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Cienījamo lasītāj!

Ir aizritējis kārtējais spraigais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā — Komisija) darba gads. 

2006. gadā Komisija īpaši daudz paveikusi elektronisko sakaru un enerģētikas nozaru regulēšanā. 

Elektronisko sakaru jomā Komisija veltījusi daudz resursu elektronisko sakaru tirgus analīzei saskaņā ar Eiropas Komisijas 

prasībām attiecībā uz elektronisko sakaru tirgu un pakalpojumiem. 2006. gada nogalē tika veikti nepieciešamie priekšdarbi, 

lai nākamā gada sākumā varētu uzsākt interneta piekļuves pakalpojumu kvalitātes pārbaudes, ko ar nepacietību gaida daudzi 

šo pakalpojumu lietotāji. 

Ņemot vērā importēto energoresursu cenu kāpumu, Komisija izskatīja jaunus elektroenerģijas un dabasgāzes tarifu projek-

tus, kā arī pārskatīja vairākus koģenerācijas tarifus. Būtisks Komisijas lēmums 2006. gadā enerģētikas jomā ir izstrādātie un 

apstiprinātie Noteikumi par minimālajām prasībām elektroenerģijas sistēmas operatora neatkarībai, kas komersantiem nodro-

šinās vienlīdzīgu pieeju elektroenerģijas sistēmas tīkliem. 

Kā ik gadu 2006. gada pavasarī Komisija noteica maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. 

Pretēji sākotnēji prognozētajam, vienotā valsts un pašvaldību regulatora izveide netika uzsākta, un sagaidāms, ka šis process 

tiks uzsākts 2007. gadā. 

Valentīna Andrējeva

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja
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Regulēšanas 
sistēma

Valstīs, kurās pastāv sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēma, ir vienots priekšstats par to, ka eksistē dažādi sociāleko-

nomiskie faktori, kas ietekmē sabiedrības iespējas saņemt dzīves kvalitātes nodrošināšanai būtiski svarīgus pakalpojumus, un, 

no otras puses, ietekmē komersantu iespējas šos pakalpojumus sniegt. 

Latvijā šobrīd pastāv divu līmeņu regulēšanas sistēma: starpnozaru regulators — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komi-

sija — un pašvaldību regulatori. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša institūcija, kas 

ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas būtiskākais uzdevums ir ar regulējošo rīku palīdzību gādāt par sabiedrisko 

pakalpojumu drošu un nepārtrauktu pieejamību.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbību nosaka likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kā arī 

katras regulējamās nozares reglamentējošie likumi un citi normatīvie akti. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas funkcijas ir regulējamo nozaru un to komersantu regulēšana, tarifu aprē-

ķināšanas metodikas noteikšana, tarifu apstiprināšana, licenču izsniegšana, atļauju reģistrēšana, konkurences sekmēšana 

regulējamās nozarēs, strīdu ārpustiesas izskatīšana un sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība. 
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulējamie 

komersanti pārstāv elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes, 

kā arī transporta un sakaru nozares, kuras 2006. gadā veido-

ja 15,5 % no iekšzemes kopprodukta (transports un sakari — 

13,0 %, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde — 2,5 %). 

Transporta un sakaru nozarei 2006. gadā salīdzinājumā ar 

2005. gadu ir bijis straujākais apjoma pieaugums — 9,3 %, 

savukārt elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozares 

apjoms pieaudzis par 4,0 %. Iekšzemes kopprodukta apjoms 

2006. gadā palielinājās par 11,9 %.

Nodarbināto īpatsvars regulējamās nozarēs 2006. gadā bija 

11,4 % no kopējā nodarbināto skaita Latvijā (transporta un 

sakaru nozarē — 9,2 %, energoapgādes nozarē — 2,2 %). 

Darba vidējā samaksa pārskata gadā regulējamās nozarēs bija 

lielāka nekā vidēji tautsaimniecībā. Transporta un sakaru no-

zarē vidējā neto darba samaksa mēnesī bija LVL 235 (tai skaitā 

sauszemes transporta un cauruļvadu transporta jomā strādā-

jošajiem — LVL 199, pasta un telekomunikāciju jomā strādā-

jošajiem — LVL 270), energoapgādes nozarē — LVL 313, savu-

kārt vidēji tautsaimniecībā — LVL 216.
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Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 

datiem 14 % no precēm un pakalpoju-

miem patēriņa cenu indeksa grozā ir pa-

kalpojumi ar administratīvi regulējamām 

cenām. Šajos pakalpojumos ietilpst gan 

Komisijas, gan pašvaldību regulatoru re-

gulējamie pakalpojumi, gan arī citi pakal-

pojumi ar regulējamām cenām.

2006. gada laikā salīdzinājumā ar iepriekšē-

jo gadu patēriņa cenas kopumā pieauga par 

7,9 %, savukārt administratīvi regulējamās 

cenas — par 11,4 %. Atbilstīgi administratīvi regulējamo cenu īpatsvaram patēriņa preču un pakalpojumu grozā administratīvi regulēja-

mās cenas veidoja 1,6 procentpunktus jeb 20 % no kopējās infl ācijas. 

No Komisijas regulējamo nozaru pakalpojumu cenām infl āciju visvairāk ietekmēja dabasgāzes tarifu pieaugums par 33,5 % — tas pa-

lielināja infl āciju par 0,21 procentpunktu, savukārt elektroenerģijas tarifu pieaugums par 6,7 % palielināja infl āciju par 0,15 procent-

punktiem, un vispārējo pasta pakalpojumu tarifu pieaugums par 51% palielināja infl āciju par 0,02 procentpunktiem. Regulējamo balss 

telefonijas pakalpojumu cenu samazinājums par 1,6 % samazināja infl āciju par 0,02 procentpunktiem. Līdz ar to kopumā Komisijas 

regulējamo nozaru pakalpojumu tiešā ietekme uz patēriņa cenu indeksu ir tā pieaugums par 0,36 procentpunktiem.

No pašvaldību līmenī regulējamām cenām 2006. gadā ievērojami pieauga siltumenerģijas tarifi  — par 18,1 %. Tas palielināja in-

fl āciju par 0,66 procentpunktiem. Būtisks bija arī pasažieru sauszemes transporta tarifu kāpums — par 8,5 %, kas palielināja in-

fl āciju par 0,13 procentpunktiem. Pieauga 

arī ūdens apgādes tarifi  (11,7 % pieaugums, 

0,08 procentpunkti), kanalizācijas pakalpo-

jumu tarifi  (16,8 % pieaugums, 0,07 pro-

centpunkti) un atkritumu izvešanas tarifi  

(16,4 % pieaugums, 0,06 procentpunkti).

No citām regulējamo pakalpojumu cenām 

infl āciju visvairāk ietekmēja dzīvokļu īres 

maksas pieaugums par 12,6 %, kas palielinā-

ja infl āciju par 0,09 procentpunktiem, kā arī 

maksas par notāra pakalpojumiem pieaugums 

par 49 %, kas palielināja infl āciju par 0,08 

procentpunktiem.
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Struktūra 
un darbinieki

Komisijas lēmējinstitūcija ir padome. Padome Komisijas vār-

dā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir 

saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un 

lietotājiem. 2006. gadā komisijas padomē strādāja Valentīna 

Andrējeva, Daiga Iļjanova, Edvīns Karnītis, Ivars Zariņš un Rai-

monds Jonītis, kura pilnvaras ar 2006. gada 1. jūliju pārņēma 

Gints Zeltiņš.

Komisijas padomei ir pakļauta izpildinstitūcija, kas pilda pa-

domes sekretariāta un eksperta funkcijas. Tā sagatavo jautā-

jumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdēs, īsteno pa-

domes pieņemtos lēmumus un kontrolē izdoto administratīvo 

aktu izpildi. 

Pārskata perioda beigās Komisijā strādāja 77 darbinieki un 

pieci padomes locekļi. Augstākā izglītība ir 74 Komisijas dar-

biniekiem, astoņiem darbiniekiem ir doktora grāds, 28 — ma-

ģistra grāds, bet trijiem ir divas augstākās izglītības iestādēs 

iegūtas specialitātes. Trīs darbinieki turpina mācības dokto-

rantūrā, trīs — maģistrantūrā, divi 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.

Valentīna Andrējeva

Daiga Iļjanova

Edvīns Karnītis

Ivars Zariņš

Gints Zeltiņš

Komisijas padomes locekļi
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Svarīgākie komisijas 
lēmumi un dokumenti

Laikā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir notikušas 52 Komisijas padomes sēdes, pieņemti 320 lēmumi, sabied-

risko pakalpojumu sniedzējiem izsniegtas 18 licences un reģistrētas 70 atļaujas. Komisija apstiprinājusi vairākus ārējos nor-

matīvos aktus un to grozījumus, tai skaitā 12 elektronisko sakaru nozarē, četrus enerģētikas nozarē, trīs dzelzceļa nozarē, di-

vus pasta nozarē, un trīs vispārējos normatīvos aktus. Ar Komisijas aktīvu līdzdalību izstrādāti četri likumprojekti: “Grozījumi 

Elektronisko sakaru likumā“, jaunais Pasta likums, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums, kā arī “Grozījumi Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā“. 

2006. gadā saskaņā ar Eiropas Komisijas detalizētiem norādījumiem par analizējamo tirgu un pakalpojumiem Komisija aktīvi 

veica elektronisko sakaru tirgus analīzi. Enerģētikas nozarē Komisija izstrādāja un apstiprināja Noteikumus par minimālajām 

prasībām elektroenerģijas sistēmas operatora neatkarībai, kas komersantiem nodrošināja vienlīdzīgu pieeju elektroenerģijas 

sistēmas tīkliem. 

Sakarā ar importēto energoresursu cenu kāpumu Komisija saņēma un izskatīja jaunus elektroenerģijas un dabasgāzes tarifu 

projektus, kam sekoja arī vairāku koģenerācijas tarifu pārskatīšana. 2006. gada aprīlī komisija noteica maksu par publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem.
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Tiesvedība un 
strīdu pirmstiesas izskatīšana

2006. gadā turpinājās seši iepriekšējos gados uzsāktie tiesvedības procesi elektronisko sakaru nozarē. Nozīmīgākais no tiem 

ir tiesvedības process par Komisijas 2004. gada 31. marta lēmuma Nr. 111 par administratīvā soda SIA “Tele 2” atcelšanu. 

Pārskata gadā Komisija elektronisko sakaru nozarē bija iesaistīta vēl divos tiesvedības procesos.

Enerģētikas nozarē 2006. gadā un 2007. gada janvārī tika izbeigti četri, bet 2007. gadā vēl turpināsies pieci tiesvedības 

procesi. Svarīgākie no tiem ir Administratīvajā rajona tiesā iesniegtie personu pieteikumi, kuros lūgts uzlikt par pienākumu 

Komisijai noteikt elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu. 

Komisija, veicot vienu no savām funkcijām — strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu starp sabiedrisko pakalpojumu snie-

dzējiem un lietotājiem, 2006. gadā strīdu iepriekšējā ārpustiesas izskatīšanas kārtībā elektronisko sakaru nozarē ir iesaistīju-

sies četros strīdu procesos un pieņēmusi trīs gala lēmumus, savukārt enerģētikas nozarē ir izskatīti trīs strīdi. 

Komisija, izmantojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktās pilnvaras, ir izskatījusi arī administratīvo pārkāpumu lietas, 

tādējādi ar administratīvo sodu ir sodīts viens elektronisko sakaru nozares komersants un panākta iepriekš uzlikto administratīvo 

sodu nomaksa 15 gadījumos. Enerģētikas nozarē 2005. gadā tika uzsākta lietvedība divās administratīvā pārkāpuma lietās par sa-

šķidrinātās gāzes tirdzniecību un komisijas likumīgā lēmuma nepildīšanu, un tā rezultātā komersantiem tika uzlikti attiecīgi sodi. 

Starptautiskā 
sadarbība

Komisija pārskata gadā Rīgā organizēja starptautisko Enerģētikas regulatoru reģionālās asociācijas Licencēšanas/Konkurences 

komitejas izbraukuma sēdi. Komisija piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Elektronisko sakaru regulatoru darba sanāksmē, 

iesaistījās Eiropas Komisijas organizētajā Augsta līmeņa darba grupā, iepazinās ar ASV un Vācijas daudznozaru regulatoru 

pieredzi, Vācijas pasta regulēšanas praksi, kā arī iesaistījās citās ar nozaru regulēšanu un Eiropas Kopienas tiesību normu 

izstrādi un piemērošanu saistītās aktivitātēs.

2006. gada sākumā Eiropas Elektrības un gāzes regulatoru grupa rīkoja reģionālo elektrības tirgu sadarbības forumus, kur 

Komisija uzņēmās vadošā regulatora lomu Baltijas reģionā. Pārskata gadā ir notikuši trīs diskusiju forumi, kuros piedalījās 

Eiropas Komisijas, Baltijas reģiona regulatoru, pārvades sistēmu operatoru, nozaru ministriju un starptautisko asociāciju pār-

stāvji. Šajos forumos tika spriests par Eiropas elektroenerģijas tirgus attīstību.
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Regulēšana 
enerģētikas nozarē

Enerģētikā valsts regulējamās nozares ir elektroenerģijas apgāde, dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes apgāde. Latvijas māj-

saimniecībās kopā šo produktu patēriņš ir 18–20 % no kopējā energoresursu patēriņa valstī.

Elektroenerģijas apgādē dominējošā loma ir valsts akciju sa-

biedrībai “Latvenergo“, kas saražo vairāk nekā 90 % no Latvijā 

ražotās elektroenerģijas, nodrošina elektroenerģijas importu, 

pārvadi, sadali un piegādi lietotājiem. Elektroenerģiju ražo arī 

aptuveni 150 mazās hidroelektrostacijas, kuru kopējā jauda ir 

25,0 megavati (MW), 14 vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu 

25,2 MW un 39 koģenerācijas stacijas ar kopējo jaudu 

137 MW. Elektroenerģijas sadali un tirdzniecību līdz ar 

“ Latvenergo“ veic vēl 12 licencēti komersanti. 

2006. gadā Latvijas elektroenerģijas kopējais tirgus apjoms 

bija 7,34 teravatstundas (TWh), no tām 4,23 TWh tika saražo-

tas valsts a/s “Latvenergo” elektrostacijās, 2,05 TWh importē-

tas, bet atlikušo elektroenerģijas daudzumu saražoja neatkarī-

gie elektroenerģijas ražotāji mazas jaudas elektrostacijās. 

Kopš 2004. gada 1. jūlija visiem elektroenerģijas lietotājiem, 

izņemot mājsaimniecības, ir iespēja izvēlēties alternatīvus 

elektroenerģijas piegādātājus. Vairāki komersanti, kuriem 

nepieder sadales tīkli, ir saņēmuši licences elektroenerģijas 

tirdzniecībai.

Latvijā un citās Baltijas valstīs brīva, uz divpusējiem līgumiem 

balstīta elektroenerģijas tirgus darbības uzsākšanai nav atbil-

stīga ražošanas jaudu izvietojuma un ir nepietiekams tādu 

tirgus dalībnieku skaits, kuri patērē lielu elektroenerģijas ap-

jomu. 2006. gadā starp Igaunijas un Somijas elektroenerģijas 

pārvades sistēmām darbību uzsāka starpsavienojums ESTLINK, 

kuram ir paredzama tirgu veicinoša loma.

Dabasgāzes apgādes jomā monopolstāvoklis Latvijas tirgū ir 

a/s “Latvijas gāze”, kas nodrošina pilnu dabasgāzes apgādes 

ciklu no iepirkšanas līdz piegādei lietotājiem. Komersants ir 
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izveidojis iekšējās struktūrvienības, kuras ir atbildīgas par dabasgāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību un iekšējo 

grāmatvedību kārto atbilstīgi struktūrvienību funkcijām un Komisijas apstiprinātajai izmaksu attiecināšanas metodikai.

Latvijas dabasgāzes apgādes sistēma tiek izmantota lietotāju apgādei ar dabasgāzi Latvijā, ziemā dabasgāze no Inčukalna 

pazemes gāzes krātuves tiek piegādāta Lietuvai, Igaunijai un Krievijai. 

Latvijas dabasgāzes apgādes sistēma ir izveidota pirms 30–40 gadiem un aprēķināta ikgadējam dabasgāzes patēriņam ap 4 mil-

jardi kubikmetru gadā. Pagājušajā gadā Latvijas kopējais dabasgāzes patēriņš bija aptuveni 45 % no sistēmas kapacitātes, tādē-

jādi dabasgāzes apgādes sistēma darbojās bez pārslodzēm, nodrošinot visus Latvijas patērētājus ar stabilu dabasgāzes apgādi.

Saskaņā ar 2005. gada 30. jūnija likumu “Enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likums“ ir noteikts, ka 

dabasgāzes tirgus atvēršana ir atlikta līdz 2010. gada 1. janvārim.

Dabasgāzes patēriņš 2006. gadā Latvijā pieauga par 3 % un 

sasniedza 1,72 miljardus kubikmetru. No dabasgāzes kopējā 

apjoma 59 % tika izlietoti siltuma un elektroenerģijas ražoša-

nai, 7 % patērēja iedzīvotāji un 34 % rūpnieciskie lietotāji.

Latvijā pārdotā sašķidrinātā naftas gāze (propāns un bu-

tāns) tiek importēta galvenokārt no Lietuvas un Krievijas. 

2006. gadā Latvijā importēti apmēram 57 tūkstoši tonnu sa-

šķidrinātās gāzes (SNG), no tām aptuveni puse realizēta auto-

transportam un puse sadzīves vajadzībām — apkurei, tirdznie-

cībai balonos un no pazemes un virszemes grupu iekārtām. No šī apjoma 25 % SNG tiek lietota apkurei, 10 % SNG apgādei, 

izmantojot pazemes un virszemes grupu iekārtas, un pārējais apjoms ir balonos pildītā SNG.

Kopš 2000. gada sadzīves vajadzībām izlietotais sašķidrinātās gāzes apjoms ir pieaudzis par 8 % — no 25 tūkstošiem tonnu 

2000. gadā līdz 27 tūkstošiem tonnu 2006. gadā.

Licencēšana un licenču uzraudzība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada noteikumiem Nr. 297 Komisija enerģētikas jomā regulē elektroenerģijas un siltum-

enerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās, kuru maksimālā elektriskā slodze ir lielāka par vienu megavatu (MW), un elektro-

enerģijas ražošanu stacijās, kuru jauda ir lielāka par vienu megavatu (arī hidroelektrostacijās, vēja stacijās, kondensācijas 

stacijās). Komisija regulē elektroenerģijas pārvadi, ja spriegums ir vismaz 110 kilovoltu, elektroenerģijas sadali, ja spriegums ir 

no 1 līdz 110 kilovoltiem, kā arī elektroenerģijas realizāciju lietotājiem, ja realizācijas apjoms pārsniedz 4 000 megavatstundu 

(MWh) gadā.

Līdz pārskata perioda beigām ir izsniegtas 60 licences, no tām 32 licences elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai 

koģenerācijas stacijās, 15 — vēja elektrostacijās un divas — hidroelektrostacijās, viena — elektroenerģijas pārvadei, deviņas — 

elektroenerģijas sadalei un 16 — elektroenerģijas tirdzniecībai.

Dabasgāzes patēriņš (milj. m3)
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2006. gadā izsniegtas piecas jaunas licences, no tām trīs licences elektroenerģijas ražošanai SIA “Steamhammer” tvaika tur-

bīnā, SIA “Liepājas RAS” — ražošanai ar biogāzi un SIA “Lenkas energo” elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā, kā arī 

divas licences elektroenerģijas tirdzniecībai — SIA “Steamhammer” un SIA “E.Energy”.

Komisija regulē arī dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes uzglabāšanu, pārvadi, sadali un realizāciju, izņemot naftas gāzes un 

citus gāzveida ogļūdeņražus, kurus izmanto kā degvielu.

Dabasgāzes apgādē a/s “Latvijas gāze” ir licences dabasgāzes uzglabāšanai, pārvadei, sadalei un realizācijai.

Sašķidrinātās gāzes apgādē līdz pārskata perioda beigām ir izsniegtas 68 licences, no tām 10 uzglabāšanai un iepildīšanai, 

11 sadalei un 47 tirdzniecībai. 

2006. gadā izsniegtas 11 licences sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai. Desmit komersanti turpināja darbību sašķidrinātās gāzes 

apgādē: SIA “Pro Gāze”, SIA “LUKoil Baltija R”, SIA “Inter Gaz MT”, SIA “Kalnakrogs”, SIA “Kubs E”, SIA “Himserviss – Au-

togāze Ventspils”, SIA “Avin”, SIA “La Jan”, SIA “Baltimors” un SIA “Žiguļi STM” licences saņēma atkārtoti, jo beidzās ie-

priekš izsniegto licenču derīguma termiņš. Izsniegta viena jauna licence sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai — komersantam 

SIA “Propāna butāna gāze” sakarā ar komercdarbības uzsākšanu.

Pamatojoties uz Komisijas padomes 2003. gada 3. decembra lēmumu Nr. 329 “Par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbī-

bas uzraudzību”, tiek veiktas regulāras sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības pārbaudes.

2006. gadā tika pārbaudīti 38 sašķidrinātās gāzes apgādes un viens dabasgāzes apgādes komersanta objekts. Pārbaudes laikā 

konstatēts, ka 24 no sašķidrinātās gāzes apgādes komersantiem nesniedz atsevišķus licencēs noteiktos sabiedriskos pakalpoju-

mus. Komersantiem, kuri arī turpmāk neplāno sniegt licencē norādīto sabiedrisko pakalpojumu, attiecīgā licence tika anulēta. 

2006. gadā rīkotas pārbaudes 10 elektroapgādes komersantu objektos, no tiem trijos konstatēti licenču nosacījumu 

pārkāpumi.

Tarifu regulēšana
Elektroenerģija

Komisija apstiprina tarifus elektroapgādes komersantiem elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās, elektroenerģijas 

pārvades un sadales pakalpojumu tarifus, kā arī elektroenerģijas tirdzniecības tarifus saistītajiem lietotājiem. Elektroenerģijas 

pārvades un sadales sistēmu pakalpojumu tarifi  tiek noteikti, lai brīva tirgus dalībniekiem, slēdzot divpusējos līgumus par 

elektroenerģijas piegādēm un norēķinoties par pārvades un sadales sistēmu pakalpojumiem, būtu skaidri un atklāti nosacīju-

mi piekļuvei pārvades un sadales sistēmām.

Saistīto lietotāju tarifi  tiek noteikti tiem Latvijas elektroenerģijas lietotājiem, kuri nav izvēlējušies likumā garantēto iespēju brīvi 

izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju un par elektroenerģiju norēķinās saskaņā ar Komisijas apstiprinātajiem tarifi em. Saistīto 

lietotāju tarifi  ir atšķirīgi dažādām lietotāju grupām atkarībā no sprieguma pakāpes, pieprasītās jaudas un laika zonām. Saistīto 

lietotāju tarifos ir ietvertas elektroenerģijas ražošanas un importa izmaksas, ieskaitot no atjaunojamiem energoresursiem saražo-

tās elektroenerģijas izmaksas, pārvades un sadales sistēmu pakalpojumu izmaksas, kā arī tirdzniecības pakalpojuma izmaksas. 
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Elektroenerģijas importa cenu nosaka sav-

starpējie līgumi starp “Latvenergo” un Krie-

vijas, Lietuvas un Igaunijas elektroenerģijas 

piegādātājiem. Elektroenerģijas ražošanas 

tarifu koģenerācijas stacijām ar jaudu virs 

4 MW (arī TEC-1 un TEC-2) nosaka Komisija. 

Koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 4 MW, 

kā arī elektrostacijām, kuras izmanto atjau-

nojamos energoresursus, elektroenerģijas ie-

pirkuma cena ir noteikta normatīvajos aktos.

2006. gada jūnijā tika apstiprināti valsts 

a/s “Latvenergo” elektroenerģijas sa-

dales sistēmas pakalpojumu tarifi  un 

a/s ”Augstsprieguma tīkls” pārvades pa-

kalpojumu tarifi , kas stājās spēkā no 

2006. gada 1. augusta. No 2006. gada 

1. marta ir spēkā arī jauni a/s “Latvenergo” 

elektroenerģijas tirdzniecības tarifi .

Jauni elektroenerģijas tarifi  tika apstiprināti vairākām koģenerācijas stacijām — a/s “Latvenergo” fi liāles “Rīgas termoelektrostacija” 

ražotnēm TEC-1 un TEC-2, a/s ”Rīgas siltums” siltumcentrālei “Imanta”, a/s “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Liepājas enerģija”.

2006. gadā saskaņā ar Eurostat datiem Latvijā bija vieni no zemākajiem elektroenerģijas tarifi em Eiropas Savienībā gan māj-

saimniecībām, gan komerclietotājiem. 

Dabasgāze

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

lietotājiem saistīto pakalpojumu — pārvades, uzglabāšanas, diferencētajiem sadales un tirdzniecības — tarifi em. Dabasgāzes 

iepirkuma cena uz diferencētajiem tirdzniecības gala tarifi em tiek pārnesta nemainīga.

Dabasgāzes apgādes tarifu aprēķināšanas metodikas tika izstrādāta 2002. gadā un 2003. gada sākumā. 2005. gada beigās 

un 2006. gada sākumā tajās tika veiktas izmaiņas atbilstīgi grozījumiem Enerģētikas likumā un citos normatīvajos dokumen-

tos. Spēkā ir šāda dabasgāzes apgādes pakalpojumu 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.

2006. gadā tika apstiprināti jauni dabasgāzes apgādes tarifi  2006. gadam.

Elektroenerģijas cenas Austrumeiropā un Ziemeļvalstīs 2005. un 2006. gadā 
mājsaimniecībām ar gada patēriņu 3500 kWh un 
komerclietotājiem ar gada patēriņu 2000 MWh
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Saskaņā ar Eurostat datiem 2006. gadā 

Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Sa-

vienības dalībvalstīm bija vieni no zemāka-

jiem dabasgāzes tarifi em mājsaimniecībām 

un otri zemākie — komerclietotājiem. To-

mēr zemie tarifi  iepriekšējo gadu laikā ne-

bija šķērslis dabasgāzes piegādātāja veik-

smīgai attīstībai, kas panākta, paaugstinot 

darbības efektivitāti, palielinot apgrozīju-

mu un paplašinot apgādes tīklus, vairāk-

kārt kāpinot investīciju apjomu, kā arī sa-

sniedzot aizvien lielākus peļņas rādītājus.

Sašķidrinātā gāze

2005. gadā veiktie grozījumi Enerģētikas likumā nosaka, ka sašķidrinātās gāzes tirgū saglabājas vienīgi vispārējā nozares 

regulēšana, t.i., licencēšana un tirgus uzraudzība. 

Lietotāju tiesību aizsardzība

Ievērojot Eiropas Savienības Elektrības direktīvu un elektrības sektora regulas, Komisija pārrauga tirgus veidošanās procesu, 

vienlaikus nodrošinot tirgus informācijas atklātību un vienādus noteikumus visiem tā dalībniekiem. 

2006. gadā saņemtas un izskatītas 72 sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzības (pretenzijas, iesniegumi) enerģētikas jomā 

un 32 elektroniski iesūtīti dažādi jautājumi saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Kopumā iesniegto sūdzību skaits 

ir samazinājies, it īpaši elektroapgādes un siltumapgādes jomā. Gāzes apgādē sūdzību skaits saglabājies iepriekšējo gadu 

līmenī. No visām sūdzībām 91 % saņemts no privātpersonām.

Izskatot 2006. gadā saņemtās sūdzības (pretenzijas, iesniegumi), konstatēts, ka 28 % no kopējā skaita jeb 20 atbildēs iesnie-

dzējiem sniegts skaidrojums par dažādiem ar energoapgādi saistītiem jautājumiem (11 — par elektroapgādi, 9 — par gāzes 

apgādi), savukārt 72 % jeb 52 iesniegumi klasifi cējami kā sūdzības (pretenzijas). 

Elektroapgādē galvenokārt sniegtas atbildes par jautājumiem, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi (47 %), elektroenerģijas 

uzskaiti un norēķiniem (26 %), un piegādātās elektroenerģijas kvalitāti (8 %). 

Gāzes apgādes jomā saņemtas sūdzības lielākoties par dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatāciju (46 %), dabasgāzes uz-

skaiti un norēķiniem (39 %), un sašķidrināto gāzi (15 %).

Pretenzijas
elektroapgādē gāzes apgādē Kopā

skaits % skaits % skaits %
Pamatotas 11 31 1 6 12 23
Nepamatotas 9 25 13 81 22 42
Neattiecas uz Komisijas kompetenci 16 44 2 13 18 35
Kopā 36 100 16 100 52 100

Mājsaimniecības Komerclietotāji
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Regulēšana elektronisko 
sakaru un pasta nozarēs

Vispārējs nozaru raksturojums

2006. gada beigās kopējais fi ksētā telefona abonentu līniju 

skaits bija aptuveni 655 tūkstoši. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu kopējais fi ksētā telefona abonentu līniju skaits ir pieau-

dzis par 1,5 %.

Mobilo telekomunikāciju lietotāju skaits 2006. gada beigās 

pieauga līdz 2,2 miljoniem, kas ir par 12,8 % vairāk nekā 

2005. gada beigās.

Pasta pakalpojumu jomā Latvijā vispārējos pasta pakalpojumus 

(vēstuļu korespondences un pasta paku svarā līdz 10 kilogra-

miem sūtījumi) sniedz valsts a/s “Latvijas Pasts”. 2006. gadā 

nosūtīto vēstuļu skaits sasniedza 68,5 miljonus, bet nosūtīto 

pasta paku svarā līdz 10 kilogramiem skaits — 110,9 tūkstošus.

Pārskata gadā valsts a/s “Latvijas Pasts” sāka pieņemt nosū-

tīšanai gan starptautiskos, gan iekšzemes vēstuļu korespon-

dences sūtījumus “A“ klasē (prioritārais pasts) un “B“ klasē 

(ekonomiskais pasts).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vēstuļu korespondences sūtīju-

mu kopējais skaits samazinājās par 7,8 %, tajā skaitā vēstuļu kores-

pondences — par 5,5 %, bandroļu sūtījumu skaits — par 50,6 %.

Eksprespasta nozarē aktīvi darbojās 36 pakalpojumu sniedzēji, 

četri no tiem atļaujas ir saņēmuši 2006. gadā. Kopējais sūtījumu 

skaits 2006. gadā sasniedza 4,6 miljonus, un tas ir par 170,4 % 

vairāk nekā 2005. gadā. No visiem eksprespasta sūtījumiem 

66,2 % ir iekšzemes ekspresvēstuļu un eksprespaku sūtījumi. Pār-

skata gadā visvairāk pieaudzis iekšzemes ekspresvēstuļu īpatsvars.

Līdz ar konkurences nostiprināšanos un numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanu fi ksēto elektronisko sakaru pakalpojumu 

tirgū fi ksēto līniju skaita samazināšanās temps kļuva  lēnāks un turpināja pieaugt jauno tirgus dalībnieku īpatsvars. Konkurence 

it īpaši bija vērojama balss telefonijas pakalpojumu sniegšanā.

Fiksētā telefona abonentu līniju skaits (tūkst.)
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Mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū līdz ar jauna operatora ienākšanu un numura saglabāšanas pakalpojuma ievie-

šanu, izmantojot arvien izdevīgāku pakalpojumu un tarifu piedāvājumu, norisinājās līdz šim mazāk novērotā cīņa par esošās 

pakalpojumu lietotāju bāzes pārdali.

Interneta piekļuves pakalpojumu jomā 2006. gads bija zīmīgs ar to, ka, neraugoties uz ievērojamo pakalpojumu sniedzēju 

skaita pieaugumu, 2006. gada beigās vēsturiskā tirgus dalībnieka SIA “Lattelecom” tirgus daļa palielinājās. Tas skaidrojams ar 

SIA “Lattelecom” piedāvāto DSL interneta pakalpojumu lietotāju skaita pieaugumu.

Galvenie lēmumi nozarēs

2006. gadā ir notikuši divi konkursi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai, pieņemti deviņi lēmumi par radio-

frekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu vai anulēšanu. 

2006. gadā tika rīkots konkurss par augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanu, kā to paredz Elektronisko 

sakaru likums. Konkursa rezultātā par augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju tika noteikts Latvijas Universitātes Mate-

mātikas un informātikas institūts. 

2006. gadā tika apstiprināti Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā publiskā 

telefonu tīkla operators abonentam nodrošina numura saglabāšanas pakalpojumu. 2006. gadā šis pakalpojums kļuva samērā 

populārs, īpaši mobilo telefonu tīkla operatoru numuru portēšana. Kopā portēti 28 120 mobilo telefonu un 8 880 fi ksēto 

telefonu operatoru numuri.

Sakarā ar mobilo numerācijas resursu trūkumu ar 2006. gada 1. novembri publisko mobilo telefonu tīklu operatori pilnībā 

pārgāja uz astoņciparu numerācijas shēmu. No šī brīža publisko mobilo telefonu tīklu operatoriem ir pieejami brīvie nu-

merācijas resursi. Publisko fi ksēto telefonu tīklu operatori ir uzsākuši pāreju uz astoņciparu numerācijas shēmu, kas pilnībā 

atrisinās numuru trūkumu publisko fi ksēto telekomunikāciju tīklā. 

2006. gadā ir pieņemti 106 lēmumi par numerācijas lietošanas tiesībām.

2006. gada 8. novembrī Komisija apstiprināja Noteikumus par abonenta rēķina detalizācijas pamatlīmeni. Šie noteikumi 

nosaka prasības attiecībā uz rēķina detalizāciju, saskaņā ar kuru elektronisko sakaru komersants bez maksas nodrošina abo-

nentiem iespēju pārbaudīt un kontrolēt maksājumus par publiskā telefonu tīkla izmantošanu noteiktā atrašanās vietā vai par 

citu saistītu elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu, kā arī iespēju pārraudzīt publiskā telefonu tīkla izmantošanu un 

ar to saistītos izdevumus, tādējādi dodot iespēju kontrolēt savus rēķinus.

2006. gadā Komisija sadarbībā ar Vācijas regulatoru BNetzA veiksmīgi īstenoja ES Transitional Facility projektu “Pasta sektora tie-

siskā regulējuma un Latvijas pasta regulatora administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekta rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi 

normatīvās bāzes sakārtošanai, universālā pakalpojuma saistību noteikšanai un kvalitātes standartu ieviešanai un pārbaudei.

Pārskata gadā komisija saskaņā ar vispārējā pasta pakalpojuma — vienkāršās vēstules — kvalitātes mērījumu metodiku, iz-

mantojot kontrolvēstules, veica to nosūtīšanas laika mērījumus. Pārbaužu rezultāti liecina, ka nosūtīšanas laiks neatbilst 
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noteiktajām kvalitātes prasībām. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem adresātiem nākamajā darbdienā jāpiegādā 97 % 

“A” klases vēstuļu sūtījumu un trešajā darbdienā — 97 % “B” klases vēstuļu sūtījumu.

Būtisks Komisijas uzdevums elektronisko sakaru nozarē ir universālā pakalpojuma saistību noteikšana un uzraudzība. Uni-

versālais pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms, kas par pieņemamu cenu 

ir pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem lietotājiem neatkarīgi no to ģeogrāfi skās atrašanās vietas. Noteikumus “Par 

universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē” Komisija apstiprināja 2005. gada 13. decembrī. Komisija nosaka komer-

santus, kuriem jāsniedz universālais pakalpojums, un universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā 

pakalpojuma apjomu, ģeogrāfi sko teritoriju un gala lietotāju loku.

2006. gadā universālais pakalpojums tika sniegts saskaņā ar Komisijas 2005. gada 23. decembrī pieņemto lēmumu “Par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” universālā pakalpojuma sniegšanu 2006. gadā”. Kopš 2003. gada “Lattele-

com” ir vienīgais komersants, kurš pilda universālā pakalpojuma saistības.

2006. gadam noteiktās universālā pakalpojuma saistības bija nodrošināt piekļuvi SIA “Lattelecom” publiskajam telefonu tīklam 

fi ksētās pieslēguma vietās, tādējādi dodot lietotājiem iespēju veikt izsaukumu un saņemt vietējos, iekšzemes un starptautiskos 

balss telefonijas pakalpojumus, kā arī datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumus visiem esošajiem SIA “Lattelecom” 

elektronisko sakaru pakalpojumu abonentiem, kuri to vēlas. Saskaņā ar Komisijas noteikto pieņemamā tarifa noteikšanas principu 

saistības arī paredzēja nodrošināt abonentiem — fi ziskām personām — vismaz vienu izvēles tarifu plānu ar telefona līnijas abonē-

šanas maksu, kas ir zemāka par Komisijas noteikto pieņemamo tarifu, ja tāds ir noteikts, kā arī atlaižu saglabāšanu invalīdiem tiem 

elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuriem šīs atlaides tika nodrošinātas 2002. gadā. Saistības arī paredzēja nodrošināt universālā 

pakalpojuma lietotājiem piekļuvi visaptveroša uzziņu dienesta pakalpojumiem un pieeju visaptverošam abonentu sarakstam.

SIA “Lattelecom” pārskata gadā bija saistības uzturēt taksofonus darba kārtībā tādā skaitā, kāds tas ir uz 2005. gada 31. de-

cembri. Operatoram tika atļauts samazināt taksofonu skaitu ne vairāk kā par 5 % no taksofonu kopējā skaita, ja saņemts 

Komisijas apstiprinājums un pašvaldības atzinums par konkrēta taksofona noņemšanu.

Tirgus analīze

Elektronisko sakaru nozarē konkurence attīstījās, sākot ar 2003. gada 1. janvāri. Jau tad atsevišķiem elektronisko sakaru 

komersantiem tika piemēroti regulēšanas pasākumi nolūkā stimulēt to darbību konkurences apstākļos. Atsevišķās nozares jo-

mās konkurences veicinošo pasākumu īpašā nozīme saglabājās arī pārskata gadā – to parāda arī Komisijas veiktā elektronisko 

sakaru tirgus analīze šādos segmentos: 

mazumtirdzniecības līmenī:
1) piekļuves nodrošināšana publiskajam telefonu tīklam fi ksētā vietā fi ziskām personām,

2) piekļuves nodrošināšana publiskajam telefonu tīklam fi ksētā vietā juridiskām personām,

3) fi ziskām personām publiski pieejami vietējie vai iekšzemes telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fi ksētā vietā,

4) fi ziskām personām publiski pieejami starptautiskie telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fi ksētā vietā,

5) juridiskām personām publiski pieejami vietējie vai iekšzemes telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fi ksētā vietā,

6) juridiskām personām publiski pieejami starptautiskie telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fi ksētā vietā,

7) nomāto līniju minimālā kopa;
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vairumtirdzniecības līmenī: 
8) savienojumu uzsākšana publiskajā fi ksētajā telefonu tīklā,

9) savienojumu pabeigšana fi ksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā,

10) tranzīta pakalpojumi publiskajā fi ksētajā telefonu tīklā,

11) atsaistīta piekļuve (arī daļēja piekļuve) metāliskajām abonentlīnijām un to segmentiem vairumtirdzniecībā, lai nodrošinā-

tu platjoslas datu pārraides un balss pārraides pakalpojumus,

12) platjoslas piekļuves vairumtirdzniecība,

13) nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība,

14) nomāto līniju maģistrālo posmu vairumtirdzniecība,

15) piekļuve un savienojumu uzsākšana publiskajos mobilajos telefonu tīklos,

16) balss savienojumu pabeigšana individuālos mobilajos tīklos.

Analizējot tirgu, tika pētīts, vai attiecīgajā segmentā esošie konkurences apstākļi liecina par iespēju konkurencei attīstīties 

bez regulēšanas intervences. Konstatējot neefektīvu konkurenci, tika lemts par tādu saistību noteikšanu tirgus dalībniekam 

ar būtisku ietekmi tirgū, kas, no vienas puses, ierobežotu šī dalībnieka iespējas izmantot savu tirgus varu un, no otras puses, 

nedeformētu tā konkurētspēju, kā arī nodrošinātu konkurences attīstību tirgū kopumā.

Pirms šādu lēmumu pieņemšanas Komisijas plānoto pasākumu kopums jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju un visu Eiropas Savie-

nības dalībvalstu elektronisko sakaru nozari regulējošām institūcijām, nodrošinot harmonizētu saistību piemērošanu vienotā 

elektronisko sakaru tirgū.

2006. gadā Komisija pieņēma vairāk nekā 20 lēmumus par saistību piemērošanu elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku 

ietekmi tirgū, un tā regulāri pārskatīs pieņemtos lēmumus atbilstīgi izmaiņām elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū.

2006. gadā tika sagatavota un ar Eiropas Komisiju saskaņota iesniedzamā informācija regulārajam Eiropas Komisijas pārska-

tam par elektronisko sakaru nozares attīstību Eiropas Savienībā. Pārskats publicēts 2007. gada 30. martā.
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Komersantu autorizācija komercdarbības uzsākšanai elektronisko sakaru jomā

Pārskata gada laikā Komisijā ir reģistrējušies 75 jauni elektronisko sakaru komersanti, savukārt savu darbību izbeidza vai ne-

uzsāka un lūdza izslēgt no elektronisko sakaru komersantu saraksta aptuveni 50 komersantu.

Elektronisko sakaru jomā uz 2006. gada 31. decembri bija 

reģistrēti 456 komersanti. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo 

informāciju vismaz 390 no tiem šobrīd sniedz elektronisko sa-

karu pakalpojumus.

Pasta nozarē Komisijas datu bāzē uzskaitīti 39 pasta komer-

santi. Pārskata gadā Komisija reģistrēja četras vispārējās pasta 

atļaujas, anulēja sešas vispārējās atļaujas. Komisija veica 16 

pasta komersantu pārbaudes, pārkāpumi netika konstatēti.

Tarifu regulēšana

Pārskata gadā Komisijas saņēma un izskatīja astoņus 

SIA “Lattelecom” iesniegtos tarifu projektus SIA “Lattelecom” 

abonentu sarunām ar citu publisko fi ksēto elektronisko sakaru 

tīklu abonentiem. Par septiņiem no tiem tika sagatavoti un 

pieņemti lēmumi Komisijas padomes sēdē. 

2006. gada 6. septembrī ar padomes lēmumu tika samazināti 

tarifi  SIA “Lattelecom” abonentu starptautiskajām sarunām ar 

adresātiem Krievijā. SIA “Lattelecom” tarifu projektā tika ievēroti 

Komisijas 2003. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 121 “Par regulēšanas parametru apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Lattelecom SIA” un Komisijas 2004. gada 28. oktobra lēmumā Nr. 252 “Par regulēšanas parametriem sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Lattelecom SIA”” noteiktie regulēšanas parametri.

Lietotāju tiesību aizsardzība

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

sakaru pakalpojumu kvalitātes kontroli. Kvalitātes kontrole liek elektronisko sakaru komersantiem pievērst lielāku vērību 

piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Visi elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes rā-

dītāji ir apkopoti elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā. Ikgadējais pārskats ir pieejams Komisijas mājaslapā 

www.sprk.gov.lv. Tajā ir apkopoti Komisijas un komersantu veikto pakalpojumu kvalitātes pārbaužu rezultāti un to salīdzinā-

jums ar Komisijas noteiktajiem un komersantu deklarētajiem pakalpojumu kvalitātes parametriem.

Pārskata gadā Komisija veica elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaudes pakalpojumiem publiskajā fi ksētajā tele-

fonu tīklā (vietējais un iekšzemes balss telefonijas pakalpojums, taksofonu pakalpojums, bojājumu pieteikumu pieņemšanas 

dienesta pakalpojums un telefona uzziņu dienesta pakalpojums), balss telefonijas pakalpojumam publiskajā mobilajā telefo-

nu tīklā un balss telefonijas pakalpojumam, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumu.

Platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu attīstība
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Kopumā 2006. gadā balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes pārbaudēs publiskajos fi ksētajos telefonu tīklos veikti 42 660 

izsaukumi, pārbaudīti 383 taksofoni un veikti 400 izsaukumi uz bojājumu pieteikumu pieņemšanas dienestu un 400 izsau-

kumi uz telefona uzziņu dienestu. Balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes pārbaudēs publiskajos mobilajos telefonu tīklos 

kopumā veikti 2 460 izsaukumu un starpsavienojuma pakalpojuma kvalitātes pārbaudēs — 14 400 izsaukumu. Īsziņu pakal-

pojuma kvalitātes pārbaudei publiskajā mobilajā telefonu tīklā nosūtītas 480 īsziņas, īsziņu pakalpojuma kvalitātes pārbau-

dei, izmantojot publisko mobilo telefonu tīklu starpsavienojumu, nosūtītas 720 īsziņas.

Pasta nozarē 2006. gadā Komisija saņēma un izskatīja 16 sūdzības par pasta pakalpojumu sniedzējiem. Par valsts a/s “Latvijas 

Pasts” pakalpojumiem 14 sūdzības ir saņemtas no fi ziskām personām un viena no juridiskas personas. Viena sūdzība saņemta 

par eksprespasta pakalpojumiem. Sūdzības galvenokārt bija par sniegto pasta pakalpojumu zemo kvalitāti. Septiņas sūdzības 

Komisija atzina par pamatotām.

Lai palīdzētu lietotājiem vieglāk orientēties Komisijas mājaslapā, 2006. gadā tika izveidots informatīvs ceļvedis “klientu 

kompass”. Šobrīd šajā mājaslapas sadaļā ietverta informācija par fi ksētiem telefonsakariem — klienti vienkopus var atrast 

informāciju par fi ksēto telefonsakaru pakalpojumu sniedzējiem, to pienākumiem, kvalitāti, pakalpojumu sniedzēja maiņu un 

noderīgas atbildes uz citiem jautājumiem. 
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Regulēšana dzelzceļa 
transporta nozarē

Vispārējs nozares raksturojums

2006. gadā pārvadāto kravu apjoms dzelzceļa transportā bija 

48,7 miljoni tonnu, tas ir par 8,7 % mazāk nekā 2005. gadā. 

Kravu apgrozījums dzelzceļa transportā 2006. gadā salīdzinā-

jumā ar 2005. gadu samazinājās par 6 %.

Pasažieru pārvadājumi dzelzceļa transportā 2006. gadā sasniedza 

27,4 miljonus cilvēku, tas ir par 5,9 % vairāk nekā 2005. gadā. 

Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru pārvalda 

valsts a/s ”Latvijas dzelzceļš“. Dzelzceļa kravu pārvadājumus 

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

pārvadāto kravu apgrozījuma, kā arī a/s “Baltijas ekspresis“ un 

“Baltijas tranzīta serviss“. Komisija neregulē dzelzceļa kravu 

pārvadātājus.

Iekšzemes pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu nodrošina valsts 

a/s “Latvijas dzelzceļš“ meitasuzņēmums a/s “Pasažieru vil-

ciens“ , atsevišķā šaursliežu dzelzceļa posmā — SIA “Gulbenes–

Alūksnes bānītis“. Starptautiskos pasažieru pārvadājumus pa 

dzelzceļu nodrošina a/s “Starptautiskie pasažieru pārvadājumi“ 

un VAS ”Latvijas dzelzceļš“.

Licencēšana un licenču uzraudzība

Līdz 2007. gada 15. martam licences dzelzceļa transpor-

ta nozarē pasažieru pārvadājumiem ir saņēmuši pieci sa-

biedrisko pakalpojumu sniedzēji: VAS “Latvijas dzelzceļš” 

pārvadājumiem ar starptautiskajiem pasažieru vilcieniem, 

a/s “Pasažieru vilciens” pasažieru iekšzemes pārvadājumiem, 

a/s ”Starptautiskie pasažieru pārvadājumi”, kas no 2006. gada 

28. maija pārtrauca pasažieru pārvadājumus un apkalpojamos 

maršrutus nodeva VAS “Latvijas dzelzceļš”, SIA “Gulbenes–

Alūksnes bānītis”, kas veic pasažieru pārvadājumus šaursliežu 

dzelzceļa iecirknī Gulbene–Alūksne, un SIA “L-Ekspresis”, kas 
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sabiedrisko  pakalpojumu sniegšanu dzelzceļa transporta nozarē nav uzsākusi, jo vēl nav saņēmusi pasažieru pārvadājumiem 

nepieciešamo Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības sertifi kātu. 

Komisija 2006. gadā nav saņēmusi iesniegumus licenču nosacījumu grozīšanai vai licenču anulēšanai dzelzceļa transporta 

nozarē.

Pārskata gadā licenču derīguma termiņš beidzās SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” un a/s “Pasažieru vilciens”. Komisijas pado-

me, pamatojoties uz minēto pārvadātāju iesniegumiem licenču saņemšanai, pieņēma lēmumus 2006. gada 5. aprīlī izsniegt 

licenci pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” un 2006. gada 13. septembrī izsniegt licenci 

pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu a/s “Pasažieru vilciens”.

Komisija 2006. gadā veica piecas dzelzceļa transporta nozares komersantu pārbaudes. Visās pārbaudēs konstatēts, ka kopu-

mā sabiedrisko pakalpojumu sniegšana tiek veikta atbilstīgi licenču nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

2006. gadā atbilstīgi Komisijas pieņemtajiem Noteikumiem par kvalitātes prasībām pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu tika 

izvērtēta kvalitātes prasību ievērošana šādiem dzelzceļa sabiedriskajiem pakalpojumiem: SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” 

pasažieru pārvadājumu kvalitāte, a/s “Pasažieru vilciens” iekšzemes pasažieru vilcienu konduktoru — kontrolieru un vilcienu 

pavadoņu darba kvalitāte un a/s “Pasažieru vilciens” iekšzemes pasažieru vilcienu sanitārās prasības.

Tarifu regulēšana

2006. gadā un 2007. gada sākumā Komisija izvērtēja un sagatavoja atzinumus par astoņiem dzelzceļa transporta nozares sa-

biedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pašizmaksas aprēķiniem 2006. un 2007. ga-

dam. Visi iesniegtie pašizmaksas aprēķini tika atzīti par atbilstīgiem metodikai.

Komisija atzina:

SIA ”Gulbenes–Alūksnes bānītis” 2006. gada 14. februārī iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2006. gadam par atbilstīgiem 

metodikai;

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2006. gada 5. aprīlī iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2006. gadam par atbilstīgiem metodikai;

a/s “Starptautiskie pasažieru pārvadājumi” 2006. gada 5. aprīlī iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2006. gadam par atbilstī-

giem metodikai;

a/s “Pasažieru vilciens” 2006. gada 5. maijā iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2006. gadam par atbilstīgiem metodikai;

valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” 2006. gada 27. septembrī iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2006. gadam par atbilstīgiem 

metodikai;

SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” 2006. gada 27. decembrī iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2007. gadam par atbilstīgiem 

metodikai;

a/s “Pasažieru vilciens” 2006. gada 20. decembrī iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2007. gadam par atbilstīgiem metodikai;

valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” 2007. gada 14. martā iesniegtos pašizmaksas aprēķinus 2007. gadam par atbilstīgiem 

metodikai.

Pārskata gadā Komisijas padome apstiprināja maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadā-

jumiem vilcienu kustības grafi ka 2006./2007.gada periodam.
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2005. gada beigās un 2006. gadā tika pilnveidota un ar Komisijas padomes lēmumu apstiprināta metodika maksas aprē-

ķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem. 2006. gada 13. decembrī veikti 

grozījumi minētajā metodikā.

Lietotāju interešu aizstāvība

Papildus licencēšanai, komersantu darbības uzraudzībai, tarifu aprēķina metodes noteikšanai un citām regulēšanas funkcijām 

dzelzceļa nozarē saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem“ Komisija nosaka kvalitātes prasības sabied-

risko pakalpojumu sniegšanai. Viens no Komisijas rīcībā esošajiem rīkiem minēto funkciju veikšanai ir Komisijai iesniegto 

lietotāju sūdzību izskatīšana un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju saņemto lietotāju sūdzību un pretenziju analīze.

2006. gadā Komisija saņēma divas sūdzības, kā arī vairākus elektroniski iesūtītus lietotāju jautājumus, uz kuriem sniedza 

atbildes un skaidrojumus.

Komisija veica arī komersantu saņemto sūdzību un pretenziju analīzi un sagatavoja pārskatu. Pārskatā apkopotā informācija, 

īpaši attiecībā uz vilcienu kustības grafi ka izpildi, sanitāro prasību nodrošināšanu vilcienos un konduktoru — kontrolieru 

darba kvalitātes prasību ievērošanu, tiks ņemta vērā, veicot komersantu sniegto sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes prasību 

izpildes uzraudzību.

Komunikācija ar sabiedrību

Regulatora svarīgākais uzdevums ir sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošana, tā-

pēc liela nozīme ir Komisijas saziņai ar sabiedrību, skaidrojot attiecīgo lēmumu pieņemšanas iemeslus un būtību. 

Komisija sniedz informāciju gan atsevišķiem sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem, atbildot uz viņu iesniegumiem, sūdzībām 

un pretenzijām, gan visai sabiedrībai, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un mājaslapu internetā, kā arī uzklausīšanas sanāk-

smēs un konsultācijās.

Ņemot vērā sabiedrisko pakalpojumu vispārējo nozīmīgumu, plašsaziņas līdzekļu interese par regulatora darbību ir liela. 

Regulators regulāri gatavo preses paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem. Nozīmīgs komunikācijas kanāls ir mājaslapa internetā, 

kurā atrodama aktuālākā informācija par visām regulējamām nozarēm.



FINANSĒJUMS UN 
TĀ IZLIETOJUMS
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Komisija savu darbību realizē Ekonomikas ministrijas programmas “Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un 

patērētāju tiesību aizsardzība” ietvaros.

Atbilstīgi likumam “Par valsts budžetu 2006. gadam“ Komisijas budžets ir iekļauts Ekonomikas ministrijas minētās program-

mas sadaļā.

Komisijas fi nansējumu 2006. gadā veido maksas pakalpojumi, ieņēmumi no valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu (valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksā regulējamie komersanti) un ārvalstu fi nanšu palī-

dzība. Valsts nodevas likme 2006. gadā bija 0,2 % no komersanta sniegtā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma 2005. gada neto 

apgrozījuma.

Komisijas darbības nodrošināšanai 2006. gadā plānotie izdevumi LVL 2 022 384 ir par LVL 511 584 lielāki nekā 2005. gadā. 

Faktiski apgūti LVL 2 022 361 — tas ir par LVL 574 768 vairāk nekā 2005. gadā jeb 100 % no pārskata gadā plānotā.

2006. gadā uzturēšanas izdevumi salīdzinājumā ar 2005. gadu palielinājušies par LVL 379 818 — tas skaidrojams ar to, ka 

2006. gadā palielinājās izdevumi atalgojumam un pieauga telpu uzturēšanas izdevumi.

Valsts budžeta fi nansējums un tā izlietojums (apakšprogrammas kopsavilkums) 

Nr. p.k.
Finanšu līdzekļi (LVL)

2005. gadā 2006. gadā

faktiskā izpilde* apstiprināts likumā faktiskā izpilde*
1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 644 277 2 148 889 1 915 968
1.1. dotācijas

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 531 128 2 022 384 1 817 221
1.3. ārvalstu fi nanšu palīdzība 113 149 126 505 98 747
2. Izdevumi (kopā) 1 560 742 2 148 889 2 121 108
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 521 325 1 914 514 1 886 741
2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās organizācijās
5 642 8 182 8 182

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 515 683 1 906 332 1 878 559
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 39 417 234 375 234 367

* noteikts saskaņā ar naudas plūsmas principu

2006. gadā kapitālieguldījumu izdevumi salīdzinājumā ar 2005. gadu palielinājušies par LVL 194 950 — tas skaidrojams 

ar to, ka 2006. gadā tika iegādāta elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mēriekārta, kas nodrošina balss telefonijas 

pakalpojumu kvalitātes pārbaudes fi ksētajos un mobilajos telefonu tīklos, kā arī īsziņu piegādes laika mērījumus mobilajos 

telefonu tīklos. 

2006. gadā Komisija veiksmīgi noslēdza Eiropas Savienības 2004. gada pārejas programmas Twinning light projektu “Pasta 

sektora tiesiskā regulējuma un Latvijas pasta regulatora administratīvās kapacitātes stiprināšana“. Projekta rezultātā ir iz-

strādāti priekšlikumi pasta nozares normatīvās bāzes sakārtošanai, universālā pakalpojuma saistību noteikšanai un kvalitātes 

standartu ieviešanai un pārbaudei.
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Ārvalstu fi nanšu palīdzības projektam 2006. gadā bija plānoti izdevumi LVL 126 505 apjomā. Faktiski apgūti LVL 98 747 jeb 

78,0 % no pārskata gadā plānotā. 

Komisijas 2006. gada fi nanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz 2005. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 466 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība“. 2006. gada pārskats iesniegts Ekonomi-

kas ministrijai iekļaušanai tās konsolidētajā gada pārskatā. Atzinumu par Komisijas 2006. gada pāskatu sniedza SIA “Revīzija 

un vadības konsultācijas“ zvērināta revidente Zigrīda Šneidere, sertifi kāts nr. 110.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Komisijas veiktajiem darījumiem tika organizēti valsts iepirkumi, to vidū 12 cenu ap-

taujas procedūras, 18 iepirkumu procedūras, divi atklāti konkursi, un kopumā tika noslēgti 47 sadarbības līgumi.
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KOMISIJAS DARBĪBAS VĪZIJA 
2007. GADĀ
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Pārskata gadā komisija turpināja 2005. gadā iesāktās koncepcijas izstrādi, lai izveidotu efektīvu un Latvijas situācijai atbil-

stīgu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeli. Šāda modeļa izstrāde tiks turpināta arī 2007. gadā. Saskaņā ar izvēlēto 

modeli tiks veidota vienota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēma, kas nodrošinās vienotu pieeju pakalpojumu snie-

dzējiem ar reģionālu raksturu, centralizētu un vienveidīgu ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītu jautājumu izskatī-

šanu, kā arī vienotu valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Prioritātes enerģētikas nozarē

Elektroenerģijas nozarē 2007. gadā Komisija turpinās nodrošināt un kontrolēt nepieciešamos nosacījumus elektroenerģijas 

tirgus darbībai, kā arī pārvades sistēmas un sadales sistēmas operatoru neatkarību. Līdz ar tirgus monitoringu Latvijā sadar-

bībā ar Eiropas Elektrības un gāzes regulatoru darba grupu tiks turpināti Baltijas valstu regulatoru, pārvades sistēmas ope-

ratoru, atbildīgo ministriju u.c. tirgus dalībnieku forumi, lai apzinātu un risinātu problēmas, kas kavē elektroenerģijas tirgus 

attīstību.

Dabasgāzes nozarē Komisija uzsāks darbu pakalpojumu kvalitātes kritēriju noteikšanai.

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

Licencēšanas jomā Komisija turpinās darbu, lai nodrošinātu vienādu, nediskriminējošu attieksmi pret visiem komersantiem, 

kuri vēršas Komisijā ar licences pieteikumu, izvērtētu pieteikumus pēc būtības, neierobežotu uzņēmējdarbību un izsniegtu 

licences likumā noteiktā laikā — 30 dienās. Komisija aktīvi strādās, lai pārliecinātos, ka licencētie komersanti spēs saviem 

lietotājiem sniegt drošus, nepārtrauktus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus. Pārbaudot licenču nosacījumu izpildi, tā 

regulāri veiks licencējamo komersantu uzraudzību.
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Prioritātes elektronisko 
sakaru un pasta nozarēs

2007. gadā Komisija plāno noslēgt tirgus analīzes pirmo posmu, pieņemot atlikušos un jau Eiropas Komisijas saskaņošanas 

procedūrā paziņotos lēmumus, kā arī veikt apraides signālu pārraides pakalpojumu apraides satura nogādāšanai galalietotā-

jiem analīzi.

Komisija plāno veikt arī nacionālā vairumtirdzniecības tirgus starptautiskajai viesabonēšanai publiskajos mobilajos tīklos 

analīzi.

2007. gadā plānots pārskatīt Noteikumu par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību at-

bilstīgi tirgus analīzes gaitā apkopotajai pieredzei un veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus tirgus analīzes otrā posma 

uzsākšanai 2008. gadā.

Lai aizsargātu patērētāju tiesības, plānots, ka spēkā stāsies Regula starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu regulēšanai, 

kura paredzēs īpašu procedūru starptautiskās viesabonēšanas tarifu noteikšanai.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma grozījumiem tiks precizēti vai izdoti jauni normatīvie akti.

Plānots attīstīt un pilnveidot 2006. gadā Komisijas mājaslapā izvietoto “klientu kompasu”, sniedzot informāciju arī par ci-

tiem elektronisko sakaru pakalpojumu veidiem.

2007. gadā plānotas vairākas radiofrekvenču izsoles.

Plānots, ka 2007. gada maijā Jūrmalā notiks Eiropas Regulatoru grupas un Neatkarīgo regulatoru grupas kontakttīkla darba 

apspriede. Tajā piedalīsies elektronisko sakaru nozares regulatori no vairāk nekā 30 valstīm, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji. 

Apspriedes galvenie jautājumi saistīti ar elektronisko sakaru nozares regulēšanas pamatprincipu pārskatīšanu.

2007. gada septembrī Latvijā plānota Baltijas un Ziemeļvalstu elektronisko sakaru un pasta regulatoru darba apspriede.
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Prioritātes dzelzceļa nozarē

Tiks pilnveidota metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 

pārvadājumiem.

Komisija plāno pilnveidot dzelzceļa pasažieru pārvadājumu un braukšanas maksas aprēķināšanas metodiku.

2007. gadā Komisija noteiks maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem vilcienu 

kustības grafi ka 2007. /2008. gada periodam.

Komisija izvērtēs un sagatavos atzinumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegto dzelzceļa pasažieru pārvadājumu 

pašizmaksas aprēķiniem.

Nākamajā gadā Komisija piedalīsies likumprojekta “Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums“ un ar to saistīto likumpro-

jektu izstrādes un saskaņošanas procesā.

2007. gadā Komisija piedalīsies Eiropas Transporta ministru konferences sekretariāta dzelzceļa nozares darba grupā un citos 

starptautiskos forumos.



PIELIKUMS
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Pieņemtie lēmumi 
un izstrādātie dokumenti

Komisijas izdotie ārējie normatīvie akti

Ar padomes 2006. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 25 (prot. Nr. 5 (270), 11. p.) “Par grozījumiem Dabasgāzes tirdzniecības • 

tarifu aprēķināšanas metodikā”

Ar 2006. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 4 (269), 3. p.) apstiprināta Metodika maksas aprēķināšanai par pub-• 

liskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 8. februāra lēmumu Nr. 37 (prot.Nr. 7 (272) • 

9. p.) apstiprināti Noteikumi par minimālajām prasībām elektroenerģijas sistēmas operatora neatkarībai

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 22. marta lēmumu Nr. 77 (prot. Nr. 13 (278) • 

6. p.) apstiprināti Noteikumi par informāciju elektroenerģijas gala lietotājiem

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 17. maija lēmumu Nr. 120 apstiprināta Kārtība • 

par speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 134 ”Par grozījumiem Opera-• 

tora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 133 ”Par grozījumiem Notei-• 

kumos par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 135 ”Par grozījumiem Elektro-• 

nisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikā”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 136 ”Par grozījumiem Univer-• 

sālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikā”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 137 ”Par grozījumiem Notei-• 

kumos par vispārējo atļauju pasta nozarē”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 138 ”Par grozījumiem Vispārē-• 

jo pasta pakalpojumu tarifu noteikšanas metodikā”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 139 ”Par grozījumiem Metodi-• 

kā maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 7. jūnija lēmums Nr. 140 ”Par grozījumiem Dzelz-• 

ceļa pasažieru pārvadājumu braukšanas maksas aprēķināšanas metodikā”
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 16. jūnija lēmums Nr. 147 ”Par grozījumiem notei-• 

kumos “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem””

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 21. jūnija lēmums Nr. 152 ”Par Numura saglabāša-• 

nas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumiem” 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 26. jūlija lēmums Nr. 195 ”Par grozījumiem notei-• 

kumos ”Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām””

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 26. jūlija lēmums Nr. 196 ”Par grozījumiem Notei-• 

kumos par tirgus analīzes nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 13. oktobra lēmums Nr. 256 ”Par grozījumiem Noteikumos • 

par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 8. novembra lēmums Nr. 275 ”Par Noteikumiem par • 

abonenta rēķina detalizācijas pamatlīmeni”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 13. decembra lēmums Nr. 301 ”Noteikumi par universālo • 

pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 13. decembra lēmums Nr. 302 ”Par grozījumiem Noteikumos • 

par numerācijas lietošanas tiesībām”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 13. decembra lēmums Nr. 303 ”Par grozījumiem noteikumos • 

”Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju””

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 20. decembra lēmums Nr. 310 ”Par Noteikumiem par elektro-• 

nisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 27. decembra lēmums Nr. 315 ”Grozījumi Sabiedrisko pakal-• 

pojumu regulēšanas komisijas nolikumā”

Komisijas izdotie iekšējie normatīvie akti

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2006. gada 1. februāra lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 6 (271) • 

7. p.) izdarīti grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā. 

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 17.02.2006. rīkojumu Nr. 19 apstiprināta Saziņas lī-• 

dzekļu izmantošanas kārtība Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora 01.11.2006. rīkojumu Nr. 80 apstiprināta Dokumentu • 

pārvaldības kārtība Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.


