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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku viedokli 
par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) izstrādāto 
lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 
21.decembra lēmumā Nr.1/40 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru 
nozarē”” (turpmāk – Informācijas noteikumu grozījumu projekts) un lēmuma projektu 
“Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 25.augusta lēmumā 
Nr.1/15 “Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas 
kārtību”” (turpmāk – Tirgus analīzes noteikumu grozījumu projekts). 

Regulators Dokumentu ir sagatavojis un tirgus dalībnieku viedokļus apzina atbilstoši 
Regulatora 2011.gada 24.augusta lēmumam Nr.1/20 “Noteikumi par konsultāciju kārtību ar 
tirgus dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē”. 

II Grozījumu projektu nepieciešamība 

Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz Regulatoram tā pieprasīto informāciju Regulatora 
noteiktajā laikā un kārtībā. 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu, lai uzraudzītu vispārējās atļaujas 
noteikumu ievērošanu, Regulators apstiprina un publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” noteikumus par Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu 
un iesniegšanas termiņiem. 

Atbilstoši Regulatora plānotajām aktivitātēm, turpinot sistematizēt informāciju, kas 
elektronisko sakaru komersantiem regulāri jāiesniedz, tostarp iespēju robežās vienādojot 
definīcijas dažāda satura informācijas pieprasījumos, Informācijas noteikumu grozījumu 
projekts papildināts ar Regulatoram regulāri nepieciešamo informāciju, kas pašlaik 
elektronisko sakaru komersantiem tiek pieprasīta individuāli ar starptautisko organizāciju un 
institūciju aptaujām un informācijas pieprasījumiem, piemēram, atbilstoši Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) vai 
Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konferences (CEPT), kā arī Eiropas 
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) pieprasījumiem. Kā arī Informācijas 
noteikumu grozījumu projekts papildināts ar regulāri nepieciešamiem informācijas 
pieprasījumiem saistībā ar piekļuvi atvērtam internetam atbilstoši 2015.gada 25.novembra 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar 
piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un 
lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) 
Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā. 

Informācijas noteikumu grozījumu projekts papildināts ar šādiem jauniem informācijas 
pieprasījumiem (pielikumiem): 

- informācija par regulēto elektronisko sakaru pakalpojumu rādītājiem (3.pielikums); 
- informācija par elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem 

(4.pielikums); 
- pārskats par atvērta interneta prasību ievērošanu (5.pielikums). 

Tāpat jaunā redakcijā tiek izteikti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 
21.decembra lēmuma Nr.1/40 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru 
nozarē” pielikumi – informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem 
fiksētā elektronisko sakaru tīklā (1.pielikums) un informācija par platjoslas interneta 
piekļuves pakalpojuma rādītājiem mobilā elektronisko sakaru tīklā (2.pielikums). 

http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/InfoNoteikumi3pielikumsNozaresraditaji.xls
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/InfoNoteikumi4pielikumsTikliInvesticijas.doc
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Noteikumi5pielikumsNNveidlapa.doc
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/InfoNoteikumi1pielikumsPLfix.doc
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/InfoNoteikumi2pielikumsPLmob.doc
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Ņemot vērā, ka daļa no elektronisko sakaru komersantu regulāri iesniedzamās informācijas 
pieprasījumiem ir pārstrukturēti, ir izstrādāts Tirgus analīzes noteikumu grozījumu projekts, 
ar kuru veikti grozījumi Regulatora 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.1/15 “Noteikumi par 
tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību”, precizējot 
līdzšinējo informācijas pieprasījumu kārtību. 

III Papildu informācija 

Priekšlikumus un komentārus par Dokumentu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā vai 
elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018.gada 
31.maijam. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo 
informāciju atsevišķā pielikumā. 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

mailto:sprk@sprk.gov.lv


1.pielikums 

konsultāciju dokumentam par grozījumiem 

iesniedzamās informācijas noteikumos elektronisko sakaru nozarē 

un noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas 

apjomu un iesniegšanas kārtību 
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Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra 

lēmumā Nr. 1/40 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” 

Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu un 

Elektronisko sakaru likuma 35.panta pirmo daļu 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra 

lēmumā Nr.1/40 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” (Latvijas 

Vēstnesis, 2017, 257.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2 un 6.3 punktu šādā redakcijā: 

“6.1 Elektronisko sakaru komersants iesniedz regulatoram reizi gadā līdz 1.augustam 

par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā 

gada 2.pusgadu 3.pielikumā noteikto informāciju par regulēto elektronisko sakaru 

pakalpojumu rādītājiem. 

6.2 Elektronisko sakaru komersants iesniedz regulatoram reizi gadā līdz 1.februārim 

par iepriekšējo kalendāro gadu 4.pielikumā noteikto informāciju par elektronisko 

sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem. 

6.3 Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz interneta 

piekļuves pakalpojumu elektronisko sakaru tīklā, iesniedz regulatoram reizi gadā līdz 

1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu 5.pielikumā noteikto informāciju par 

atvērta interneta prasību ievērošanu. Šo noteikumu 5.pielikumā noteikto informāciju 

neiesniedz elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz interneta 

piekļuves pakalpojumu elektronisko sakaru tīklā tikai juridiskām personām, kurām 

elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā tiek iekļauti īpaši nosacījumi, noslēdzot 

pakalpojuma līmeņa vienošanos.”; 

1.2. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums); 

1.3. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums); 

1.4. papildināt noteikumus ar 3.pielikumu (3.pielikums); 

1.5. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu (4.pielikums); 

1.6. papildināt noteikumus ar 5.pielikumu (5.pielikums). 

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

“Latvijas Vēstnesis”. 

Priekšsēdētājs R. Irklis



2.pielikums 

konsultāciju dokumentam par grozījumiem 

iesniedzamās informācijas noteikumos elektronisko sakaru nozarē 

un noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas 

apjomu un iesniegšanas kārtību 
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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.) šādus grozījumus: 

1.1. svītrot 2.2.apakšpunktu; 

1.2. svītrot 2.13.apakšpunktu; 

1.3. svītrot 2.14.apakšpunktu; 

1.4. svītrot 3.27.apakšpunktu 

1.5. svītrot 4.punktu; 

1.6. izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Regulators, izvērtējot informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu rādītājiem, 

kuru komersanti ir iesnieguši regulatoram noteiktajā laikā un kārtībā, nosaka tos 

komersantus, kuru attiecīgā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma kopējais 

īpatsvars ir vismaz 95%, dilstošā secībā no attiecīgā elektronisko sakaru pakalpojuma 

sniegšanas kopējiem ieņēmumiem.”; 

1.7. svītrot 1.pielikumu; 

1.8. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā (pielikums). 

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

“Latvijas Vēstnesis”. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/TirgusNoteikumi2pielikums.xls

