
Konsultatīvās padomes sanāksmes 
PROTOKOLS 

Rīga 
 

2022.gada 16.jūnijā        Nr.2 
 
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 vadītājs:  
Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs 
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 
Andris Akermanis,  Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks enerģētikas 

jautājumos 
Uldis Biķis,  Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents 
Baiba Vītoliņa,  Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore 
Agija Leitāne-Šķēle, Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktora 

vietniece 
Uldis Reimanis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Līga Rozentāle, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un 

infrastruktūras departamenta direktore 
 
3) Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāvji: 
Diāna Kristapa, Baiba Jakobsone, Ieva Lezdiņa, Kristīne Briede 
 
4) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildinstitūcijas pārstāvji:  
Kristaps Treimanis, Kārlis Barančans, Ivars Tauniņš, Ieva Feldmane, Līga Novada,  
Māra Bērziņa, Viesturs Kadiķis, Inga Balabkina, Agnese Kozlovska, Līga Kurevska,  
Lija Makare 
 
 
  



Sanāksmi protokolē: Ieva Lezdiņa, Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāve 
 
Sanāksmi sāk pulksten 12.00. 
 
Notiek audioieraksts.  
 

Konsultatīvās padomes vadītājs Edmunds Valantis iepazīstina klātesošos ar 

apstiprināto darba kārtību.    

 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. SPRK Rīcības plāna otrā ceturkšņa izpilde un tuvākā laika prioritātes. 

2. Aktualitātes enerģētikas nozarē. 

3. Dažādi. 

 

1. SPRK Rīcības plāna otrā ceturkšņa izpilde un tuvākā laika prioritātes 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāja 

Alda Ozola sniedz ieskatu par aktualitātēm, paveikto un plānoto saistībā ar stratēģijā 

iekļauto uzdevumu izpildi.  

SPRK izpilddirektors Jānis Miķelsons sniedz prezentāciju „Par SPRK Rīcības 

plāna otrā ceturkšņa izpildi un tuvākā laika prioritātēm’’.  

 

 

2. Aktualitātes enerģētikas jomā 

 

Konsultatīvās padomes vadītājs Edmunds Valantis sniedz ieskatu par 

aktualitātēm enerģētikas jomā. Par pašvaldību mehānismu, lai veicinātu vēja parku 

veidošanu, norādot, ka darbs pie kopprojekta realizēšanas tiek veikts kopā ar AS 

„Latvenergo’’ un „Latvijas valsts mežiem’’. Otra ļoti aktuālā tēma – centralizētā 

siltumapgāde, apkures izmaksu pieaugums. 

Līga Rozentāle, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras 

departamenta direktore, sniedz informāciju par aktualitātēm enerģētikas jomā, tostarp 

par Ministru kabineta noteikumiem Nr.876, kā arī par gaidāmajām izmaiņām 

Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likumā. Konsultatīvas padomes sēdes 

dalībnieki tika informēti arī par Ministru kabineta apstiprināto lēmumu saistībā ar 

izvērtējumu par LNG izbūvi Latvijā, kur turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas 

izstrādāšanas un tālākās procesa organizēšanas.  



 

3. Dažādi  

SPRK izpilddirektors Jānis Miķelsons sniedz ieskatu par jaunākajām 

aktualitātēm „Par sadarbību ar nozares pārstāvjiem’’. 

 

SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola informē, ka nākamā Konsultatīvās 
padomes tikšanās provizoriski tiek plānota 2022.gada septembrī. 

 

Edmunds Valantis pateicas visiem par dalību un slēdz sanāksmi.  

 

Sanāksmi Nr.2 beidz pulksten 14.05. 

 

Konsultatīvās padomes vadītājs    Edmunds Valantis 

 

Konsultatīvās padomes sekretariāta pārstāve  Ieva Lezdiņa 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


