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03.10.2019.  Nr.1/14 

  (prot. Nr.39, 4.p) 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 25.augusta 

lēmumā Nr.1/15 “Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un 

iesniegšanas kārtību” 

  

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma  

31.panta pirmo daļu 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 25.augusta lēmumā 

Nr.1/15 “Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas 

kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 169.nr.; 2018, 129.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata lēmums izdots, šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 31.panta pirmo un otro daļu.” 

1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:  

“1. Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas 

kārtību (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un kārtību, kādā elektronisko 

sakaru komersants (turpmāk – komersants) iesniedz šo informāciju Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators); 

1.2. kārtību, kādā Regulators pieņem lēmumu par speciālu prasību (turpmāk – saistības) 

piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu (turpmāk – piemērošana) komersantiem, ja 

Regulators konstatē, ka elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū nav efektīvas konkurences.” 

1.3. papildināt lēmumu ar 11.1punktu šādā redakcijā: 
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“11.1 Regulators nosūta lēmuma projektu par saistību piemērošanu komersantam vismaz 

četrpadsmit dienas pirms tā pieņemšanas Regulatora padomes sēdē.” 

1.4. papildināt lēmumu ar 12.1punktu šādā redakcijā: 

“12.1 Atzīt par spēku zaudējušu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2006.gada 17.maija lēmumu Nr.120 apstiprināto kārtību „Kārtība par speciālu prasību 

piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantiem” 

(Latvijas Vēstnesis, 2006, 80.nr.).” 

1.5. papildināt lēmumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā 

redakcijā: 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 

Šajos noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības 

direktīvām: 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/21/EK par kopējiem 

reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 

pakalpojumiem (pamatdirektīva);  

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko 

izdara grozījumus direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 

attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, direktīvā 2002/19/EK par 

piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 

savienojumu un direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu 

atļaušanu”. 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


