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Ievads

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājas pienākumus pildu tikai no 2005. 

gada decembra. Tomēr arī šis īsais laika sprīdis valsts regulējamās nozarēs bija svarīgiem noti

kumiem bagāts un noritēja, mērķtiecīgi turpinot iesāktos darbus.

2005. gadā ikvienā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulējamā nozarē pilnā 

mērā izpaudās regulatora sarežģītais uzdevums — sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un pakal

pojumu sniedzēju interešu līdzsvarošana. 

Sabiedrība ar tās interešu ievērošanu vislabprātāk saprot lētākus pakalpojumus, nenovērtējot 

pašu būtiskāko, t.i., iespēju šos pakalpojumus saņemt nepārtraukti un vajadzīgajā kvalitātē. Vai 

spējam iztēloties kaut vienu dienu bez elektrības, gāzes, elektroniskajiem sakariem? Dabas sti

hija Latvijā 2005. gada sākumā lielākajai daļai sabiedrības vēlreiz atgādināja, ka mūsu ikdiena 

kļuvusi atkarīga no stabilitātes galvenokārt elektroenerģijas un gāzes piegādē. 

Droša, nepārtraukta un kvalitatīva sabiedrisko pakalpojumu piegāde nozīmē ievērojamus iegul

dījumus, bet enerģētikas nozarē — atkarību arī no energoresursu piegādātājiem ārvalstīs. Pasau

les enerģētikas krīzes apstākļos energoresursu sadārdzinājums skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju, 

arī valsts neregulējamās jomas, piemēram, degvielas tirdzniecību. 

Pārskata gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija aktīvi darbojās regulēšanas nor

matīvo aktu izstrādes jomā un konkurences nostiprināšanā visās regulējamās nozarēs. Ņemot 

vērā strauji pieaugošās Krievijas dabasgāzes piegādes cenas, 2005. gadā tika apstiprināti jauni 

dabasgāzes piegādes tarifi lietotājiem. Pārskata gadā tika apstiprināti arī jauni pasta pakalpojumu 

tarifi. 

2006. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai būs īpaši spraigs darbs enerģētikas 

un elektronisko sakaru nozarēs, kā arī vienota regulatora izveidē Latvijā. 

 

Valentīna Andrējeva, 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas  

komisijas priekšsēdētāja

IevadS



regulēšana		
latvIjā
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regulēšanaS	SIStēma

Sabiedrisko pakalpojumu droša un nepārtraukta pieejamība ir būtisks faktors iedzīvotāju dzī

ves līmeņa uzturēšanai un tautsaimniecības funkcionēšanai. Traucējumi enerģētikas, sakaru un 

transporta sistēmās pakļauj riskam sabiedrību un rada zaudējumus valsts ekonomikai, savukārt 

pakalpojumu pieejamības reģionālie un sociālie aspekti ir cieši saistīti ar līdzsvarotu attīstību 

un sociālās izstumtības mazināšanu. Tirgus ne vienmēr spēj veicināt ilgtermiņa ieguldījumus 

infrastruktūrā un pakalpojumu pieejamībā. Reizēm komerciālās intereses koncentrējas uz īster

miņa izdevīgumu un rada sociāli nelabvēlīgu rezultātu, tāpēc pakalpojumu pieejamības un ne

pārtrauktības uzlabošanai tiek izmantoti regulējošie instrumenti.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanai ir arī interešu līdzsvarošanas uzdevums. Kā rāda citu val

stu pieredze, neatkarīgas regulējošās institūcijas ir vislabāk piemērotas objektīvi pamatotai un 

vispusīgi izsvērtai regulēšanas funkciju veikšanai. Pēc līdzīgiem principiem notiek sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšana arī Latvijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā — Komisija) ir Latvijas Republi

kas ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas realizē sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta un dzelzceļa transporta nozarē. 

Komisija ir vienots daudznozaru regulators, kas savu funkciju izpildē un lēmumu pieņemšanā 

darbojas neatkarīgi un patstāvīgi. 

Komisijas darbība notiek saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, regu

lējamo nozaru reglamentējošiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kā arī Komisijas 

padomes apstiprināto nolikumu, darbības stratēģiju un ētikas kodeksu.

Komisijas funkcijās ietilpst regulējamo nozaru un tajās darbojošos komersantu regulēšana, līdz

svarojot lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju intereses. Komisija nosaka tarifu aprē

ķināšanas metodikas, apstiprina tarifus, izsniedz licences un reģistrē atļaujas, sekmē konkurenci 

regulējamās nozarēs un veic strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu, kā arī uzrauga sniegto 

pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un noteiktām kvalitātes prasībām.

ReGULĒŠaNa LaTvIJĀ
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regulējamāS	nozareS	tautSaImnIecībaS	
KonteKStā

Komisijas regulējamie komersanti pārstāv elektroenerģijas, 

gāzes un ūdens apgādes, kā arī transporta un sakaru noza

res, kas 2005. gadā veidoja 18,6% no iekšzemes kopproduk

ta (transports un sakari — 15,9%, elektroenerģijas, gāzes 

un ūdens apgāde — 2,7%). Transporta un sakaru nozarei 

2005. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija viens 

no straujākajiem apjoma pieaugumiem — 16,2%, savukārt 

elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarei — 2,7%. 

Iekšzemes kopprodukta apjoms 2005. gadā palielinājās par 

10,2%.

Nodarbināto īpatsvars regulējamajās nozarēs 2004. gadā 

bija 11,9% no kopējā nodarbināto skaita Latvijā (transporta 

un sakaru nozarē — 9,4%, energoapgādes nozarē — 2,5%). 

Pievienotā vērtība regulējamās nozarēs salīdzinājumā ar 

nodarbināto īpatsvaru ir augstāka. Tas nozīmē, ka regulē

jamo nozaru produktivitāte ir augstāka par tautsaimniecībā 

vidējo.

Savukārt nozares komerciālā rentabilitāte, t.i., peļņa vai 

zaudējumi pirms nodokļiem attiecībā pret neto apgrozī

jumu, ir ievērojami augstāka nekā vidēji tautsaimniecībā. 

2004. gadā transporta un sakaru nozarē rentabilitāte bija 

10,0%, energoapgādes nozarē — 10,3%, bet tautsaimniecī

bā kopumā — 5,0%.

Arī vidējā darba samaksa nozarēs ir lielāka nekā tautsaim

niecībā vidēji. Pārskata gadā transporta un sakaru nozarē 

vidējā neto darba samaksa mēnesī bija LVL 202, sausze

mes transporta un cauruļvadu transporta jomā strādājoša

jiem — LVL 165, pasta un elektronisko sakaru jomā strā

dājošajiem — LVL 228, savukārt energoapgādes nozarē 

LVL 269, bet vidēji tautsaimniecībā — LVL 176.
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regulējamo	cenu	IeteKme	uz	InFlācIju

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 14% no precēm un pakalpojumiem patēriņa cenu 

indeksa grozā ir pakalpojumi ar regulējamām cenām. Šajos pakalpojumos ietilpst gan Komisijas, gan 

pašvaldību regulatoru regulējamie pakalpojumi, gan arī citi pakalpojumi ar regulējamām cenām. 

2005. gada laikā patēriņa cenas ko

pumā pieauga par 7,0%, savukārt ad

ministratīvi regulējamās cenas — par 

7,5%. Ņemot vērā administratīvi regu

lējamo cenu īpatsvaru patēriņa preču 

un pakalpojumu grozā, administratīvi 

regulējamās cenas veidoja 1,1 pro

centpunktu vai vienu septīto daļu no 

kopējās inflācijas. Neregulējamās 

preču un pakalpojumu cenas, piemē

ram, pārtika, degviela, 2005. gadā pie

auga daudz straujāk un noteica četras 

piektdaļas no kopējās inflācijas.

No Komisijas regulējamo nozaru pa

kalpojumu cenām inflāciju visvairāk 

ietekmēja, pirmkārt, dabasgāzes tarifu 

pieaugums par 11,6%, tomēr kopējo 

inflāciju tas palielināja tikai par 0,07 

procentpunktiem. Otrkārt, regulējamo 

balss telefonijas pakalpojumu cenu 

samazinājums par 4,1%, kas samazi

nāja inflāciju par 0,09 procentpunk

tiem. Kopumā Komisijas regulējamo 

nozaru pakalpojumu tiešais iespaids 

uz patēriņa cenu indeksu ir tā samazi

nājums par 0,02 procentpunktiem.

No pašvaldību līmenī regulējamām cenām 2005. gadā ievērojami pieauga siltumenerģijas tari

fi — par 9,2%, kas palielināja inflāciju par 0,36 procentpunktiem. Būtisks kāpums bija arī pasa

žieru sauszemes transporta tarifiem — par 14,6%, kas palielināja inflāciju par 0,25 procentpunk

tiem. Pieauga arī ūdens apgādes tarifi (8,4% pieaugums, 0,07 procentpunktu iespaids), kanalizā

cijas pakalpojumu tarifi (12,8% pieaugums, 0,06 procentpunktu iespaids) un atkritumu izvešanas 

tarifi (14,0% pieaugums, 0,06 procentpunktu iespaids).

No citām regulējamo pakalpojumu cenām vislielākā ietekme uz inflāciju bija medicīnas pakalpo

jumu pieaugumam par 78,2%, kas palielināja inflāciju par 0,16 procentpunktiem, kā arī dzīvokļa 

īres pieaugums par 14,8%, kas palielināja inflāciju par 0,15 procentpunktiem.

Patēriņa cenu indeksa (PCI) un regulējamo cenu dinamika
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StruKtūra	un	darbInIeKI

Komisijas padomi piecu cilvēku sastāvā 2001. gada jūnijā uz pieciem gadiem pēc Ministru kabi

neta priekšlikuma apstiprināja Saeima. 2005. gada maijā amatā tika apstiprināta jauna padomes 

locekle Daiga Iļjanova. 2005. gada novembrī Komisijas priekšsēdētājas amatu atstāja Inna Štein

buka un par priekšsēdētāju kļuva Valentīna Andrējeva. Jau kopš 2001. gada padomē darbojas 

Raimonds Jonītis, Edvīns Karnītis un Ivars Zariņš.

Komisijas padomei ir pakļauta izpildinstitūcija, kas pilda padomes sekretariāta un eksperta funk

cijas. Tā sagatavo izskatīšanai padomes sēdēs jautājumus un dokumentus, īsteno padomes pie

ņemtos lēmumus, kā arī kontrolē to izpildi. 

Izpildinstitūcijas sastāvā katrai regulējamai nozarei ir izveidots savs departaments. Izpildinstitū

cijā ir arī Juridiskais departaments un Ekonomiskās analīzes departaments, kā arī vairākas pat

stāvīgās nodaļas. 

Pārskata perioda beigās Komisijā strādāja 76 darbinieki un piecas amatpersonas. No visiem Ko

misijas darbiniekiem augstākā izglītība ir 74 cilvēkiem. Sešiem darbiniekiem ir doktora grāds, 

29 — maģistra grāds, bet četriem ir divas augstskolas specialitātes. Trīs darbinieki turpina mā

cības doktorantūrā, septiņi — maģistrantūrā, trīs darbinieki turpina mācības augstskolā otras 

specialitātes iegūšanai. Septiņiem Komisijas darbiniekiem ir vidējā vai vidējā speciālā izglītība, 

bet trīs turpina studijas augstskolā. Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība ir 91% Komisijas 

darbinieku.
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SvarīgāKIe	KomISIjaS	lēmumI	un	doKumentI

Pārskata gadā ir notikušas 56 Komisijas padomes sēdes, kurās pieņemti 322 lēmumi, sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem izsniegtas 16 licences un reģistrētas 113 atļaujas. Komisija apstiprinā

jusi vairāk nekā 50 ārējos normatīvos aktus un to grozījumus, tai skaitā 31 — elektronisko sakaru 

nozarē, 16 — enerģētikas nozarē, 2 — dzelzceļa nozarē, 2 — pasta nozarē un 3 — vispārējos nor

matīvos aktus, kā arī izstrādājusi trīs Ministru kabineta noteikumu projektus.

Pārskata gadā Komisija aktīvi darbojās konkurences nostiprināšanā visās regulējamās noza

rēs — sašķidrinātās gāzes tirgū, enerģētikas, kā arī elektronisko sakaru nozarē. Komisija pieda

lījās Enerģētikas likuma grozījumu izstrādē, savukārt saistībā ar elektrības tirgus un gāzes tirgus 

direktīvu ieviešanu Komisija piedalījās arī Elektrības tirgus likuma izstrādē. Komisija analizēja 

sašķidrinātās gāzes tirgus situāciju un pārskatīja noteiktos vairumtirdzniecības tarifus. Komisija 

turpināja intensīvu darbu pie elektronisko sakaru nozares sekundārās likumdošanas aktu izstrā

des, kā arī noteica starpsavienojumu pakalpojumu tarifu augšējo robežu, uzraudzīja numura sa

glabāšanas pakalpojuma ieviešanu un aktīvi veica tirgus situācijas analīzi.

Pēc vairāku mēnešu ilgas izvērtēšanas 2005. gada jūnijā Komisija apstiprināja jaunus dabasgā

zes tarifus, un pēc tam notika vairāku koģenerācijas tarifu pārskatīšana. Novembrī Komisija ap

stiprināja jaunus vispārējo pasta pakalpojumu tarifus, bet 1. aprīlī, turpinot darbu pie metodikas 

pilnveidošanas, noteica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksu.

2005. gada 4. janvārī spēkā stājās likums “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regu

latoriem””, kas nostiprināja Komisijas kā atvasinātas publiskas personas statusu, kā arī saska

ņoja likumā noteikto ar Administratīvā procesa likumu. 2004. gada 15. decembrī apstiprinātais 

jaunais Komisijas nolikums stājās spēkā vienlaikus ar minētajiem grozījumiem likumā. 

2005. gada jūnijā spēkā stājās likums “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”. Šis likums precizē 

Komisijas funkcijas un nosaka jaunas procedūras šo funkciju īstenošanā. Tajā pašā laikā spēkā 

stājās arī Elektroenerģijas tirgus likums, bet jūnija beigās likums “Grozījumi Enerģētikas likumā”, 

kas nosaka Komisijas kompetenci elektroenerģijas un gāzes tirgus uzraudzībā un regulēšanā. 

Gada nogalē Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Dzelzceļa likumā”, kas precizē Komisijas kom

petenci dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja darbības uzraudzībā un regulēšanā. Likums stājās 

spēkā 2006. gada 1. janvārī.

KomIsIJas daRbība 2005. GadĀ 
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tIeSvedība	un	Strīdu	PIrmStIeSaS	
IzSKatīšana	

Pārskata gadā turpinājās divi iepriekš sākti tiesvedības procesi elektronisko sakaru nozarē. Bū

tiskākais no tiem ir tiesvedības process par Komisijas 2004. gada 31. marta lēmumu Nr.111 par 

administratīvā soda SIA “Tele2” atcelšanu. Procesa pamatā ir jautājums par Komisijas tiesībām 

izdot ārējos normatīvos aktus. Pārskata gadā Komisija bija iesaistīta astoņos jaunos tiesvedības 

procesos nozarē. Divi no procesiem tika apvienoti vienā, tas ir process par Komisijas lēmumu, ar 

kuru SIA “Lattelekom”, SIA “Tele2” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” tika noteikta starpsavieno

jumu tarifu augšējā robeža. Viens jauns tiesvedības process saistīts arī ar pasta nozari.

Enerģētikas nozarē 2005. gadā tika izbeigti divi, bet vēl joprojām turpinās pieci tiesvedības proce

si. Svarīgākie no tiem ir divi Administratīvajā rajona tiesā iesniegtie personu pieteikumi par da

basgāzes tarifu darbības apturēšanu un ar tiem saistīto lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Komisija iepriekšējas strīdu ārpustiesas izskatīšanas kārtībā ir izskatījusi trīs strīdus — divus 

enerģētikas jomā un vienu elektronisko sakaru nozarē. 2006. gadā tiks pabeigta vēl divu strīdu 

izskatīšana. 

Komisija, izmantojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktās pilnvaras, ir uzlikusi 

administratīvo sodu 20 elektronisko sakaru komersantiem un sāka lietvedību viena administratī

vā pārkāpuma lietā enerģētikas jomā. 

StarPtautISKā	Sadarbība

Komisija pārskata gadā Latvijai būtiskajās nozarēs aktīvi sadarbojās ar Eiropas Komisiju (EK) un 

citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu regulatoriem. Sadarbība kļuvusi ciešāka, jo pieaugusi 

ES nozaru politikas un regulēšanas vides ietekme uz dalībvalstu enerģētikas un elektronisko sa

karu tirgiem. 

2005. gadā Komisija turpināja cieši sadarboties ar citiem regulatoriem Eiropas Enerģētikas Re

gulatoru padomē un Eiropas Elektrības un Gāzes Regulatoru grupā, kā arī elektronisko sakaru 

nozarē Neatkarīgo Regulatoru grupā un Eiropas Regulatoru grupā. Pārskata gadā regulatori sa

darbojās galvenokārt divās jomās — elektrības un dabasgāzes tirgu liberalizācijas un elektronis

ko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu tālākas attīstības jautājumos.

2005. gadā Komisija EK iesniedza priekšlikumus par starptautiskās viesabonēšanas regulēša

nu un regulēšanas ietvara pārskatīšanu elektronisko sakaru jomā. Enerģētikas jomā Komisija, 

tāpat kā citi regulatori, saskaņā ar 2003. gada elektrības un dabasgāzes direktīvu iesniedza EK 

KomIsIJas daRbība 2005. GadĀ
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 Komisijas gada pārskatu. Balstoties uz nacionālajiem gada pārskatiem, Eiropas Elektrības un 

Gāzes Regulatoru grupa sniedza EK savu vērtējumu par Eiropas iekšējo enerģētikas tirgu. Otrs 

jaunievedums bija nacionālo regulatoru pārskata ziņojumi, kuros sniegtā informācija tika iekļau

ta “CeeR Regulatory benchmarking Report 2005”.

Pārskata periodā nozīmīgs notikums bija pirmais Baltijas valstu reģionālais elektrības minifo

rums, kurā piedalījās EK, regulatori, nozares ministrijas un uzņēmumi. Kopā ar Pasaules Banku 

Baltijas valstu enerģētikas tirgus dalībniekiem tika organizēts seminārs un diskusija par bankas 

veikto pētījumu “Reforming Infrastructure: Privatization, Regulation and Competition”. 

Komisija piedalījās arī Baltijas elektronisko sakaru un pasta regulatoru sanāksmē par nozarei 

aktuālām tēmām. Pārskata gadā veiksmīgi tika pabeigts PHaRe twinning projekts, kura uzdevums 

bija stiprināt Komisijas kapacitāti elektronisko sakaru jomā, turklāt gūts arī apstiprinājums pie

teikumam par twinning light projekta “Pasta sektora tiesiskā regulējuma un Latvijas pasta regula

tora administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu.

Pārskata gadā Komisija turpināja sadarbību ar Eiropas Reģionālo regulatoru asociāciju, Starp

tautisko Telekomunikāciju savienību, Eiropas Transporta ministru konferenci par dzelzce

ļa infrastruktūras regulēšanas jautājumiem un citām EK institūcijām un starptautiskajām 

organizācijām. 

Komisija lielu vērību pievērsa arī divpusējiem kontaktiem ar citu valstu regulatoriem par speciā

liem regulēšanas jautājumiem.

KomIsIJas daRbība 2005. GadĀ 
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regulēšana	enerģētIKaS	nozarē

Elektroenerģijas apgādē dominējošā loma ir valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo”, kas saražo 

vairāk nekā 90% Latvijā ražotās elektroenerģijas, nodrošina elektroenerģijas importu, pārvadi, 

sadali un piegādi lietotājiem. Bez “Latvenergo” elektroenerģiju ražo arī aptuveni 150 mazās hidro

elektroistacijas, kuru kopējā jauda ir 25,0 megavati (MW) un 14 vēja elektrostacijas ar kopējo 

jaudu 25,2 MW. No 36 neatkarīgajām koģenerācijas stacijām trīs ir biogāzes elektrostacijas ar 

kopējo jaudu 7,8 MW un trīs koksnes koģenerācijas stacijas ar kopējo jaudu 2,2 MW. Bez “Latv

energo” vēl 10 licencēti komersanti veic elektroenerģijas sadali un tirdzniecību. 

2005. gadā Latvijas pārvades un sadales sistēmām kopējais nodotais elektroenerģijas apjoms 

bija 6,8 teravatstundas (TWh), no tām 4,4 TWh tika saražotas AS “Latvenergo” elektrostacijās, 

2,05 TWh tika importētas, bet 0,26 TWh saražoja mazas jaudas 

izkliedētās ģenerācijas elektrostacijās.

Kopš 2004. gada 1. jūlija visiem elektroenerģijas lietotājiem, iz

ņemot mājsaimniecības, ir iespēja izvēlēties alternatīvus elek

troenerģijas piegādātājus. Pašlaik neviens lietotājs nav mainījis 

elektroenerģijas piegādātāju. Vairāki komersanti, kuriem nepie

der sadales tīkli, ir saņēmuši licences elektroenerģijas tirdznie

cībai, tomēr tirdzniecība pagaidām nenotiek. 

Vispārīgs nozares 
raksturojums
Vispārīgs nozares 
raksturojums

Elektroenerģijas piegādes struktūra Latvijā 2001. – 2005.gads
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Latvijā un citās Baltijas valstīs 

brīva uz divpusējiem līgumiem 

balstīta elektroenerģijas tirgus 

darbības uzsākšanai nav adek

vāta ražošanas jaudu izvieto

juma un ir nepietiekošs tirgus 

dalībnieku skaits, kā arī Latvijas 

elektroenerģijas sistēmai nav sa

vienojuma ar Eiropas Savienības 

valstu elektrosistēmām. Vienlai

kus jāatzīmē, ka elektroenerģijas 

cenas Latvijā ir vienas no zemā

kajām Eiropas Savienībā. 

2005. gadā, izpildot Elektrības direktīvas 2003/54/EK prasības, Komisijas izsniedza jaunu licenci 

juridiski neatkarīgam pārvades sistēmas operatoram (AS “Augstsprieguma tīkls”). Pārvades sis

tēmas operatoram jāpilda Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertās prasības un tā neatkarības 

pakāpes izvērtēšanu veic Komisija. 

Dabasgāzes apgādes jomā monopolstāvoklis Latvijas tirgū ir AS “Latvijas gāze”. Dabasgāzes 

patēriņš 2005. gadā Latvijā pieauga par 1% un sasniedza 1664 milj.m3. No kopējā dabasgāzes 

apjoma 59% patērēja siltuma un elektroenerģijas ražošanas komersanti, 7% — iedzīvotāji, bet 

34% — rūpnieciskie patērētāji.

Elektroenerģijas ražošana/imports  2005. gadā

Daugavas HES
48.40%

Imports
30.72%

Fosilā koģenerācijas stacijas
2.05%

Biomasas
koģenerācija

0.39%

Mazās HES
0.85%

VES
0.67%

Latvenergo
TEC1, TEC2

16.91%

Izkliedētā 
ražošana

4%
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Dabasgāzes apgādes jomā pārskata gadā Komisijas speciālisti piedalījās Enerģētikas likuma gro

zījumu sagatavošanā, kuru mērķis ir ieviest Eiropas Savienības direktīvas par gāzes tirgus attīs

tību un piemērot tās Latvijas situācijai. Šobrīd ir jāsagatavo normatīvā vide trešās puses pieejas 

nodrošināšanai. Tomēr tuvākajā laikā dabasgāzes apgādes tirgū reāla konkurences attīstība nav 

gaidāma, jo pastāv liela atkarība no ārējiem piegādātājiem — “Gazprom” un “IteraLatvija”, kas 

piegādā gāzi pa “Gazprom” piederošiem tīkliem. Alternatīva gāzes piegāde būtu iespējama, ja 

gāzes tirgus tiktu liberalizēts Krievijā vai arī ja tiktu nodrošināti savienojumi ar citām ES valstīm 

un Norvēģiju, un tas prasītu ievērojamas investīcijas, kas pie 

pašreizējā gala tarifu līmeņa nebūtu rentablas.

Visa Latvijā pārdotā sašķidrinātā gāze (propāns un butāns) tiek 

importēta galvenokārt no Lietuvas un Krievijas. 2005. gadā Lat

vijā importēti apmēram 64 tūkstoši tonnu sašķidrinātās gāzes, 

no kurām aptuveni puse realizēta autotransportam un puse — 

sadzīves vajadzībām — apkurei, realizācijai balonos un no 

grupu iekārtām. 2005. gada beigās sašķidrinātās gāzes apgādē, 

savstarpēji konkurējot, darbojās 57 komersanti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada noteikumiem Nr. 297 Komisija enerģētikas jomā regulē 

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās, kuru maksimālā elektriskā 

slodze ir lielāka par vienu megavatu (MW) un elektroenerģijas ražošanu stacijās, kuru jauda ir 

lielāka par vienu megavatu (tajā skaitā hidroelektrostacijās, vēja stacijās, kondensācijas stacijās). 

Komisija regulē elektroenerģijas pārvadi, ja spriegums ir vismaz 110 kilovoltu, elektroenerģijas 

sadali, ja spriegums ir starp 1 un 110 kilovoltiem, kā arī elektroenerģijas realizāciju lietotājiem, 

ja realizācijas apjoms pārsniedz 4 000 megavatstundu (MWh) gadā. 

Līdz 2005. gada 31. decembrim elektroenerģijas apgādē ir izsniegtas 76 licences, no tām 36 — 

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās, 14 — vēja elektrostacijām, 

2 — hidroelektrostacijām, 1 — elektroenerģijas pārvadei, 9 — elektroenerģijas sadalei un 14 — 

elektroenerģijas tirdzniecībai.

Komisija regulē arī dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes uzglabāšanu, pārvadi, sadali un realizāci

ju, izņemot naftas gāzes un citus gāzveida ogļūdeņražus, kurus izmanto par degvielu.

Dabasgāzes apgādē AS “Latvijas gāze” ir licences dabasgāzes uzglabāšanai, pārvadei, sadalei un 

realizācijai.

Sašķidrinātās gāzes apgādē līdz 2005. gada 31. decembrim ir izsniegtas 113 licences, no tām 

24 — uzglabāšanai un iepildīšanai, 34 — sadalei un 55 — realizācijai. 2005. gadā Komisija anu

lēja četras un arī izsniedza četras licences. 

Licencēšana un  
licenču uzraudzība
Licencēšana un  
licenču uzraudzība

Dabasgāzes patēriņš, milj. m3 (AS “Latvijas gāze” dati)
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2005. gadā tika apsekots 31 energoapgādes komersanta objekts, lai pārliecinātos par to faktisko 

darbību un licenču prasību ievērošanu. Pēc grafika apsekoti visi plānotie komersanti, kā arī ār

pus kārtas apsekoti komersanti, kuri iesnieguši dokumentus licenču nosacījumu maiņai, licenču 

saņemšanai vai tarifu apstiprināšanai vai par kuru darbību saņemtas sūdzības. Papildus plāno

tajam apsekoti vēl 13 objekti.

Elektroenerģija

Komisija elektroapgādes uzņēmumiem apstiprina tarifus elektroenerģijas ražošanai koģenerā

cijas stacijās, elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu tarifus, kā arī elektroenerģijas 

tirdzniecības tarifus saistītajiem lietotājiem. Elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu pa

kalpojumu tarifus nosaka, lai brīva elektroenerģijas tirgus dalībniekiem būtu skaidri un atklāti 

nosacījumi pieejai pārvades un sadales sistēmām, slēdzot divpusējos līgumus par elektroenerģi

jas piegādēm un norēķinoties par pārvades un sadales sistēmu pakalpojumiem. 

Saistīto lietotāju tarifi tiek noteikti tiem Latvijas elektroenerģijas lietotājiem, kuri nav izvēlēju

šies likumā garantēto iespēju brīvi izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju un par elektroenerģiju 

norēķinās pēc Komisijas apstiprinātajiem tarifiem. Saistīto lietotāju tarifi ir atšķirīgi dažādām 

sprieguma pakāpēm un lietotāju grupām atkarībā no pieprasītās jaudas un laika zonām. Saistī

to lietotāju tarifos ir ietvertas elektroenerģijas ražošanas un importa elektroenerģijas izmaksas, 

ieskaitot atbalstāmās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas izmaksas, 

pārvades un sadales sistēmu pakalpojumu izmaksas, kā arī tirdzniecības pakalpojuma izmaksas. 

Elektroenerģijas importa cenu 

nosaka savstarpējie līgumi starp 

“Latvenergo” un Krievijas, Lietu

vas un Igaunijas elektroenerģijas 

piegādātājiem, kā arī līgumi ar 

koģenerācijas stacijām ar jaudu 

virs 4 MW (tajā skaitā arī TEC1 

un TEC2), kuru tarifus nosaka 

Komisija. Koģenerācijas staci

jām ar jaudu līdz 4 MW, kā arī 

elektrostacijām, kuras izmanto 

atjaunojamos energoresursus, 

elektroenerģijas iepirkuma cena 

ir noteikta normatīvajos aktos. 

Tarifu regulēšanaTarifu regulēšana

Elektroenerģijas iepirkuma cenas Latvijā 2005.gadā
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2005. gada 8. jūnijā spēkā stājās Elektroenerģijas tirgus likums, un, izpildot tā prasības, Komisija 

izstrādāja un apstiprināja vairākus normatīvos aktus, tostarp arī četras jaunas elektroenerģijas 

tarifu aprēķina metodikas:

• tarifu aprēķināšanas metodika koģenerācijas stacijās saražotajai siltumenerģijai un koģene

rācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotajai elektroenerģijai;

• elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika;

• elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika;

• elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem.

2005. gada februārī tika apstiprināti 

“Latvenergo” elektroenerģijas pār

vades tīklu diferencētie pakalpoju

mu tarifi, kuri atbilda 2005. gadam 

noteiktajiem pārvades tīklu pakal

pojumu griestiem. No 2005. gada 

24. februāra ir spēkā arī jauni tarifi 

“Latvenergo” Daugavas hidroelektro

stacijām. Turpmāk atbilstoši Elektro

enerģijas tirgus likumam Daugavas 

hidroelektrostacijām elektroenerģi

jas tarifi vairs netiks noteikti. 

2005. gada maijā, atbilstoši tarifu pārskata cikla otrajam gadam noteiktajiem sadales tīklu pakal

pojumu griestiem, tika apstiprināti jauni elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu diferencētie 

tarifi, kas stājās spēkā 2005. gada 1. jūlijā.

2005. gadā saskaņā ar eurostat datiem Latvijā bija zemākie elektroenerģijas tarifi Eiropas Savienī

bā gan mājsaimniecībām, gan komerclietotājiem. To noteica zemās importa elektroenerģijas un 

Daugavas hidroelektrostaciju cenas, tomēr tuvākajā laikā tās varētu būtiski pieaugt. 

Dabasgāze

Dabasgāzes gala tirdzniecības tarifi veidojas no dabasgāzes iepirkuma cenas uz valsts robežas un 

ar dabasgāzes piegādi lietotājiem saistīto pakalpojumu — pārvades, uzglabāšanas, diferencē

tajiem sadales un tirdzniecības — tarifiem. Dabasgāzes iepirkuma cena uz diferencētajiem gala 

tirdzniecības tarifiem tiek pārnesta nemainīga.

Elektroenerģijas cenas mājsaimniecībā un rūpniecībā ES dalībvalstīs un Norvēģijā, Ungārijā, Bulgārijā 2005. gada 1. jūlijā
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Dabasgāzes apgādes tarifu aprēķināšanas metodikas tika izstrādātas 2002. gadā un 2003. gada 

sākumā. 2005. gada beigās tajās tika veiktas izmaiņas atbilstoši grozījumiem Enerģētikas liku

mā un citos normatīvajos dokumentos. Spēkā ir četras dabasgāzes apgādes tarifu aprēķināšanas 

metodikas:

* dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika;

* dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika;

* dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika;

* dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodika.

2005. gadā tika apstiprināti jau

ni dabasgāzes apgādes tarifi 

2005. — 2007. gadam. Pārskata 

gada 1. jūlijā spēkā stājās 2003. 

gadā apstiprināto tarifu pieaugu

ma otrais solis, bet 1. augustā  —

apstiprinātie tarifi 2005. gadam. 

Ņemot vērā konkurences trūku

mu dabasgāzes apgādē, ir pama

tota visu patērētāju tarifu regu

lēšana arī turpmāk. Regulēšanas 

process nodrošina lielāku tarifu 

stabilitāti, iespēju robežās saba

lansējot piegādātāja un lietotā

ju intereses. Saskaņā ar eurostat 

datiem 2004. gadā starp Eiropas 

Savienības valstīm Latvijā bija 

zemākie dabasgāzes tarifi māj

saimniecībām un otri zemākie — 

komerclietotājiem. Tomēr zemie 

tarifi nebija šķērslis dabasgāzes 

piegādātājam iepriekšējo gadu 

laikā veiksmīgi attīstīties, paaug

stinot darbības efektivitāti, palie

linot apgrozījumu un paplašinot 

apgādes tīklus, vairākkārt kāpinot 

investīciju apjomus, kā arī sa

sniedzot aizvien lielākus peļņas 

rādītājus. 

Gāzes cenas — iedzīvotāji (eiro par gigadžoulu)
Aprēķināts pie gada patēriņa 2500 m3
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Gāzes cenas — rūpnieciskie lietotāji (eiro par gigadžoulu)
Aprēķināts pie gada patēriņa 1250 tūkst. m3
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Sašķidrinātā gāze

2005. gadā veiktie grozījumi Enerģētikas likumā nosaka, ka sašķidrinātās gāzes tirgū saglabājās 

vienīgi vispārējā nozares regulēšana, t.i., licencēšana un tirgus uzraudzība. Sašķidrinātās gāzes 

apgādes jomā Komisija pārskata gadā veica tirgus izpēti, lai pārliecinātos par konkurences lī

meni nozarē. Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka konkurence ir apmierinoša un darbojas visos 

tirgus līmeņos, tomēr, iespējams, sašķidrinātās gāzes tirgus regulēšanas jautājumi tiks no jauna 

pārskatīti, mainoties situācijai tirgū.

Pārskata gadā, ievērojot Elektrības direktīvu un Elektrības sektora regulas, Komisija izstrādāja 

un apstiprināja normatīvos aktus, kuri tai ļauj efektīvāk pārraudzīt tirgus veidošanās procesu, 

vienlaikus nodrošinot tirgus informācijas atklātību un vienādus noteikumus visiem tirgus da

lībniekiem. Komisija apstiprināja noteikumus par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās 

līnijas pieslēguma ierīkošanai, sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas sistēmas da

lībniekiem, sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas ražotājiem, kā arī noteikumus par 

minimālajām prasībām elektroenerģijas sistēmas operatora neatkarībai.

2005. gadā saņemtas un izskatītas 69 sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzības enerģētikas 

jomā. Kopumā iesniegto sūdzību skaits ir samazinājies, it īpaši elektroapgādē un siltumapgādē. 

Gāzes apgādē sūdzību skaits ir saglabājies iepriekšējo gadu līmenī. No visām sūdzībām 91% ir 

iesniegušas privātpersonas.

No saņemtajām sūdzībām 86% ir klasificējamas kā pretenzijas. No 49 pretenzijām 18 neattiecās 

uz Komisijas kompetenci, bet no 25, kuras attiecās, pamatotas bija sešas. Salīdzinājumā ar 2004. 

gadu pamatoto sūdzību skaits samazinājies par 9 procentpunktiem, bet nepamatoto — palieli

nājies par 11 procentpunktiem.

Saņemto sūdzību priekšmets ir ļoti 

dažāds. Elektroapgādē galvenokārt 

tie ir jautājumi, kas saistīti ar elektro

enerģijas piegādi (47%), elektroener

ģijas uzskaiti un norēķiniem (26%) un 

piegādātās elektroenerģijas kvalitāti 

(8%). Gāzes apgādes jomā sūdzības 

galvenokārt ir par dabasgāzes apgā

des sistēmas ekspluatāciju (46%), 

dabasgāzes uzskaiti un norēķiniem 

(39%) un par sašķidrinātās gāzes jau

tājumiem (15%).

Lietotāju tiesību 
aizsardzība
Lietotāju tiesību 
aizsardzība

Sūdzību dalījums 
Kopā, t.sk. elektroapgādē gāzes apgādē

skaits % skaits % skaits %

Pamatotas 6 12 5 13,5 1 8,3

Nepamatotas 25 51 15 40,5 10 83,4

Neattiecas uz komisijas kompetenci 18* 37 17* 46 1 8,3

Kopā: 49 100 37 100 12 100

* iekļautas arī sūdzības (6), kas attiecas uz siltumapgādi un nav Komisijas kompetencē.

Tematiskās grupas

Sūdzību skaits elektroapgādē

Pamatotās Nepamatotās
Neattiecas 

uz Komisijas 
kompetenci

Sniegts 
skaidrojums Kopā

Elektroenerģijas piegāde 1 10 4 3 18

Elektroenerģijas uzskaite un norēķini 1 3 4 2 10

Elektroenerģijas kvalitāte 1 1 1 0 3

Citi 2 1 2 2 7

Kopā: 5 15 11 7 38
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regulēšana	eleKtronISKo	SaKaru		
un	PaSta	nozarē

2005. gada beigās kopējais fiksētā telefona abonentu līniju skaits bija apmēram 645 tūkstoši. 

Kopējais telefona abonentu līniju skaits pārskata gadā ir palielinājies par 2,2%.

Mobilo telekomunikāciju abonentu skaits 2005. gadā pie

auga par 27% un gada beigās sasniedza 1,97 miljonus. 

2005. gada 15. septembrī savu darbību Latvijas tirgū sāka 

GSM/DCS UMTS trešais mobilo sakaru operators SIA “BITE 

Latvija”.

Eiropas Komisija iepriekšējos gados īpašu vērību pievērš 

platjoslas līniju skaita pieaugumam Eiropas Savienības 

dalībvalstīs. Latvijā 2005. gada beigās platjoslas piekļuves 

blīvums sasniedza 5,9% no iedzīvotājiem. Vēsturiskā opera

tora daļa platjoslas līniju piekļuves tirgū bija 47%.

Vispārējs nozares 
raksturojums
Vispārējs nozares 
raksturojums

Fiksētā telefona abonentu līniju skaits (tūkst.)
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Pasta pakalpojumu jomā Latvijā vispārējos pasta pakalpoju

mus (vēstuļu korespondences un pasta paku līdz 10 kilogra

miem sūtījumi) sniedz valsts AS “Latvijas pasts”. 2005. gadā 

nosūtīto vēstuļu korespondences sūtījumu skaits sasniedza 

74,3 miljonus, bet nosūtīto pasta paku līdz 10 kilogramiem sū

tījumu skaits — 106,3 tūkstošus.

Pārskata gadā kopējais vēstuļu korespondences sūtījumu 

skaits pieauga par 16%. Būtiski pieauga starptautisko sūtījumu 

skaits — par 72%, iekšzemes sūtījumu skaits — par 8%. Eks

prespasta nozarē aktīvi darbojās 39 eksprespasta pakalpojumu 

sniedzēji, no tiem seši atļaujas ir saņēmuši 2005. gadā. Kopē

jais sūtījumu skaits 2005. gadā sasniedza 2,7 miljonus, un tas 

ir par 157% vairāk nekā 2004. gadā. No visiem eksprespasta sū

tījumiem 66% ir iekšzemes ekspresvēstuļu un eksprespaku sūtī

jumi. Pārskata gadā īpaši pieaudzis ir iekšzemes ekspresvēstuļu 

īpatsvars.

 

2005. gadā tika izstrādāta regulēšanai nepieciešamā normatīvo aktu bāze, kā to paredzēja Elek

tronisko sakaru likums. 2005. gada maijā Komisija publicēja Elektronisko sakaru tirgus analīzes 

koncepciju, kurā ir skaidrota Komisijas pieeja elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzei. 

Izstrādājot normatīvo aktu bāzi, tika rīkotas 17 uzklausīšanas sanāksmes ar elektronisko sakaru 

komersantiem, kā arī notika konsultācijas, kurās Komisija lūdza komersantus komentēt sagata

votos konsultāciju dokumentus par nozarei īpaši aktuāliem jautājumiem. 2005. gadā tika izstrā

dāti trīs konsultāciju dokumenti par vienota abonentu saraksta un vienota telefona uzziņu die

nesta izveidi Latvijā, par konkursa vai izsoles rīkošanu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanai un par prioritāri analizējamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Elektronisko sakaru nozares regulēšana galvenokārt ir balstīta uz elektronisko sakaru pakalpo

jumu tirgus analīzi. Komisija ne tikai piešķir tādus ierobežotos resursus kā numerācija un frek

venču lietošanas tiesības, bet arī nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēts augstākā līmeņa interneta 

domēna vārds (.lv).

Pārskata gada 1. decembrī saskaņā ar Komisijas lēmumu valstī tika ieviests numura saglabāša

nas pakalpojums fiksētajiem un mobilajiem balss telefonijas pakalpojumiem. Komisija organizē

ja trīs konkursus visvairāk pieprasīto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību piešķiršanai. 

Savukārt valdība pieņēma nozares tālākai attīstībai svarīgu lēmumu par pāreju uz slēgto astoņ

ciparu numerācijas shēmu.

Galvenie lēmumi nozarēGalvenie lēmumi nozarē

 Mobilo telekomunikāciju abonentu skaits (tūkst.)
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2005. gada decembrī Komisi

ja sadarbībā ar Vācijas regu

latoru bNetza sāka ES Trans-

itional Facility projektu “Pasta 

sektora tiesiskā regulējuma 

un Latvijas pasta regulatora 

administratīvās kapacitātes 

stiprināšana”. Projekta galve

nās prioritātes ir normatīvās 

bāzes sakārtošana, universālā 

pakalpojuma saistību defi

nēšana, pasta pakalpojumu 

sniedzēju grāmatvedības at

dalīšana un kvalitātes stan

dartu ieviešana un pārbaude.

Pārskata gada janvārī Komisi

ja apstiprināja vispārējā pas

ta pakalpojuma — vienkāršās 

vēstules — kvalitātes mērīju

mu metodiku. Saskaņā ar šo 

metodiku komisija, izmanto

jot kontrolvēstules, veic vien

kāršās vēstules nosūtīšanas 

laika mērījumus. Mērījumu 

rezultāti tiek salīdzināti ar 

Ministru kabineta noteikta

jām kvalitātes prasībām. Ko

misija veica kontrolvēstuļu 

izsūtīšanu testa režīmā. Veik

to mērījumu rezultāti liecina, 

ka nosūtīšanas laiks 2005. 

gadā neatbilst noteiktajām 

kvalitātes prasībām. Nāka

majā darbdienā pēc kontroles 

vēstuļu ievietošanas vēstuļu 

kastītē adresātam piegādāti 

62% no visiem kontroles vēs

tuļu sūtījumiem, bet saskaņā 

ar Ministru kabineta noteiku

miem jāpiegādā 80%.

Būtisks Komisijas uzdevums 

elektronisko sakaru nozarē ir 
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universālā pakalpojuma saistību noteikšana un uzraudzība. Universālais pakalpojums ir mini

mālais noteiktas kvalitātes elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms, kas par pieņemamu cenu ir 

pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem lietotājiem neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās 

vietas. Noteikumus “Par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē” Komisija apstipri

nāja 2005. gada 23. novembrī. Kopš 2003. gada “Lattelekom” ir vienīgais uzņēmums, kam uzliktas 

universālā pakalpojuma saistības.

2005. gada 30. novembrī Komisija apstiprināja universālā pa

kalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas 

metodiku. Saskaņā ar to universālā pakalpojuma sniedzējs 

aprēķina papildu izmaksas, ko rada universālā pakalpojuma 

nodrošināšana. Kamēr Satiksmes ministrija nav lēmusi par 

universālā pakalpojuma fonda vai cita finansēšanas un kom

pensācijas mehānisma izveidi, Komisija nav izskatījusi jautāju

mu, vai universālā pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas būtu 

kompensējamas.

2005. gadam universālā pakalpojuma saistības bija nodrošināt 

piekļuvi “Lattelekom” publiskajam telefonu tīklam fiksētās pie

slēguma vietās, kas dod lietotājiem iespēju veikt izsaukumu un 

saņemt vietējos, iekšzemes un starptautiskos balss telefonijas 

pakalpojumus, kā arī datu un elektronisko ziņojumu pārrai

des pakalpojumus visiem esošajiem uzņēmuma elektronisko 

sakaru pakalpojumu abonentiem, kuri to vēlas. Saistības arī 

paredzēja nodrošināt abonentiem (fiziskām personām) vismaz 

vienu izvēles tarifu plānu ar samazinātu telefona līnijas abo

nēšanas maksu. Saistības paredzēja atlaižu saglabāšanu inva

līdiem uz tiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuriem šīs 

atlaides tika nodrošinātas 2002. gadā.

“Lattelekom” bija saistības uzturēt darba kārtībā taksofonus tādā skaitā, kāds tas bija uz 

2004. gada 31. decembri. Operatoram tika atļauts samazināt taksofonu skaitu par ne vairāk kā 

5% no kopējā taksofonu skaita, taču tikai tādā gadījumā, ja saņemta pašvaldības piekrišana un 

Komisijas apstiprinājums par konkrēta taksofona noņemšanu. 

Komisija izsniedz licences, vispārējās atļaujas un veic elektronisko sakaru komersantu reģistrā

ciju. Komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem veica arī elektronisko sakaru komersantiem iz

sniegto licenču un reģistrēto vispārējo atļauju pārreģistrāciju, vispārējo atļauju nosacījumu izpil

des uzraudzību, kā arī starpsavienojumu līgumu noslēgšanas procesa uzraudzību.

Komersantu autorizācija 
komercdarbības 
uzsākšanai elektronisko 
sakaru jomā un 
starpsavienojumi

Komersantu autorizācija 
komercdarbības 
uzsākšanai elektronisko 
sakaru jomā un 
starpsavienojumi

Eksprespasta sūtījumu dinamika
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Pārskata gadā Komisija reģistrēja 27 vispārējās pasta atļaujas un 91 elektronisko sakaru komer

santu, kā arī pārreģistrēja 176 elektronisko sakaru komersantus. Komisija veica 35 elektronisko 

sakaru komersantu pārbaudes, 21 gadījumā konstatēti pārkāpumi, bet administratīvā pārkāpuma 

protokols sastādīts 20 gadījumos. Notika arī 23 pasta komersantu pārbaudes — pārkāpumi nav 

konstatēti. 

2005. gadā nozares komersanti noslēguši 24 jaunus starpsavienojuma līgumus un veikuši 74 ie

priekš noslēgto līgumu grozījumus.

Pārskata gada beigās pēc iepriekšējā regulējuma bija iz

sniegtas 207 individuālās licences un reģistrētas 36 vispā

rējās atļaujas, savukārt pēc jaunā regulējuma bija reģistrēti 

185 elektronisko sakaru komersanti. Apmēram 50 komer

santi nedarbojas aktīvi.

Komisijas datu bāzē uzskaitīti 392 komersanti. No tiem 336 

komersanti ir reģistrējušies interneta piekļuves pakalpoju

mu sniegšanai, 235 datu un elektronisko ziņojumu pārrai

des pakalpojumu sniegšanai, 127 nomāto līniju pakalpoju

mu sniegšanai, 115 starptautisko balss telefonijas pakalpo

jumu sniegšanai, 111 vietējo un nacionālo balss telefonijas 

pakalpojumu sniegšanai.

Elektroniskie sakari

Elektronisko sakaru nozarē Komisija pieņēma lēmumu par “Lattelekom”, “LMT” un “Tele2” starp

savienojumu pakalpojumu tarifu augšējo robežu, kas ievērojami samazina uzņēmumu ar būtisku 

ietekmi tirgū starpsavienojumu tarifus, tuvinot tos Eiropas Savienības vidējam līmenim fiksētajā 

telefonu tīklā un attīstības prognozēm mobilajā telefonu tīklā. 

Pārskata gadā Komisija atbalstīja “Lattelekom” iesniegto tarifu projektu no 31. oktobra par 

46 – 49% samazināt tarifus zvaniem uz Krieviju. Lēmums ir pieņemts atbilstoši Komisijas noteik

tajiem regulēšanas parametriem “Lattelekom”, kuri paredzēja kopējā tarifu līmeņa samazināša

nos vidēji par 7,5 % līdz 2005. gada 31. oktobrim.

Elektronisko sakaru likuma Pārejas noteikumi paredz, ka visi likumā norādītie Komisijas norma

tīvie dokumenti bija jāizstrādā līdz 2005. gada 1. decembrim. Komisija 30. novembrī apstiprināja 

elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku un elektro

nisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Metodikas tika izstrādātas, balstoties 

uz tādiem pašiem pamatprincipiem kā iepriekš spēkā esošās, tomēr tās ir iespējams piemērot 

Tarifu regulēšanaTarifu regulēšana

Komisijas datu bāzē uzskaitītie komersanti 392

t.sk. vietējās un nacionālās balss telefonijas pakalpojumi 111

starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi 115

taksofonu pakalpojumi 19

radiokomunikāciju pakalpojumi 18

nomāto līniju pakalpojumi 127

datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumi 235

interneta piekļuves pakalpojumi 336

kabeļtelevīzijas pakalpojumi 52

GSM/DCS 3

UMTS 3

CDMA 1

MVNO 24
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jebkurā no elektronisko sakaru pakalpojumu tirgiem. Gada nogalē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

publicētajā ikgadējā ziņojumā par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu elektronisko sa

karu nozarē norādīts, ka “LMT” un “Tele2” ir pilnībā ievērojušas metodiku, bet “Lattelekom” — ti

kai daļēji.

Pasts

Pasta nozarē pārskata gada 2. novembrī Komisija pieņēma lēmumu “Par valsts akciju sabiedrības 

“Latvijas pasts” tarifiem”, kuri nebija mainīti kopš 1998. gada. Šajā laikā Latvijā patēriņa cenas ir 

pieaugušas par 24,6% un vidējā bruto darba samaksa — par 76%. Darba samaksa ir galvenā “Lat

vijas pasta” pakalpojumu sniegšanas izmaksu daļa, līdz ar to vispārējo pasta pakalpojumu tarifi 

tika palielināti par 0,75–110%. Atbilstoši Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas un Ekonomikas 

ministrijas novērtējumiem pasta pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekme uz tautsaimniecību ir salī

dzinoši nenozīmīga. Ar minēto Komisijas lēmumu tika noteikti tarifi “A” klases pasta sūtījumiem 

(prioritārais pasts) un “B” klases sūtījumiem (ekonomiskais pasts). Līdz šim šāds pasta sūtījumu 

iedalījums iekšzemes pasta sūtījumiem nepastāvēja. Komisija pieņēma arī lēmumu “Par Vispā

rējo pasta pakalpojumu tarifu noteikšanas metodiku”.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu un likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

Komisija veic elektronisko sakaru komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes kontroli. Kvali

tātes kontrole liek elektronisko sakaru komersantiem lielāku vērību pievērst piedāvāto pakal

pojumu kvalitātes nodrošināšanai. Visi elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes rādītāji ir 

apkopoti elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā. Ikgadējais pārskats ir pieejams 

Komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv. Tajā ir apkopoti Komisijas un komersantu veikto pakalpo

jumu kvalitātes mērījumu rezultāti un to salīdzinājums ar Komisijas noteiktajām un komersantu 

deklarētajām pakalpojumu kvalitātes parametru vērtībām.

Pārskata gadā Komisija veica elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus pakalpo

jumiem publiskajā fiksētajā telefonu tīklā (vietējais un iekšzemes balss telefonijas pakalpo

jums, taksofonu pakalpojums, bojājumu pieteikumu pieņemšanas dienesta pakalpojums un 

telefona uzziņu dienesta pakalpojums), balss telefonijas pakalpojumam publiskajā mobilajā 

telefonu tīklā un balss telefonijas pakalpojumam, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu 

starpsavienojumu. 

Komisija izstrādāja pārskatu par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2005. gadā. 

Sūdzību skaits 2005. gadā ir samazinājies par 35%.

Pasta nozarē 2005. gadā Komisija saņēma un izskatīja 5 sūdzības par pasta pakalpojumu snie

dzējiem. Visas sūdzības ir saņemtas no fiziskām personām par “Latvijas pasta” pakalpojumiem, 

galvenokārt par iekšzemes un starptautiskiem ierakstītiem pasta sūtījumiem. Komisija visas sū

dzības atzina par nepamatotām.

Lietotāju tiesību 
aizsardzība
Lietotāju tiesību 
aizsardzība

KomIsIJas daRbība 2005. GadĀ
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regulēšana	dzelzceļa	tranSPorta	nozarē

2005. gadā kravu apgrozījums dzelzceļa transportā palielinājās par 6,0%, savukārt pārvadāto kra

vu apjoms sasniedza 60 miljonus tonnu, kas ir par 7,5% vairāk nekā 2004. gadā.

Nozares vispārīgs 
raksturojums
Nozares vispārīgs 
raksturojums

Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā, tūkstošos tonnu
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Ar dzelzceļa transportu 2005. gadā tika pārvadāti par 8,4% vai

rāk pasažieru un to skaits sasniedza 25,9 miljonus. Par 8,8% 

pieauga iekšzemes satiksmē pārvadāto pasažieru skaits, savu

kārt starptautiskajā satiksmē pārvadāto pasažieru skaits palie

linājās par 7,4%. 

Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru pārval

da VAS “Latvijas dzelzceļš”. Kravu pārvadājumus pa dzelzceļu 

veic VAS “Latvijas dzelzceļš”, kas nodrošina vairāk nekā 90% no 

pārvadāto kravu apgrozījuma, kā arī AS “Baltijas Ekspresis” un 

“Baltijas tranzīta serviss”. Komisija neregulē dzelzceļa kravu 

pārvadātājus.

Iekšzemes pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu nodroši

na VAS “Latvijas dzelzceļš” meitasuzņēmums AS “Pasažie

ru vilciens”, kā arī atsevišķā šaursliežu dzelzceļa posmā — 

SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis”. Starptautiskos pasažieru 

pārvadājumus pa dzelzceļu nodrošina AS “Starptautiskie 

pasažieru pārvadājumi” un VAS “Latvijas dzelzceļš”.  

Dzelzceļa transporta nozarē licences pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu ir saņēmuši pieci 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji — AS “Pasažieru vilciens”, kas veic iekšzemes pasažieru pār

vadājumus pa dzelzceļu, AS “Starptautiskie pasažieru pārvadājumi”, kas veic starptautiskos pa

sažieru pārvadājumus, VAS “Latvijas dzelzceļš”, kas veic starptautiskos pasažieru pārvadājumus, 

SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis”, kas veic pasažieru pārvadājumus pa šaursliežu dzelzceļu ie

cirknī Gulbene–Alūksne un SIA “LEkspresis”, kas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu dzelzceļa 

transporta nozarē nav uzsākusi, jo nav saņēmusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības 

sertifikātu.

Komisija pārskata gadā iesniegumus licenču saņemšanai vai to nosacījumu grozīšanai nav sa

ņēmusi. 2006. gadā licences derīguma termiņš beigsies diviem pakalpojumus sniedzējiem — 

AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis”.

Lai varētu iesniegt Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai nepieciešamos dokumentus dzelzceļa 

pārvadājumu drošības sertifikāta maiņai, SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” 2005. gada 21. febru

ārī iesniedza Komisijā pieteikumu licences saņemšanai. Komisijas Dzelzceļa transporta depar

taments 2005. gadā veica pārbaudes tiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri pārskata 

gadā sāka savu darbību. Visās veiktajās pārbaudēs tika konstatēts, ka kopumā sabiedrisko pakal

pojumu sniegšana tiek veikta atbilstoši licences nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

Licencēšana un  
licenču uzraudzība
Licencēšana un  
licenču uzraudzība

Dzelzceļa kravu pārvadājumu struktūra 2005. gadā
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Komisija 2005. gada 19. janvārī pieņēma lēmumu atzīt AS “Pasažieru vilciens” iesniegto precizēto 

projektu braukšanas maksas izmaiņām elektrovilcienos un dīzeļvilcienos par atbilstošu Dzelzceļa 

pasažieru pārvadājumu braukšanas maksas aprēķināšanas pagaidu metodikai. 

2005. gada 1. aprīlī Komisija apstiprināja maksu par VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 2005. –2006. gada vilcienu kustības grafika 

periodam.

Komisija atzina SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” iesniegto braukšanas maksas palielinājuma pa

matojumu šaursliežu dzelzceļa iecirknī Gulbene – Alūksne par neatbilstošu Dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumu braukšanas maksas aprēķināšanas pagaidu metodikai.

Ņemot vērā Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu braukšanas maksas aprēķināšanas pagaidu me

todikas piemērošanas periodā uzkrāto pieredzi, kā arī saskaroties ar problēmām, kas netika ri

sinātas pagaidu metodikas ietvaros, tika izstrādāta jauna metodika, kuru Komisija apstiprināja 

2005. gada 16. novembrī. Komisija arī apstiprināja Metodiku maksas aprēķināšanai par publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem.

Papildus licencēšanai, komersantu darbības uzraudzībai, tarifu metodikas noteikšanai un citām 

regulēšanas funkcijām dzelzceļa nozarē, saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regu

latoriem” Komisija nosaka kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. Komisijas 

padome 2005. gada 30. novembrī apstiprināja “Noteikumus par kvalitātes prasībām pasažieru 

pārvadājumos pa dzelzceļu”. Noteikumi nosaka dzelzceļa transporta nozares komersantu sniegto 

pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu minimālās kvalitātes prasības un to izpildes uzraudzības 

kārtību.

2005. gadā Komisija saņēma vienu sūdzību par AS “Pasažieru vilciens” darbību, ko atzina par 

pamatotu. 

Komisija veica arī nozares komersantu saņemto sūdzību un pretenziju analīzi un sagatavoja pār

skatu. Pārskatā apkopotā informācija, īpaši attiecībā uz vilcienu kustības grafika izpildi, sanitāro 

prasību nodrošināšanu vilcienos, kā arī par konduktorukontrolieru darba kvalitātes prasību ie

vērošanu, tiks ņemta vērā, veicot komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzību.

Tarifu regulēšanaTarifu regulēšana

Lietotāju interešu 
aizsardzība
Lietotāju interešu 
aizsardzība

KomIsIJas daRbība 2005. GadĀ 
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KomunIKācIja	ar	SabIedrību

Regulatora svarīgākais uzdevums ir sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un pakalpojumu sniedzēju 

interešu līdzsvarošana, tāpēc liela nozīme ir Komisijas saziņai ar sabiedrību, skaidrojot attiecīgo 

lēmumu pieņemšanas iemeslus un būtību. Komisija komunicē gan ar atsevišķiem sabiedrisko 

pakalpojumu lietotājiem, atbildot uz viņu iesniegumiem, sūdzībām un pretenzijām, gan ar sa

biedrību kopumā, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un mājaslapu internetā, kā arī uzklausīšanas 

sanāksmēs un konsultācijās. Ņemot vērā sabiedrisko pakalpojumu vispārējo nozīmīgumu, me

diju interese par regulatora darbību bijusi liela — mediji rakstījuši par regulatora aktualitātēm 

vairāk nekā 100 reižu, ziņu aģentūras — vai ik dienu. Regulators izplatījis 39 preses paziņojumus 

plašsaziņas līdzekļiem. Viens no galvenajiem komunikācijas kanāliem ir mājaslapa internetā, 

kurā atrodama aktuālākā informācija par katru no regulējamām nozarēm.



FInanSējumS	un		
tā	IzlIetojumS
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Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2005. gadam” Komisijas budžets ir iekļauts Ekonomikas 

ministrijas budžeta sadaļā “Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju 

tiesību aizsardzība” kā programmas sastāvdaļa.

Komisijas darbība tiek finansēta no nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, kuru mak

sā regulējamie komersanti. Pārskata gadā nodevas apmērs, atbilstoši Ministru kabineta notei

kumiem, bija 0,2% no komersanta sniegtā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma 2004. gada neto 

apgrozījuma. 

Komisijas darbības nodrošināšanai 2005. gadā bija plānoti ieņēmumi LVL 1,56 miljonu apmērā, 

bet izdevumi LVL 1,64 miljonu apmērā.

Pārskata gada ieņēmumi no valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksā

jumiem bija plānoti LVL 1,43 miljonu apmērā, bet faktiski Komisijas norēķinu kontā iemaksāti 

LVL 1,53 miljonu apmērā, kas ir par 7% vairāk nekā plānots. Atbilstoši noteikumiem par valsts 

nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību valsts node

vas maksājumi 2006. gadā tiks samazināti proporcionāli katra sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja 

iemaksātās valsts nodevas lielumam.

Komisijas mērķu sasniegšanai 2005. gadā bija plānots izdot LVL 1,51 miljonu, bet faktiski apgūti 

LVL 1,45 miljoni jeb 96% no plānotā. Līdzekļu atlikums skaidrojams ar to, ka pārskata gadā tika 

sākti projekti, kuru realizācija notiks 2006. gadā.

2005. gadā noslēdzās iepriekšējā gadā sāktais Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekts 

Nr. 2002/0005900701 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija” Twining līguma ietvaros. 

Projekta mērķis bija nodrošināt Komisijas kapacitātes stiprināšanu un telekomunikāciju sektora 

regulējošās likumdošanas pilnveidošanu. Projekts veiksmīgi tika noslēgts 2005. gada 31. augus

tā. Pārskata gadā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi bija plānoti LVL 127 tūkstošu apmērā, bet 

faktiski apgūti LVL 113 tūkstoši jeb 89% no plānotā.

FINaNsĒJUms UN TĀ IzLIeToJUms
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Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)

Nr.p.k. Finanšu līdzekļi
Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 
izpilde)*

Pārskata gadā

apstiprināts 
likumā faktiskā izpilde*

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 545 357  1 557 783  1 644 277 

1.1. dotācijas         

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  1 337 180  1 430 800  1 531 128 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība  208 177  126 983  113 149 

2. Izdevumi (kopā)  1 484 455  1 637 783  1 560 742 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  1 439 690  1 584 933  1 521 325 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās  3 507  8 490  5 642 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi  1 436 183  1 576 443  1 515 683 

2.2 izdevumi kapitālieguldījumiem  44 765  52 850  39 417 

* — noteikts saskaņā ar naudas plūsmas principu

Komisijas finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz 2005. gada 21. jūnija Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 446 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kār

tība”. 2005. gada pārskats iesniegts Ekonomikas ministrijai iekļaušanai tās konsolidētajā gada 

pārskatā. Atzinumu par Komisijas 

2005. gada pārskatu sniedza SIA 

“Revīzija un vadības konsultāci

jas” zvērināta revidente Zigrīda 

Šneidere, sertifikāts Nr. 110.

Saskaņā ar likumu “Par iepirkumu 

valsts vai pašvaldību vajadzībām” 

Komisijas veiktajiem darījumiem 

tika organizēti valsts pasūtījumi, 

tajā skaitā, 18 cenu aptaujas pro

cedūras un trīs atklāti konkursi, 

un kopumā noslēgts 71 sadarbī

bas līgums.

FINaNsĒJUms UN TĀ IzLIeToJUms 

http://www.vkase.gov.lv/index.php?sadala=26&id=1462
http://www.vkase.gov.lv/index.php?sadala=26&id=1462
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2005. gadā Komisija iesaistījās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa koncepcijas izstrā

dē, kas būtu efektīvs un Latvijas situācijai visatbilstošākais. 

Jaunais modelis paredz veidot vienotu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmu, kas nodro

šinās vienādu pieeju pakalpojumu sniedzējiem ar reģionālu raksturu, centralizētu un vienveidīgu 

ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītu jautājumu izskatīšanas kārtību, kā arī vienotu 

valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Elektroenerģijas nozarē 2006. gadā Komisija turpinās nodrošināt un kontrolēt nepieciešamos 

nosacījumus elektroenerģijas tirgus darbībai, t.sk. pārvades sistēmas operatora neatkarību. Vien

laicīgi ar tirgus monitoringu Latvijā sadarbībā ar ERGEG tiks uzsākta Baltijas valstu regulatoru, 

pārvades sistēmas operatoru, atbildīgo ministriju u.c. tirgus dalībnieku forumi, lai identificētu 

un risinātu problēmas, kas kavē elektroenerģijas tirgus attīstību.

Dabasgāzes nozarē Komisija uzsāks darbu pakalpojumu kvalitātes kritēriju noteikšanai. Sašķidri

nātās naftas gāzes nozarē Komisija sekos tirgus attīstībai un cenu tendencēm. 

Licencēšanas jomā Komisija turpinās darbu, lai:

a) nodrošinātu vienādu nediskriminējošu attieksmi pret visiem komersantiem, kuri vēršas Ko

misijā ar licences pieteikumu, izvērtēt pieteikumus pēc būtības, lai neierobežotu uzņēmēj

darbību un izsniegt licenci likumā noteiktā laikā — 30 dienās;

b) pārliecinātos, ka licencētie uzņēmumi spēs saviem lietotājiem sniegt drošus, nepārtrauktus 

un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus; 

c) regulāri veiktu licencējamo uzņēmumu uzraudzību, pārbaudot licenču nosacījumu izpildi.

Prioritātes enerģētikas 
nozarē
Prioritātes enerģētikas 
nozarē

KomIsIJas daRbības vīzIJa 2006. GadĀ
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2006. gadā Komisijas galvenās prioritātes elektronisko sakaru un pasta nozarē ir elektronisko sa

karu pakalpojumu tirgu analīze, numerācijas (t.sk. astoņu ciparu numuru) piešķiršana elektronis

ko sakaru komersantiem un balss telefonijas pakalpojumu kvalitātes mērījumu automatizācija. 

Komisija organizēs konkursus vai izsoles radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai 

un viena augstāka līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai. 

2006. gadā Komisijas prioritāte ir arī elektronisko sakaru komersantu un pasta uzņēmēju dar

bības uzraudzība, universālā pakalpojuma saistību izpildes uzraudzība un pasta pakalpojumu 

kvalitātes kontrole.

Komisijas pārstāvji plāno aktīvāk darboties Eiropas Regulatoru grupas (ERG) darba grupās un 

sadarbībā ar Vācijas pasta regulatoru iegūt papildu pieredzi pasta nozares regulēšanā.

Kā galvenā prioritāte 2006. gadā dzelzceļa nozarē ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktū

ras izmantošanas pārvadājumiem 2006./2007. gada vilcienu kustības grafika periodam maksas 

noteikšana. 

Komisija veiks uzņēmumu, kuri veic pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, pasažieru pārvadā

jumu pašizmaksas izvērtēšanu, kā arī pasažieru pārvadājumu uzņēmumu sniegto pakalpojumu 

kvalitātes pārbaudes.

Prioritātes elektronisko 
sakaru un pasta nozarē
Prioritātes elektronisko 
sakaru un pasta nozarē

Prioritātes dzelzceļa 
nozarē
Prioritātes dzelzceļa 
nozarē

KomIsIJas daRbības vīzIJa 2006. GadĀ 
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PIeņemtIe	lēmumI	un	IzStrādātIe	
doKumentI

1. Ar padomes 2005. gada 26.janvāra lēmumu Nr.23 (prot. Nr. 3(212),7.p.) apstiprināti noteikumi 

“Elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu saraksts” (rīcības plāna 5.3.1.1.);

2. Ar padomes 2005. gada 16.februāra lēmumu Nr.38 (prot. Nr. 8(217),8.p.) apstiprināti Noteikumi 

par elektronisko sakaru komersantu reģistrācijas paziņojumu nosūtīšanu (rīcības plāns 5.3.1.1.);

3. Ar padomes 2005. gada 24.februāra lēmumu Nr.46 (prot. Nr. 10 (219),11.p) apstiprināti No

teikumi par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lie

tošanas tiesību pieprasījumu iesniegšanas kārtību (rīcības plāns 5.3.1.1.);

4. Ar padomes 2005. gada 9.marta lēmumu Nr.53 apstiprināti Noteikumi par lietotājiem piedā

vājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu (rīcības plāns 5.3.1.1.);

5. Ar padomes 2005. gada 11.marta lēmumu Nr.56 apstiprināti Noteikumi numura saglabāša

nas pakalpojuma ieviešanai (rīcības plāns 5.3.1.1.);

6. Ar padomes 2005. gada 16.marta lēmumu Nr.58 apstiprināti grozījumi Noteikumos par kārtību, 

kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Komisijai (rīcības plāna 5.3.4.4.).

7. Ar padomes 2005. gada 30.marta lēmumu Nr.73 apstiprināti Noteikumi par konsultācijas kār

tību, nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus (rīcības plāns 5.3.1.1.);

8. Ar padomes 2005. gada 5.maija lēmumu Nr.100 apstiprināti grozījumi Dabasgāzes realizāci

jas tarifu aprēķināšanas metodikā (rīcības plāns 5.4.);

9. Ar padomes 2005. gada 5.maija lēmumu Nr.99 apstiprināti grozījumi Dabasgāzes sadales pa

kalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā (rīcības plāns 5.4.);

10. Ar padomes 2005. gada 5.maija lēmumu Nr.97 apstiprināti grozījumi Dabasgāzes pārvades 

pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā (rīcības plāns 5.4.);

11. Ar padomes 2005. gada 5.maija lēmumu Nr.98 apstiprināti grozījumi Dabasgāzes uzglabāša

nas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā (rīcības plāns 5.4.);

12. Ar padomes 2005. gada 11.maija lēmumu Nr.105 apstiprināti grozījumi Noteikumos par konsul

tāciju kārtību, nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus (rīcības plāns 5.3.1.1.)

13. Ar padomes 2005. gada 18.maija lēmumu Nr.110 apstiprināti Noteikumi par vispārējās atļau

jas noteikumu pārkāpumu novēršanu un elektronisko sakaru komersantu darbības apturēša

nu (rīcības plāns 5.3.1.1.)

14. Ar padomes 2005. gada 18.maija lēmumu Nr.111 apstiprināti Noteikumi par privātā elektro

nisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam (rīcības plāns 5.3.1.1.)

15. Ar padomes 2005. gada 25.maija lēmumu Nr.118 apstiprināti Vispārējās atļaujas noteikumi 

(rīcības plāns 5.3.1.1.)

16. Ar padomes 2005. gada 25.maija lēmumu Nr.119 apstiprināti Noteikumi par elektronisko sa

karu komersanta piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu aprakstu un lietošanas noteiku

mu publisku pieejamību (rīcības plāns 5.3.1.1.)

Komisijas izdotie ārējie 
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17. Ar padomes 2005. gada 8.jūnija lēmumu Nr. 135 apstiprināti Noteikumi par atsaistītu piekļu

vi abonentlīnijai (rīcības plāns 5.3.1.1.)

18. Ar padomes 2005. gada 8.jūnija lēmumu Nr.138 apstiprināti Noteikumi par abonentu saraks

tu nodrošināšanu ( rīcības plāns 5.3.1.1.) 

19. Ar padomes 2005. gada 8.jūnija lēmumu Nr.139 apstiprināti Operatora izvēles pakalpojuma vai 

operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi (rīcības plāns 5.3.1.1.) 

20. Ar padomes 2005. gada 15.junija lēmumu Nr.143 apstiprināti Noteikumi par nomāto līniju 

minimālo pakalpojumu kopu (rīcības plāns 5.3.1.1.)

21. Ar padomes 2005. gada 20.jūlija lēmumu Nr.167 apstiprināti Noteikumi par strīdu izšķiršanas 

kārtību elektronisko sakaru nozarē ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

22. Ar padomes 2005. gada 17.augusta lēmumu Nr.172 apstiprināti Noteikumi par komercdarbī

bai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un 

anulēšanas kārtību (rīcības plāns 5.3.1.1.)

23. Ar padomes 2005. gada 31.augusta lēmumu Nr.182 apstiprināti Noteikumi par tirgus analīzei 

nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību (rīcības plāns 5.3.1.1.)

24. Ar padomes 2005. gada 31.augusta lēmumu Nr.186 apstiprināti Noteikumi par pamatpiedā

vājuma izstrādes kārtību, iekļaujamo informāciju un publicēšanu (rīcības plāns 5.3.1.1.)

25. Ar padomes 2005. gada 7.septembra lēmumu Nr.189 apstiprināti Noteikumi par Komisijai 

iesniedzamo informāciju (rīcības plāns 5.3.1.1.)

26. Ar padomes 2005. gada 16.novembra lēmumu Nr.254 apstiprināti Noteikumi par atļaujas iz

sniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

27. Ar padomes 2005. gada 23.novembra lēmumu Nr. 271 apstiprināti Noteikumi par kārtību, 

kādā energoapgādes komersants nodrošina lietotājiem publisku pieejamību komersanta fi

nanšu informācijai

28. Ar padomes 2005. gada 30. novembra lēmumu Nr. 285 apstiprināta Dabasgāzes pārvades pa

kalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika

29. Ar padomes 2005. gada 30. novembra lēmumu Nr.286 apstiprināta Dabasgāzes uzglabāšanas 

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika

30. Ar padomes 2005. gada 30. novembra lēmumu Nr. 287 apstiprināta Dabasgāzes tirdzniecības 

tarifu saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika

31. Ar padomes 2005. gada 30. novembra lēmumu Nr. 288 apstiprināta Dabasgāzes sadales pa

kalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

32. Ar padomes 2005. gada 23.novembra lēmumu Nr.272 apstiprināti Noteikumi par universālo 

pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

33. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināti Noteikumi par prasībām 

augstākā līmeņa domēna.lv reģistra turētājam ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

34. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.274 apstiprināti Numura saglabāšanas pa

kalpojumu noteikumi ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

35. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.275 apstiprināti Noteikumi par numerācijas 

lietošanas tiesībām ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

36. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.279 apstiprināts Visaptverošs abonentu sa

raksta paraugs ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

37. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.281 apstiprināta Elektronisko sakaru pakal

pojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika ( rīcības plāns 5.3.1.4.)

38. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.282 apstiprināta Elektronisko sakaru pakal

pojumu tarifu aprēķināšanas metodika ( rīcības plāns 5.3.1.3.)
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39. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.289 apstiprināta Vispārējo pasta pakalpoju

mu tarifu noteikšanas metodika 

40. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.290 apstiprināti Noteikumi par vispārējo 

atļauju pasta nozarē

41. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.292 apstiprināti Noteikumi par elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību ( rīcības 

plāns 5.3.1.1.)

42. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.293 apstiprināta Elektronisko sakaru pakal

pojumu kvalitātes mērījumu metodika ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

43. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.294 apstiprināta Universālā pakalpojuma 

saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika ( rīcības plāns 5.3.1.1.)

44. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.291 apstiprināti Noteikumi par iepazīšanos 

ar tarifa projektu (rīcības plāns 5.3.4.4.)

45. Ar padomes 2005. gada 16.novembra lēmumu Nr.255 apstiprināta Dzelzceļa pasažieru pārva

dājumu braukšanas maksas aprēķināšanas metodika (rīcības plāns 5.4.)

46. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.280 apstiprināti Noteikumi par kvalitātes 

prasībām pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu (rīcības plāns 5.4.)

47. Ar padomes 2005. gada 30.novembra lēmumu Nr.284 apstiprināta Elektronisko sakaru pakal

pojumu kvalitātes mērījumu metodika

48. Ar padomes 2005. gada 16.decembra lēmumu Nr.298 apstiprināta Numerācijas lietošanas 

tiesību piešķiršana

49. Ar padomes 2005. gada 14.decembra lēmumu Nr.302 apstiprināti Noteikumi par Sistēmas 

pieslēguma elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem

50. Ar padomes 2005. gada 14.decembra lēmumu Nr.303 apstiprināti Noteikumi par sistēmas 

pieslēguma elektroenerģijas ražotājiem

51. Ar padomes 2005. gada 21.decembra lēmumu Nr.308 apstiprināta Elektroenerģijas pārvades 

sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

52. Ar padomes 2005. gada 21.decembra lēmumu Nr.309 apstiprināta Elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

53. Ar padomes 2005. gada 21.decembra lēmumu Nr.310 apstiprināta Elektroenerģijas tarifu ap

rēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem

54. Ar padomes 2005. gada 21.decembra lēmumu Nr.311 apstiprināta Koģenerācijas stacijā sa

ražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem megavatiem saražotās 

elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika

1. 2005. gada 26.janvārī padomes sēdē atbalstīts Ministru Kabineta noteikumu projekts “Grozī

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

sabiedrisko pakalpojumu veidiem””;

2. 2005. gada 16.februārī padomes sēdē atbalstīts Ministru Kabineta noteikumu projekts “Grozījumi 

Ministru kabineta 2004. gada 28.decembra noteikumos Nr.1068 “Noteikumi par valsts nodevas 

likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību”” (rīcības plāns 5.2.5).

3. 2005. gada 11.aprīlī padomes sēdē atbalstīts Ministru kabineta noteikumu “Sabiedrisko pa

kalpojumu licencēšanas noteikumi” projekts (rīcības plāns 5.2.5).

Komisijas izstrādātie 
Ministru kabineta vai 
Saeimas normatīvo aktu 
projekti
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1. Ar padomes 2005. gada 26.janvāra lēmumu Nr.22 (prot. Nr.3 (212), 9.p.) apstiprināti Gro

zījumi Noteikumos par strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu Komisijā (rīcības plāna 

5.3.4.2.);

2. Ar padomes 2005. gada 12.janvāra lēmumu Nr.12 (prot. Nr.1(2100, 15.p.) apstiprināts Komi

sijas Juridiskā departamenta nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

3. Ar padomes 2005. gada 19.janvāra lēmumu Nr.17 apstiprināta “Vispārējā pasta pakalpojuma 

vienkāršās vēstules kvalitātes mērījumu metodika” (rīcības plāna 5.3.4.4.);

4. 2005. gada 25.janvārī apstiprināts Juridiskā departamenta Enerģētikas lietu nodaļas nolikums 

(rīcības plāna 5.3.4.4.);

5. 2005. gada 25.janvārī apstiprināts Juridiskā departamenta Elektronisko sakaru un pasta lietu 

nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

6. 2005. gada 26.janvārī apstiprināts Juridiskā departamenta Vispārīgo un transporta nodaļas 

nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

7. 2005. gada 27.janvārī ar rīkojumu Nr.13 apstiprināti grozījumi Komisijas Iekšējās darba kārtī

bas noteikumos (rīcības plāna 5.3.4.4.);

8. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Dzelz

ceļa transporta departamenta nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

9. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Elek

tronisko sakaru un pasta departamenta nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

10. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Ārējo 

sakaru nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

11. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Attīstī

bas nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

12. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Sabied

risko attiecību nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

13. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Doku

mentu nodrošinājuma nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

14. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Grā

matvedības un finanšu nodaļas  nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

15. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Infor

mācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

16. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Kance

lejas un arhīva nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

17. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Perso

nāla nodaļas nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

18. Ar padomes 2005. gada 9.februāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 7 (216), 6.p.) apstiprināts Saim

niecības un tehniskā nodrošinājuma nolikums (rīcības plāna 5.3.4.4.);

19. 2005. gada 15.februārī ar izpilddirektora rīkojumu Nr.18 apstiprināta Saziņas līdzekļu izman

tošanas kārtības Komisijā (rīcības plāna 5.3.4.4.);

20. 24.03.2005. apstiprināta ar izpilddirektora rīkojumu Nr.45 “Kārtība, kādā Komisija izvērtē sa

biedrisko pakalpojumu sniedzēja aprēķināto tarifu projektu” ; 

21. 2005. gada 31.maijā apstiprināti (prot. Nr.26 (235), 12.p.) grozījumi dokumentā “Sabiedris

ko pakalpojumu regulēšanas komisijas sadarbība ar sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem un 

sniedzējiem lēmumu pieņemšanas procesā” (rīcības plāna 5.3.4.4.);

22. Ar padomes 2005. gada 31.maija lēmumu Nr.124 (prot. Nr.26 (235), 13.p.) apstiprināti grozī

jumi Komisijas nolikumā. (rīcības plāna 5.3.4.4.);

Komisijas izdotie iekšējie 
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23. 2005. gada 2.jūnijā ar izpilddirektora rīkojumu Nr.61 apstiprināta Dienesta transportlīdzekļu 

un personīgo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Komisijā (rīcības plāna 5.3.4.4.).

24. 2005. gada 26.jūlijā ar izpilddirektora rīkojumu Nr.75 apstiprināta Saziņas līdzekļu izmanto

šanas kārtība Komisijā (rīcības plāna 5.3.4.4.);

25. Ar padomes 2005. gada 19.oktobra lēmumu Nr.217 apstiprināti Administratīvo pārkāpumu 

lietu noteikumi (rīcības plāns 5.3.4.4.punkts);

26. Ar padomes 2005. gada 23.novembra lēmumu Nr.270 apstiprinātā Licencēšanas kārtība.
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