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Pielikumā:
Lēmuma projekts “Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi”.
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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums
Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu
“Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts).
Noteikumu projekts paredz starpsavienojumu pamatpiedāvājuma publiskošanas prasības,
termiņus un veidu, kā arī to, kāda informācija ir iekļaujama pamatpiedāvājumā un kādā
detalizācijas līmenī. Noteikumu projekts paredz, ka līdz ar tā spēkā stāšanos spēku zaudēs
Regulatora 2013.gada 19.decembra lēmums Nr.1/38 “Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma
noteikumi” (turpmāk – Starpsavienojuma noteikumi), kuru izdošanas tiesiskais pamats ir
noteikts Elektronisko sakaru likumā.
Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvu
Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva), ir
izstrādāts likumprojekts “Elektronisko sakaru likums” (VSS-765) (turpmāk – Likumprojekts).
Regulators vērš uzmanību, ka Noteikumu projekta izstrādē ir ņemta vērā Likumprojekta
2020.gada 15.decembra redakcija. Regulators norāda, ka redakcija Likumprojekta
pieņemšanas gaitā var mainīties.
Saskaņā ar Likumprojekta 79.panta pirmās daļas otro punktu Regulators ir tiesīgs elektronisko
sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū (turpmāk – komersants) noteikt caurredzamības
saistību, kas ietver pienākumu komersantam publiskot pamatpiedāvājumu par pakalpojuma
sniegšanu tajā tirgū, kurā tam ir noteikta būtiska ietekme. Regulators nosaka noteikumus par
pamatpiedāvājuma publiskošanas prasībām, termiņiem, veidu, pamatpiedāvājumā iekļaujamo
informāciju, detalizācijas līmeni.
Likumprojekta pārejas noteikumu 1.punkts noteic, ka ar Likumprojekta spēkā stāšanos spēku
zaudē Elektronisko sakaru likums, kurā noteikts deleģējums, uz kura balstoties ir izdoti
Starpsavienojuma noteikumi.
Plānots, ka Noteikumu projekts stāsies spēkā vienlaikus ar Likumprojektu.
Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā,
nosūtot uz adresi Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 vai elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv,
līdz 2021.gada. 17.februārim.
Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots šā dokumenta pielikumā.

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1) Pamatojums
Starpsavienojuma noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma.
Stājoties spēkā Likumprojektam, spēku zaudēs Elektronisko sakaru likums. Ja spēku
zaudē normatīvā akta (Starpsavienojuma noteikumi) izdošanas tiesiskais pamats
(Elektronisko sakaru likumā noteiktais deleģējums), tad spēku zaudē arī uz šā pamata
izdotais normatīvais akts vai tā daļa1. Ņemot vērā minēto, Starpsavienojuma noteikumu
vietā ir jāizstrādā noteikumi, kuru izdošanas tiesiskais pamats ir noteikts Likumprojektā.
Tādējādi Regulators ir izstrādājis Noteikumu projektu, lai tiktu aizstāti
Starpsavienojuma noteikumi.
Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu, ka komersantiem, kuriem ir noteikts
pienākums publiskot starpsavienojuma pamatpiedāvājumu, un tiem, kuriem šo
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Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piektā daļa
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pienākumu varētu noteikt nākotnē, būtu definēti skaidri un saprotami nosacījumi
pamatpiedāvājuma publiskošanai un pamatpiedāvājumā iekļaujamai informācijai.
Prasības minimālai starpsavienojuma pamatpiedāvājumā iekļaujamai informācijai
noteiktas, ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC)
2019.gada 5.decembra pamatnostādnes BoR (19) 238 par minimāliem kritērijiem
pamatpiedāvājumam2 (turpmāk – Vadlīnijas), kuras izstrādātas atbilstoši Direktīvas
69.panta 4.punktā noteiktajam, lai veicinātu caurredzamības saistību saskaņotu
piemērošanu Eiropas Savienībā. Vadlīnijās ir izklāstīti pamatpiedāvājumam izvirzītie
kritēriji, tai skaitā apkopota minimālā informācija, kas komersantam ir jāiekļauj
pamatpiedāvājumā.
Noteikumu projektā ir iekļautās vairākas jaunas prasības pamatpiedāvājumā
iekļaujamai informācijai, piemēram, prasības pamatpiedāvājumā iekļaut informāciju par
starpsavienojumu punktu atrašanās vietām, starpsavienojuma un piedāvāto
vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikācija,
bojājumu pieteikšanas un novēršanas kārtība un nosacījumi un citi.
Lai nodrošinātu, ka komersanta starpsavienojumu pamatpiedāvājumā ir iekļauta
informācija pietiekamā apjomā, Noteikumu projektā noteikts, kāda konkrēti informācija
ir jāiekļauj starpsavienojumu pamatpiedāvājumā, lai citiem elektronisko sakaru
komersantiem tā būtu pietiekama, izvērtējot starpsavienojuma izveidi, turpmāko
starpsavienojuma darbību, nepieciešamos tehniskos risinājumus un ar to saistītās
izmaksas.
Atbilstoši Vadlīnijās noteiktajam Noteikumu projekts paredz, ka
pamatpiedāvājumu publicē savā tīmekļvietnē internetā.

komersants

Komersantiem, kuriem jau pašlaik ir noteikts pienākums publicēt starpsavienojumu
pamatpiedāvājumu, būs jāizvērtē spēkā esošā starpsavienojumu pamatpiedāvājuma
redakcija un jāveic grozījumi esošajā, lai nodrošinātu, ka Noteikumu projektā iekļautās
prasības attiecībā uz pamatpiedāvājumā minimāli iekļaujamo informāciju ir izpildītas.
Līdz ar to Noteikumu projekts paredz viena mēneša periodu pēc Noteikumu spēkā
stāšanas brīža, kura laikā komersantiem jāveic izmaiņas pamatpiedāvājumā.
2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Grozījumu projektu izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas.
3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu
ietekmēt
Noteikumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs elektronisko sakaru komersantus.

Priekšsēdētājs

R. Irklis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU.
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https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guid
elines/8899-berec-guidelines-on-the-minimum-criteria-for-a-reference-offer-relating-to-obligations-oftransparency
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Pielikums
Konsultāciju dokumentam
par starpsavienojumu
pamatpiedāvājuma noteikumiem
Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
79.panta pirmās daļas 2.punktu
1.
Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka starpsavienojumu
pamatpiedāvājuma (turpmāk – pamatpiedāvājums) publiskošanas prasības, termiņus, veidu,
pamatpiedāvājumā iekļaujamo informāciju, detalizācijas līmeni elektronisko sakaru komersantam,
kuram ir noteikta būtiska ietekme tirgū, un pienākumu publiskot starpsavienojumu pamatpiedāvājumu
(turpmāk – komersants).
2.
Komersants publisko pamatpiedāvājumu vai tā grozījumus savā tīmekļvietnē divu mēnešu laikā
no pienākuma publiskot starpsavienojumu pamatpiedāvājumu spēkā stāšanās dienas. Komersants piecu
dienu laikā no pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanas brīža publicē oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" informāciju par pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un tīmekļvietnes
adresi, kurā tas ir pieejams.
3.
Komersants nodrošina, ka tā tīmekļvietnē publiskotais pamatpiedāvājums ir bez izdrukāšanas
ierobežojumiem.
4.
Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj informāciju par nosacījumiem starpsavienojuma
nodrošināšanai, starpsavienojuma darbības procesa nodrošināšanu, pakalpojuma nodrošināšanas un
kvalitātes nosacījumiem un līguma vispārīgiem nosacījumiem.
5.
Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:
5.1.
piedāvātie vairumtirdzniecības pakalpojumi un to apraksti, iekļaujot izmantotās
tehnoloģijas un elektronisko sakaru tīkla konfigurācijas, tai skaitā signalizācijas veidu un audio
kodekus, kuri tiek atbalstīti komersanta elektronisko sakaru tīklā;
5.2.
piedāvāto pakalpojumu, to elementu, aktivitāšu detalizēts apraksts un tarifi, kā arī
pakalpojumu elementu un aktivitāšu detalizēts saraksts, ko pēc pieteicēja izvēles var veikt pats
pieteicējs;
5.3.
tehniskie noteikumi, prasības un nosacījumi, tai skaitā tehniska rakstura ierobežojumi,
elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības nosacījumi, kā arī atsauces uz attiecīgajiem
Latvijas nacionālajiem standartiem, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem un noteiktā
kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem vai
atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standartiem;
5.4.
nepieciešamo pasākumu apraksts elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un drošībai,
pušu sadarbībai un savstarpējās informācijas sniegšanai par drošības apdraudējumiem vai
pārkāpumiem, tai skaitā par savienoto elektronisko sakaru tīklu vai iekārtu neatļautu lietošanu,
pasākumiem elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu integritātes un savietojamības
nodrošināšanai atbilstoši šajos elektronisko sakaru tīklos un elektronisko sakaru pakalpojumu
sniegšanā izmantotajām tehnoloģijām;
5.5.
starpsavienojuma punkta atrašanās vietas;
5.6.
norēķinu nosacījumi, kārtība un termiņi;
5.7.
vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma forma.
6.
Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma darbības procesa
nodrošināšanu:
6.1.
starpsavienojumu izveides kārtība un nosacījumi;
6.2.
kārtība un termiņi, kādā notiek sarunas par vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma
slēgšanu;
6.3.
vairumtirdzniecības pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi;
6.4.
pieejas nosacījumi tehniskām telpām un iekārtām;
5

6.5.
izsaucošā numura identifikācijas nosacījumi;
6.6.
identifikācijas koda uzturēšanas un citu ar numerācijas izmantošanu saistīto
pakalpojumu sniegšanas kārtība un nosacījumi;
6.7.
izveidoto starpsavienojumu pārbaudes un testēšanas kārtība un apjoms, elektronisko
sakaru tīklu un pakalpojumu savstarpējās savietojamības pārbaude, informēšanas kārtība par
pārbaudes rezultātiem un iespējamiem pakalpojumu pārtraukumiem;
6.8.
bojājumu pieteikšanas un novēršanas kārtība un nosacījumi;
6.9.
informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par
papildu izmaksām saistībā ar izmaiņu ieviešanu;
6.10.
starpsavienojuma un piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai
izmantotās aparatūras specifikācija.
7.
Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par pakalpojuma nodrošināšanas un
kvalitātes nosacījumiem:
7.1.
piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;
7.2.
noslodzes apjoma prognozēšana un noslodzes uzskaites nosacījumi;
7.3.
maršrutēšanas un tranzīta pakalpojumu, tai skaitā uz pārvietotiem numuriem,
nodrošināšanas nosacījumi;
7.4.
kārtība, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi numuriem un elektronisko
sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību gadījumos, kad konstatēta
krāpniecība, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas izmantošana.
8.
Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma
līguma projektu, kurā ir norādīti šādi nosacījumi:
8.1.
pušu atbildība;
8.2.
nosacījumi abu pušu rīcībai, mainoties noslodzei;
8.3.
bojājumu novēršanas pakalpojumu līmeņi un termiņi;
8.4.
savstarpējo strīdu izskatīšanas kārtība;
8.5.
līguma noslēgšanas kārtība un grozījumu veikšanas nosacījumi;
8.6.
vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, līguma izbeigšanas
nosacījumi;
8.7.
komersanta atbildīgās personas kontaktinformācija;
8.8.
vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma paraugs;
8.9.
ar pakalpojuma nodrošināšanu saistīto izmantoto terminu un to skaidrojumu saraksts.
9.
Komersants, ja tas ir nepieciešams vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai,
pamatpiedāvājumā papildus var iekļaut arī citu informāciju.
10. Komersanti, kuriem šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir noteikts pienākums publiskot
pamatpiedāvājumu, viena mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas veic grozījumus spēkā
esošajā pamatpiedāvājumā un iekļauj tajā šajos noteikumos noteiktās prasības.
11. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada
19.decembra lēmumu Nr. 1/38 "Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi" (Latvijas Vēstnesis,
2013, 253.nr.; 2015, 164.nr.; 2017, 69.nr.).
12. Šie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Elektronisko sakaru likumu.
Priekšsēdētājs

R. Irklis
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