
 
 

 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS  

2019. GADA RĪCĪBAS PLĀNS 

1 2 3. 4. 

N.p.k. Uzdevums Statuss 
Jautājums 
izskatāms 

padomes sēdē 

1. ENERĢĒTIKA 

1.1. Tarifu projekti     

1.1.1. Gaso, AS (sadale)     

1.1.2. Latvijas Gāze, AS (dabasgāzes cena saistītajiem lietotājiem)     

1.1.3. Conexus Baltic Grid, AS  (uzglabāšana)     

1.1.4. Augstsprieguma tīkls, AS (pārvade)     

1.1.5. Obligātā iepirkuma komponenšu apstiprināšana     

1.1.6. LKP Solutions, SIA Vērtēšanā   

1.1.7. Auces komunālie pakalpojumi, SIA Vērtēšanā 31.01.2019. 

1.1.8. Krāslavas nami, SIA Vērtēšanā 04.04.2019. 

1.1.9. Dobeles Eko, SIA Vērtēšanā 07.03.2019. 

1.1.10. Baložu siltums, SIA Vērtēšanā 17.01.2019. 

1.1.11. Rīgas siltums, AS (ražošana) Vērtēšanā 07.03.2019. 

1.1.12. Conexus Baltic Grid, AS  (pārvade) Vērtēšanā 31.01.2019. 

1.1.13. Daugavpils siltumtīkli, SIA Pieņemts lēmums 07.01.2019. 



 
 

 

1.1.14. Rīgas siltums, AS (siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs) Vērtēšanā 14.03.2019. 

1.1.15. Zemgales enerģijas parks, SIA   14.02.2019. 

1.1.16. Daugavpils siltumtīkli, SIA   14.02.2019. 

1.1.17.  Iecavas siltums   31.01.2019. 

1.2. Metodikas     

1.2.1. 
Grozījumi obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas 
metodikā     

1.2.2. 
Grozījumi  elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodikā      

1.2.3. 
Grozījumi  elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodikā     

1.2.4. Grozījumi koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā 
05.07.2018. izsludināta publiskā 

konsultācija   

1.2.5. 
Grozījumi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodikā 

05.07.2018. izsludināta publiskā 
konsultācija   

1.2.6. 
Grozījumi  dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodikā  Izstrādes procesā    

1.3. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti     

1.3.1. Dabasgāzes sadales sistēmas pieslēguma noteikumi Izstrādes procesā  31.05.2019. 

1.3.2. 

Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna 
ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un 
dabasgāzes lietotājiem  

20.12.2018. izsludināta publiskā 
konsultācija 14.03.2019. 



 
 

 

1.3.3. 
Grozījumi vispārējās atļaujas noteikumos enerģētikas nozarē 
pieprasījuma reakcijas regulējuma ieviešanas rezultātā 

Grozījumu projekts ir izstrādāts un 
saskaņots ar JD. Ņemot vērā Tīrās 

enerģijas pakotnes ieviešamās 
izmaiņas ES regulēšanas vidē, EM 
virza grozījumus Elektroenerģijas 

tirgus likumā, kuros ir paredzēta tai 
skaitā pieprasījuma 

reakcijas apstiprināšanas termiņa 
pārcelšana, līdz ar ko faktiskais 

attiecīgo grozījumu apstiprināšanas 
termiņš ir pagarināms   

1.3.4. Agregatoru reģistrācijas noteikumi 

Noteikumu projekts ir izstrādāts un 
saskaņots ar JD. Ņemot vērā Tīrās 

enerģijas pakotnes ieviešamās 
izmaiņas ES regulēšanas vidē, EM 
virza grozījumus Elektroenerģijas 

tirgus likumā, kuros ir paredzēta tai 
skaitā pieprasījuma 

reakcijas apstiprināšanas termiņa 
pārcelšana, līdz ar ko faktiskais 

attiecīgo noteikumu apstiprināšanas 
termiņš ir pagarināms.   

1.3.5. Noteikumi par Elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu     

1.3.6. 
Grozījumi 21.12.2017. lēmumā Nr.1/36 “ Informācijas iesniegšanas 
noteikumi enerģētikas nozarē”    28.02.2019. 

1.3.7. Priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Enerģētikas likumā”      



 
 

 

1.3.8. 
Vienotie reģionālā dabasgāzes tirgus dabasgāzes pārvades 
sistēmas lietošanas noteikumi   26.09.2019. 

1.3.9. Vienoie reģionālā dabasgāzes tirgus balansēšanas noteikumi   26.09.2019. 

1.4. Tīkla kodeksi     

1.4.1. Regula (ES) 2015/1222     

1.4.1.1. 

Grozījums elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora 
priekšlikumā starpzonu jaudas piešķiršanai un citiem pasākumiem, 
kas attiecas uz vairāk nekā vienu nominēto elektroenerģijas tirgus 
operatoru Latvijas tirdzniecības zonā Vērtēšanā 24.01.2019. 

1.4.1.2. 
Koordinētas pārdispečēšanas un kompensācijas tirdzniecības 
metodika Pieņemts  lēmums 17.01.2019. 

1.4.1.3. Kopīgās metodikas plānotās apmaiņas aprēķināšanai Vērtēšanā 14.02.2019. 

1.4.1.4. 
Pārdispečēšanas vai kompensācijas tirdzniecības izmaksu dalīšanas 
metodika Vērtēšanā 13.06.2019. 

1.4.2. Regula (ES) 2016/1719     

1.4.2.1. Pārslodzes ieņēmumu sadalīšanas metodika  Pieprasīti grozījumi 06.12.2018.   

1.4.2.2. 
Ilgtermiņa pārvades tiesību garantēšanas un atlīdzināšanas 
izmaksu dalīšanas metodika  Nav saņemts   

1.4.2.3. Jaudas aprēķināšanas metodika  Nav saņemts   

1.4.2.4. Starpzonu jaudas sadalīšanas metodika Nav saņemts   

1.4.3. Regula (ES) 2016/1388     

1.4.3.1. Tīkla pieslēguma prasības elektroenerģijas lietotājiem  Izvērtēšanā 28.02.2019. 

1.4.3.2. 
Tīkla pieslēguma prasības augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un 
līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem  Izvērtēšanā 14.03.2019. 

1.4.4. Regula (ES) 2017/1485     



 
 

 

1.4.4.1. 
Galvenās organizatoriskās prasības, lomas un atbildība attiecībā uz 
datu apmaiņu Pieņemts lēmums 11.01.2019. 

1.4.4.2. Metodika, kā koordinē darbības drošības analīzi Lēmumu pieņems ACER   

1.4.4.3. 

Metodika, kā novērtēt elektroenerģijas ražošanas moduļu, 
pieprasījumietaišu un tīkla elementu būtiskumu atvienojumu 
koordinācijas ziņā, kuri atrodas pārvades sistēmā vai sadales 
sistēmā, tostarp slēgtās sadales sistēmās Vērtēšanā   

1.4.5. Regula (ES) 2017/2195      

1.4.5.1. 

Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu apmaiņai ar 
balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar 
manuālu aktivizāciju Vērtēšanā   

1.4.5.2. 

Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu apmaiņai ar 
balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar 
automātisku aktivizāciju Vērtēšanā   

1.4.5.3. 
Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu nebalansa ieskaita 
procesam 16.11.2018. pieprasīti grozījumi 14.03.2019. 

1.4.5.4. 
Metodika, kā klasificējami balansēšanas enerģijas solījumu 
aktivizācijas nolūki Vērtēšanā   

1.4.5.5. Metodika, ar ko nosaka cenas balansēšanas enerģijai Vērtēšanā   

1.4.5.6. 
Priekšlikums par kopīgiem norēķinu noteikumiem, kas piemērojami 
visām nodomātām enerģijas apmaiņām Vērtēšanā   

1.4.5.7. 
Priekšlikums, kurā sīkāk norāda un saskaņo nebalansa norēķinu 
elementus Vērtēšanā   

1.4.5.8. 
Balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamie noteikumi un 
balansatbildīgajām pusēm piemērojamie noteikumi Vērtēšanā 28.02.2019. 

1.4.6. Regula (ES) 2017/2196     

1.4.6.1. 
Noteikumi, kas nosaka aizsardzības pakalpojumu sniedzēju darbību 
uz līguma pamata Vērtēšanā   



 
 

 

1.4.6.2. 
Noteikumi, kas nosaka atjaunošanas pakalpojumu sniedzēju 
darbību uz līguma pamata Vērtēšanā   

1.4.6.3. 

Saraksts ar nozīmīgiem tīkla lietotājiem, kuri atbildīgi par 
pasākumiem, kas izriet no Regulas (ES) 2016/631, (ES) 2016/1388 
un (ES) 2016/1447 Nav saņemts   

1.4.6.4. 
Noteikumi, kas attiecas uz tirgus darbību apturēšanu un 
atjaunošanu Vērtēšanā   

1.4.6.5. 
Noteikumi nebalansa norēķiniem un balansēšanas enerģijas 
norēķiniem tirgus darbību apturēšanas gadījumā Vērtēšanā   

1.4.7. Regula (ES) 2017/460     

1.4.7.1. Atsauces cenas noteikšanas metodikas noteikšana 
Atkārtota vērtēšana pēc 

precizējumiem    

1.4.7.2. 

Galīgā apspriešana par ierosinātās atsauces cenas metodiku, 
provizorisko informāciju par PSO atļautiem ieņēmumiem un 
mērķieņēmumiem, pārvades pakalpojumu ieņēmumiem un 
pārvades pakalpojumu ieņēmumu savstarpējo attiecību, 
informāciju par resursbāzētiem pārvades tarifiem un nepārvades 
tarifiem, informāciju par izmaiņām pārvades tarifos un provizorisko 
informāciju par fiksētas maksājamās cenas pieeju (ja tādu iecerēts 
piemērot)     

1.4.7.3. Galīgās apspriešanas dokumentu nosūtīšana ACER     

1.5. Licences     

1.5.1. Ilūkstes siltums, SIA Pieņemts lēmums 17.01.2019. 

1.5.2. Kocēnu komunālā saimniecība, SIA Pieņemts lēmums 11.01.2019. 

1.5.3. Madonas siltums, SIA   21.02.2019. 

1.5.4. Komunālserviss TILDe, SIA Nosūtīta papildu informācija 07.03.2019. 

1.5.5. Ķekavas nami, SIA     



 
 

 

1.5.6. VEF, AS (grozījumi)     

1.5.7. Sadales tīkls, AS (grozījumi)     

1.6. Sistēmas operatoru atbilstības izvērtējums     

1.6.1. 
Elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstības 
sertificēšanas un neatkarības prasībām izvērtēšana     

1.6.2. 
Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora atbilstības neatkarības 
prasībām izvērtēšana     

1.6.3. 
Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora 
atbilstības sertificēšanas un neatkarības prasībām izvērtēšana     

1.6.4. 
Dabasgāzes sadales sistēmas operatora atbilstības neatkarības 
prasībām izvērtēšana     

1.6.5. 
Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plāna 
apstiprināšana     

1.7. Komersantu uzraudzība     

1.7.1. 
Energoapgādes komersantu objektu ekspluatācijas uzraudzība 

    

1.7.2. Elektroapgādes sprieguma kvalitātes mērījumi     

1.8. Pārskatu/Ziņojumu sagatavošana     

1.8.1. Pārskata par enerģijas lietotāju sūdzībām izstrādāšana     

1.8.2. Enerģētikas nozares pārskatu izstrādāšana     

1.8.3. 
Pārskata par elektroenerģijas un dabasgāzes sadales pakalpojumu 
kvalitāti par 2018.gadu izstrādāšana     

1.8.4. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēju darbības apskats     

1.8.5. 
Ziņojuma par enerģētikas sektora regulēšanu sagatavošana un 
iesniegšana EK un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai     

1.9. Dažādi uzdevumi     



 
 

 

1.9.1. 
Elektrības un dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas operatoru 
iepirkumu un izmaksu rezultātu izvērtēšana  

Darba uzdevums izstrādes procesā, 
tiks apspriests darba sanāksmē   

1.9.2. 
Ieguldījumu pieprasījums kopējo interešu projektam "Latvijas–
Lietuvas starpsavienojuma darbības uzlabošana" Izvērtēšanā   

1.9.3. 
Ziņojums par AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifu pārskata gada izpildi     

1.9.4. 
Ziņojums par SIA RTO Elektrotīkli elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifu pārskata gada izpildi     

1.9.5. 

Ziņojums par projekta "Dabasgāzes un elektroenerģijas pārvades 
sistēmas operatoru salīdzināšanas projekts" (TSO ("gas and 
electricity") "Cost Efficiency Benchmark") gaitu     

1.10. Kapitāla atdeves likmes noteikšana     

1.10.1. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana elektroenerģijas pārvades 
sistēmas pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai   22.08.2019. 

1.10.2. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana elektroenerģijas sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai   22.08.2019. 

1.10.3. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana dabasgāzes pārvades sistēmas 
pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai   22.08.2019. 

1.10.4. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana dabasgāzes sadales sistēmas 
pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai   22.08.2019. 

1.10.5. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana dabasgāzes uzglabāšanas 
pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai   22.08.2019. 

1.10.6. 

Kapitāla atdeves likmes noteikšana siltumenerģijas ražošanas, tai 
skaitā koģenerācijā, pakalpojuma, siltumenerģijas pārvades un 
sadales pakalpojuma un siltumenerģijas tirdzniecības pakalpojuma 
tarifu projekta izstrādāšanai   22.08.2019. 



 
 

 

2. ELEKTRONISKIE SAKARI 

2.1. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti     

2.1.1. 

Grozījumi 10.03.2016. lēmumā Nr.1/5 “Pietiekamas pakalpojumu 
cenu starpības aprēķināšanas metodika elektronisko sakaru 
nozarē”   26.09.2019. 

2.1.2. 
Grozījumi 21.12.2017. lēmumā Nr.1/40 “Informācijas iesniegšanas 
noteikumi elektronisko sakaru nozarē”   12.12.2019. 

2.1.3. 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/20 “Krāpniecības, izmantojot 
numerāciju, novēršanas noteikumi” 

Notikusi konsultācija ar tirgus 
dalībniekiem 07.02.2019. 

2.2. Pārskati     

2.2.1. Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti 2018.gadā Izstrādes procesā 21.03.2019. 

2.2.2. 
Pārskats par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām 
2018.gadā Izstrādes procesā 21.02.2019. 

2.3. Ziņojumi      

2.3.1. 
Ziņojuma par universālā pakalpojuma tīrajām izmaksām 
sagatavošana un publicēšana   10.10.2019. 

2.3.2. 
Ziņojums par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas 
ievērošanu   05.12.2019. 

2.4. Tirgu analīze     

2.4.1. 
Savienojumu pabeigšanas fiksētājos tīklos tirgus 
analīze/secinājums par pārskata nepieciešamību   20.12.2019. 

2.4.2. Komersantiem piemēroto saistību nomāto līniju tirgū pārskatīšana   20.12.2019. 

2.4.3. 
Savienojumu pabeigšanas mobilajos tīklos tirgus 
analīze/secinājums par pārskata nepieciešamību   20.12.2019. 

2.5. Dažādi uzdevumi     

2.5.1. Maksas par numerāciju un M2M/IoT numerācijas ieviešana Latvijā 
    



 
 

 

2.5.2. Lattelecom, SIA piekļuves saistību uzraudzība (LTC)     

2.5.3. 

Informatīvs seminārs komersantiem par Regulā 2015/2120 
noteikto mazumtirdzniecības maksu par regulētiem ES iekšzemes 
sakariem    

  

2.5.4. Publiskās konsultācijas par 1,5 GHz izsoli organizēšana     

3. PASTS  
3.1. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti     

3.1.1. 
Konsultāciju dokuments par universālā pasta pakalpojuma 
sniedzēja noteikšanu konkursa kārtībā 

Notiek konsultācija ar tirgus 
dalībniekiem 31.01.2019. 

3.1.2. Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē 24.01.2019. konsultāciju dokuments 
par noteikumu projektu izskatīts 

padomes sēdē   

3.2. Pārskati     

3.2.1. Pārskats par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2018. gadā Izstrādes procesā 25.02.2019. 

3.3. Ziņojumi     

3.3.1. 
Ziņojuma par universālā pakalpojuma tīrajām izmaksām 
sagatavošana un publicēšana   25.02.2019. 

3.3.2. Ziņojums par universālā pasta pakalpojuma kvalitāti 2018. gadā Izstrādes procesā 28.02.2019. 

3.4. Kapitāla atdeves likmes     

3.4.1. 
Kapitāla atdeves likmes noteikšana universālā pasta pakalpojuma 
tarifu projekta izstrādāšanai   22.08.2019. 

4. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA  
4.1. Tarifu projekti     

4.1.1. Jelgavas komunālie pakalpojumi, SIA Pieņemts lēmums 17.01.2019. 



 
 

 

4.1.2. Vidusdaugavas SPAAO, SIA 

Pieprasīta papildu informācija, līdz 
ar to izvērtēšanas termiņš 

apturēts. Papildu informācijas 
iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 

11.02.2019., jo kapitāldaļu 
turētājiem bija jāvienojas par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
sagatavošanas apglabāšanai 

tehnoloģisko risinājumu, kas būtiski 
ietekmēs atkritumu plūsmas, to 

apjomus   

4.1.3. Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”, SIA 

Pieprasīta papildu informācija, līdz 
ar to izvērtēšanas termiņš apturēts. 

Papildu informācijas iesniegšanas 
termiņš pagarināts līdz 18.02.2019, 

jo komersants uzsācis jaunu 
saimniecisko darbību – 2018.gada 

28.martā sadzīves atkritumu 
savākšanu un 2018.gada 14.maijā 
sadzīves atkritumu pārvadāšanu. 

Līdz ar to nepieciešams vismaz sešu 
mēnešu ilgs laika periods, lai 

objektīvi izvērtētu šo pārmaiņu 
rezultātā radušās izmaksas un to 

ietekmi uz regulējamā pakalpojuma 
sniegšanu, kā arī veiktu korektu SIA 

“Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība “Piejūra”” iesniegtā tarifu 

projekta aprēķinu   



 
 

 

4.1.4. Vides serviss, SIA 

Pieprasīta papildu informācija, līdz 
ar to izvērtēšanas termiņš apturēts. 

Papildu informācijas iesniegšanas 
termiņš pagarināts līdz 11.02.2019., 

jo sab. pak. sniegšana poligonā 
Grantiņi 

bija pārtraukta līdz 2018.gada 
1.augustam, kad tas atsāka strādāt 

ar pilnu noslodzi, jo tika saņemti 
Valsts vides dienesta atļaujas 

grozījumi, ka darbu drīkst turpināt, 
ja plāno izpildīt atļaujā noteiktos 

nosacījumus. Ir zināms, ka tas 
strādās līdz 2019.gada 31.dec. Ir 

iedots pagarinājums līdz 
brīdim, kamēr kapitāldaļu turētājs 

Bauskas novada Dome pieņems 
lēmumu par investīcijām, kas jāveic, 

lai ievērotu A kategorijas 
atļaujā noteiktās darbības   

4.2. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti     

4.2.1. 

Grozījumi Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas 
iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai 
atkritumu poligonos 

24.01.2019. konsultāciju dokuments 
par grozījumu projektu izskatīts 

padomes sēdē   

4.3. Pārskati     



 
 

 

4.3.1. 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēju darbības 
apskats par 2018.gadu, sniedzot pārskatu par sadzīves atkritumu 
poligonu darbību un situāciju sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojumu sniegšanā     

5. ŪDENSSAIMNIECĪBA  
5.1. Tarifu projekti     

5.1.11. LIELVĀRDES REMTE, SIA Pieprasīta papildu informācija   

5.1.12. Viļānu namsaimnieks, SIA Pieprasīta papildu informācija   

5.1.13. PRIEKULES NAMI, SIA Vērtēšanā   

5.1.14. BN KOMRORTS, SIA Pieprasīta papildu informācija   

5.1.15. LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS, SIA Pieprasīta papildu informācija   

5.1.16. MADONAS ŪDENS, AS Pieprasīta papildu informācija   

5.2. Metodikas     

5.3. Normatīvie akti/Konsultāciju dokumenti     

5.3.1. 
Grozījumi Vispārējās atļaujas, reģistrēšanas un informācijas 
iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē 

24.01.2019. konsultāciju dokuments 
par grozījumu projektu izskatīts 

padomes sēdē   

5.4. Pārskati     

5.4.1. 
Pārskata par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju sūdzībām 
par 2018.gadu sagatavošana un publicēšana     

5.4.2. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju darbības apskats par 
2018.gadu, lai sniegtu pārskatu par ūdenssaimniecības komersantu 
darbību un situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā     

5.5. Kapitāla atdeves likmes      

5.5.1. Kapitāla atdeves likmes noteikšana ūdenssaimniecības nozarei   22.08.2019. 



 
 

 

5.6. Dažādi uzdevumi     

5.6.1. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu slēgšanas procesa 
pilnveidošana sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju Turpinās sadarbība ar VARAM   

 


