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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma regulējumu iestāde savā nolikumā noteic iestādes 
funkcijas, uzdevumus un kompetenci. Atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem” (turpmāk – Likums) 44.panta otrajā daļā noteiktajam Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) padome apstiprina nolikumu, kurā reglamentē 
Regulatora darbību, izpildinstitūcijas darba organizāciju un struktūrvienību vadītāju iecelšanas 
kārtību, nosaka padomes sēdē izskatīšanai paredzēto lēmumu projektu un citu dokumentu 
sagatavošanas kārtību.  

Saskaņā ar Likuma 10.panta ceturtajā prim daļā noteikto pārkāpuma lietas elektroenerģijas un 
dabasgāzes apgādē saskaņā ar Enerģētikas likumu un Elektroenerģijas tirgus likumu izskata 
padome vai priekšsēdētāja norīkota regulatora amatpersona. Savukārt Regulatora 2020.gada 
25.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikums” (turpmāk 
– Nolikums) 52.7.apakšpunkts noteic priekšsēdētāja norīkotās amatpersonas pilnvaru apjomu 
– izskatīt pārkāpuma lietas elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē, uzlikt pienākumu noteiktā 
termiņā nodrošināt attiecīgo prasību ievērošanu un izteikt brīdinājumu. 

Ņemot vērā Nolikuma 54.1.3.apakšpunktu, kas noteic izpilddirektora tiesības, piemērojot 
administratīvo sodu, uzlikt naudas sodu, Nolikumā būtu jāparedz, ka izpilddirektors, izvērtējot 
iesniegtos administratīvās lietas dokumentus un uzklausot uzaicināto personu viedokļus, var 
pieņemt lēmumu uzlikt Elektroenerģijas tirgus likumā vai Enerģētikas likumā minēto soda 
naudu.  

Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt ieinteresēto personu viedokli 
par normatīvā akta projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2020.gada 25.jūnija lēmumā Nr.1/7 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
nolikums”” (turpmāk – Projekts). 

Priekšlikumus un komentārus par Projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, nosūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2021.gada 6.janvārim. 

Regulatora sagatavotais Projekts ir pievienots pielikumā. 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Likuma 7.panta trešā daļa noteic, ka Regulatora lēmējinstitūcija ir padome. Padome 
regulatora vārdā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši 
konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. Padome nolikumā 
nosaka regulatora amatpersonas tiesības pieņemt lēmumu regulatora vārdā un šīs 
amatpersonas kompetences apjomu. 

Nolikuma 52.7.apakšpunkts noteic, ka priekšsēdētājs var pilnvarot izpilddirektoru 
izskatīt pārkāpuma lietas elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē, uzlikt pienākumu 
noteiktā termiņā nodrošināt attiecīgo prasību ievērošanu un izteikt brīdinājumu. 
Savukārt Nolikuma 54.1.3.apakšpunkts noteic, ka izpilddirektors Regulatora vārdā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata administratīvā pārkāpuma lietas, 
piemērojot administratīvo sodu, izsaka brīdinājumu, uzliek naudas sodu līdz 280 naudas 
soda vienībām. 

Lai salāgotu izpilddirektora tiesību apjomu administratīvā pārkāpuma lietu un 
administratīvo lietu izskatīšanā, Projektā noteikts, ka izpilddirektors izskata pārkāpuma 
lietas elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē, uzliek pienākumu noteiktā termiņā 
nodrošināt attiecīgo prasību ievērošanu, izsaka brīdinājumu un uzliek Elektroenerģijas 
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tirgus likumā vai Enerģētikas likumā minēto soda naudu līdz 0,15 procentiem no 
komersanta iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma enerģētikas nozarē. 

 

2) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

Projektā ietvertais regulējums ietekmēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, kuru 
pārkāpuma lietas izskatīs saskaņā ar Enerģētikas likumu un Elektroenerģijas tirgus 
likumu. 

Priekšsēdētājs 
 
 

R. Irklis 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 
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Pielikums Konsultāciju dokumentam  

par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā 
 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 

25.jūnija lēmumā Nr.1/7 “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

nolikums” 

 Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

7.panta trešo daļu un 44.panta otro daļu 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 25.jūnija lēmumā Nr.1/7 

“Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 

122.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 52.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“52.7. norīko izpilddirektoru izskatīt pārkāpuma lietas elektroenerģijas un dabasgāzes 

apgādē saskaņā ar Enerģētikas likumu un Elektroenerģijas tirgus likumu.”; 

1.2. papildināt lēmumu ar 54.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“54.1.5. izskata pārkāpuma lietas elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē, uzliek 

pienākumu noteiktā termiņā nodrošināt attiecīgo prasību ievērošanu, izsaka 

brīdinājumu un uzliek Elektroenerģijas tirgus likumā vai Enerģētikas likumā minēto 

soda naudu līdz 0,15 procentiem no komersanta iepriekšējā finanšu gada neto 

apgrozījuma enerģētikas nozarē.”; 

1.3. izteikt 58.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“58.1. Regulatora vārdā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai priekšsēdētāja 

noteiktā pilnvarojuma apjomā paraksta dokumentus;”. 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”.  

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

 


