
 

  

Pētījums ir sagatavots projekta „Neatkarīga izpēte par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tiesisko regulējumu 
un darbību” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija „Laba pārvaldība enerģētikā” programmas ietvaros. Par 

pētījuma saturu atbild tā autori, un tas nevar tikt uzskatīts par Sorosa fonda – Latvija viedokli. Plašāka informācija par 
Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv. 

Pētījuma: 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas institucionālā 
uzbūve un funkcijas elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarē 

prezentācija un diskusija 

 
2012.gada 29.novembrī plkst.14:00 
Viesnīca „Albert Hotel”, konferenču telpa „Space”, Dzirnavu iela 33 
 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un zvērinātu advokātu birojs „ADVERSUS” ielūdz 
ieinteresētos sabiedrības pārstāvjus uz prezentāciju un diskusiju par pētījumu „Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas institucionālā uzbūve un funkcijas elektroenerģijas un 
siltumenerģijas nozarē”. 

 
Diskusijas moderatore: Anita Brauna, „Ir” žurnāliste 
 
 
14:00 – 14:05  Ievads 
 Ieva Morica, Sorosa fonds – Latvija programmu direktore 
 
14:05 – 14:25  Galvenie secinājumi un ieteikumi 

 Aiga Grišāne, Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra 
direktore 

 Rolands Irklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
loceklis 

14:25 – 14:35 Jautājumi, komentāri 
 
 
14:35 – 15:00 Pirmais jautājumu bloks: informācijas atklātība un sabiedrības 

līdzdalība 

 Sandis Bērtaitis, partneris, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu 
birojs „ADVERSUS” 

 Dace Cīrule, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu biroja 
„ADVERSUS” 

 Rolands Irklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
loceklis 

 Tieslietu ministrijas pārstāvis (tbc) 
15:00 – 15:10 Jautājumi, komentāri 
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15:10 – 15:35  Otrais jautājumu bloks: tarifu noteikšanas principi 

 Sandis Bērtaitis, partneris, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu 
birojs „ADVERSUS” 

 Dace Cīrule, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu biroja 
„ADVERSUS” 

 Rolands Irklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
loceklis 

 Ekonomikas ministrijas pārstāvis (tbc) 
15:35 – 15:45 Jautājumi, komentāri 
 
 
15:45 – 16:10  Trešais jautājumu bloks: SPRK neatkarības nodrošināšana un riski 

 Sandis Bērtaitis, partneris, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu 
birojs „ADVERSUS” 

 Dace Cīrule, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu biroja 
„ADVERSUS” 

 Rolands Irklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
loceklis 

 Ekonomikas ministrijas pārstāvis (tbc) 
16:10 – 16:20 Jautājumi, komentāri 
 
 
16:20 – 16:30 Noslēguma komentāri 
 

 

Turpinājumā neformālas sarunas pie kafijas. 

 

 

 

 


