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Rīgā, 23.11.2020. 

Nr. TET-K-20-10178 

 
Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai 
Ūnijas iela 45 
Rīga, LV-1039 

 
 

Par konsultāciju dokumentu 
 

SIA Tet ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) 

publicēto konsultāciju dokumentu par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību 

noteikumiem (turpmāk – Noteikumi). Iesniedzam sekojošus komentārus un iebildumus: 

1. Elektronisko sakaru likumprojekta 37.panta pirmā daļa ierobežo Regulatora 

kompetenci kvalitātes noteikšanas jomā – Regulatoram ir deleģētas tiesības noteikt  

noteikumus tikai  elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām. Piekļuves 

pakalpojumi ne vienmēr ir kvalificējami kā elektronisko sakaru pakalpojumi, tāpēc lūdzam 

precizēt 3.7.punkta apakšpunktos, ka tie attiecas uz tiem piekļuves pakalpojumiem, kas 

kvalificējami kā elektronisko sakaru pakalpojumi. Nepieciešams papildināt 3.7.punktu 

apakšpunktus sekojoši:  

“3.7.1. piekļuvei elektronisko sakaru pamattīklam, ja tā kvalificējama kā elektronisko sakaru 

pakalpojums; 

3.7.2. piekļuvei elektronisko sakaru piekļuves tīklam, ja tā kvalificējama kā elektronisko 

sakaru pakalpojums; 

3.7.3. piekļuvei saistītām iekārtām, ja tā kvalificējama kā elektronisko sakaru pakalpojums; 

3.7.4. piekļuvei datu plūsmai, ja tā kvalificējama kā elektronisko sakaru pakalpojums;” 

 

2. Iebilstam, ka 4.punktā kvalitātes deklarāciju iesniegšana attiecināta uz visiem 

pakalpojumiem izmantojot lietotni. Elektronisko sakaru likumprojekta 37.panta pirmā daļa 

ierobežo Regulatora kompetenci kvalitātes noteikšanas jomā – Regulatoram ir deleģētas 

tiesības noteikt  noteikumus tikai  elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām. 

Saskaņā ar Eiropas regulatoru grupas (ERG) un Eiropas Elektronisko komunikāciju 

regulatoru iestādes BEREC viedokli, ar lietotnes palīdzību interneta vidē sniegti pakalpojumi 

ir kvalificējami kā elektronisko sakaru pakalpojumi tikai balss un īsziņu  pakalpojumi ar 

publiskā balss telefonijas tīkla numerācijas izmantošanu (no nacionālajiem vai 

starptautiskajiem numerācijas plāniem) vai kas nodrošina izsaukumu veikšanu  uz publiskā 

balss telefonijas tīkla numerāciju. Ņemot vērā minēto, lūdzam 4.punktu labot sekojoši: 

“… noteikumu 3.punktā noteiktajiem mazumtirdzniecībā sniegtajiem pakalpojumiem: 
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4.1. balss sakaru pakalpojumam, tajā skaitā arī gadījumos, ja pakalpojums nodrošināts, 

izmantojot lietotni un publiskā balss telefonijas tīkla numerāciju; 

4.2. īsziņu pakalpojumam, tajā skaitā arī gadījumos, ja pakalpojums nodrošināts, izmantojot 

lietotni un publiskā balss telefonijas tīkla numerāciju; 

4.3. televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam; 

4.4. interneta piekļuves pakalpojumam.” 

 

3. Atbilstoši augstāk vēstules 2.punktā minētajam, no Noteikumu 3.pielikuma tabulas 
jāsvītro kolonna “Izmantojot lietotni”, jo televīzijas satura izplatīšana internetā ar lietotnes 
palīdzību nav kvalificējams kā elektronisko sakaru pakalpojums un nav pakļauts elektronisko 
sakaru regulējumam. 

4. Atbalstām Noteikumos noteikto, ka interneta piekļuves pakalpojuma minimālā 
ātruma prasība ir attiecināma uz arī uz mobilā elektronisko sakaru tīklā sniegtu interneta 
piekļuves pakalpojumu fiksētā pieslēguma vietā, jo šie pakalpojumi jau sen konkurē ar fiksētā 
elektronisko sakaru tīklā sniegtu interneta piekļuves pakalpojumu. 

5. Paredzams, ka Noteikumu jaunā redakcija tiks apstiprināta tikai neilgu laiku pirms 
jaunā Elektronisko sakaru likuma un Noteikumu jauno prasību spēkā stāšanās un tas nozīmē, 
ka jauno Noteikumu prasību ieviešanai praktiski nebūs paredzēts laiks. Lūdzam Noteikumos 
paredzēt pārejas periodu vismaz 6 mēnešus, lai komersanti ieviestu jauno Noteikumu 
prasības 

 
 

 

Ar cieņu, 

Regulēšanas un uzņēmuma darbības 

atbalsta nodaļas vadītāja               Ieva Smirnova 
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