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Rīgā, 28.06.2021. 

Nr. TET-K-21-5041 

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 informācijas iesniegšanas noteikumiem 
elektronisko sakaru nozarē.  

Tā kā vairāki plānoto noteikumu pielikumi paredz detalizētu liela apjoma jauna veida 
informācijas sagatavošanu un iesniegšanu stingri noteiktās formās, tad neesam paspējuši 
pilnībā izpētīt informācijas sagatavošanas un iesniegšanas iespējas par  1.pielikuma 
sadaļu “Ieņēmumi par regulējamo elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu” 
(ieņēmumu info dalījumā fiziska persona, juridiska persona), par 5.pielikumu “Informācija 
par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma fiksētā elektronisko sakaru tīklā 
pieejamību” un 6.pielikumu “Informācija par plānoto elektronisko sakaru tīklu izbūvi”. 
Lūdzam Regulatoru pagarināt priekšlikumu un komentāru iesniegšanas termiņu par  
minētajiem pielikumiem līdz š.g. 23.jūlijam. 

Ar šo vēstuli iesniedzam Regulatoram priekšlikumus un komentārus, kurus esam 
paspējuši sagatavot uz 28.jūniju. 

1. Par noteikumu 1.pielikumu. Līdz šim atskaitēs neesam spējuši atdalīti norādīt 

ieņēmumus balss sakaru pakalpojumam, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu 

runas signāla pārraidi.  Arī turpmāk šadas iespējas nebūs (attiecīga atdalīta uzskaite nav 

iespējama un datiem sistēmās šajos gadījumos nav pazīmes, ka ieņēmumi ir no konkrētas 

pakalpojuma snieģšanas tehnoloģijas) un nevarēsim sniegt ieņēmumu informāciju 

pozīcijās 2.1.1.1., 2.1.5.1. un 2.1.6.1. 

2. Par noteikumu 1.pielikumu. Līdz šim atskaitēs neesam spējuši atdalīti norādīt 

minūšu apjomu balss sakaru pakalpojumam, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu 

runas signāla pārraidi.  Arī turpmāk šadas iespējas nebūs (attiecīga atdalīta uzskaite nav 

iespējama un datiem sistēmās šajos gadījumos nav pazīmes, ka minūtes ir no konkrētas 

pakalpojuma snieģšanas tehnoloģijas) un nevarēsim sniegt minūšu apjoma informāciju 

pozīcijās 1.1.1.1., 1.1.2.1. un 1.2.1. 

3. Par noteikumu 6.pielikumu. Mūsu uzņēmumā procesi nav tā organizēti, ka gada 

pirmajā mēnesī (janvārī) tiek sagatavoti visa gada elektronisko sakaru tīklu izbūves plāni. 

Uz gada 1.februāri mēs varēsim sniegt tikai ierobežota apjoma info par tīklu izbūves 

plāniem. Tīklu izbūves galvenokārt tiek plānotas gada otrā ceturkšņa sākumā un plānotās 

izbūves ir faktiski zināmas tikai tad, kad ir vienošanās ar attiecīgo darbu veicējiem. 

4. Par noteikumu 6.pielikumu. Tīklu izbūves procesi ir atkarīgi no dažādiem ārējiem 

faktoriem, kurus nevar paredzēt un kontrolēt. Vairumā gadījumu tīkla izbūvju reālie sākuma 
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un beigu datumi atšķiras no sākumā plānotajiem, tāpēc 6.pielikumā norādītie termiņi būs 

orientējoši, jo precīzus datumus nevar paredzēt. 

5. Par noteikumu 7.pielikumu. Iebilstam, ka īpaši tiek prasīta atdalīta informācija par 

tīkla pievadu būvniecības un pārbūves rezultātā nodrošināto papildu kabeļu kanalizācijas 

tilpumu.  Šāda atsevišķi atdalīta, detalizēta informācija par  tīkla pievadu papildu tilpumu 

nav Regulatoram nepieciešama un netiek izmantota nekādu īpašu tīkla pievadu 

regulēšanas funkciju veikšanai. Aicinām Regulatoru 7.pielikumā neprasīt atdalītu  

informāciju par tīkla pievadu būvniecības un pārbūves rezultātā nodrošināto papildu kabeļu 

kanalizācijas tilpumu. Turklāt “Tet” šādu informāciju par  tīkla pievadu papildu tilpumu 

nodrošināšanu nav iespējams sistēmās identif icēt un sagatavot. 

6. Tet pozitīvi vērtē Regulatora konsultāciju dokumentu publicēšanu un saņemto 

viedokļu publicēšanu pirms noteikumu izmaiņām, taču izsakām priekšlikumu papildināt 

konsultāciju procesu vēl ar sekojošiem etapiem:   

− Pēc publiskās konsultācijas beigām sagatavot izziņu par konsultācijā izteiktajiem 

komentāriem un iebildumiem, līdzīgi kā tas tiek darīts attiecībā uz likumprojektiem 

(Ministru kabineta kārtības ruļļa 4.pielikums); 

− Publicēt minēto izziņu un organizēt iesaistīto pušu sanāksmi, lai apspriestu 

konsultācijā izteiktos, bet vērā neņemtos vai daļēji vērā ņemtos  iebildumus.  

 

 

 

Ar cieņu, 

Juridiskās daļas  

Darbības atbalsta vadītāja         Ieva Smirnova 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Kalnietis, 26473322 
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