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Rīgā
26.04.2021.Nr.2-2.36/1264
Uz 21.04.2021. Nr.TET-K-21-3335
SIA “Tet”
tet@tet.lv
Par Konsultāciju dokumentu un skaidrojumu par to
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) savas kompetences
ietvaros uzrauga un regulē elektronisko sakaru nozari atbilstoši likumam “Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” un Elektronisko sakaru likumam.
Regulators 2021.gada 22.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” (turpmāk
– SIA “Tet”) 2021.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.TET-K-21-3335 “Par skaidrojumiem” (turpmāk –
Vēstule) par Konsultāciju dokumentu par noteikumu projektiem: piekļuves datu pūsmai
noteikumi, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumi, piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi
(turpmāk – Konsultāciju dokuments). Vēstulē SIA “Tet” uzdod jautājumus par Konsultāciju
dokumenta 1.pielikumu – noteikumu projektu “Piekļuves datu plūsmai noteikumi” (turpmāk –
Noteikumu projekts).
Regulatora atbildes uz SIA “Tet” Vēstulē uzdotajiem jautājumiem par Noteikumu
projektu:
1.
SIA “Tet” jautājums par Noteikumu projekta 12.punktu: “No punkta teksta nav saprotams
uz kādu pārraidi (kuru pieslēgumu) un uz kuru pārraides posmu ir attiecināma punktā minētā
garantija. Lūdzam Regulatoru sniegt skaidrojumu, kā arī pamatot šīs normas nepieciešamību.”
Noteikumu projekta 12.punkta redakcija paredz, ka īpašnieks piekļuves datu plūsmai
pamatpiedāvājumā nosaka garantēto pārraides ātrumu, kurš nav mazāks par 80% no pieslēguma
ātruma piekļuves punktā datu plūsmai.
SIA “Tet” jau no 2014.gada visās piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājuma versijās
paredz garantēto pārraides ātrumu 80% no pieslēguma ātruma piekļuves punktā datu plūsmai.
Noteikumu projektā noteiktā prasība attiecas uz SIA “Tet” piekļuves punkta datu plūsmai iekārtas
tehniskajiem ierobežojumiem. Lai SIA “Tet” turpmāk nesamazinātu minēto garantēto pārraides
ātrumu, kas sarežģītu nomnieka elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājiem, šāda
norma ir iekļauta Noteikumu projektā.
2.
SIA “Tet” jautājums par Noteikumu projekta 15.punktu: “Lūdzam Regulatoru sniegt
skaidrojumu, kad (kurā etapā) šķiedra ir pieteicējam jārezervē atvilcei un pamatojumu šīs normas
nepieciešamībai.”
Saskaņā ar Konsultāciju dokumenta 3.pielikuma – noteikumu projekta ”Piekļuves
pamatpiedāvājuma noteikumi” 13.punktu komersants piekļuves pamatpiedāvājumā iekļauj
pieteicēja pieteikuma piekļuvei paraugu. SIA “Tet” nodrošina tumšās šķiedras rezervēšanu
atvilcei, kad no pieteicēja ir saņemts pieteikums par tumšās šķiedras rezervēšanu atvilcei, kas ir
iespējams jebkurā piekļuves datu plūsmai nodrošināšanas posmā.

Lai nodrošinātu, ka tumšās šķiedras atvilces bojājuma dēļ elektronisko sakaru komersanta,
kurš no SIA “Tet” saņem piekļuvi datu plūsmai, galalietotāji nepārtraukti turpinātu saņemt
pakalpojumu, Noteikumu projektā ir paredzēta tumšās šķiedras atvilcei rezervēšana.
3.
SIA “Tet” jautājums par Noteikumu projekta 16.punktu: “No punkta teksta nav saprotams
kāda rezervēšana jānodrošina un kāpēc jānodrošina rezervēšana ar divām tumšām šķiedrām.
Lūdzam Regulatoru sniegt skaidrojumu, kā arī pamatot šīs normas nepieciešamību.”
Noteikumu projekta 16.punktā noteikts, ka īpašnieks piekļuves datu plūsmai
pamatpiedāvājumā iekļauj pieteicējam iespēju izvēlēties tumšās šķiedras rezervēšanu atvilcei ar
vienu vai divām tumšām šķiedrām, atkarībā no tā, vai atvilcei ir izmantota viena vai divas tumšās
šķiedras. Ja atvilcei ir izmantota viena tumšā šķiedra, tad rezervēšanu nodrošina ar vienu tumšo
šķiedru, bet, ja atvilcei ir izmantotas divas tumšās šķiedras, tad rezervēšanu nodrošina ar divām
tumšām šķiedrām.
Lai izvairītos no Noteikumu projekta 12., 15. un 16.punkta interpretācijas, šo punktu
redakcijas pirms Noteikumu projekta apstiprināšanas plānots precizēt šādā redakcijā:
12. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā nosaka garantēto pārraides ātrumu, kurš
nav mazāks par 80% no pieslēguma ātruma piekļuves punktā datu plūsmai.
15. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj tumšās šķiedras rezervēšanu
atvilcei, nodrošinot tumšo šķiedru pa dažādiem maršrutiem. Pieteicējs var izvēlēties piekļuves
punktu datu plūsmai ar tumšās šķiedras rezervēšanu atvilcei vai bez tumšās šķiedras rezervēšanas
atvilcei. Īpašnieks nodrošina tumšās šķiedras rezervēšanu atvilcei, kad no pieteicēja ir saņemts
pieteikums par tumšās šķiedras rezervēšanu atvilcei, kas ir iespējams jebkurā piekļuves datu
plūsmai nodrošināšanas posmā.
16. Īpašnieks piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj pieteicējam iespēju izvēlēties
tumšās šķiedras rezervēšanu atvilcei ar vienu tumšo šķiedru, ja atvilcei ir izmantota viena tumšā
šķiedra vai divām tumšām šķiedrām, ja atvilcei ir izmantotas divas tumšās šķiedras.
J. Miķelsons
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