
Komisijas 02.11.2010. lēmums Nr.1/18 „Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 24.marta lēmumā
Nr.1/5 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām””
Komisijas 02.11.2010. lēmums Nr.1/19”Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumā Nr.1/5 „Noteikumi par
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedzamo
informāciju””
Komisijas 24.02.2010. nolikums Nr.2/06 „Izsoles komisijas
nolikums
radiofrekvenču
spektra
joslu
3600MHz3700MHz/3700MHz-3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla
lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”’;
Komisijas 24.02.2010. nolikums Nr.1/2 „Izsoles nolikums
radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz-3700MHz/3700MHz3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā”;
Komisijas 27.07.2010. lēmums Nr.1/13 „Nolikums par
radiofrekvenču spektra joslu 914MHz-915MHz/959MHz-960MHz
lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”
Komisijas 21.07.2010. nolikums Nr.2/06/16 „Izsoles komisijas
nolikums radiofrekvenču spektra joslu 914MHz-915MHz/959MHz960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”;
Komisijas 15.12.2010. lēmums Nr.1/22 „Nolikums radiofrekvenču
spektra joslu 450,0MHz-457,5MHz/460,0MHz-467,5MHz divu 1,25
platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā ;
Komisijas 22.12.2010. nolikums Nr.2/06/30 „Izsoles komisijas
nolikums
radiofrekvenču
spektra
joslu
450,0MHz
–
457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu radiokanālu lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”.;
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1.6.4. Grozījumu Vispārējās atļaujas noteikumos
izstrāde
1.6.5.Grozījumu Noteikumos par elektronisko sakaru
komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu
un pakalpojumu sarakstu izstrāde
1.6.6. Grozījumi Noteikumos par tirgus analīzei
nepieciešamo informācijas apjomu un iesniegšanas
kārtību
1.6.7. Tīkla kodekss.
1.6.8. Noteikumi par pasta tarifu atlaidēm
1.7.Metodiku izstrāde un pilnveidošana

1.7.1. Siltumenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika
1.7.2.
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
tarifu
aprēķināšanas metodika
1.7.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot
apglabāšanu) pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika
1.7.4. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifa aprēķināšanas metodika
1.7.5.Grozījumi elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitātes mērījumu metodikā
1.7.6. Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu
aprēķināšanas un noteikšanas metodika pasta
pakalpojumiem

4.cet.
4.cet.

3.cet (P)

1.cet. (P)
1.cet. (P)

2. cet. (P)
1.cet(P)
1.cet(P)

1.cet(P)

4.cet.
(P)
2.cet(P)

Starpziņojums izskatīts 24.03.2010. Komisijas padomes sēdē.
14.07.2010. lēmums Nr.1/11 „Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās
informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību”
24.02.2010. padome pieņēma Tīkla kodeksu (padomes lēmums Nr.1/3).
24.03.2010. padomes lēmums Nr.1/4 „Noteikumi par pasta tarifu atlaidēm”.
Papildus plānā paredzētajam:
1. 11.06.2010. Padomes lēmums Nr.1/10 „Koģenerācijas tarifu
aprēķināšanas metodika”;
2. 24.03.2010. grozījumi Komisijas 19.09.2009. lēmumā Nr.1/2
„Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika”.
3. 10.11.2010. padomes lēmums Nr.1/20 „Grozījumi Metodikā maksas
aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
izmantošanu pārvadājumiem”
14.04.2010. padomes lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika”.
12.05.2010 padomes lēmums Nr. 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika”.
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” apstiprināts Saeimā un izsludināts
2010.gada 18.novembrī. Turpmāk maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, izņemot to apglabāšanu, noteiks pašvaldības.
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” apstiprināts Saeimā un izsludināts
2010.gada 18.novembrī. Uzsākts darbs pie padomes lēmuma par sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa metodikas sagatavošanas.

Sagatavotais „Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu
aprēķināšanas un noteikšanas metodikas” projekts izskatīts 16.06.2010. un
30.06.2010. padomes sēdēs.
Komisijas 24.11.2010. lēmums Nr.1/21 „Universālā pasta pakalpojuma
saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika”
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1.8. Konkursa par jaunu ražošanas jaudu ieviešanu
vai esošo iekārtu rekonstrukciju, lai palielinātu to
jaudu, organizēšana
1.9. Komisijas iekšējo normatīvo aktu izstrāde un
pilnveidošana
1.9.1. Grozījumu Licencēšanas kārtībā izstrāde

1.9.2. Komisijas organizatoriskais pretkorupcijas
pasākumu plāns
1.9.3. Citu Komisijas iekšējo normatīvo aktu izstrāde
un pilnveidošana

Saskaņā ar Ministru
kabineta lēmumu par
konkursa izsludināšanu

2.cet. (P)

2.cet. (P)

1.-4.cet. (P)

Veikta 13 energoapgādes komersantu viedokļu noskaidrošana par dalību
elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursā un informācijas
apkopojums par saņemtajām atbildēm 28.09.2010. nosūtīts Ekonomikas
ministrijai tālākai rīcībai.

Komisijas 06.01.2010. kārtība Nr. 2.06/2 „Grozījumi Licencēšanas
kārtībā”;
2. Komisijas 24.02.2010. kārtība Nr.2.06/5 „Licencēšanas kārtība”;
3. 16.06.2010. ar lēmumu Nr.2.06/14 grozīta „Licencēšanas kārtība”.
Komisijas padomes 07.12.2009. sēdē apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2010.-2013.gadam.
1.

Komisijas 06.01..2010. kārtība Nr.2.06/1 „Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas struktūra”;
2. Komisijas 22.01.2010. kārtība Nr. 2.06/4 „Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas struktūra”;
3. Komisijas 05.03.2010. nolikums Nr.2.06/6 „Sabiedrisko attiecību
nodaļas nolikums”;
4. Komisijas 31.03.2010. kārtība Nr.2.06/8 „Kārtība, kādā tiek
uzraudzīti valsts nodevas maksājumi par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanu”;
5. Komisijas 31.03.2010. kārtība Nr.2.06/9 „Grāmatvedības uzskaites
kārtība”;
6. Komisijas
01.04.2010.
kārtība
Nr.2.06/10
„Grozījumi
Grāmatvedības organizēšanas kārtībā”;
7. Komisijas 28.04.2010. kārtība Nr.2.06/11 „Tarifu projektu
izvērtēšanas kārtība”;
8. Komisijas 28.06.2010. kārtība Nr.2.06/15 „Valsts nodevas par
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksājumu uzraudzības
kārtība”.
9. Komisijas 27.07.2010. lēmums Nr.2.06/16 „Izsoles komisijas
nolikums radiofrekvenču spektra joslu 914MHz-915MHz/959MHz960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”
10. Komisijas 28.07.2010. lēmums Nr.2.06/18 „Grozījumi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 19.decembra kārtībā
Nr.2.06/14 „Iekšējā darba organizācijas kārtība””
1.
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11. Komisijas 22.12.2010. lēmums nr.2.06/30 „Izsoles komisijas
nolikums (450MHz).
12. Komisijas 22.12.2010. lēmums Nr.2.06/34 „Administratīvo
pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtība”
13. Komisijas 10.11.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/21 „Grozījumi
Iekšējā darba organizācijas kārtībā”
14. Komisijas 16.11.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/22 „Darba
drošības kārtība darbam ar datoru”
15. Komisijas 16.11.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/23 „Darba
drošības kārtība dienesta transportlīdzekļa vadītājam”
16. Komisijas 16.11.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/24 „Darba
drošības kārtība darbam ar smagumu pārvietošanu un lietojot asus
griezējinstrumentus”
17. Komisijas 23.11.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/25 „Darba
aizsardzības ievadapmācības kārtība”
18. Komisijas 30.11.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/26 „Pirmās
palīdzības sniegšanas kārtība”
19. Komisijas 22.12.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/31 „Grozījumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā”
20. Komisijas 22.12.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/32 „Dokumentu
pārvaldības noteikumi”
1.9.4.Darba samaksas kārtība izpildinstitūcijas
darbiniekiem

1.10. Atzinumi par Eiropas Komisijas tiesību aktu
projektiem

1.cet (P)

Pēc nepieciešamības

Komisijas 27.01.2010. kārtība Nr.2.06/3 „Darba samaksas kārtība
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā”.
2. Komisijas 13.10.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/20 „Grozījumi Darba
samaksas kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā”
3. Komisijas 22.12.2010. iekšējie noteikumi Nr.2.06/35 „Grozījumi Darba
samaksas kārtībā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā”
ESPd:
28.04.2010. par Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanu par universālo
pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē
1.

2.Tautsaimniecības un regulējamo nozaru analīze
2.1. Regulējamo nozaru analīze

2.cet.

Ed:
1.

09.07.2010. – informācija padomei par vienotu vai atšķirīgu tarifu
piemērošanu.;
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2.
3.

2.2. Regulējamo nozaru komersantu kapitāla
atdeves un riska rādītāju salīdzināšana

analīze par siltumapgādes komersantu atbilstību regulēšanas
kritērijiem;
analīze par akcīzes nodokļa dabasgāzei ieviešanas ietekmi uz
siltumenerģijas tarifiem.

ESPd:
Sagatavots materiāls par elektronisko sakaru un pasta nozarēm 2009.gada
publiskajam pārskatam.
EAd:
01.04.2010. sagatavots materiāls par regulējamām nozarēm 2009.gada
publiskajam pārskatam.
Mēneša laikā pēc
1. Noteikta kapitāla atdeves likme un fiksētais peļņas procents valsts
komersanta iesnieguma
AS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (17.02.2010. lēmumi Nr.61 un
62);
2. Kapitāla atdeves likme AS „Sadales tīkls” (18.08.2010. lēmums
Nr.335)

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

Saskaņā ar grafiku (P)
Saskaņā ar grafiku (P)

Noslēgtas nacionālās un Kopienas konsultācijas par šādiem tirgiem:
1.
2.
3.
4.

balss savienojumu pabeigšana fiksētajos tīklos;
balss savienojumu pabeigšana mobilajos tīklos;
nomāto līniju galaposmu vairumtirdzniecība;
platjoslas piekļuves vairumtirdzniecība.

Noslēgusies nacionālā konsultācija par šādiem tirgiem:
1. fiziskām personām publiski pieejami vietējie vai iekšzemes balss
telefonijas pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā;
2. fiziskām personām publiski pieejami starptautiskie balss telefonijas
pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā;
3. juridiskām personām publiski pieejami vietējie vai iekšzemes balss
telefonijas pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā;
4. juridiskām personām publiski pieejami starptautiskie balss
telefonijas pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā;
Uzsākta nacionālā konsultācija par balss savienojumu pabeigšanu fiksētajos
tīklos.

10

2.3.3. Speciālo prasību elektronisko sakaru
komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū piemērošana

2.4.Gāzes cenas un elektroenerģijas tirgus cenas
apskats

Saskaņā ar grafiku (P)

1-4.cet

04.01.2010. Eiropas Komisijai paziņota detalizēta informācija par tarifu
regulēšanas reglamentējošiem līdzekļiem – savienojumu pabeigšanas
fiksētajos tīkos tirgū;
10.02.2010. lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BITE Latvija”
būtisku ietekmi balss savienojumu pabeigšanas sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Bite Latvija” individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū.
Ikmēneša ziņojums padomei par dabasgāzes tirdzniecības cenām.
22.12.2010. - ziņojums padomei „Elektroenerģijas tirdzniecības datu analīze,
2010.gadā janvāris – decembris”.

2.5. Informācija Eiropas Komisijai
2.5.1. Elektronisko sakaru tirgu notifikācija EK

Saskaņā ar grafiku

04.01.2010. Eiropas Komisijai paziņoti tirgi:
-balss savienojumu pabeigšana fiksētajos tīklos;
-balss savienojumu pabeigšana mobilajos tīklos.
09.02.2010. Eiropas Komisijai paziņots tirgus – Nomāto līniju gala posmu
vairumtirdzniecība.

2.5.2. Ziņojums par platjoslas piekļuves pakalpojumu
attīstību tirgiem
2.5.3. Ziņojums par starptautiskās viesabonēšanas
tarifiem

1., 3.cet.
1.,3.cet.

09.02.2010. Eiropas Komisijai paziņots tirgus – Platjoslas piekļuves
vairumtirdzniecība.
09.02.2010. nosūtīts Eiropas Komisijai Ziņojums par platjoslas piekļuves
pakalpojumiem.
1. 10.02.2010. apkopotā informācija, kas mobilo sakaru operatoriem
tika pieprasīta 09.11.2009., nosūtīta Eiropas Komisijai;
2. 22.06.2010. nosūtīts informācijas pieprasījums mobilo sakaru
operatoriem (Eiropas Komisijai jānosūta apkopotā informācija līdz
16.08.2010.);
3. 06.08.2010. apkopotā informācija, kas mobilo sakaru operatoriem
tika pieprasīta 22.06.2009., nosūtīta BEREC;
4. 15.10.2010. nosūtīts informācijas pieprasījums mobilo sakaru
operatoriem par izmaksu kontroles mehānisma ieviešanu, alternatīvo
tarifu kontroli (BEREC jānosūta apkopotā informācija līdz
05.11.2010.);
5. 03.11.2010. apkopotā informācija, kas mobilo sakaru operatoriem
tika pieprasīta 15.10.2009., nosūtīta BEREC.
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2.5.4. Pārskats par pasta nozares tirgus statistiku
2.5.5. Informācija 16. ziņojumam par regulēšanas
pasākumu ieviešanu elektronisko sakaru nozarē
2.5.6. Regulatora ikgadējais ziņojums Eiropas
Komisijai

1.cet.
4.cet.
3.cet.

Sagatavots statistiskas pārskats par pasta nozares tirgu Latvijā 2009.gadā.
Eiropas Komisijai nosūtīta informācija 16. regulēšanas tiesiskā ietvara
ieviešanas ziņojuma sagatavošanai
20.08.2010. nosūtīts ziņojums Eiropas Komisijai.

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana/ reģistrēšana un
uzraudzība, ierobežoto resursu lietošanas tiesību piešķiršana
3.1. Licenču izsniegšana,
elektronisko sakaru komersantu un pasta
komersantu reģistrēšana

Viena mēneša laikā pēc
komersanta iesnieguma
un dokumentu
saņemšanas (P)

Enerģētikas nozarē:
Izsniegtas 82 licences:
1. 06.01.2010. - elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Electric Power
Supply”;
2. 06.01.2010. elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Linco Energy”;
3. 27.01.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA”AD Biogāzes stacija”;
4. 27.01.2010. – siltumenerģijas tirdzniecībai SIA „Dobeles enerģija”;
5. 10.02.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai APOLLO Energy
Trading GmbH filiālei „aplolo Energy Trading”;
6. 10.02.2010. - siltumenerģijas tirdzniecībai SIA „WesemannSigulda”;
7. 10.02.2010. – siltumenerģijas pārvadei, sadalei un tirdzniecībai SIA
„BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” (3 licences);
8. 10.02.2010. – siltumenerģijas tirdzniecībai SIA „VIDZEMES
ENERĢIJA”;
9. 17.02.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „VALKAS
BIOENERGO KOMPĀNIJA”;
10. 24.02.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „INTER RAO
Latvia”;
11. 05.03.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai SIA
„BIONET”;
12. 10.03.2010. – elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā SIA
„EURO ENERGETIC”;
13. 17.03.2010. - – elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā SIA
„PPL ENERGY”;
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14. 24.03.2010. – siltumenerģijas pārvadei
SIA „AIZPUTES
KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”
15. 24.03.2010. – siltumenerģijas ražošanai
SIA „Aknīstes
pakalpojumi”;
16. 07.04.2010. - elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā SIA
„ENCOM”;
17. 14.04.2010. - elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā SIA
„Ventus Navitas”;
18. 28.04.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „OCTO Energo”;
19. 28.04.2010. – siltumenerģijas ražošanai
SIA „GULBENES
ENERGO”;
20. 07.05.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi”;
21. 07.05.2010. - elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā SIA
„NAT POWER Ziras”;
22. 12.05.2010. - elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „ECO”;
23. 19.05.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „BELLAT
ENERGY COMPANY”;
24. 19.05.2010. – siltumenerģijas tirdzniecībai SIA „Ventspils siltums”;
25. 26.05.2010. - elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā ZS
„LAIDI”;
26. 26.05.2010.- - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai SIA
„Zaļā dārzniecība”;
27. 02.06.2010. - siltumenerģijas ražošanai AS „BRĪVAIS VILNIS”;
28. 02.06.2010. - elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā SIA
„VELDA vējš”;
29. 16.06.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „Grobiņas novada
namsaimnieks”;
30. 16.06.2010. - elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā SIA
„BALTIC WIND POWER CORPORATION”.;
31. 14.07.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „RTO Elektrotīkli”;
32. 14.07.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „Green Energy Trio”;
33. 21.07.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Egg Energy”’;
34. 04.08.2010. - siltumenerģijas ražošanai SIA „ĀNE EP”;
35. 18.08.2010. – siltumenerģijas ražošanai AS „MĀRUPES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”;
36. 36. 18.08.2010. - siltumenerģijas ražošanai SIA „BŪKS”;
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37. 18.08.2010. - siltumenerģijas ražošanai SIA„BĒNES NAMI”;
38. 18.08.2010. - siltumenerģijas ražošanai SIA „VĪGANTS”;
39. 18.08.2010. – siltumenerģijas tirdzniecībai SIA „LIEPĀJAS
ENERĢIJA”;
40. 18.08.2010. – elektroenerģijas ražošanai SIA „Green Energo”;
41. 18.08.2010.
–
elektroenerģijas
tirdzniecībai
SIA
„WILDFINANCE”;
42. 25.08.2010. – elektroenerģijas ražošanai SIA „ALFA-ESTATE”;
43. 08.09.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Atmosclear CHP”;
44. 15.09.2010. – elektroenerģijas ražošanai SIA „APAELLA”;
45. 15.09.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Fenzo”;
46. 15.09.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Brocēnu Enerģija”;
47. 29.09.2010.- elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Mārupes siltumnīcas”;
48. 29.09.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „SALDUS ENERĢIJA”;
49. 29.09.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „VIĻAKAS
NAMSAIMNIEKS”;
50. 06.10.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „Daiļrade Koks”;
51. 13.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „GRAANUL INVEST”;
52. 13.10.2010. – elektroenerģijas ražošanai SIA „Gosupi nekustamie
īpašumi”;
53. 13.10.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „21 Century
Composite Cables”;
54. 13.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Olainfarm enerģija”;
55. 13.10.2010. – siltumenerģijas tirdzniecībai SIA „Jūrmalas siltums”;
56. 20.10.2010. – elektroenerģijas ražošanai AS „CHERADO”;
57. 20.10.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Deco Energy”;
58. 20.10.2010. elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Servo Energy”;
59. 20.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Grow Energy”;
60. 20.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Tukums DH”;
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61. 20.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Enertec Daugava”;
62. 20.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „RTU Enerģija”;
63. 20.10.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „Kandavas
namsaimnieks”;
64. 20.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „LATNEFTEGAZ”;
65. 20.10.2010. elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „DLRR Enerģija”;
66. 29.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Vegi eco”;
67. 29.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Remas enerģija”;
68. 29.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Naujenes jauda”;
69. 29.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Dubnas siltums”;
70. 29.10.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Griezes BIO”;
71. 29.10.2010. elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Rēzeknes siltumtīkli”;
72. 02.11.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Alfa Energy”;
73. 10.11.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „E2C”;
74. 10.11.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „SSSB”;
75. 10.11.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „ŠLOKENBEKA”;
76. 10.11.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „KS Cīrava”;
77. 29.11.2010. - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
koģenerācijā SIA „Talsu Enerģija”;
78. 15.12.2010. – elektroenerģijas tirdzniecībai SIA „Energo Trade”;
79. 15.12.2010. – siltumenerģijas ražošanai SIA „ZILUPES LTD”;
80. 22.12.2010. – siltumenerģijas tirdzniecībai SIA „Ķekavas nami”.
Pašvaldību pakalpojumu nozarē:
1. 06.01.2010. - pad.lēm.Nr.9 Daugmales pagasta pašvaldības SIA „Līves
2”;

15

06.01.2010. - pad.lēm.Nr.10 SIA „Dobeles ūdens”;
06.01.2010. - pad.lēm.Nr. 11 SIA "L&T"; atkritumi);
22.01.2010. – pad.lēm.Nr.24 SIA „Apsaimniekošanas serviss”;
05.03.2010. - pad.lēm.Nr. 80 SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA”;
6. 24.03.2010. - pad.lēm.Nr. 112 SIA „ Aknīstes pakalpojumi”;
7. 14.04.2010. - pad.lēm.Nr. 134 SIA „Gulbenes energo”;
8. 14.04.2010. - pad.lēm.Nr. 135 SIA „Viesītes komunālā pārvalde”;
9. 14.04.2010. - pad.lēm.Nr.136 SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
(atkritumi);;
10. 28.04.2010. - pad.lēm.Nr. 148 SIA „Zemgales EKO” (atkritumi);;
11. 28.04.2010. - pad.lēm.Nr. 147 SIA „Smiltenes NKUP”;
12. 19.05.2010. - pad.lēm.Nr. 208 SIA „BŪKS”;
13. 19.05.2010. - pad.lēm.Nr. 209 SIA „Aizkraukles KUK” (atkritumi);;
14. 26.05.2010. - pad.lēm.Nr. 244 SIA "Sabiedrība Mārupe”;
15. 02.06.2010. - pad.lēm.Nr. 254 AS „BRĪVAIS VILNIS";
16. 02.06.2010. - pad.lēm.Nr.252 SIA „Kolkas Ūdens”;
17. 09.06.2010. - pad.lēm.Nr. 268 SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”;
18. 09.06.2010. - pad.lēm.Nr. 269 SIA „ALFA TTREND”;
19. 16.06.2010. - pad.lēm.Nr. 272 SIA „Strūžānu siltums”;
20. 16.06.2010. - pad.lēm.Nr. 273 SIA „SESAVA KP”;
21. 16.06.2010. - pad.lēm.Nr. 274 Salas pagasta pašvaldības SIA „Komunālie
pakalpojumi”;
22. 16.06.2010. - pad.lēm.Nr. 275 SIA „Bēnes nami”;
23. 16.06.2010. - pad.lēm.Nr. 277 SIA "Grobiņas novada namsaimnieks”;
24. 30.06.2010. - pad.lēm.Nr. 291 SIA „Palīgs - L”;
25. 30.06.2010. - pad.lēm.Nr. 292 SIA „Glūdas komunālā saimniecība”;
26. 30.06.2010. - pad.lēm.Nr. 293 SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”;
27. 30.06.2010. - pad.lēm.Nr. 294 SIA „Cīrava”;
28. 30.06.2010. - pad.lēm.Nr. 295 SIA „Bidrija”;
29. 30.06.2010. - pad.lēm.Nr. 296 SIA „Katrīna”;
30. 04.08.2010. - pad.lēm.Nr. 322 SIA „Valmieras ūdens””
31. 18.08.2010.- pad.lēm.Nr. 332 AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”;
32. 25.08.2010. pad.lēm.Nr. 346 SIA „Renete”;
33. 22.09.2010. pad.lēm.Nr. 376 SIA „Garkalnes inženiertīkli”;
34. 29.09.2010. pad.lēm.Nr. 380 SIA „EMR”;
35. 02.11.2010. pad.lēm.Nr. 460 SIA „Mērsraga ūdens ”;
36. 02.11.2010. pad.lēm.Nr. 461 SIA „Skrīveru saimnieks ”;
2.
3.
4.
5.
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37. 24.11.2010. pad.lēm.Nr. 519 SIA „Zilupes LTD ”;

Elektronisko sakaru nozarē:
Reģistrēti 50 jauni elektronisko sakaru komersanti.

3.2. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu
grozīšana

Pasta nozarē:
Reģistrēti 10 jauni pasta komersanti.
Viena mēneša laikā pēc
Enerģētikas nozarē:
komersanta iesnieguma
Veikti grozījumi 42.licencēs:
un dokumentu
1. 08.01.2010. - AS „Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas ražošanas
saņemšanas (P)
licencē;
2. 22.01.2010. – SIA „Vides enerģija” elektroenerģijas ražošanas vēja
elektrostacijā licencē;
3. 22.01.2010. – SIA „BETULA PREMIUM” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
4. 22.01.2010. – AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes tirdzniecības licencē;
5. 22.01.2010. – SIA „LATNEFTEGAZ” siltumenerģijas ražošanas
licencē;
6. 03.02.2010. – SIA „Enefit” elektroenerģijas tirdzniecības licencē;
7. 24.02.2010. - SIA „Madonas bio enerģija” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
8. 24.03.2010. - SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
9. 24.03.2010.
– SIA „Conatus BIOenergy” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
10. 24.03.2010. - SIA „LATNEFTEGAZ” siltumenerģijas ražošanas
licencē;
11. 24.03.2010. - SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”
siltumenerģijas ražošanas licencē;
12. 28.04.2010. – SIA „Bioenerģija – 08” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
13. 19.05.2010. – SIA „Pārventas siltums” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
14. 19.05.2010. – SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas piegādes
licencē;
15. 02.06.2010. – SIA „OŠUKALNS” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
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16. 16.06.2010. – AS „Putnu fabrika Ķekava” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
17. 30.06.2010. – SIA „BIONET” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē.
18. 04.08.2010. – SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
19. 18.08.2010. – SIA „VĒJU ENERĢIJA” elektroenerģijas ražošanas
licencē;
20. 18.08.2010. – AS „Olenergo” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
21. 25.08.2010. – SIA „Saulkrastu komunālserviss” siltumenerģijas
ražošanas licencē;
22. 08.09.2010. – SIA „Conatus BIOenergy” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
23. 08.09.2010. – AS „Latvenergo” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
24. 22.09.2010. – SIA „EURO ENERGETIC” elektroenerģijas ražošanas
licencē;
25. 29.09.2010. – SIA „Solvina Enerģija PL” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
26. 13.10.2010. – SIA „JUGLAS JAUDA” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
27. 13.10.2010. – SIA „Uni – enerkom” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
28. 02.11.2010. – SIA „Dobeles enerģija” siltumenerģijas ražošanas
licencē, siltumenerģijas pārvades un sadales licencē un siltumenerģijas
tirdzniecības licencē (3gb);
29. 02.11.2010. – SIA „KER – klimata un enerģijas risinājumi”
siltumenerģijas ražošanas licencē;
30. 02.11.2010. – SIA „EKO ENERĢIJA E” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
31. 02.11.2010. – SIA „LIKO –E” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
32. 10.11.2010. – AS „ TMB Baltia” elektroenerģijas ražošanas licencē;
33. 17.11.2010. – SIA „PIEJŪRA” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
34. 24.11.2010. – SIA „TCK” elektroenerģijas ražošanas licencē;
35. 15.12.2010. – IK „PILSUMS” elektroenerģijas ražošanas licencē;
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36. 15.12.2010. – SIA „ENERCOM” elektroenerģijas ražošanas licencē;
37. 15.12.2010. – SIA „ALIJA INVEST” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
38. 15.12.2010. – SIA „Servo Energy” siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas licencē;
39. 15.12.2010. – SIA „Kronospan Energy Ltd” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē;
40. 15.12.2010. – SIA „BIODEGVIELA” siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas licencē.

3.3. Licences anulēšana, licences darbības
apturēšana, elektronisko sakaru un pasta
pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana,
komersantu darbības apturēšana pārkāpumu
gadījumos

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos
(P)

Pašvaldību pakalpojumu nozarē:
1. 31.03.2010. - SIA „Šēderes pakalpojumi”, pad.lēm.Nr. 113;
2. 02.06.2010 - SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, pad.lēm.Nr.
253;
3. 14.07.2010 - SIA „Rūjienas siltums”, pad.lēm.Nr. 304;
4. 14.07.2010 - SIA „Dobeles ūdens”, pad.lēm.Nr. 305;
5. 18.08.2010 - SIA „Garkalnes komunālserviss”, pad.lēm.Nr. 330;
6. 18.08.2010 - SIA „Limbažu komunālserviss”, pad.lēm.Nr. 331;
7. 25.08.2010. SIA „AADSO”, pad.lēm.Nr. 347 (atkritumi);;
8. 08.09.2010 - SIA „Art Tehno”, pad.lēm.Nr. 360;
9. 08.09.2010 - SIA „Īslīces ūdens”, pad.lēm.Nr. 361;
10. 08.09.2010 - SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, pad.lēm.Nr. 362;
11. 08.09..2010 - SIA „Dobeles ūdens”, pad.lēm.Nr. 363;
12. 22.09..2010 - SIA „Komunālie pakalpojumi”, pad.lēm.Nr. 375;
13. 20.10..2010 - SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, pad.lēm.Nr. 406;
14. 20.10..2010 - SIA „ZAAO pad.lēm.Nr. 407 (atkritumi);;
15. 02.11..2010 – SIA „ALAAS” pad.lēm.Nr. 462 (atkritumi);;
16. 24.11..2010 – SIA „Aizkraukles KUK” pad.lēm.Nr. 520 (atkritumi);;
17. 29.11..2010 – SIA „Getliņi EKO” pad.lēm.Nr. 527 (atkritumi);.
Enerģētikas nozarē anulētas 10 licences:
1. 24.03.2010. - SIA „RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS” siltumenerģijas
ražošanas, pārvades un realizācijas licenci;
2. 14.04.2010. – AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” siltumenerģijas
piegādes licenci;
3. 07.05.2010. – SIA „EKO ENERĢIJA E” siltumenerģijas ražošanas
licenci;
4. 19.05.2010. – SIA „Pārventas siltums” siltumenerģijas pārvades un
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5.
6.
7.
8.

sadales licenci un siltumenerģijas realizācijas licenci;
16.06.2010. – SIA „GP komunālserviss” siltumenerģijas ražošanas,
pārvades un sadales licenci un siltumenerģijas tirdzniecības licenci.
14.07.2010. – SIA „BALTENERGOTRADE” elektroenerģijas
tirdzniecības licenci;
04.08.2010. – SIA „AIZPUTES CEĻINIEKS” siltumenerģijas
ražošanas licenci;
24.11.2010. – SIA „PELČINIEKS” siltumenerģijas ražošanas
licenci.

Pašvaldību pakalpojumu nozarē:
1. 14.05.2010 – „Latvijas autoceļu uzturētājs” a/s, Limbažu ceļu rajons,
14.04.2010., pad.lēm.Nr. 138;
2. 19.05.2010 - SIA „VIDES SERVISS”, pad.lēm.Nr. 211 (atkritumi);
3. 19.05.2010 - SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”, pad.lēm.Nr. 210
(atkritumi).
4. 16.06.2010 - SIA "GP Komunālserviss", pad.lēm.Nr. 276;
Elektronisko sakaru nozarē:
42 komersanti ir izslēgti no elektronisko sakaru komersantu saraksta.
Komisija 6 elektronisko sakaru komersantiem ir atņēmusi tiesības uz laiku
sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru
tīklus.
Pasta nozarē:
Saskaņā ar iesniegto pieteikumu 2 komersants izslēgts no pasta komersantu
saraksta.
Komisija 4 pasta komersantiem ir atņēmusi tiesības uz laiku sniegt pasta
pakalpojumus, jo netika novērsts atkārtots vispārējās atļaujas noteikumu
pārkāpums

3.4. Licenču un vispārējo atļauju nosacījumu
izpildes uzraudzība

Saskaņā ar grafiku

Veikta 41 komersantu darbības atbilstību tiesību aktu un licences nosacījumu
noteiktajām prasībām pārbaude.
Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta nozarē:
1. „MERCURIUS ESTATE INVESTMENTS” SIA (10.06.2010., akts Nr.
1);

20

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AS "Pasažieru vilciens" (15.06.2010. Nr.2);
SIA „BABĪTES SILTUMS” (18.06.2010. Nr.3);
AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” (20.07.2010. Nr.4);
SIA „Zemgales EKO” (03.09.2010. Nr.5);
SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" (09.09.2010. Nr.6);
SIA „Getliņi EKO” (22.10.2010. Nr.7);
SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” (09.12.2010. Nr.8);
SIA "LDZ CARGO" (13.12.2010. Nr.9);
SIA „SABIEDRĪBA MĀRUPE” (15.12.2010. Nr.10).

Elektronisko sakaru nozarē:
266 elektronisko sakaru komersantiem tika nosūtītas brīdinājuma vēstules par
laikā neiesniegtajām atskaitēm;
No šiem komersantiem - 97 ir ierosināta administratīvā pārkāpuma
lietvedība un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
16 lēmumi par valsts nodevas samaksu ir nodoti tiesu izpildītājam piespiedu
izpildei
LRn:
Veikta komersantu darbības atbilstību tiesību aktu, licences, vispārējās
atļaujas noteikumu vai nosacījumu noteiktajām prasībām pārbaudes:
1. SIA „Aknīstes pakalpojumi” (14.06.2010., akts Nr. L/1);
2. SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” (28.06.2010., akts Nr. L/2);
3. SIA „Šēderes pakalpojumi” 08.07.2010. akts Nr.L/3;
4. SIA„ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
15.07.2010. akts Nr.L/4;
5. SIA „Preiļu saimnieks” 15.09.2010. akts Nr.L/5;
6. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”
23.09.2010. akts Nr.L/6;
7. SIA „GERIANTS” 16.11.2010. akts Nr.L/7;
8. SIA „Krāslavas ūdens” 24.11.2010. akts Nr.L/8;
9. 27.10.2010. Veikta ārkārtēja SIA „Dagdas komunālā saimniecība”
apsekošana. Pēc SPRK Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa
transporta departamenta Tarifu nodaļas pieprasījuma veikta
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komersanta ūdensapgādes tarifu projektā iekļauto pakalpojumu
apjomu pamatotības pārbaude (skaitītāju esamība, skaitītāju
verificēšana, apjomu uzskaite, tehnoloģiskie zudumi un zudumi
ūdensvadā, elektroenerģijas patēriņš u.c.).
KRn:
1.
2.
3.
4.
5.

3.5.Elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku
ietekmi tirgū noteikto saistību izpildes uzraudzība

Pastāvīgi

SIA „Dobeles ūdens” (21.06.2010., akts Nr. 1);
SIA „Priekules pakalpojumi” (29.06.2010., akts Nr. 2);
SIA „Kuldīgas ūdens” (21.07.2010, akts Nr.3);
SIA „Vērgales komunālā saimniecība” (21.06.2010, akts Nr.4);
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
(27.10.2010, akts Nr.5);
SIA „Aizputes komunālais uzņēmums” (16.11.2010, akts Nr.6);
SIA „Tukuma ūdens” (23.11.2010, akts Nr.7);
SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” (30.11.2010, akts Nr.8).

6.
7.
8.
VRn:
1. Valmieras pagasta SIA „VP Komforts” (28.06.2010., akts Nr. 5-2/1);
2. SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” (29.06.2010., akts Nr. 52/2);
3. Ed uzdevumā veikta Vidzemes energoapgādes komersantu aptauja;
4. 21.09.2010. SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācija”, poligons „Daibe”;
5. 23.09.2010. SIA „Limbažu komunālserviss”;
6. 28.09.2010. SIA „Gulbenes energo”;
7. 16.11.2010.SIA „Banga KPU”;
8. 23.11.2010. SIA „Vangažu avots” (aizstājot plānoto SIA „Rembox”);
9. 25.11.2010. SIA „Alba 5”.
1. 14.04.2010. nosūtīts pieprasījums par grozījumu veikšanu
starpsavienojumu pamatpiedāvājumā SIA „Tele 2” un „Latvijas
Mobilais Telefons” SIA;
2. 14.04.2010. nosūtīts informācijas pieprasījums par starpsavienojuma
pamatpiedāvājumu SIA „Bite Latvija”;
3. 15.04.2010. nosūtīts pieprasījums par grozījumu veikšanu
starpsavienojumu pamatpiedāvājumā SIA „Lattelecom”;
4. 08.09.2010. nosūtīts pieprasījums par grozījumu veikšanu
starpsavienojumu pamatpiedāvājumā SIA „Bite Latvija”;
5. 08.09.2010. nosūtīts pieprasījums par grozījumu veikšanu
starpsavienojumu pamatpiedāvājumā SIA „Tele2”.
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3.6.Elektronisko sakaru komersantu un to sniegto
pakalpojumu saraksta ar teritoriālo sadalījumu
izveide un to uzturēšana
3.7. Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība
3.7.1. Universālā pasta pakalpojumu kvalitātes
pārbaudes
3.7.2. Pakalpojumu kvalitātes mērījumi publiskajos
elektronisko sakaru tīklos

3.7.3. Pārskats par elektronisko sakaru
pakalpojumu kvalitāti 2009.gadā
3.7.4. Pārskats par pasta pakalpojumu kvalitāti
2009.gadā
3.3.8. Atzinums par pārvades sistēmas operatora
neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu
pietiekamību

3.3.9. Atzinums par sadales sistēmas operatora
neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu
pietiekamību

1. – 4.cet.

Regulāri tiek atjaunota informācija saskaņā ar komersantu iesniegtiem
datiem.

Saskaņā ar grafiku

Nosūtītas 2016 kontroles vēstules universālā pasta pakalpojuma (vienkāršās
vēstules) kvalitātes pārbaudēm.
1.Publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā veikti 122970 izsaukumi;
2.Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā veikti 94611izsaukumi;
3.Elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumu pakalpojumu kvalitātes
mērījumiem veikti 124555 izsaukumi;
4.Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā izsūtītas 3098 īsziņas;
5.Publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā starpsavienojumu
pakalpojumu kvalitātes mērījumiem izsūtītas 6024 īsziņas;
6.Operatoru dienestu pārbaudēs veikti 1600 izsaukumi;
7. Pārbaudīti 98 taksofoni;.
8.Apkopoti elektronisko sakaru komersantu pakalpojumu kvalitātes pārskati;
9. Apkopotas elektronisko sakaru komersantu pakalpojumu kvalitātes
deklarācijas
10.161 elektronisko sakaru komersantiem tika izsūtītas vēstules par neprecīzi
iesniegtām atskaitēm un deklarācijām
07.04.2010. pārskats apstiprināts padomes sēdē.

Saskaņā ar grafiku

1.cet.
(P)
1.cet.
(P)
30 dienu laikā pēc
pārvades sistēmas
operatora ziņojuma
saņemšanas (P)

31.03.2010. pārskats apstiprināts padomes sēdē.

21.05.2010. padomes sēdē apstiprināts ziņojums par pārvades sistēmas
operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību
(padomes lēmums Nr.234).

30 dienu laikā pēc sadales 21.05.2010. padomes sēdē apstiprināts ziņojums par sadales sistēmas
sistēmas operatora
operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību
ziņojuma saņemšanas (P) (padomes lēmums Nr.235).
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3.9.1 Sagatavot Komisijas nostāju un informāciju
par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu
sistēmas operatoru neatkarības atbilstību Eiropas
Savienības enerģētikas iekšējā tirgus liberalizācijas
tiesību aktu trešās paketes prasībām

3.cet

25.11.2010. nosūtīts ziņojums padomei.

N3.10.Noslēgto starpsavienojumu līgumu analīze un
uzraudzība

Pēc starpsavienojumu Regulāri tiek atjaunota informācija saskaņā ar komersantu iesniegtiem
līguma vai tā grozījumu datiem.
saņemšanas
1.pusgada laikā ir iesniegti 65 starpsavienojumu līgumu grozījumi un noslēgti
24 jauni starpsavienojumu līgumi.
Četru mēnešu laikā no Enerģētikas nozarē:
3.11. Administratīvo pārkāpumu lietu ierosināšana
pārkāpuma izdarīšanas 28.07.2010. padomes sēdē izskatīta administratīvā pārkāpuma lieta SIA
un izskatīšana
vai konstatēšanas dienas „Conatus BIOenergy”. 28.10.2010. ierosināta administratīvo pārkāpumu
(P)
lieta pret „Green Energy Trio”.
01.11.2010. ierosināta administratīvo pārkāpumu lieta pret „Ventspils
Energo”.
Elektronisko sakaru nozarē:
Ierosinātas un izskatītas padomes sēdēs 97 administratīvo pārkāpumu lietas.
Pasta nozarē:
Ierosinātas un izskatītas padomes sēdēs 12 administratīvo pārkāpumu lietas.
3.12. Lēmuma par administratīvā soda piemērošanu Trīs mēnešu laikā pēc 4 administratīvie sodi pasta nozarē nodoti piespiedu izpildei
lēmuma par
20 administratīvie sodi elektronisko sakaru nozarē nodoti piespiedu izpildei.
izpildes uzraudzība
administratīvā soda
piemērošanu
3.13. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību
Sešu nedēļu laikā
Lēmumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām: piešķiršana-6;
pēc komersanta
anulēšana-1; izsoles rezultāta apstiprināšana-2; tiesību pagarināšana-5 (un 1
piešķiršana
pieprasījuma (P)
atteikts); administratīvā akta izskatīšanas termiņa pagarināšana- 1.
3.14. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana
Trīs nedēļu laikā
Lēmumi par numerācijas lietošanas tiesībām:
pēc komersanta
piešķiršana-62; anulēšana-43; numura saglabāšanas termiņa noteikšana-7;
pieprasījuma (P)
anulēšana un piešķiršana-4; lēmuma atcelšana-1; saistību pagarināšana-1.
3.15. Konkursu (izsoļu) radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesību piešķiršanai organizēšana

Astoņu mēnešu laikā
pēc komersanta
pieprasījuma vai pēc
Komisijas iniciatīvas (P)

1.
2.

15.01.2010. aptauja par radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz 2690MHz turpmāko izmantošanu;
24.02.2010. lēmums Nr.71 „Par izsoles izsludināšanu
radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz –
3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

piešķiršanai”;
24.02.2010. lēmums Nr.72 „Par izsoles komisijas sastāvu
radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz –
3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā”;
17.03.2010.lēmums Nr.94 „Izsoles komisijas priekšsēdētāja palīgu
radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz –
3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību
piešķiršanai izsoles kārtībā”;
31.03.2010. lēmums Nr.120 „par izsoles rezultātu apstiprināšanu un
izsoles uzvarētāja noteikšanu radiofrekvenču spektra joslu
3600MHz-3700MHz/3700MHz-3800MHz viena 14MHz plata
radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā;
09.06.2010. starpziņojums par radiofrekvenču spektra joslu 914MHz
– 915MHz/959MHz – 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanu
konkursa vai izsoles kārtībā (pieņemts lēmums rīkot izsoli);
21.07.2010. lēmums Nr.307 „Par izsoles izsludināšanu
radiofrekvenču spektra joslu 914MHz – 915MHz/959MHz –
960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai”;
21.07.2010. lēmums Nr.308 „Par izsoles komisijas sastāvu
radiofrekvenču spektra joslu 914MHz – 915MHz/959MHz –
960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”;
15.09.2010. lēmums Nr.367 „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un
izsoles uzvarētāja noteikšanu radiofrekvenču spektra joslu 914MHz
– 915MHz/959MHz – 960MHz lietošanas tiesību piešķiršanai
izsoles kārtībā;
27.10.2010. starpziņojums par radiofrekvenču spektra joslu
450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu radiokanālu
lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa vai izsoles kārtībā (pieņemts
lēmums rīkot izsoli).
29.11.2010. starpziņojums par radiofrekvenču spektra joslu
2500MHz – 2570MHz/2620MHz – 2690MHz lietošanas tiesību
piešķiršanu konkursa vai izsoles kārtībā (pieņemts lēmums rīkot
izsoli).
15.12.2010. lēmums Nr.552 par radiofrekvenču spektra joslu
450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu radiokanālu
lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā;
22.12.2010. lēmums Nr.559 „Par izsoles komisijas sastāvu
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3.16. Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošuma sertifikātu izsniegšana, pagarināšana un
anulēšana

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos

3.17. Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošuma un ekspluatācijas atbilstības uzraudzība

Saskaņā ar grafiku

radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz –
467,5MHz divu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles
kārtībā”.
Izsniegti hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāti:
10.02.2010. – SIA „AL Graudi” Šlokenbekas dzirnavu HES;
24.03.2010. – SIA „Pilskalna HES ” Pilskalna HES;
24.03.2010. - SIA „IEVULĪČI” Imantas dzirnavu HES;
14.04.2010. – SIA „Saspēle” Lācīšu HES;
14.07.2010. – SIA „VN Ūdens- dzirnavas” HES „Ūdens Dzirnavas”;
02.11.2010. – SIA „MHK Abuls” Sinoles HES.
Veiktas 18 hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma un ekspluatācijas
pārbaudes.

4.Tarifu analīze un noteikšana
4.1. Komersantu iesniegto tarifu projektu analīze un Četru mēnešu laikā pēc Enerģētikas nozarē:
komersanta iesnieguma
-apstiprināti 9 tarifu projekti:
lēmumu sagatavošana
un tarifu projekta
1. 05.03.2010. – AS „Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas tarifi;
saņemšanas vai Komisijas
2. 07.05.2010. – AS „Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades
ierosinājuma (P)
sistēmas pakalpojumu tarifi;
3. 07.05.2010. – SIA „Windau” koģenerācijas stacijā saražotās
siltumenerģijas tarifi;
4. 15.09.2010. – SIA „ŽĪGURU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas
ražošanas tarifs;
5. 22.09.2010 – SIA „Rebes sitēmas” siltumenerģijas ražošanas tarifs;
6. 13.10.2010. – AS „Latvenergo” ražotnē TEC -1 saražotās
siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi;
7. 13.10.2010.
- AS „Latvenergo” ražotnē TEC -2 saražotās
siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi;
8. 29.11.2010. – SIA „Brēķu studenti” siltumenerģijas ražošanas tarifs;
9. 15.12.2010. – SIA „8 CBR” siltumenerģijas ražošanas un pārvades
tarifi.
Bez tam :
02.06.2010. noteikta lēmuma Nr.247 (AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes
apgādes tarifi) piemērošanas kārtība.
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22.09.2010. noraidīts AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas
pakalpojumu tarifu projekts.
Elektronisko sakaru nozarē:
24.02.2010. par SIA „Bite Latvija” savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo
robežu 2010.-2012.gadā.
Pasta nozarē:
apstiprināti 3 tarifu projekti:
1. 31.03.2010. - valsts AS „Latvijas Pasts” tiešā pasta sūtījumu un liela
apjoma pasta sūtījumu tarifi;
2. 16.06.2010. - valsts AS „Latvijas Pasts” pārrobežu pasta paku
sūtījumu tarifi;
3. 29.11.2010. valsts AS „Latvijas Pasts” iekšzemes pasta paku
sūtījumu tarifi.
Pašvaldību pakalpojumu nozarē:
1. SIA „Kurzemes ainava” atkritumu apsaimniekošanas tarifs apstiprināts
ar 2010.gada 17.februāra padomes lēmumu Nr.59 (protokols Nr.8.,10.p);
2. SIA „Valmieras ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
apstiprināti ar 2010.gada 7.maija padomes lēmumu Nr.177 (protokols
Nr.18.,9.p);
3. SIA „KS Cīrava” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi apstiprināti ar
2010.gada 21.jūlija padomes lēmumu Nr.306 (protokols Nr.26., 1.p);
4. SIA „Priekules pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
apstiprināti ar 2010.gada 2.novembra padomes lēmumu Nr.459
(protokols Nr.40., 16.p);
5. SIA „RENETE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi apstiprināti ar
2010.gada 10.novembra padomes lēmumu Nr.511 (protokols Nr.41.,
19.p);
6. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifi apstiprināti ar 2010.gada 22.decembra padomes lēmumu Nr.558
(protokols Nr.47., 9.p);
7. SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
apstiprināti ar 2010.gada 22.decembra padomes lēmumu Nr.557
(protokols Nr.47.,8.p).
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Atsauktie tarifu projekti:
1. SIA „L&T” 2009.gada 22.decembrī iesniegtais atkritumu
apsaimniekošanas tarifa projekts atsaukts ar komersanta 2010.gada
11.februāra vēstuli Nr.0/1-109;
2. SIA „AADSO” 2009.gada 12.novembrī iesniegtais atkritumu
apglabāšanas tarifa projekts atsaukts ar komersanta 2010.gada 3.marta
vēstuli Nr.1.1-1.1/12;
3. SIA „Eko Rīga” 2009.gada 17.decembrī iesniegtais atkritumu
apsaimniekošanas tarifa projekts atsaukts ar komersanta 2010.gada
8.marta vēstuli Nr.242;
4. SIA „Eko Kurzeme” 2010.gada 11.janvārī iesniegtais atkritumu
apsaimniekošanas tarifa projekts atsaukts ar komersanta 2010.gada
19.marta vēstuli Nr.1-3/34;
5. SIA „Priekules pakalpojumi” 2009.gada 21.decembrī iesniegtais
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts atsaukts ar komersanta
2010.gada 29.marta vēstuli Nr.24;
6. SIA „Mērsraga ūdens” 2010.gada 13.septembrī iesniegtais
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts atsaukts ar komersanta
2010.gada 13.septembra vēstuli Nr.20;
7. SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas
tarifa projekts 2010.gada 1.oktobrī iesniegtais tarifs atsaukts ar
komersanta 2010.gada 4.oktobra vēstuli Nr. 1-4-1/564;
8. SIA „LUKoil Baltija R” 2010.gada 9.decembrī iesniegtais
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts atsaukts ar komersanta
2010.gada 10.decembra vēstuli Nr.02/1809;
9. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2010.gada 21.septembrī
iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts atsaukts ar
komersanta 2010.gada 1.decembra vēstuli Nr. 1-4.1/383..
Noraidītie tarifu projekti:
1. SIA „Veolia vides serviss” tarifs noraidīts ar 2010.gada 10.februāra
padomes lēmumu Nr.53 (protokols Nr.7.,12.p);
2. SIA „Alen” tarifs noraidīts ar 2010.gada 24.februāra padomes lēmumu
Nr.74 (protokols Nr.9.,13.p).
4.2. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma
komponenšu apstiprināšana
4.2. 4.3. Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem

1. cet.
(P)
4.cet. (P)

17.02.2010. padomes sēdē
apstiprinātas obligātā iepirkuma
komponentes.
Lēmums „Par maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
izmantošanu pārvadājumiem noteikšanu 2011.gadam” apstiprināts ar
1.
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noteikšana 2011.gadam
4.3. 4.4. Komersantu iesniegto izmaksu attiecināšanas
modeļu izvērtēšana
4.5. 24.02.2009.MKnoteikumu Nr.198”Noteikumi
par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot
atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas
kārtība”58.punkta izpilde.
5.1. Lietotāju sūdzību par regulējamās nozarēs
sniegtajiem pakalpojumiem izskatīšana

2010.gada 29.novembra padomes lēmumu Nr.535 (protokols Nr.44.,1.p)
Mēneša laikā pēc
Izvērtēts izmaksu attiecināšanas modelis valsts AS „Starptautiskā lidosta
komersanta iesnieguma „Rīga”” (15.12.2010. lēmums Nr.551)
1. un 3.cet. (P)

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos

17.02.2010. un 18.08.2010. padomes sēdē apstiprināts elektroenerģijas
tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem, kas attiecas uz 58.punktā
minētajiem komersantiem.
Enerģētikas nozarē:
saņemti 110 rakstveida iesniegumi, sniegtas atbildes uz 105 iesniegumiem.
Elektronisko sakaru nozarē:
Izskatītas 128 lietotāju sūdzības.
Pasta nozarē:
Izskatītas 15 lietotāju sūdzības.
Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta nozarē:
4 – juridisko personu sūdzības (visas pašvaldību pakalpojumu nozarē);
16 – fizisko personu sūdzības (3 – dzelzceļa transporta nozarē, 13 –
pašvaldību pakalpojumu nozarē);
KRn:
Sagatavota atbildes vēstule par fiziskas personas iesniegumu – pašvaldību
pakalpojumu nozarē.
LRn:
Sagatavota atbilde (08.10.2010.) uz fiziskas personas jautājumiem, kuri
saņemti pa e-pastu, par AS „Rēzeknes siltumtīkli” avīzē „Rēzeknes vēstis”
publicēto paziņojumu par siltumenerģijas tarifu projektu.
PLN (Enerģētikas, Ūdenssaimniecības un Atkritumu apsaimniekošanas
nozarēs):
Izskatīti 55 iesniegumi.

5.1.1. Pārskats par pakalpojumu lietotāju sūdzībām un
pretenzijām 2009.gadā

1.cet.
(P)

Enerģētikas nozarē:
17.03.2010. padomes sēdē apstiprināts Pārskats par enerģijas lietotāju
sūdzībām 2009.gadā.
Pašvaldību pakalpojumu nozarē:
24.03.2010 padomes sēdē apstiprināts Pārskats par pašvaldību pakalpojumu
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5.2. Strīdu izskatīšana

5.3. Universālā pakalpojuma saistību 2010.gadam
elektronisko sakaru un pasta nozarēs uzraudzība

lietotāju sūdzībām 2009.gadā un ievietots Komisijas mājas lapā;
24.03.2010 padomes sēdē apstiprināts pārskats par dzelzceļa transporta
pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2009.gadā un ievietots Komisijas mājas lapā.
Elektronisko sakaru nozarē:
14.04.2010. padomes sēdē apstiprināts pārskats par elektronisko sakaru
pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2009.gadā.
Pasta nozarē:
31.03.2010. padomes sēdē apstiprināts pārskats par pasta pakalpojumu
lietotāju sūdzībām 2009.gadā.
Četru mēnešu laikā no
1. 27.01.2010. lēmums Nr.33 „Par strīda izskatīšanu starp „Latvijas
iesnieguma saņemšanas
Mobilais telefons” SIA un SIA „Tele2”” ;
(P)
2. 04.08.2010. enerģētikas nozarē (siltumapgāde) izskatīts strīds starp
Ē.Brici un SIA „Kuldīgas siltumtīkli”;
3. 08.09.2010. ūdenssaimniecības nozarē izskatīts strīds starp
I.Blūmani un SIA „Zebrenes nami”;
4. 17.03.2010. strīds starp AS „UniCredit Bank” un AS „Latvijas
Gāze”. Strīds izšķirts 09.06.2010;
5. 02.06.2010. strīds starp G.Paškēviču un AS „Sadales tīkls”.
6. 04.08.2010. strīds starp AS „Parex banka” un AS „Latvijas Gāze”.
Strīds izšķirts 20.10.2010.
7. 10.11.2010. izskatīts strīds starp R.Bedinu un AS „Rīgas siltums”.
8. 17.11.2010. ūdenssaimniecības nozarē izskatīts strīds starp
A.Bondaru un SIA „Rīgas ūdens”.
1.-4.cet.
Elektronisko sakaru nozarē:
1.
2.
3.

08.07.2010. saņemta informācija par SIA „Lattelecom” taksofoniem
2010.gada 1.pusgadā;
Veikti SIA „Lattelecom” pakalpojumu kvalitātes mērījumi
(skat.3.7.2. punkta 1. un 7.punktu);
10.01.2011. saņemta informācija par SIA „Lattelecom” taksofoniem
2010.gada 2.pusgadā;

Pasta nozarē:
1. 10.02.2010. lēmums Nr.47 „Par universālā pasta pakalpojuma
saistībām”;
2. Veikta valsts AS „Latvijas Pasts” 57 pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu apsekošana.

30

5.4. Apkopojuma par Konsultāciju dokumentu par
informācijas sniegšanu galalietotājiem veicot
izsaukumus uz citiem publiskajiem telefonu tīkliem
sagatavošana

1.cet.
(P)

1.

2.

31.03.2010. padomes sēdē skatīts Konsultāciju dokuments par
informācijas sniegšanu galalietotājiem veicot izsaukumus uz citiem
publiskajiem telefonu tīkliem;
29.11.2010. Ziņojums par noteikumu projektu „Noteikumi par
brīdinājumu lietotājiem”.

6. Sabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju informēšana un iesaistīšana regulēšanas procesā
6.1. Komisijas 2009. gada publiskā pārskata
sagatavošana
6.2. 6.2. Informācijas par Komisijas darbu izplatīšana
ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību

2.cet.
(P)
1. – 4.cet.

01.06.2010. iesniegts Saeimai Komisijas 2009.gada publiskais pārskats.

Sa:
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pastāvīgi un regulāri tiek sniegta
informācija par Komisijas padomes sēdēs izskatītajiem jautājumiem, kā
arī citām Komisijas darba aktualitātēm. Saņemot plašsaziņas līdzekļu
pārstāvju jautājumus, tiek gatavotas atbildes, sniegtas intervijas.
ESPd:
15.04.2010. preses konference par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti
un sūdzību pārskatu par 2009.gadu; 05.07.2010. dalība EK pārstāvniecības
Latvijā pasākumā par „Digitālo programmu Eiropai”;

6.3. Komisijas mājaslapas internetā pilnveidošana
un modernizēšana
6.3.1. Datnes „Klientu kompass” pilnveidošana:
6.3.2. Informācijas Komisijas mājas lapā
aktualizēšana
6.4. Uzklausīšanas sanāksmes par aktuāliem
regulēšanas jautājumiem

1. – 4.cet.
1. – 4.cet.
1. – 4.cet.

ESPd:
Saturs ir sagatavots ievietošanai tīmekļa vietnē.
Regulāri tiek publiskota informācija par pieņemtajiem padomes lēmumiem
un citiem aktuāliem regulēšanas jautājumiem.
Enerģētikas nozarē:
-organizētas uzklausīšanas sanāksmes:
1. 28.01.2010. - par Tīkla kodeksa projektu;
2. 09.02.2010. - par Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas projektu;
3. 30.03.2010. – par AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales
sistēmas pakalpojumu tarifu projektu;
4. 06.07.2010. – par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
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5.
6.

elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu un
elektroenerģijas tarifu projektu saistītajiem lietotājiem;
05.11.2010.- par AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales
sistēmas pakalpojumu tarifu projektu;
12.11.2010. - par SIA „Green Energy Trio” siltumenerģijas
ražošanas tarifa projektu;

Pašvaldību pakalpojumu un dzelzceļa transporta nozarē:
1. 15.02.2010 - uzklausīšanas sanāksme par
ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas projektu;
2. 16.02.2010 - par SIA „Kurzemes ainava” tarifa projektu;
3. 22.02.2010 - par SIA „Eko Rīga” tarifa projektu;
4. 23.02.2010 - par SIA „Eko Kurzeme” tarifa projektu;
5. 31.05.2010 - par SIA „Eko Kurzeme” tarifa projektu.
Elektronisko sakaru un pasta nozarē:
1. 18.02.2010. - organizēta uzklausīšanas sanāksme par „Noteikumu
par pasta tarifu atlaidēm” projektu;
2. 29.03.2010. - organizēta uzklausīšanas sanāksme par „VAS
„Latvijas Pasts” tiešā pasta sūtījumu un liela apjoma pasta sūtījumu
tarifu projektu;
3. 27.04.2010. - organizēta uzklausīšanas sanāksme par „Noteikumu
par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un
iesniegšanas kārtību” projektu;
4. 31.05.2010. organizēta uzklausīšanas sanāksme par valsts AS
„Latvijas Pasts” pārrobežu pasta paku sūtījumu tarifiem;
5. 31.08.2010. organizēta uzklausīšanas sanāksme par noteikumu
projektu „Noteikumi par brīdinājumu lietotājiem”;
6. 01.11.2010. organizēta uzklausīšanas sanāksme par valsts AS
„Latvijas Pasts” iekšzemes pasta paku sūtījumu tarifiem.
LRn:
Rīkotas uzklausīšanas sanāksmes:
1. 16.02.2010. tika rīkota uzklausīšanas sanāksme par
PAS
„Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas tarifu projektu;
2. 22.02.2010. tika rīkota uzklausīšanas sanāksme par SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
tarifu projektu saistība ar sadzīves atkritumu apglabāšanu poligona
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3.
4.

5.
6.

„Cinīši”;
19.10.2010. tika rīkota uzklausīšanas sanāksme Rēzeknē par AS
„Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu;
20.10.2010. tika rīkota uzklausīšanas sanāksme Dagdā par SIA
„Dagdas komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu;
25.10.2010. tika rīkota uzklausīšanas sanāksme Jēkabpilī par SIA
„Brēķu studenti” siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu;
30.11.2010. tika rīkota uzklausīšanas sanāksme Viļakā par SIA
„Viļakas namsaimnieks” siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu.”.

KRn:
Rīkotas uzklausīšanas sanāksmes:
1. 09.03.2010. par
SIA „Priekules pakalpojumi” iesniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu tarifu aprēķināšanas
metodikas projektu;
2. 17.08.2010.- par SIA „Rebes sistēmas” iesniegto siltumenerģijas
ražošanas tarifa projektu;
3. 01.07.2010 – par SIA „KS Cīrava” iesniegto ūdens apgādes un
kanalizācijas tarifa projektu;
4. 24.09.2010. – par SIA „Priekules pakalpojumi” iesniegto ūdens
apgādes un kanalizācijas tarifa projektu;
5. 20.10.2010.- par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegto
ūdens apgādes un kanalizācijas tarifa projektu.
VRn:
Rīkotas uzklausīšanas sanāksmes:
1. 09.03.2010. par SIA „Valmieras ūdens” iesniegto tarifu projektu;
2. 21.10.2010. par SIA „Renete” iesniegto ūdensapgādes tarifu
projektu;
3. 02.11.2010. par SIA „Rūjienas siltums” iesniegto ūdensapgādes
tarifu projektu;
4. 25.11.2010. par SIA „8CBR” iesniegto siltumenerģijas ražošanas un
pārvades tarifu projektu.
6.5. Konsultāciju dokumenti elektronisko sakaru
nozarē

1. – 4.cet.

1.

19.06.2010. sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī paziņojums
par Konsultāciju dokumentu par balss telefonijas pakalpojumu tirgu
analīzi;
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6.6. Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitātes pārskata par 2009. gadu publiskošana

2. cet.
(P)

15.12.10. sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī paziņojums par
Konsultāciju dokumentu par savienojumu pabeigšanu fiksētajos
tīklos;
3. 29.11.2010. sagatavots un publicēts Latvijas Vēstnesī paziņojums
par Konsultāciiju dokumentu par Regulētu piekļuvi nākamās
paaudzes piekļuves tīkliem.
Sagatavots pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti par
2009.gadu ievietots Komisijas tīmekļa vietnē.

6.7. Ziņojuma par izmaksu aprēķināšanas
metodikas ievērošanu elektronisko sakaru nozarē
sagatavošana un publicēšana laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”
6.8. Ziņojuma par universālā pakalpojuma saistību
tīrajām izmaksām sagatavošana un publicēšana
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
6.1 6.9. Ziņojuma par elektroenerģijas sistēmas
operatora darbības uzraudzības rezultātiem
sagatavošana un publicēšana
6.10. Ziņojuma par dabasgāzes apgādes sistēmas
darbības aspektu uzraudzības rezultātiem
sagatavošana un publicēšana

4.cet.
(P)

10.11.2010. izskatīts padomes sēdē.
16.11.2010. publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

4.cet.
(P)

02.11.2010. izskatīts padomes sēdē.
09.11.2010. publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.cet.
(P)

Ziņojums apstiprināts 25.08.2010. padomes sēdē un publicēts Komisijas
tīmekļa vietnē

4.cet.
(P)

Ziņojums apstiprināts 18.08.2010. padomes sēdē un publicēts Komisijas
tīmekļa vietnē.

2.

6.11.Komisijas izdoto tiesību aktu un citu
dokumentu publicēšana laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un attiecīgās pašvaldības vietējā
laikrakstā

Normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos

Publicēšana nodrošināta regulāri.

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

Tika regulāri nodrošināta apmeklētība- atbalstot darbinieku apmācību dažāda
veida un rakstura semināros, kursos, mācību ciklos u.c. mācību pasākumos –
kopā 88 pasākumi, (sedzot dalības maksu no Komisijas budžeta līdzekļiem
52 gadījumos un dalības maksa tika segta no valsts budžeta līdzekļiem
38 gadījumos vai arī tika piesaistīts ārējais finansējums (no tiem 27 Valsts
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administrācijas skolas (VAS) kursi, 2 Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas
organizētais pasākums, 5 Tieslietu ministrijas organizētais pasākumi un
4 Francijas Kultūras centra un VAS franču valodas kursi).
Ed:
27.04.2010. – seminārs reģionālo nodaļu darbiniekiem par Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
15.06.2010. - seminārs par Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodiku.
ESPd:
30.04.2010. - seminārs SPRK darbiniekiem „Par izmaiņām Eiropas
elektronisko sakaru nozares regulējošā ietvarā”
12.11.2010. seminārs SPRK darbiniekiem „Par regulētu piekļuvi nākamās
paaudzes piekļuves tīkliem”
Jd:
02.06.2010. - seminārs „Dzīvojamās mājas īpašnieka un pārvaldnieka
tiesiskās attiecības”
14.04.2010. - seminārs „Atlīdzinājums administratīvajā procesā”.
20.09.2010. - apmācības par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un
ieviešanas kontroles informācijas sistēmu (ESTAPIKS).
21.-22.10.2010. - Administratīvais process iestādē un administratīvo
pārkāpumu lietvedība.
09.11.2010. - Argumentācijas praktiskais pielietojums.
03.12.2010. - Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
2010.gada judikatūra.
20.08.2010. – Iepirkumu apstrīdēšanas kārtība
pirms un pēc iepirkuma līguma noslēgšanas
26.08.2010. – Nepamatoti lēti piedāvājumi publiskajā iepirkumā – aktuālās
problēmas un to risinājumi
31.08.2010. – Uzņēmuma, iestādes iekšējo normatīvo aktu un protokolu
izstrāde
07.09.2010. – Publiskā iepirkuma likuma grozījumi
09.09.2010. – Korupcijas novēršana
30.09.2010. – Administratīvais process iestādē
26.10.2010. – Iekšējā kontrole
15.12.2010. – Paziņošanas likums
Ad:
23.03.2010. – seminārs „Dokumentu pārvaldība Komisijā”;
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28.05.2010 – seminārs „Aktuālie jautājumi valsts civildienestā”;
15.06.2010. – seminārs „Ierobežotas pieejamības informācijas aprite
Komisijā”;
09.06.2010 – seminārs „Publiskā iepirkuma likuma grozījumi”;
09.09.2010 – seminārs „Korupcijas novēršana”;
05.10.2010 – kursi „Iekšējās kontroles izveide”;
27.10.2010. – seminārs „Valsts noslēpuma objektu aprite un aizsardzības
nodrošināšana, pretizlūkošanas pasākumi darbā ar valsts noslēpumu”;
07.12.2010 – seminārs ”Administratīvais process iestādē”.
7.2. Komisijas sadarbība
7.2.1. Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un
citu valstu regulatoriem

Saskaņā ar plānu

Sadarbības aktivitātes:
01.03.2010. Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas,
Kazahstānas Enerģētikas regulatoru vizīte SPRK pieredzes pārņemšanai
ERRA/ES Inogate tehniskās palīdzības programmas ietvaros.
18.-19.02.2010. 1) Seminārs Ukrainas ESP regulatoram par regulēšanas
sistēmu Latvijā; ES ietvara direktīvas ieviešanu; tirgus analīzes procedūrām.
Divpusējā sadarbības plāna apspriešana. 2) Sadarbības memoranda
parakstīšana ar Ukrainas ESP regulatoru .
03.-04.06.2010. Baltijas Elektroenerģijas tirgus mini-forums un darba grupu
sanāksmes.
18.-20.05.2010. Prezentācijas starptautiskā konferencē Kijevā par aktuāliem
ES regulēšanas un radiofrekvenču izmantošanas jautājumiem; nākamās
paaudzes tīkliem; pakalpojumu kvalitāti
(SPRK un NKRZ sadarbības līguma ietvaros).
04.06.2010. Publicēts Transparency dgr. gala ziņojums.
23.-24.09.2010. Baltijas valstu ESP regulatoru gadskārtējā darba sanāksme.
30.09.-1.10.2010. Baltijas Elektroenerģijas tirgus mini-forums un darba
grupu sanāksmes.
01.10.2010. Baltijas regulatoru/PSO vienošanās par pārrobežu jaudu
piešķiršanas sistēmas uzlabošanu.
04.10.2010. SPRK pieredze enerģētikas sektora regulēšanu. (ES
INOGATE/SEMISE projekts 6 valstu pārstāvju vizīte SPRK).
- Dalība CEER/ERGEG/ACER, I/ERG/BEREC, CERP, ERRA darba grupās,
komentēti dokumenti, nosūtītas >40 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 Dabas gāzes dgr.; EK RAIL NEB's dgr.
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7.2.2. Sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstiskām
organizācijām ārējo sakaru jautājumos

1. – 4. cet.

(dzelzceļa pasažieru pārvadāj.).
- Dalība EK aktivitātēs, t.sk.: tirgus uzraudzība elektronisko sakaru nozarē;
Baltijas starpsavienojumu plāns enerģētikā (BEMIP); 3.enerģētikas pakete;
Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) un
Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) izveides procesā.
- Sadarbība ar NARUC.
- Sadarbība ar ITU.
- Dalība ANO Eiropas ekonomiskās komisijas (UNECE) dzelzceļa transporta
komisijas darba grupas sanāksmēs.
- Dalība ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Enerģētikas komisijas sesijā
par ilgtspējīgu enerģētikas attīstību.
- Sadarbība ar citu valstu regulatoriem/ TAIEX – SPRK ekspertīze ES nozarē
(4 pasākumi: Austrumu partnerības valstu, Ukrainas, Kosovas, Horvātijas
regulatoriem.
- Regulāra informācijas apmaiņa ar citu ES valstu regulatoriem par dažādiem
regulēšanas jautājumiem, aizpildot elektroniskus informācijas pieprasījumus,
aptaujas, atjaunojot datus, u.c.
- Konsultācijas, prezentācijas ES Partnerattiecības valstu regulatoriem.
- SPRK kā Baltijas elektrības reģionālās iniciatīvas (ERI) atbildīgā regulatora
pienākumi, t.sk. ceturkšņa atskaišu iesniegšana ERGEG; informācijas
sagatavošana
par Baltijas reģionu ERGEG gada pārskatam/RI
konferencei/ERGEG mājas lapai/EK pētījumam "Study on the Regional
Initiatives", informācijas apmaiņa starp Baltijas valstu regulatoriem un citiem
elektrības tirgus dalībniekiem.
16.04.2010. Darba apspriede Viļņā par Lietuvas sabiedrisko pakalpojumu
regulatora darba pieredzi ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas
nozaru regulēšanā.
Kopumā SPRK darbinieki piedalījās 87 pasākumos ārpus Latvijas robežām,
t.sk. 22 pasāk. izdevumus pilnībā vai daļēji sedza EK (semināri, piedalīšanās
darba grupās, EK/regulatoru sanāksmēs). Notika 24 uzstāšanās (par
aktuāliem elektronisko sakaru un pasta jautājumiem; Baltijas reģiona
elektroenerģijas tirgus attīstību; gāzes piegāžu drošību; Universālā
pakalpojuma nodrošināšanas modeli, īpaši pasta nozares kontekstā; Latvijas
pieredzi daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā).
1. Sadarbība ar EM, SM, ĀM, Dzelzceļa administrāciju, Latvijas institūtu par
starptautiskās sadarbības jautājumiem.
2. Dalība ĀM OECD KP.
3. Sadarbība ar Latvijas pārstāvniecību ES 3.enerģētikas paketes, pārkāpumu
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procedūru jautājumos.
4. Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām Latvijā.
7.2.3. Sadarbība ar Konsultatīvo padomi
7.3. Iekšējo auditu veikšana

Pēc nepieciešamības
Saskaņā ar plānu
1. – 4. cet.

7.4..Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana

1. – 4. cet

2010.gadā veikti auditi:
1. 11.02.2010. Korupcijas draudu novēršana;
2. 10.05.2010. Valsts nodevas iekasēšana, uzskaite un kontrole;
3. 31.03.2010. Publiskais iepirkums;
4. 24.09.2010. Licenču un regulējamo nozaru nosacījumu izpildes
uzraudzība;
5. 10.11.2010.Datorprogrammu uzturēšana, licencēšana un uzraudzība;
6. 30.11. 2010. Padomes sēžu sagatavošana un norise;
7. uzsākts 5.11.2010. Sabiedrības informēšana, publicitāte, viedokļu
izzināšana, lēmumu publicēšana
Komisijas iekšējā tīmekļa vietnē serv.4 dokumentu reģistra aktualizācijas
process

7.5. Dokumentu pārvaldības sistēmas pilnveidošana
7.6. 7.5.1. Komersantu atskaišu ievades sistēmas
izveidošana

4.cet.

Izstrādāta ievades sistēmas tehniskā specifikācija
1.

7.6. Komisijas pārstāvība tiesvedības procesos

Saskaņā ar tiesvedības
procesa virzību
2.
3.

4.

5.

04.01.2010. sagatavots rakstveida paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par Cēsu novada pašvaldības pieteikumu par Vidzemes
regulatora 05.03.2009. lēmuma Nr.3 par SIA „CB” tarifu projektu
atcelšanu; 07.09.2010. piedalīšanās tiesas sēdē.
06.01.2010. piedalīšanās Administratīvās rajona tiesas sēdē par SIA
„Enefit” pieteikumu par Komisijas 19.12.2007. lēmumu Nr.602
28.01.2010. un 03.06.2010. piedalīšanās Administratīvajā rajona tiesā
Rīgas tiesu namā par SIA „Finors Telekom” pieteikumu par Komisijas
12.11.2008. lēmuma Nr. E.39-272/418 „Par administratīvā pārkāpuma
lietu Nr.E39-272”. Tiesa 03.06.2010. atstāja bez izskatīšanas SIA
„Finors Telekom” pieteikumu.
13.01.2010., 25.03.2010. un 08.04.2010. piedalīšanās Rīgas pilsētas
Centra rajona tiesā par SIA „Lattelecom” prasību pret SIA „Baltkom
TV SIA” par zaudējumu atlīdzību un parāda piedziņu.
13.01.2010. piedalīšanās Administratīvajā rajona tiesā biedrības
„Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas”
pieteikumā par Rīgas pilsētas regulatora 13.07.2007. lēmuma par SIA
„Rīgas ūdens” tarifiem atcelšanu. Pieteikums noraidīts.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

20.01.2010. un 17.03.2010. piedalīšanās Administratīvajā rajona tiesā
par SIA „Latgales enerģija” pieteikumu par Latgales regulatora
11.10.2007. lēmuma Nr.26 par licenču zonu pārņemšanu atcelšanu.
Pieteikums noraidīts. 25.05.2010. sagatavots paskaidrojums
Administratīvajai apgabaltiesai.
25.01.2010. sagatavota apelācijas sūdzība par Administratīvās rajona
tiesas 2010. gada 6.janvāra spriedumu lietā Nr.A42570208 Nr.A283409/16 (SIA Enefit).
25.01.2010., 24.03.2010., 02.08.2010. piedalīšanās Administratīvajā
rajona tiesā par J.Garbuzovas u.c. pieteikumu par Ventspils regulatora
06.10.2008.lēmuma par SIA „Ūdeka” tarifiem atcelšanu.
10.02.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi AT Senāta
Administratīvo lietu departamentam saistībā ar Komisijas kasācijas
sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 26.09.2008.gada spriedumu
lietā Nr.A42379306. AT spriedums 11.03.2010., Komisijas kasācijas
sūdzība noraidīta.
14.02.2010. un 29.04.2010. piedalīšanās tiesas sēdēs K.Bružuka u.c.
pieteikumā par Rīgas rajona regulatora 20.04.2008. lēmuma par SIA
„Forma Tress” tarifiem atcelšanu. Pieteikums apmierināts. Komisija
sagatavojusi apelācijas sūdzību.
18.02.2010. piedalīšanās Administratīvās tiesas sēdē par AS
„Latvenergo” pieteikumu par Komisijas 16.01.2008. lēmumu Nr.13
saistībā ar AS „Latvenergo” strīdu ar I.Šenku
26.02.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi par ar A.Jaunzema
2010.gada 11.janvāra pieteikumu (lieta Nr.A43003710).
04.03.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi Administratīvajai
rajona tiesai lietā par A.Apšas pieteikumu.
08.03.2010. sagatavots rakstveida paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par AS „Baltijas Ekspresis” pieteikumu par Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009. gada 25. novembra lēmuma
Nr. 392 (Prot.Nr.45) „Par maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 2010. gadam noteikšanu”
atzīšanu par prettiesisku un tā atcelšanu.
06.04.2010. sagatavots rakstveida paskaidrojums Administratīvajai
apgabaltiesai par SIA „Tele2” pieteikumu par Komisijas 27.01.2010.
lēmuma Nr.33 „Par strīda izskatīšanu starp „Latvijas Mobilais
telefons” SIA un SIA „Tele2”” atcelšanu.
07.04.2010., 02.06.2010., 15.09.2010. piedalīšanās tiesas sēdēs
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

Administratīvajā rajona tiesā M.Mežakas pieteikumā par Aizkraukles
novada regulatora 29.12.2008. lēmuma par SIA „Skrīveru saimnieks”
tarifiem atzīšanu par prettiesisku. 27.05.2010. sagatavots atzinums
tiesai. Tiesvedība izbeigta.
14.04.2010., 11.08.2010., 22.09.2010. piedalīšanās Administratīvajā
apgabaltiesā par S.Leskas pieteikumu par Valmieras regulatora
18.06.2008. lēmuma Nr.4 par ūdensapgādes tarifiem atcelšanu.
Pieteikums noraidīts. 29.12.2010. sagatavots paskaidrojums par
kasācijas sūdzību.
15.04.2010. piedalīšanās Administratīvajā apgabaltiesā SIA „Latgales
enerģija” pieteikumā par Latgales regulatora 03.06.2008. lēmuma
Nr.10 par licenču anulēšanu atcelšanu. Pieteikums noraidīts.
11.05.2010. piedalīšanās Administratīvās rajona tiesas sēdē par SIA
„DAM Property Investments” pieteikumu par Komisijas 06.06.2008.
lēmumu Nr.205
27.05.2010. piedalīšanās Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu
namā (Lielā iela 4, Liepāja) par AS "Baltijas Ekspresis" pieteikumu
par Komisijas 28.11.2008. lēmuma Nr.451 "Par maksas par publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem
2009.gadam noteikšanu" atcelšanu. Tiesas 17.06.2010 spriedums
labvēlīgs Komisijai.
17.05.2010. piedalīšanās Administratīvajā apgabaltiesā I.Šiškinas
pieteikumā pret Rīgas pilsētas regulatoru par administratīvā akta
izdošanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Tiesvedība izbeigta.
08.06.2010. dalība z/s „Dzirnavas” un MHEA sūdzības izskatīšanā.
Tiesas lēmums par sūdzības noraidīšanu 09.06.2010.
11.06.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi par I.Priedīša
2009.gada 24.jūlija pieteikumu (lietā Nr.A420632610)
18.06.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi par z/s „Dzirnavas”
un MHEA 06.05.2010. pieteikumu.
12.08.2010. piedalīšanās Administratīvajā apgabaltiesā par SIA
„Denata” apelācijas sūdzību par Komisijas 16.04.2008. lēmumu
Nr.E39-209/135 „Par administratīvā pārkāpuma lietu E39-209”
atcelšanu. Tiesa atstāja bez izskatīšanas SIA „Denata” apelācijas
sūdzību.
16.08.2010. piedalīšanās Administratīvā rajona tiesas sēdē par SIA
„Bonts” pieteikumu par Komisijas 16.01.2008. lēmumu Nr.14
27.08.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi Administratīvajai
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28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

apgabaltiesai par AS „Sadales tīkls” pieteikumu par Komisijas
19.06.2010. lēmumu Nr.284 „Par lēmuma pieņemšanas termiņa
pagarināšanu”
22.10.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi Administratīvajai
apgabaltiesai par AS „Sadales tīkls” pieteikumu par Komisijas
18.08.2010. lēmumu Nr.335 „Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu
akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”
05.11.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi par AS „Sadales
tīkls” pieteikumu Administratīvajai apgabaltiesai par Komisijas
25.08.2010. lēmumu Nr.350 „Par strīda starp Guntaru Paškēviču un
akciju sabiedrību „Sadales tīkls” izšķiršanu”
10.11.2010. piedalīšanās Administratīvā rajona tiesā par SIA „Baltkom
TV SIA” pieteikumu par Komisijas 17.12.2008. lēmuma Nr.469 „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” vienreizējo maksu
par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu” atcelšanu.
Tiesa pārcelta uz 12.01.2011.
26.11.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi Administratīvajai
apgabaltiesai par AS „Sadales tīkls” pieteikumu par Komisijas
22.09.2010. lēmumu Nr.379 „Par akciju sabiedrības „Sadales tīkls”
elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu”
06.12.2010. piedalīšanās Administratīvās apgabaltiesas sēdē par
A..Jaunzema 2010.gada 11.janvāra pieteikumu (lieta Nr.A43003710).
29.12.2010.
sagatavoti
papildu
rakstveida
paskaidrojumi
Administratīvajai apgabaltiesai par AS „Sadales tīkls” pieteikumu par
Komisijas 22.09.2010. lēmumu Nr.379 „Par akciju sabiedrības
„Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu
projektu”
29.12.2010. sagatavoti rakstveida paskaidrojumi Administratīvajai
rajona tiesai par SIA „L53” pieteikumu par labvēlīga administratīvā
akta izdošanu.
31.08.2010. piedalīšanās Administratīvās apgabaltiesas tiesas sēdē par
SIA „Latgales enerģija” pieteikumu par Latgales pašvaldību regulatora
09.11.2007. lēmuma atcelšanu. Pieteikums noraidīts.
12.10.2010. piedalīšanās Administratīvās rajona tiesas sēdē par AS
„Latvenergo” pieteikumu par Komisijas 25.03.2009. lēmuma Nr.60
par AS „Latvenergo” TEC-2 siltumenerģijas un elektroenerģijas
tarifiem atcelšanu. Pieteikums noraidīts.
14.12.2010. piedalīšanās Administratīvās rajona tiesas sēdē par
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R.Bedina pieteikumu par Komisijas 01.04.2009. lēmuma Nr 73 par AS
„Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifiem atcelšanu. Pieteikums
noraidīts.
7.7. Komisijas budžets
7.7.1 2010.gada budžeta izpildes rezultāti

7.7.2 2011.gada budžeta projekts un Rīcības plānā
2011.gadam iekļaujamie uzdevumi

1.cet.- 4.cet. (P)

3.,4.cet. (P)

7.8. Darba vides pilnveidošana

1.- 4. cet.

7.9. Valsts iepirkumu organizēšana un
nodrošināšana

1.- 4. cet.

14.04.2010. padomes sēdē izskatīti 1.ceturkšņa budžeta izpildes
rezultāti (prot. Nr. 16, 15p);
2. 21.07.2010. padomes sēdē izskatīti 2.ceturkšņa budžeta izpildes
rezultāti (prot. Nr. 27, 10p);
3. 13.10.2010. padomes sēdē izskatīti 3.ceturkšņa budžeta izpildes
rezultāti (prot. Nr. 37, 18p);
4. 09.02.2011. padomes sēdē tiks izskatīti 4.ceturkšņa
budžeta
izpildes rezultāti
1. 20.10.2010. padomes sēdē apstiprināts 2011.gada budžeta
pieprasījums (padomes lēmums Nr. 417, prot. Nr. 38, 18p)
2. 13.01.2011. iesniegti GFN Rīcības plānā 2011.gadam iekļaujamie
uzdevumi..
Komisijas reģionālās struktūrvienības Cēsīs, Saldū un Daugavpilī tika
nodrošinātas un apgādātas ar darbam nepieciešamo jaunas 6 darbavietas.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšanalīguma izpildītājs Telekom Baltija, AS;
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu nodrošināšanalīguma izpildītājs LMT, SIA;
Degvielas iegāde- līguma izpildītājs Lukoil Baltija, SIA;
Biroja tehnikas toneru kasetņu piegāde un uzpilde-līguma izpildītājs
Signe Ltd, SIA;
Kancelejas preču piegāde – izpildītājs Daiļrade Expo;
Tīkla infrastruktūras un informācijas tehnoloģiju sistēmu drošības audits
– izpildītājs Check-IT;
Konkurss par 3 jaunu automobiļu pilna servisa nomu – izpildītājs
Transporent;
Darbinieku veselības apdrošināšana-līguma izpildītājs Baltijas
apdrošināšanas nams;
Iepirkumu procedūra Komandējumu nodrošināšanu Komisijas
darbiniekiem (noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA „Jēkaba aģentūra”,
SIA „Ceļojumu birojs „Express Travel”, SIA „Kaleva Travel”);
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10. Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana –
izpildītājs SIA Softikom;
11. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas
izvietošana un pieslēgšana – izpildītājs SIA Telia Latvja;
12. Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja transporta parka vadības
pakalpojuma izmaksu noteikšana – izpildītājs A/S BDO;
13. Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja informācijas tehnoloģiju
un elektronisko sakaru pakalpojuma izmaksu noteikšana – izpildītājs SIA
Agile&CO;
14. Balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšana fiksētajā elektronisko
sakaru tīklā – izpildītājs SIA Telekom Baltija;
15. Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ierīkoto sistēmas
pieslēgumu izmaksu izvērtējums – iepirkums pārtraukts;
16. Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbalsta funkciju
pieejamību tirgū – izpildītājs SIA PKC;
17. Iespējamo elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursa
pretendentu viedokļu noskaidrošana par konkursu – izpildītājs SIA
Ernest&Young Baltic;
18. Elektronisko sakaru pakalpojumu kontroles sistēmas apkalpošana –
izpildītājs SIA Belam Rīga;
19. Viena disku masīva iegāde SPRK darba vajadzībām – noslēdzies bez
rezultātiem;
20. Interneta pakalpojumu sniegšana Pasūtītāja darba vajadzībām –
izpildītājs SIA Latnet serviss;
21. 16 (sešpadsmit) stacionāro datortehnikas komplektu ar programmatūru
un 6 (seši) portatīvo datoru iegāde SPRK darba vajadzībām – noslēdzies
bez rezultātiem

Saīsinājumi: EK- Eiropas Komisija, MK – Ministru kabinets, Ed – Enerģētikas departaments, ESPd – Elektronisko sakaru un pasta departaments, PDzd – Pašvaldību pakalpojumu un
dzelzceļa transporta departaments, EAd – Ekonomiskās analīzes departaments, Jd – Juridiskais departaments, ĀSn – Ārējo sakaru nodaļa, IAn – Iekšējā audita nodaļa, Ad –
Administratīvais departaments, SAn – Sabiedrisko attiecību nodaļa, LRn- Latgales reģiona nodaļa, KRn – Kurzemes reģiona nodaļa, VRn- Vidzemes reģiona nodaļa, (P) – padomes
lēmums.
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