
Konsultatīvās padomes sanāksmes 
PROTOKOLS 

Rīga 
 

2022.gada 8.aprīlī        Nr.1 
 
Sanāksme tiek organizēta attālināti tiešsaistes režīmā ar lietojumprogrammas 
„Microsoft Teams Meeting” nodrošinājumu. 
 
Sanāksmē piedalās:  
1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes pārstāvji: 

Alda Ozola, priekšsēdētāja 
Anna Upena, padomes locekle 
Intars Birziņš, padomes loceklis 
Imants Mantiņš, padomes loceklis 
Jānis Miķelsons, izpilddirektors 

 
2)    Konsultatīvās padomes pārstāvji: 

Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks:  
Gunārs Valdmanis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

padomes loceklis 
 
Konsultatīvās padomes locekļi:  
Jānis Bērziņš, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas viceprezidents  
Līga Daugaviete, Konkurences padomes padomes locekle 
Lilita Vagele, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja 

vietniece 
Rudīte Vesere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Vides aizsardzības departamenta direktore 
Andris Akermanis,  Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas 

jautājumos 
Uldis Biķis,  Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents 
Baiba Vītoliņa,  Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore 
Larijs Martinsons, Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors 
  

3) Klātesošās personas: 
Līga Rozentāle, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un 

infrastruktūras departamenta direktore 
Intars Eglītis,  Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta 

direktores vietnieks 
 
4) Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāvji: 
Diāna Kristapa, Baiba Jakobsone, Ieva Lezdiņa, Kristīne Briede 
 
5) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūcijas pārstāvji:  
Kristaps Treimanis, Kārlis Barančans, Ilze Tarvāne, Ivars Tauniņš, Ieva Feldmane, Līga 
Novada, Māra Bērziņa, Viesturs Kadiķis, Jānis Negribs, Inga Balabkina, Indra Niedrīte, 
Dita Jansone, Anda Done, Agnese Kozlovska 
 



 
Sanāksmi protokolē: Ieva Lezdiņa, Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāve 
 
Sanāksmi sāk pulksten 10.00. 
 
Notiek audioieraksts.  
 

Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks Gunārs Valdmanis iepazīstina klātesošos ar 

apstiprināto darba kārtību un informē par konsultatīvās padomes dalībnieku aktuālo 

sastāvu.    

 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Regulatora vidēja termiņa stratēģija 2022.–2026.gadam. 

2. Aktualitātes enerģētikas jomā. 

3. Dažādi informatīvi jautājumi. 

 

  



1. Regulatora vidēja termiņa stratēģija 2022.–2026.gadam 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāja 

Alda Ozola, sākot sanāksmi, īsumā izklāsta esošo situāciju un plānoto sanāksmes gaitu 

atbilstoši apstiprinātajai darba kartībai. Sniedz īsu prezentāciju „Regulatora vidēja 

termiņa stratēģija 2022.–2026.gadam’’. 

SPRK izpilddirektors Jānis Miķelsons sniedz prezentāciju „Rīcības plāna 

stratēģiskie mērķi un uzdevumi 2022–2026’’. 

G. Valdmanis norāda, ka, attiecībā uz stratēģisko ilgtermiņa attīstības vīzijas 

nodrošināšanu, šajā krīzes situācijā arvien būtiskāks ir jautājums par nepieciešamību 

stiprināt SPRK administratīvo kapacitāti un finansējumu. Akcents liekams uz analītiskā 

darba nozīmi ilgtermiņa stratēģiskajā vīzijā, jo SPRK ir vienīgā institūcija, kurai ir 

pietiekami plaši pieejama informācija par gāzes patērētāju, to rīcībā esošajām iekārtām, 

patēriņa apjomiem utt. SPRK ir visvairāk kompetenču, lai novērtētu, kur potenciāli var 

rasties problēmas un rast tiem risinājumus.  

L. Rozentāle izsaka pateicību par izstrādāto stratēģiju.  Norāda, ka saistībā ar gāzes 

apgādes stratēģiju priekšā ir lieli izaicinājumi, kas ir jārisina tuvāko pāris nedēļu laikā. 

Neskatoties uz to, ir labi, ka ir nākotnes redzējums, jo arī pēc tam, kad īstermiņa krīze 

būs aptverta un skaidrība, kā to risināt, aktuāli būs jautājumi, piemēram, par lietotāju 

pratību, ilgtspējīgu un efektīvu tirgu, kas ir ļoti būtiska sadaļa ilgtermiņa attīstībā.  

 

 

2. Aktualitātes enerģētikas jomā 

 

SPRK padomes priekšsēdētāja A. Ozola sniedz ieskatu par starptautisko 

regulatoru apvienības sanāksmi, iezīmējot būtiskākos apspriestos jautājumus.  

SPRK izpilddirektors J. Miķelsons sniedz ieskatu par Latvijas aktualitātēm 

enerģētikas jomā, plašāk skaidrojot SPRK atbildības jomā esošos jautājumus – 

izvērtētos priekšlikumus un sagatavotos grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

lietošanas noteikumos, dabasgāzes un elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru 

darbību jaunajos apstākļos, kā arī SPRK līdzdalību Saeimas komisiju darbā pie 

enerģētikas likumprojektu grozījumu virzības.  

L. Rozentāle sniedz plašāku skaidrojumu par Ekonomikas ministrijas pārziņā 

esošajiem jautājumiem. 

J. Bērziņš vērš uzmanību dabasgāzes cenai, kas pēdējā gada laikā ir 

desmitkāršojusies, un to, ka uz šī fona šķeldas cenas divkāršošanās ir mazāk būtiska. 

Vaicā, ko šajā saistībā siltumapgādes jomā plāno veikt SPRK, ņemot vērā, ka līdz šim 

metodikā izmaiņas nav veiktas. Saistībā ar kurināmā cenu izmaiņām J.Bērziņš uzsver 

jautājumu arī par tarifu projektu izskatīšanas ilgumu. Norāda, ka Regulatora likums ļauj 

skatīt tarifu projektu četrus mēnešus, bet vienlaikus likumā ir nepilnība, kuru izmantojot 



izskatīšana reizēm var ilgt ilgāk nekā gadu. Pauž, ka ieviešot līmeņatzīmes, tiktu 

atvieglots tarifu projektu izskatīšanas laiks un administratīvais slogs kā komersantiem, 

tā arī SPRK. Norāda, ka pie metodikas izmaiņām būtu jāapdomā, vai SPRK nebūtu 

jālemj par  divdaļīga tarifa ieviešanu siltumapgādē. 

G. Valdmanis norāda, ka SPRK būtiski pievērš uzmanību tam, vai attiecīgajā 

energoapgādes jomā joprojām ir efektīvi funkcionējošs tirgus, īpaši akcentējot 

elektroenerģijas tirgu.  

U. Biķis pateicas par viedokļiem un vērtīgo diskusiju, norādot, ka SPRK ir liela nozīme 

izpratnes veicināšanā un tirgus attīstības veidošanā. Izsaka aicinājumu Ekonomikas 

ministrijai organizēt diskusiju par gāzes apgādes kopiepirkumu.  

L. Vagale pateicas par līdzšinējo sadarbību un vērtīgo diskusiju. 

   

3. Dažādi informatīvi jautājumi 

 

G. Valdmanis informē, ka nākamā Konsultatīvās padomes tikšanās provizoriski 
tiek plānota 2022.gada jūnijā un pateicas visiem par dalību sanāksmē.  

 

Sanāksmi Nr.1 beidz pulksten 12.15. 

 

Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks  Gunārs Valdmanis 

 

Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāve  Ieva Lezdiņa 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


