
Konsultatīvās padomes sanāksmes 
PROTOKOLS 

Rīga 
 

 
2020.gada 4.septembrī        Nr.1 
 
 
Sanāksme notiek vienlaicīgi klātienē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
(turpmāk – Regulators) telpās Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1045, un attālināti tiešsaistes 
režīmā ar lietojumprogrammas „Microsoft Teams Meeting” nodrošinājumu. 
 
Sanāksmē klātienē piedalās: 
 
1) Regulatora pārstāvji: 

padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis, 
padomes locekļi – Rota Šņuka, Gatis Ābele, Intars Birziņš, 
izpilddirektors Jānis Miķelsons; 

2) saskaņā ar Regulatora 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr.77 „Par konsultatīvās 
padomes sastāva apstiprināšanu” Konsultatīvās padomes sastāva dalībnieki: 
 

Andris Akermanis Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas 
jautājumos; 

Artis Lapiņš Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors; 

Baiba Miltoviča Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas 
koordinatore Eiropas Savienības jautājumos; 

Baiba Vītoliņa Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore; 

Jānis Bērziņš Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas viceprezidents;  

Kaspars Rumba Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes 
loceklis;  

Līga Daugaviete Konkurences padomes locekle; 

Uldis Biķis Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents;  

Uldis Reimanis Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks. 

3) Zaiga Liepiņa, Ekonomikas ministrijas pārstāve;  
4) Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāvji: 

Diāna Kristapa, Māra Bērziņa, Baiba Jakobsone, Ieva Lezdiņa, Linda Medene. 
 

 
Attālināti sanāksmē kā klausītāji ar lietojumprogrammas „Microsoft Teams Meeting” 
nodrošinājumu piedalās: 
Regulatora padomes loceklis Imants Mantiņš, 
Biruta Krūze Biedrības „Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas’’ pārstāve. 
 
  



Sanāksmē nepiedalās: 
Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs; 
Ludmila Ivanova, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību 
departamenta Pašvaldību pārraudzības nodaļas vadītāja. 
 
Sanāksmi protokolē:  Ieva Lezdiņa, Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāve. 
Sanāksmi sāk pulksten 14.00. 
 
 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Konsultatīvās padomes vadītāja un Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieka 
vēlēšanas. 

2. Diskusija par Regulatora Stratēģiskajām prioritātēm 2021.gadam. 
 

 

1. Konsultatīvās padomes vadītāja un Konsultatīvās padomes vadītāja 

vietnieka vēlēšanas 

Jautājuma izskatīšanā piedalās: R. Irklis, R. Šņuka, G. Ābele, I. Birziņš, 
U. Reimanis, B. Miltoviča, L. Daugaviete, A. Lapiņš,  

K. Rumba, U. Biķis, J. Bērziņš, Z. Liepiņa, B. Vītoliņa, J. Miķelsons, M. Bērziņa, 
D. Kristapa, L. Medene, I. Lezdiņa, B. Jakobsone 

 
 

R. Irklis sniedz ieskatu par Konsultatīvās padomes izveidošanas 
nepieciešamību un iepazīstina klātesošos ar sanāksmes norisi un darba kārtību. 

 
M. Bērziņa nosauc klātesošos Konsultatīvās padomes dalībniekus un aicina 

klātesošos Konsultatīvās padomes dalībniekus iepazīstināt ar sevi un izvirzīt savu vai 
kādu citu kandidatūru Konsultatīvās padomes vadītāja un vadītāja vietnieka amatam.  
 
U. Reimanis informē klātesošos par regulējamajām sfērām, kas ir viņa tiešā 
pakļautībā. 
 
B. Miltoviča informē klātesošos par darbības sfērām un projektiem, kuros piedalās.  
 
L. Daugaviete, norāda, ka Konkurences padomes un Regulatora darbības lauks lielā 
mērā pārklājas gan skatījumā no nozaru viedokļa, gan skatījumā no līdzīgiem 
procesiem, kā tiek novērtēti notikumi tirgū, bet dažās situācijās atšķiras tas, kādam 
jābūt regulējumam. Konsultatīvās padomes vadītāja amatam L. Daugaviete izvirza 
K. Rumbu, bet Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieka amatam – B. Miltoviču. 
 
A. Lapiņš informē klātesošos par regulējamajām sfērām, kas ir viņa tiešā pakļautībā, 
un norāda, ka ir nepaciešams nodrošināt kandidātu līdzsvaru, vadītāja amatam izvirzot 
valsts pārvaldes pārstāvi, savukārt vietnieka amatam – nevalstiskā sektora pārstāvi, 
un balsojumā šo līdzsvaru ievērot. 



 
K. Rumba informē klātesošos par aktīvu līdzdarbību dažādos projektos saistībā ar 
investīciju piesaisti un projektu sagatavošanu uzņēmumiem un to aizstāvību Ministru 
kabinetā, lai saņemtu valsts atbalstu. 
 
U. Biķis informē klātesošos par industrijām, kurās tiek veikta darbība, un norāda uz 
galvenajiem redzējumiem par sistēmisko darbību. Konsultatīvās padomes vadītāja 
amatam U. Biķis izvirza E. Valanti, bet Konsultatīvas padomes vadītāja vietnieka 
amatam – K. Rumbu. 
 
J. Bērziņš norāda, ka dalība Konsultatīvajā padomē ir saistīta ar vēlmi līdzdarboties 
un iesaistīties enerģētikas un klimata plāna īstenošanā, kas tieši vai pakārtoti skar 
siltumenerģijas nozari, un dot savu pienesumu tajā. 
 
Z. Liepiņa norāda, ka šobrīd viņa pilda valsts sekretāra pienākumus, un izvirza 
Edmundu Valanti Konsultatīvās padomes vadītāja amatam. Ministrijai ir svarīgi, ka caur 
dažādām struktūrām tiek pārstāvētas gan patērētāju, gan uzņēmēju intereses, un, 
protams, kopumā tā skatās uz ilgtspējīgu sadarbību, ilgtspējīgas regulācijas veidošanu 
un caurredzamiem procesiem.  
 
B. Vītoliņa norāda, ka ar katru gadu sadarbība ar Regulatoru kļūst arvien labāka, un 
piekrīt arī Ekonomikas ministrijas pārstāves minētajam, ka ļoti būtiski un svarīgi ir, lai 
Regulators būtu atklāta institūcija un lai vairāk tiktu ņemtas vērā patērētāju intereses.  
Konsultatīvas padomes vadītāja un vadītāja vietnieka amatam tiek izvirzīti šādi 
kandidāti: : 
 

1) Edmunds Valantis un Kaspars Rumba Konsultatīvās padomes vadītāja 
amatam; 

 
2) K. Rumba, A. Lapiņš un B. Miltoviča Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieka 

amatam 
 
 
M. Bērziņa aicina balsot atklāti. 
Iebildumi no klātesošajiem par šo priekšlikumu nav saņemti. 
 
Balsojums par Konsultatīvās padomes vadītāja amata kandidātu Edmundu Valanti: 

Par  7 
Pret  0 
Atturas  2 
 
Balsojums par Konsultatīvās padomes vadītāja amata kandidātu Kasparu Rumbu: 
Par  0 
Pret  0 
Atturas  1 
 



Konsultatīvā padome ir apstiprinājusi Konsultatīvās padomes vadītāja amatā 
Edmundu Valanti. 
 
Ņemot vērā Finanšu ministrijas ierosinājumu par kandidātu līdzsvaru, vadītāja amatam 
izvirzot valsts pārvaldes pārstāvi, savukārt vietnieka amatam – nevalstiskā sektora 
pārstāvi, Artis Lapiņš atsauc savu kandidatūru Konsultatīvās padomes vadītāja 
vietnieka amatam.  
 
Balsojums par Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieka amata kandidāti Baibu 
Miltoviču: 
 
Par  4 
Pret  0 
Atturas  0 
 
Balsojums par Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieka amata kandidātu Kasparu 
Rumbu: 
 
Par  5 
Pret  0 
Atturas  1 
  
Konsultatīvā padome ar vienkāršu balsu vairākumu ir apstiprinājusi Konsultatīvās 
padomes vadītāja vietnieka amatā Kasparu Rumbu. 
 

  
2. Diskusija par Regulatora Stratēģiskajām prioritātēm 2021.gadam 

Jautājuma izskatīšanā piedalās: R. Irklis, R. Šņuka, G. Ābele, I. Birziņš,  
U. Reimanis, B. Miltoviča, L. Daugaviete, A. Lapiņš,  

K. Rumba, U. Biķis, J. Bērziņš, Z. Liepiņa, B. Vītoliņa, J. Miķelsons, M. Bērziņa, 
D. Kristapa, L. Medene, I. Lezdiņa, B. Jakobsone, A. Akermanis 

 

R. Irklis prezentē Regulatora stratēģiskās prioritātes 2021.gadam (prezentācija 

pieejama https://www.sprk.gov.lv/konspadome). Vienlaikus viņš informē klātesošos 

par Regulatora rīcības plānu, ko veido stratēģiskā un operatīvā daļa.  

Konsultatīvās padomes locekļi vērš Regulatora uzmanību izvērtēt stratēģijā minēto 

uzdevumu izpildi pēc noteiktiem izmērāmiem lielumiem, novērtējot arī iemeslus tarifu 

projekta izskatīšanas termiņa ilgumam.  

R. Irklis informē par galvenajiem iemesliem tarifu projektu izskatīšanas ilgumam. 

Regulatora uzdevums vērtēšanas procesā ir pārliecināties par tarifu projektā iekļauto 

izmaksu ekonomisko pamatojumu, kas ir laikietilpīgs process. R. Irklis norāda, ka nesen 

pieņemtie  normatīvā akta grozījumi paredz Regulatoram tiesības pašam koriģēt tarifu 

projektu, ja komersants neveic pārrēķinu pēc Regulatora lūguma.  

https://www.sprk.gov.lv/konspadome


Konsultatīvās padomes locekļi vienojas par Konsultatīvās padomes sēdes 

organizēšanu ne retāk kā divas reizes gadā.  

 

Sanāksmi beidz pulksten 16.03. 

 

Konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks  Kaspars Rumba 

 

Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāve  Ieva Lezdiņa 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


