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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 
“Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” (turpmāk – 
Noteikumu projekts). 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvu 
Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva) ir 
izstrādāts Elektronisko sakaru likums (VSS-765) (turpmāk – Likumprojekts). 

Regulators vērš uzmanību, ka Noteikumu projekta izstrādē ir ņemta vērā Likumprojekta 
2021.gada 6.aprīļa redakcija, kas Likumprojekta pieņemšanas gaitā var mainīties. 

Atbilstoši Likumprojektā noteiktajam deleģējumam Regulators nosaka: 

• elektronisko sakaru pakalpojumu un elektronisko sakaru tīklu sarakstu, pirms kuru 
sniegšanas uzsākšanas komersants iesniedz paziņojumu par darbību elektronisko 
sakaru nozarē; 

• noteikumus par paziņojuma par darbības uzsākšanu elektronisko sakaru nozarē un 
paziņojuma par tajā veiktajām izmaiņām, darbības izbeigšanas paziņojuma nosūtīšanu, 
veidlapu un tajos ietveramo informāciju; 

• elektronisko sakaru komersantu sarakstā publiskojamo informāciju; 
• vispārējās atļaujas nosacījumus, kas elektronisko sakaru komersantam jāievēro, 

nodrošinot elektronisko sakaru pakalpojumu, izņemot starppersonu sakaru 
pakalpojumu, neizmantojot numerāciju, sniegšanu; 

• Regulatora un elektronisko sakaru komersanta rīcību, ja konstatē vispārējās atļaujas 
nosacījumu pārkāpumu, ierobežotas joslas lietošanas tiesību vai numerācijas lietošanas 
tiesību specifisko nosacījumu neizpildi, universālā pakalpojuma vai speciālās prasības 
nepildīšanu. 

Likumprojekta pārejas noteikumu 1.punkts noteic, ka ar Likumprojekta spēkā stāšanos spēku 
zaudē Elektronisko sakaru likums, uz kurā noteikto deleģējumu pamata ir izdots Regulatora 
2017.gada 30.novembra lēmums Nr.1/32 “Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu 
reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu”, 2018.gada 20.decembra 
lēmums Nr.1/35 “Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē”, 2017.gada 
15.jūnija lēmums Nr.1/19 “Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem 
noteikumi”, 2017.gada 16.novembra lēmums Nr.1/28 “Noteikumi par privātā elektronisko 
sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam”, 2017.gada 30.marta lēmums 
Nr.1/13 “Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi starpsavienojuma 
pakalpojumam” (turpmāk visi pieci kopā – Noteikumi) un 2016.gada 14.jūlija lēmums 
Nr.1/12 “Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām”1. Līdz ar to Noteikumu projekts paredz, ka 
ar tā spēkā stāšanos spēku zaudēs Noteikumi, kuru izdošanas tiesiskais pamats ir noteikts 
Elektronisko sakaru likumā.  

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 24.maijam. 

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots šā dokumenta pielikumā. 

 
1 Lai vienkāršotu Regulatora noteikumu struktūru un elektronisko sakaru komersantiem būtu 
saprotamāki nosacījumi piekļuvei kabeļu kanalizācijai, minētajā lēmumā iekļautie nosacījumi ir sadalīti 

divās daļās un pārnesti uz diviem noteikumu projektiem, t.i., uz Noteikumu projektu un uz piekļuves 
pamatpiedāvājuma noteikumiem (deleģējums noteikts Likumprojekta 82.panta pirmajā daļā). 

mailto:sprk@sprk.gov.lv
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II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likumu. Stājoties spēkā 
Likumprojektam, spēku zaudēs Elektronisko sakaru likums. Ja spēku zaudē normatīvā akta 
(Noteikumi) izdošanas tiesiskais pamats (Elektronisko sakaru likumā noteiktais 
deleģējums), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa2. 
Ņemot vērā minēto, Noteikumu vietā ir jāizstrādā jauni noteikumi, kuru izdošanas tiesiskais 
pamats ir noteikts Likumprojektā. Tādējādi Regulators ir izstrādājis Noteikumu projektu, 
lai tiktu aizstāti Noteikumi. 

Izvērtējot šobrīd spēkā esošās Regulatora normatīvajos aktos noteiktās normas, kā arī lai 
samazinātu normatīvo aktu skaitu, Noteikumu projektā ir iekļautas precizētas prasības, kas 
ir ietvertas Noteikumos. 

Noteikumu projektā noteikta jauna paziņojuma par darbību elektronisko sakaru nozarē 
veidlapa, kuru komersants nosūta Regulatoram pirms elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanas uzsākšanas. Paziņojuma veidlapa un tajā iekļaujamā informācija veidota, ņemot 
vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (turpmāk – BEREC) 2019.gada 
6.decembra vadlīnijas BoR (19) 2593 (turpmāk – Vadlīnijas), kas izstrādātas atbilstoši 
Direktīvas 12.panta 4.punktā noteiktajam, lai veicinātu vienotas paziņojuma veidnes 
piemērošanu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Vadlīnijās ir izklāstītas paziņojuma 
galvenās prasības un saturs, kas jāņem vērā, veidojot paziņojuma veidni. 

Atbilstoši Likumprojektā noteiktajam visi jaunie paziņojumi, tostarp izmaiņu paziņojumi, 
jānosūta BEREC, kas uzturēs vienotu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoros reģistrēto 
elektronisko sakaru komersantu sarakstu. 

Vienlaikus Vadlīnijas paredz, ka reģistrēts elektronisko sakaru komersants informē 
Regulatoru par izmaiņām savā darbībā. Līdz ar to, lai nodrošinātu aktuālu informāciju par 
elektronisko sakaru komersanta darbību elektronisko sakaru nozarē, Noteikumu projektā 
iekļauta prasība, ka elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram informāciju par 
darbības paziņojumā norādīto ziņu izmaiņām šādos gadījumos: 

• izmaiņas komersanta kontaktpersonu informācijā; 

• izmaiņas sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā vai elektronisko sakaru 
tīkla nodrošināšanā; 

• plānotā darbības uzsākšanas datuma maiņa. 

Vienlaikus, lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu terminoloģijas atbilstību 
Direktīvai un Likumprojektam, kā arī pielāgojot definējumu, ir pārskatīts un precizēts 
elektronisko sakaru pakalpojumu saraksts, pirms kuru sniegšanas komersantam ir 
pienākums nosūtīt Regulatoram paziņojumu par darbību elektronisko sakaru nozarē. 

Noteikumu projektā ir ietverta precizēta prasība saistībā ar elektronisko sakaru komersanta 
pienākumu informēt galalietotāju par iekšzemes izsaukumam piemēroto tarifu, ja 
elektronisko sakaru komersants izsaukumam uz cita elektronisko sakaru komersanta 
publisko elektronisko sakaru tīklu ar numerācijas indeksiem 6XXXXXXX vai 2XXXXXXX 
piemēro tarifu, kas pārsniedz elektronisko sakaru komersanta attiecīgajam galalietotājam 
noteikto zemāko tarifu par izsaukuma minūti saskaņā ar galalietotāja izvēlēto tarifu plānu. 
Papildus pārskatīti un precizēti nosacījumi saistībā ar galalietotāja tiesībām pieteikties vai 
atteikties no paziņojuma par iekšzemes izsaukumam piemēroto tarifu saņemšanas. 

 
2 Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piektā daļa. 
3 BEREC Guidelines for the notification template pursuant to article 12, paragraph 4 of Directive 
2018/1972 of the European Parliament and of the Council. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/8911-berec-guidelines-for-the-notification-te_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/8911-berec-guidelines-for-the-notification-te_0.pdf
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Vienlaikus attiecībā uz galalietotāju tiesībām Noteikumu projektā ir iekļauti nosacījumi, kas 
jāņem vērā gadījumos, ja balss sakaru pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams 
publiskajam elektronisko sakaru tīklam pieslēgt galalietotāja privāto elektronisko sakaru 
tīklu. 

Saistībā ar starpsavienojuma nodrošināšanu, izvērtējot šobrīd spēkā esošās prasības, 
Noteikumu projektā ir iekļauti vispārējās atļaujas nosacījumi, kas precizēti atbilstoši 
Likumprojektā iekļautajām prasībām un jauniem risinājumiem, kas nākotnē tiks izmantoti 
droša starpsavienojuma nodrošināšanai. Turklāt Noteikumu projektā ir noteiktas 
informācijas prasības, kas jāiesniedz elektronisko sakaru komersantam par 
starpsavienojuma līgumu, kurš noslēgts ar ārvalsts elektronisko sakaru komersantu. 

Noteikumu projektā, ņemot vērā BEREC 2020.gada 5.marta vadlīnijas BoR (20) 464, kuras 
izstrādātas atbilstoši Direktīvas 61.panta 7.punktam, ir noteiktas atsevišķas definīcijas 
fiksētā elektronisko sakaru tīkla un mobilā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam, 
kā arī definēta pieslēguma punkta atrašanās vieta un noteikta prasība elektronisko sakaru 
komersantam informēt galalietotāju par tehnoloģisku nepieciešamību elektronisko sakaru 
pakalpojuma sniegšanai izvietot savas iekārtas galalietotāja telpās. 

Saskaņā ar Likumprojektu Noteikumu projektā iekļauti piekļuves nosacījumi, kas nosaka 
prasības piekļuves nodrošināšanai kabeļu kanalizācijai visiem īpašniekiem. Piekļuves 
nosacījumi ietver visu piekļuves kabeļu kanalizācijai nodrošināšanas procesa aprakstu, kā 
arī prasības papildu kabeļu kanalizācijas tilpuma nodrošināšanai. 

Noteikumu projektā ir paredzēta kārība, kādā Regulators un elektronisko sakaru 
komersants rīkojas gadījumos, ja ir konstatēts normatīvo aktu pārkāpums. Minētā kārtība 
attiecas uz gadījumiem, kad elektronisko sakaru komersanta darbībā ir konstatēts 
vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpums (attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu, 
starpsavienojuma nodrošināšanu, galalietotāju saziņas nodrošināšanu, elektronisko sakaru 
pakalpojumu savietojamību, galalietotāju piekļuvi numuriem un attiecībā uz galalietotāju 
tiesībām), kā arī ierobežotas joslas lietošanas tiesību vai numerācijas lietošanas tiesību 
specifisko nosacījumu neizpilde, universālā pakalpojuma vai speciālās prasības nepildīšana 
(turpmāk kopā – pārkāpums).  

Noteikumu projektā ir precizēts brīdinājuma vēstules saturs, ja Regulators konstatē 
pārkāpumu elektronisko sakaru komersanta darbībā. Vienlaikus Noteikumu projekts 
paredz, ka Regulatoram, izpildoties Likumprojektā noteiktajiem apstākļiem, ir tiesības 
pieņemt lēmumu par elektronisko sakaru komersanta izslēgšanu no elektronisko sakaru 
komersantu saraksta, atņemot šim elektronisko sakaru komersantam tiesības sniegt 
elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu. Informācija par 
komersantu, kas ar Regulatora lēmumu ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu 
saraksta, atņemot šim elektronisko sakaru komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru 
pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, tiek publicēta Regulatora 
tīmekļvietnē. 

Noteikumu projektā ir saglabāts noteikums, ka Regulators neizskata komersanta 
paziņojumu par darbību elektronisko sakaru nozarē, ja komersants, kurš ar Regulatora 
lēmumu ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta un kuram ir atņemtas 
tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, 
nosūta minēto paziņojumu tā darbības pārtraukšanas termiņā. 

Tāpat Noteikumu projektā ir saglabātas Regulatora tiesības pieņemt lēmumu par pagaidu 
pasākumiem, ja konstatētais pārkāpums rada tūlītējus draudus sabiedrības drošībai vai var 
radīt būtisku kaitējumu citiem elektronisko sakaru komersantiem vai galalietotājiem.  
Lēmumā noteiktie pagaidu pasākumi ir jāveic ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā, paredzot 

 
4 BEREC Guidelines on Common Approaches to the Identification of the Network Termination Point in 
different Network Topologies. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9033-berec-guidelines-on-common-approaches-to_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9033-berec-guidelines-on-common-approaches-to_0.pdf
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iespēju šo termiņu pagarināt vēl uz trīs mēnešiem, ja konstatētais pārkāpums pamatotu 
iemeslu dēļ nav novērsts pilnībā.  

2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Noteikumu projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

Noteikumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs elektronisko sakaru komersantus. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 
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Pielikums 

Konsultāciju dokumentam 

par vispārējās atļaujas un reģistrācijas 

noteikumiem elektronisko sakaru nozarē 

Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 

16.panta pirmo daļu un otro daļu,17.panta ceturto daļu, 

20.pantu, 21.panta pirmo daļu un likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – 

noteikumi) nosaka: 

1.1. elektronisko sakaru pakalpojumu un elektronisko sakaru tīklu sarakstu, pirms kuru 

sniegšanas vai nodrošināšanas komersantam ir pienākums nosūtīt paziņojumu par darbības 

uzsākšanu elektronisko sakaru nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

(turpmāk – Regulators); 

1.2. paziņojuma par darbības uzsākšanu elektronisko sakaru nozarē un paziņojuma par tajā 

veiktajām izmaiņām (turpmāk – paziņojums par darbību elektronisko sakaru nozarē), 

darbības izbeigšanas paziņojuma nosūtīšanu, veidlapu un tajos ietveramo informāciju; 

1.3. elektronisko sakaru komersantu sarakstā publiskojamo informāciju; 

1.4. elektronisko sakaru pakalpojumu, izņemot starppersonu sakaru pakalpojumu, 

neizmantojot numerāciju, sniegšanas noteikumus, paredzot šādus vispārējās atļaujas 

nosacījumus: 

1.4.1. piekļuves nodrošināšanai; 

1.4.2. starpsavienojuma nodrošināšanai; 

1.4.3. galalietotāju saziņas nodrošināšanai; 

1.4.4. elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamībai; 

1.4.5. galalietotāju piekļuvei numuriem; 

1.4.6. attiecībā uz galalietotāju tiesībām. 

1.5. Regulatora un elektronisko sakaru komersanta rīcību, ja konstatē vispārējās atļaujas 

nosacījumu pārkāpumu, ierobežotas joslas lietošanas tiesību vai numerācijas lietošanas 

tiesību specifisko nosacījumu neizpildi, universālā pakalpojuma vai speciālās prasības 

nepildīšanu (turpmāk – pārkāpums). 

2. Noteikumos lietoti šādi termini: 

2.1. balss sakaru pakalpojums, izmantojot lietotni, – balss sakaru pakalpojums, kas 

galalietotājam, izmantojot lietotni, nodrošina izsaukumu veikšanu un saņemšanu, tajā skaitā 

starp galalietotāja galiekārtu un publiskam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtu galiekārtu 

bez lietotnes; 

2.2. bloķētie kabeļu kanalizācijas kanāli – kabeļu kanalizācijas kanāli, kuros kabeļu 

kanalizācijas kanāla bojājuma vai aizsērējuma dēļ kabeļu ierīkošanas darbus var veikt tikai 

pēc kabeļu kanalizācijas remonta darbu veikšanas; 

2.3. datu pārraides pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina 

signālu pārraidi vai maršrutēšanu elektronisko sakaru tīklā starp signālu pārraides sistēmām, 

komutācijas vai maršrutēšanas iekārtām, tajā skaitā ietverot starpierīču saziņas pakalpojumu 

un virtuālā privātā tīkla pakalpojumu, izņemot balss sakaru pakalpojumu, īsziņu 
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pakalpojumu, interneta piekļuves pakalpojumu un televīzijas programmu izplatīšanas 

pakalpojumu; 

2.4. fiksētā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkts – fiksētā elektronisko sakaru 

tīkla pabeigšanas punkts, kurā ir pieslēgta galiekārta un kurš ir robeža starp fiksēto 

elektronisko sakaru tīklu un galiekārtu; 

2.5. fiksētais elektronisko sakaru tīkls – publiskais elektronisko sakaru tīkls, kurā 

elektronisko sakaru pakalpojumi nodrošināti elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktā 

fiksētā vietā; 

2.6. īpašnieks – elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina kabeļu kanalizāciju; 

2.7. īsziņu pakalpojums – starppersonu sakaru pakalpojums, kas nodrošina teksta īsziņu un 

multivides īsziņu nosūtīšanu un saņemšanu elektronisko sakaru tīklā, izmantojot numurus 

atbilstoši starptautiskajam vai nacionālajam numerācijas plānam; 

2.8. īsziņu pakalpojums, izmantojot lietotni, – īsziņu pakalpojums, kas galalietotājam, 

izmantojot galiekārtu ar lietotni, nodrošina elektronisko ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu, 

tajā skaitā starp galalietotāja galiekārtu un publiskam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtu 

galiekārtu bez lietotnes; 

2.9. iekšzemes balss sakaru pakalpojums – balss sakaru pakalpojums, kuru sniedz starp 

elektronisko sakaru komersantu galalietotāju pieslēguma punktiem Latvijas Republikas 

teritorijā; 

2.10. kabeļu kanalizācijas aka – konstruktīvs elements, kurš paredzēts šādu funkciju 

veikšanai: 

2.10.1. kabeļu ievilkšanai vai iepūšanai; 

2.10.2. kabeļu uzmavu izvietošanai; 

2.10.3. esošo elektronisko sakaru tīkla līniju ekspluatācijas darbu veikšanai; 

2.10.4. elektronisko sakaru tīkla līniju iepriekšminēto funkciju nodrošināšanai dažos 

gadījumos izmanto kabeļu kanalizācijas savienojuma kasti; 

2.11. kabeļu kanalizācijas bloks – kabeļu kanalizācijas trases veidošanai paredzēts 

konstruktīvs elements ar speciāli izveidotiem kanāliem kabeļu ievilkšanai vai kabeļu 

kanalizācijas palīgcauruļu ievietošanai; 

2.12. kabeļu kanalizācijas caurule – konstruktīvs elements, kurā paredzēts ievilkt vai 

iepūst vienu vai vairākus kabeļus; 

2.13. kabeļu kanalizācijas caurules atzars – konstruktīvs elements, kuru izmanto kabeļu 

kanalizācijas trases atzarojuma veidošanai; 

2.14. kabeļu kanalizācijas caurules līkums – konstruktīvs caurules elements, kuru 

izmanto kabeļu kanalizācijas trases pagrieziena vai nozarojuma izbūvei; atsevišķos 

gadījumos kabeļu kanalizācijas trases pagriezienu vai nozarojumu veido pati kabeļu 

kanalizācijas caurule; 

2.15. kabeļu kanalizācijas ievads – būves ārsienā vai pamatos izvietota caurule vai to 

kopums, kas paredzēts kabeļu līniju būvniecībai un ierīkošanai caur sienu vai pamatiem; 

2.16. kabeļu kanalizācijas kanāls – kabeļu kanalizācijas trasē ieguldīta kabeļu 

kanalizācijas caurule vai kanāls kabeļu kanalizācijas blokā, kas paredzēts kabeļu 

ievietošanai; 

2.17. kabeļu kanalizācijas palīgcaurule – konstruktīvs papildelements kabeļu ievilkšanai 

vai iepūšanai, kuru savukārt ievieto citā kabeļu kanalizācijas caurulē; 

2.18. kabeļu kanalizācijas posms – kabeļu kanalizācijas kanāls vai nemainīga skaita 

kabeļu kanalizācijas kanālu kopums no kabeļu kanalizācijas ievada ēkā vai mājā, kabeļu 

kanalizācijas akas vai savienojumu kastes, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai 

kabeļu kanalizācijas trases nozarojuma vietas līdz ēkai vai mājai, kabeļu kanalizācijas akai 
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vai savienojumu kastei, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai kabeļu kanalizācijas 

trases nozarojuma vietai, kabeļu skapim vai kastei, stabam, tornim, mastam, kabeļu 

kanalizācijas caurules galam gruntī; 

2.19. kabeļu kanalizācijas šahta – elektronisko sakaru komersanta tehniskās ēkas 

pagrabstāvā vai puspagraba stāvā esoša noslēgta (publiski nepieejama) telpa, kurā paredzēts 

izvietot kabeļus, kabeļu uzmavas, kā arī veikt ierīkošanas un ekspluatācijas darbus kabeļu 

kanalizācijā; 

2.20. kabeļu kanalizācijas trase – savstarpēji saistītu kabeļu kanalizācijas posmu kopums 

vai viens posms starp diviem brīvi izvēlētiem kanalizācijas posmu galapunktiem; 

2.21. mobilā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkts – mobilā elektronisko sakaru 

tīkla pabeigšanas punkts jeb virtuāls pieslēguma punkts, kurā galalietotājs saņem 

elektronisko sakaru pakalpojumu, izmantojot galiekārtu, un kurš atrodas starp mobilā 

elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju un galiekārtu un ir robeža starp mobilo elektronisko 

sakaru tīklu un galiekārtu; 

2.22. mobilais elektronisko sakaru tīkls – publiskais elektronisko sakaru tīkls, kur 

elektronisko sakaru pakalpojumi nodrošināti 2G5 un nākamo paaudžu tehnoloģiju 

elektronisko sakaru piekļuves tīklā; 

2.23. nomātā līnija – publiskajā elektronisko sakaru tīklā nodalīts vai izveidots pastāvīgs 

un simetrisks sakaru kanāls vai savienojums signālu pārraidei starp diviem publiskā 

elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem; 

2.24. nomnieks – elektronisko sakaru komersants, kurš ar īpašnieku ir noslēdzis līgumu par 

piekļuvi kabeļu kanalizācijai; 

2.25. pamattīkls – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kurā ir savienotas pamattīkla 

iekārtas, t.i., pārraides, komutēšanas, maršrutēšanas, multipleksēšanas vai ekvivalentas 

iekārtas, kurai ir pievienots piekļuves tīkls un kura nodrošina savienojumus ar cita operatora 

elektronisko sakaru tīklu; 

2.26. piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam – citam elektronisko sakaru 

komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām pamattīkla pārraides, maršrutēšanas, 

multipleksēšanas vai ekvivalentām iekārtām un kabeļiem, tajā skaitā iekārtu un kabeļu 

kopēja izmantošana; 

2.27. piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam – citam elektronisko sakaru 

komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām piekļuves tīkla iekārtām un kabeļiem, tajā 

skaitā iekārtu un kabeļu kopēja izmantošana; 

2.28. piekļuve saistītām iekārtām – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts 

pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšanai nepieciešamajai fiziskai infrastruktūrai, ieskaitot kabeļu kanalizāciju, stabu, 

sadales punktu, ēkas iekšējo instalāciju, metālisko vīto pāru un optisko šķiedru kabeļu krosu 

vai tam ekvivalentu iekārtu, antenu mastu un torni vai citu konstrukciju, kas pilda antenu 

masta vai torņa funkciju, tehnisko ēku vai tās daļu, kas paredzēta saistītu iekārtu vai 

aprīkojuma izvietošanai; 

2.29. piekļuves tīkls – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kas savieno pamattīklu ar 

pieslēguma punktu. Abonentlīnija ir piekļuves tīkla sastāvdaļa; 

2.30. pieteicējs – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt piekļuvi kabeļu 

kanalizācijai; 
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2.31. paaugstinātas maksas īsziņu pakalpojums – īsziņu pakalpojums, kuru sniedz, 

izmantojot īso kodu, un kurš nodrošina teksta īsziņu nosūtīšanu elektronisko sakaru tīklā par 

paaugstinātu maksu; 

2.32. programmatūras – personu6 īsziņu pakalpojums – elektronisko sakaru 

pakalpojums, kas nodrošina teksta īsziņu nosūtīšanu, izmantojot tīmekļa 

lietojumprogrammu vai tīmekļa saskarni, uz galalietotāja galiekārtu mobilā elektronisko 

sakaru tīklā Latvijas Republikas teritorijā; 

2.33. televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums – elektronisko sakaru 

pakalpojums, kas galalietotājam nodrošina piekļuvi televīzijas programmām par maksu 

neatkarīgi no signālu pārraides vides un tehnoloģijas; 

2.34. radio programmu izplatīšanas pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas 

nodrošina radio signālu pārraidīšanu līdz galalietotājam, izmantojot elektronisko sakaru 

tīklu; 

2.35. starptautiskais balss sakaru pakalpojums – balss sakaru pakalpojums, kuru sniedz 

no elektronisko sakaru komersanta galalietotāja pieslēguma punkta Latvijas Republikas 

teritorijā uz ārvalsts elektronisko sakaru komersanta galalietotāja pieslēguma punktu ārpus 

Latvijas Republikas teritorijas; 

2.36. starpierīču saziņas pakalpojums – datu pārraides pakalpojums saziņai starp ierīcēm 

(automašīnās, mērītājos, elektroniskās ierīcēs, navigācijas ierīcēs u.c.) vai lietotnēm, ar 

daļēji vai pilnībā automatizētu datu un informācijas pārraidi; 

2.37. tālākpārdošana – elektronisko sakaru pakalpojumu tālākpārdošana galalietotājam, 

slēdzot elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu, pārdodot cita operatora elektronisko 

sakaru pakalpojumu, nemainot un neietekmējot šī pakalpojuma īpašības vai raksturlielumus; 

2.38. viesabonēšanas pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina balss 

sakaru, īsziņu un interneta piekļuves pakalpojuma saņemšanu, izmantojot galiekārtu ar 

galalietotāja identifikācijas iespēju, galalietotājam reģistrējoties ārvalsts operatora mobilā 

elektronisko sakaru tīklā, kā arī ārvalsts vai cita Latvijas Republikas operatora galalietotājam 

reģistrējoties Latvijas Republikas operatora mobilā elektronisko sakaru tīklā; 

2.39. virtuālais privātais tīkls – elektronisko sakaru komersanta izveidots un virtuāli 

nodalīts elektronisko sakaru tīkls datu pārraidei starp vairāk nekā diviem publiskā 

elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem, piemēram, informācijas apmaiņai starp 

dažādām filiālēm, birojiem u.c. 

II. Paziņojums par darbību elektronisko sakaru nozarē un darbības izbeigšanas 

paziņojums 

3. Komersants pirms darbības uzsākšanas elektronisko sakaru nozarē iesniedz Regulatoram 

precīzi un pilnīgi aizpildītu paziņojumu par darbību elektronisko sakaru nozarē (1.pielikums). 

4. Komersantam, kas iesniedzis Regulatorā paziņojumu par darbību elektronisko sakaru nozarē 

(1.pielikums), ir tiesības Latvijas Republikas teritorijā nodrošināt publisko fiksēto elektronisko 

sakaru tīklu un publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu un sniegt šādus elektronisko sakaru 

pakalpojumus: 

4.1. balss sakaru pakalpojums: 

4.1.1. iekšzemes balss sakaru pakalpojums; 

4.1.2. starptautiskais balss sakaru pakalpojums; 

4.2. īsziņu pakalpojums: 

4.2.1. iekšzemes īsziņu pakalpojums; 
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4.2.2. starptautiskais īsziņu pakalpojums; 

4.2.3. paaugstinātas maksas īsziņu pakalpojums; 

4.2.4. programmatūras – personu īsziņu pakalpojums; 

4.3. interneta piekļuves pakalpojums; 

4.4. datu pārraides pakalpojums: 

4.4.1. starpierīču saziņas pakalpojums; 

4.4.2. virtuālā privātā tīkla pakalpojums; 

4.5. televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums; 

4.6. radio programmu izplatīšanas pakalpojums; 

4.7. piekļuve: 

4.7.1. piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam; 

4.7.2. piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam; 

4.7.3. piekļuve saistītām iekārtām; 

4.7.4. piekļuve datu plūsmai; 

4.8. nomāto līniju pakalpojums; 

4.9. starpsavienojums. 

5. Elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram informāciju par paziņojumā par 

darbību elektronisko sakaru nozarē ietverto ziņu maiņu ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc 

attiecīgo izmaiņu veikšanas, aizpildot šo noteikumu 1.pielikuma atbilstošos punktos noteikto 

informāciju atkarībā no izmaiņu iemesla: 

5.1. izmaiņas komersanta kontaktpersonu informācijai – 1.pielikuma 1.–4.punkts; 

5.2. izmaiņas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā vai elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšanā – 1.pielikuma 1., 2., 6. un 7.punkts; 

5.3. plānotā darbības uzsākšanas datuma maiņa, norādot pamatotu iemeslu datuma maiņai, 

– 1.pielikuma 1., 2. un 5.punkts. 

6. Elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram elektronisko sakaru komersanta 

darbības izbeigšanas paziņojumu (2.pielikums) ne vēlāk kā mēnesi pirms elektronisko sakaru 

tīklu nodrošināšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas visiem 

galalietotājiem. 

7. Pēc elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojuma saņemšanas 

Regulators izslēdz elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta. 

8. Ja elektronisko sakaru komersants uz elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas 

paziņojuma iesniegšanas brīdi nav samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Regulators pieņem lēmumu, kurā 

elektronisko sakaru komersantam nosaka pienākumu samaksāt valsts nodevas par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu parādu. Ja elektronisko sakaru komersants neizpilda Regulatora 

lēmumu par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu parāda samaksu, 

Regulators saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina Regulatora lēmuma izpildi. 

9. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par darbību elektronisko 

sakaru nozarē (1.pielikums) un elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas 

paziņojumā (2.pielikums) iekļauto informāciju. 

10. Regulators tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv uztur un atjauno elektronisko sakaru komersantu 

sarakstu, kurā iekļauj šādu informāciju: 

10.1. komersanta nosaukums; 

http://www.sprk.gov.lv/
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10.2. komersanta vienotais reģistrācijas numurs; 

10.3. informācija par komersanta sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem; 

10.4. datums, kad komersants reģistrēts elektronisko sakaru komersantu sarakstā; 

10.5. datums, kad komersants izslēgts no elektronisko sakaru komersanta saraksta. 

III. Vispārējās atļaujas nosacījumi attiecībā uz galalietotāju tiesībām un galalietotāju 

piekļuvei numuriem 

11. Elektronisko sakaru komersants sava elektronisko sakaru tīkla darbību galalietotājam 

nodrošina 24 stundas diennaktī, ja elektronisko sakaru komersants un galalietotājs rakstveidā 

nevienojas citādi. 

12. Elektronisko sakaru komersants nodrošina galalietotājam iespēju bez maksas 24 stundas 

diennaktī sazināties ar elektronisko sakaru komersanta palīdzības dienestu, lai pieteiktu 

elektronisko sakaru tīkla bojājumus vai elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanas 

traucējumus, kā arī lai saņemtu informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, 

sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu rēķiniem un nolaupītu vai pazaudētu galalietotāja 

identifikācijas moduļa kartes bloķēšanu, nodrošinot informāciju par šo palīdzības dienestu un 

norādot saziņas veidu un kontaktinformāciju elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā. 

13. Elektronisko sakaru komersants nekavējoties reģistrē palīdzības dienestā saņemto 

galalietotāja pieteikumu par elektronisko sakaru tīkla bojājumu vai elektronisko sakaru 

pakalpojumu saņemšanas traucējumiem, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, izņemot 

gadījumus, ja pieteikums jau ir reģistrēts elektronisko sakaru tīkla avārijas dēļ, sniegto 

elektronisko sakaru pakalpojumu rēķiniem un galalietotāja lūgumu bloķēt galalietotāja 

identifikācijas moduļa karti. 

14. Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojuma apkalpošanas robežu 

nosaka vienā punktā ar elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu, kas ir elektronisko sakaru 

tīkla piederības robežpunkts, ja galalietotājs ar elektronisko sakaru komersantu nevienojas 

citādi. 

15. Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības aizliegt pieslēgt pieslēguma punktam 

galalietotāja galiekārtu, kas neatbilst elektronisko sakaru komersanta tīmekļvietnē 

publiskotajiem piemērojamiem elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkta tehniskajiem 

parametriem. 

16. Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt galalietotāju par nepieciešamību 

izvietot elektronisko sakaru komersanta iekārtas galalietotāja telpās, ja tas ir objektīvi 

tehnoloģiski nepieciešams elektronisko sakaru pakalpojuma nodrošināšanai, publicējot 

nepieciešamības pamatojumu savā tīmekļvietnē. 

17. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss sakaru pakalpojumu vai starpierīču 

saziņas pakalpojumu, piešķir galalietotājam lietošanai numuru no numerācijas diapazona, uz 

kuru šim elektronisko sakaru komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības. 

18. Elektronisko sakaru komersantam, kas sniedz balss sakaru pakalpojumu, ir pienākums 

nodrošināt savam galalietotājam informāciju pirms savienojuma balss paziņojuma veidā par 

izsaukumam piemēroto tarifu, ja elektronisko sakaru komersants izsaukumam uz cita 

elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu ar numerācijas indeksiem 

6XXXXXXX vai 2XXXXXXX piemēro tarifu, kas pārsniedz elektronisko sakaru komersanta 

attiecīgajam galalietotājam noteikto zemāko tarifu par izsaukuma minūti saskaņā ar 

galalietotāja izvēlēto tarifu plānu. 
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19. Elektronisko sakaru komersants šo noteikumu 18.punktā minēto balss paziņojumu 

nodrošina bez maksas valsts valodā ar šādu tekstu: “Jūsu operators X izsaukumam uz šo numuru 

piemēro paaugstinātu tarifu Y euro par minūti”, kur X ir elektronisko sakaru komersanta 

nosaukums un Y ir izsaukumam piemērotais tarifs ar pievienotās vērtības nodokli par minūti. 

20. Galalietotājam ir tiesības elektronisko sakaru komersantam iesniegt pieteikumu vai 

atteikumu par jebkāda cita veida elektronisko sakaru komersanta nodrošinātu paziņojumu par 

iekšzemes izsaukumam piemēroto tarifu gadījumos, ja elektronisko sakaru komersants 

iekšzemes izsaukumiem, izņemot šo noteikumu 18.punktā noteiktos nosacījumus, nodrošina 

paziņojumu par piemēroto tarifu pirms savienojuma. 

21. Elektronisko sakaru komersants bez maksas galalietotājam pārtrauc vai atsāk šo noteikumu 

18. un 20.punktā minēto paziņojumu nodrošināšanu vienas darba dienas laikā pēc galalietotāja 

atteikuma vai pieteikuma saņemšanas. 

22. Galalietotājam ir tiesības reizi mēnesī elektronisko sakaru komersantam iesniegt 

pieteikumu vai atteikumu šo noteikumu 18. un 20.punktā minēto paziņojumu saņemšanai. Ja 

galalietotājs iesniedz pieteikumu vai atteikumu biežāk nekā reizi mēnesī, elektronisko sakaru 

komersantam ir tiesības atteikt tā izpildi, līdz nav pagājis viens mēnesis no pēdējā pieteikuma 

vai atteikuma izpildes. 

23. Informāciju par šo noteikumu 18. un 20.punktā minētajiem paziņojumiem, kā arī to 

pieteikuma un atteikuma kārtību elektronisko sakaru komersants publisko savā tīmekļvietnē. Ja 

elektronisko sakaru komersantam nav tīmekļvietnes, elektronisko sakaru komersants informē 

galalietotāju par šo noteikumu 18. un 20.punktā minētajiem paziņojumiem, kā arī to pieteikumu 

un atteikuma kārtību individuāli. 

24. Elektronisko sakaru komersants nosaka privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanai 

publiskajam elektronisko sakaru tīklam izmantojamos pieslēguma punkta saskarnes un 

signalizācijas veidus un, ja tas nepieciešams balss sakaru pakalpojuma nodrošināšanai, vienojas 

ar galalietotāju par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko 

sakaru tīklam, ievērojot šādus nosacījums: 

24.1. elektronisko sakaru komersants izsaukuma maršrutēšanai no privātā elektronisko 

sakaru tīkla uz publisko elektronisko sakaru tīklu izmanto šim elektronisko sakaru 

komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības atbilstoši nacionālajam 

numerācijas plānam. Elektronisko sakaru komersants izsaukuma maršrutēšanai neizmanto 

citu valstu numerāciju; 

24.2. ja privātais elektronisko sakaru tīkls pieslēgts pie viena elektronisko sakaru 

komersanta publiskā elektronisko sakaru tīkla, elektronisko sakaru komersants 

izsaukumam no privātā elektronisko sakaru tīkla uz publisko elektronisko sakaru tīklu 

pārraida tikai nacionālajam numerācijas plānam atbilstošu izsaucošo numuru (turpmāk – 

A-numurs), kurš atbilst numerācijas diapazonam un kuru konkrētais elektronisko sakaru 

komersants piešķīris lietošanā konkrētajam galalietotājam; 

24.3. ja privātais elektronisko sakaru tīkls pieslēgts pie vairāku elektronisko sakaru 

komersantu publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, visi iesaistītie elektronisko sakaru 

komersanti rakstveidā vienojas ar galalietotāju par izsaukumiem uz elektronisko sakaru 

komersantu publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem izmantojamu vienotu pārraidāmo A-

numuru atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam. Šim A-numuram jāatbilst 

numerācijas diapazonam, kuru viens no elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina 

galalietotāja privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru 

tīklam, piešķīris lietošanā konkrētajam galalietotājam. Ja iesaistītie elektronisko sakaru 

komersanti nevienojas par vienotu pārraidāmo A-numuru, katrs iesaistītais elektronisko 

sakaru komersants izsaukumiem uz publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem izmanto 
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numurus no numerācijas diapazona, uz kuru šim elektronisko sakaru komersantam 

piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, par to iepriekš vienojoties ar galalietotāju; 

24.4. elektronisko sakaru komersants izsaukumam nenodrošina komutāciju un 

maršrutēšanu, ja no privātā elektronisko sakaru tīkla uz publisko elektronisko sakaru tīklu 

pārraidītais A-numurs neatbilst šo noteikumu 24.2. un 24.3.apakšpunkta prasībām, par 

numura neatbilstību paziņojot galalietotājam vienas darba dienas laikā; 

24.5. elektronisko sakaru komersants no privātā elektronisko sakaru tīkla uz publisko 

elektronisko sakaru tīklu pārraidīto A-numuru neaizstāj ar citu numuru, izņemot 

gadījumus, ja elektronisko sakaru komersants savu vai privātā elektronisko sakaru tīkla 

maršrutēšanas vai komutācijas iekārtu dēļ nevar izpildīt šo noteikumu 24.2.apakšpunktā 

noteikto prasību, atbilstoši vienojoties ar galalietotāju par no privātā elektronisko sakaru 

tīkla uz publisko elektronisko sakaru tīklu pārraidāmo A-numuru aizstāšanu; 

24.6. šo noteikumu 24.2. un 24.3.apakšpunkta prasības nepiemēro, ja signāla pārraidei 

starp viena privātā elektronisko sakaru tīkla daļām neizmanto komutāciju un maršrutēšanu 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā; 

24.7. privāto elektronisko sakaru tīklu neizmanto signāla pārraidei starp publiskajiem 

elektronisko sakaru tīkliem, izņemot gadījumu, ja nodrošina izsaukumu pāradresāciju, 

privātajam elektronisko sakaru tīklam adresēto izsaukumu novirzot uz publisko 

elektronisko sakaru tīklu. 

25. Elektronisko sakaru komersants, kas galalietotājam piešķīris A-numuru šo noteikumu 

24.3.apakšpunktā minētajā gadījumā, Regulatoram iesniedz elektronisko sakaru komersantu un 

galalietotāja vienošanās par izmantoto vienotu pārraidāmo A-numuru, tās grozījumu vai 

vienošanās izbeigšanas kopiju desmit darba dienu laikā pēc tās noslēgšanas vai izbeigšanas. 

26. Ja elektronisko sakaru komersants maina pieslēguma punkta saskarnes veidu, kas 

izmantots privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanai publiskajam elektronisko sakaru 

tīklam, elektronisko sakaru komersants par to rakstveidā paziņo galalietotājam vismaz trīs 

mēnešus iepriekš. 

IV. Vispārējās atļaujas nosacījumi piekļuves nodrošināšanai 

27. Ja kabeļu kanalizācijai ir vairāki īpašnieki, tie slēdz vienošanos par piekļuves 

nodrošināšanu kabeļu kanalizācijai saskaņā ar šiem noteikumiem. Īpašnieki par noslēgto 

vienošanos rakstveidā informē Regulatoru desmit darba dienu laikā pēc tās noslēgšanas. 

28. Ja pastāv strīds par kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām, elektronisko sakaru komersanti, 

starp kuriem pastāv strīds par kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām, līdz strīda izšķiršanai slēdz 

vienošanos par kabeļu kanalizācijas kopīgu izmantošanu, uzturēšanu un piekļuves 

nodrošināšanu kabeļu kanalizācijai saskaņā ar šiem noteikumiem. Elektronisko sakaru 

komersanti rakstveidā informē Regulatoru par noslēgto vienošanos desmit darba dienu laikā 

pēc tās noslēgšanas. 

29. Īpašnieks savā tīmekļvietnē publisko šādu informāciju par piekļuvi kabeļu kanalizācijai: 

29.1. tarifus un nosacījumus, ar kādiem nodrošina piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tajā skaitā 

kabeļu kanalizācijas šahtai; 

29.2. izmantoto kabeļu kanalizācijas tehnoloģijas veidu: 

29.2.1. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas 

tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju); 

29.2.2. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar iepūšanas 

tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju); 
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29.3. tehniskās prasības izmantotajām kabeļu kanalizācijas caurulēm, līkumiem, atzariem, 

blokiem un tajos ietilpstošajiem kanāliem, akām un savienojumu kastēm; 

29.4. specifiskas drošības prasības, ja tādas ir piemērojamas. 

30. Pieteicējs īpašniekam iesniedz pieteikumu piekļuvei kabeļu kanalizācijai, kurā norāda šādu 

informāciju: 

30.1. plānotā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai izmantojamā kabeļu 

kanalizācijas trase, trases punkti, starp kuriem plāno izmantot trasi, adreses un atrašanās 

vietas apraksti, trases punktos plānotie tehniskie risinājumi savas trases turpinājumam; 

30.2. plānotā izmantojamā kabeļu kanalizācijas tehnoloģija; 

30.3. plānotais kabeļu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, kabeļa marka un 

diametrs; 

30.4. plānotais kabeļu uzmavu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, kabeļu 

uzmavu marka un to plānotā novietojuma vieta; 

30.5. papildu informācija par plānoto piekļuvi kabeļu kanalizācijai, ja nepieciešams. 

31. Īpašnieks papildus šo noteikumu 30.punktā minētajai informācijai ir tiesīgs no pieteicēja 

pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama piekļuves kabeļu kanalizācijai tehnisko 

iespēju novērtēšanai un līguma par piekļuvi kabeļu kanalizācijai noslēgšanai. 

32. Īpašnieks izveido darba grupu piekļuves kabeļu kanalizācijai tehnisko iespēju 

novērtēšanai, ja to pieprasa pieteicējs. 

33. Īpašnieks, ja nav izveidota darba grupa, vai izveidotā darba grupa pārbauda piekļuves 

kabeļu kanalizācijai tehniskās iespējas un sagatavo pārbaudes protokolu, kurā norāda šādu 

informāciju: 

33.1. piekļuves kabeļu kanalizācijai atbilstību pieteicēja pieteikumā par piekļuvi kabeļu 

kanalizācijai norādītajai informācijai un plānoto piekļuves kabeļu kanalizācijai 

nodrošināšanas sākšanas datumu; 

33.2. kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību, norādot kabeļu kanalizācijas kanālus, kabeļu 

kanalizācijas akas, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtas, vai savienojumu kastes atbilstošo 

sienu izklājumos pieprasītajā virzienā, pievienojot novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 

40. un 41.punktu, kā arī kabeļu kanalizācijas aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, un 

savienojuma kastu sienu izklājumus; 

33.3. īpašnieka rezervēto kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu, kuru 

turpmāko divu gadu laikā plāno izmantot savu kabeļu ieguldīšanai; 

33.4. iespējamo kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājumu kabeļu 

kanalizācijas pieejamās ietilpības palielināšanai, ja kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība 

nav pietiekama pieteicēja prasību nodrošināšanai un ja pieteicējs to ir pieprasījis: 

33.4.1. kabeļu kanalizācijas atbrīvošana no kabeļa, kas nedarbojas, tajā skaitā no 

kabeļa, kas ir bojāts vai citu iemeslu dēļ demontējams; 

33.4.2. pārslēgšana no viena kabeļa uz citu, tajā skaitā izmantojot citā kabeļu 

kanalizācijas trasē esošu kabeli, lai atbrīvotu kabeļu kanalizāciju atbilstoši šo 

noteikumu 33.4.1.apakšpunktam; 

33.4.3. neizmantoto vara kabeļu dzīslu izvilkšana, tādā veidā vara dzīslu kabeļa 

apvalkā radot vietu optisko kabeļu ieguldīšanai; 

33.5. kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājuma plānotās izmaksas un 

izmaksu pamatojumu, ja pieteicējs to ir pieprasījis; 

33.6. bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu, ja tā dēļ nevar nodrošināt pieteicēja prasības; 

33.7. bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu, ja pieteicējs to ir pieprasījis: 
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33.7.1. bloķētā kabeļu kanalizācijas posmu, norādot posma garumu; 

33.7.2. kādi ir attālumi no bloķētās vietas līdz kabeļu kanalizācijas posma galiem; 

33.7.3. kādas ir prognozētās bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remonta izmaksas 

un to pamatojums; 

33.8. precizētu pieteicēja kabeļu uzmavas novietošanas vietu, ja nav iespējams kabeļu 

uzmavu novietot pieteicēja plānotajā vietā, un pamatojumu; 

33.9. pamatojums, ja nav vietas kabeļu uzmavas novietošanai. 

34. Īpašnieks pieteicējam atbildi par piekļuves kabeļu kanalizācijai iespējām, pievienojot 

pārbaudes protokolu, sniedz 14 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas piekļuvei kabeļu 

kanalizācijai ar trases garumu līdz 100 m un papildu divas darba dienas par katriem nākamajiem 

250 m. 

35. Īpašniekam ir tiesības pagarināt šo noteikumu 34.punktā noteikto termiņu, ja tam ir 

objektīvi pamatots iemesls, par kuru īpašnieks informē pieteicēju. 

36. Ja īpašnieks nevar nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai objektīvi pamatota iemesla dēļ, 

īpašnieks sniedz pieteicējam pamatotu atteikumu. 

37. Īpašnieks novērš kabeļu kanalizācijas kanāla pārblīvējumu un veic bloķētā kabeļu 

kanalizācijas kanāla remontu, ja pieteicējs to ir pieprasījis. Īpašnieks un pieteicējs sedz kabeļu 

kanalizācijas kanāla pārblīvējuma novēršanas izmaksas un bloķētā kabeļu kanalizācijas kanāla 

remonta izmaksas proporcionāli pieteicējam paredzētās un īpašniekam atlikušās vietas 

apjomam kabeļu kanalizācijas kanālā. 

38. Pieteicējs vai nomnieks kabeļa ierīkošanas darbus var pasūtīt īpašniekam, veikt pats vai 

izvēlēties apakšuzņēmēju. 

39. Pieteicējs, nomnieks vai īpašnieks, ja kabeļu kanalizācijā ietilpst izbūvēts papildu kabeļu 

kanalizācijas tilpums, iznomājamo ietilpību kabeļu kanalizācijai novērtē saskaņā ar šo 

noteikumu 46.punktā noteiktajām tehniskajām prasībām un nosacījumiem, pēc tam, ja 

nepieciešams, novērtē saskaņā ar šo noteikumu 40. vai 41.punktu. 

40. Pieteicējs, nomnieks vai īpašnieks kabeļu kanalizācijas ar ievilkšanas tehnoloģiju gadījumā 

kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību kanāliem novērtē saskaņā ar metodiku, kas noteikta 

Ministru kabineta noteikumos par Latvijas būvnormatīvu attiecībā uz elektronisko sakaru 

tīkliem. 

41. Īpašnieks, ja izmanto kabeļu kanalizāciju ar iepūšanas tehnoloģiju, savā tīmekļvietnē 

publisko savu pieejamās ietilpības noteikšanas metodiku kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas 

tehnoloģiju. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma novērtē pieejamo ietilpību kabeļu 

kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju, izvērtējot iespējamo papildus veicamo darbu apjomu un 

radīto izmaiņu ietekmi uz esošās trases ekspluatāciju. 

42. Īpašnieks ir tiesīgs rezervēt kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu savām 

vajadzībām, ja turpmāko divu gadu laikā plāno to izmantot savu kabeļu ieguldīšanai. 

43. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma nodrošina pieteicējam piekļuvi vismaz šādai 

informācijai par pieprasīto kabeļu kanalizācijas virzienu: 

43.1. kabeļu kanalizācijas akas, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtas, savienojuma kastes 

un posmi, kas norādīti atbilstošajos ģeotelpiskās informācijas failu formātos (*dgn vai *shp 

datņu formātā) vai citā formātā, kas nodrošina informāciju par aku, kastu un posmu 
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atrašanās vietu un izvietojumu, norādot arī aku numurus un blakus esošo ielu un autoceļu 

nosaukumus; 

43.2. kabeļu kanalizācijas tehnoloģija; 

43.3. kabeļu kanalizācijas kanālu skaits katrā kabeļu kanalizācijas posmā, aku, tajā skaitā 

kabeļu kanalizācijas šahtu, savienojuma kastu sienu izklājumi, kas attēloti katras sienas 

fotoattēlā vai zīmējumā, norādot attiecīgo aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, 

savienojuma kastu sienu izklājuma identifikatorus, ierīkošanas vajadzībām izpētītos, kā arī 

zināmos bloķētos kanālus un mēroga identifikatoru (centimetros) katram no izklājumiem; 

43.4. kabeļu kanalizācijas kanāla iekšējais diametrs, pieejamā ietilpība, elektronisko 

sakaru tīkla pievada gadījumā arī ēkas adrese. 

44. Īpašnieks un pieteicējs slēdz līgumu par piekļuvi kabeļu kanalizācijai, kurā norāda 

informāciju par šādām minimālām prasībām: 

44.1. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās tehniskās prasības; 

44.2. prasība kabeļu kanalizācijai ekspluatācijai: 

44.2.1. īpašnieka atbildību par piekļuvei izmantotās kabeļu kanalizācijas 

ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu, ja īpašnieks un nomnieks līgumā 

par piekļuvi kabeļu kanalizācijai nevienojas citādi; 

44.2.2. piekļuvei izmantotās kabeļu kanalizācijas bojājumu novēršanas laiku, kas ir 

mazāks, nekā īpašnieks nosaka saviem galalietotājiem; 

44.2.3. nomnieks nodrošina sava kabeļa, kas ir ieguldīts īpašnieka kabeļu 

kanalizācijā, ekspluatāciju, saskaņojot darbus ar īpašnieku, ja īpašnieks un nomnieks 

līgumā par piekļuvi kabeļu kanalizācijai nevienojas citādi; 

44.2.4. ja nomnieka kabelis ir bojāts īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājuma dēļ un 

īpašnieks kādu iemeslu dēļ neatjauno bojāto kabeļu kanalizācijas posmu, tad 

īpašnieks nodrošina nomnieka kabeļa ierīkošanu pa alternatīvu maršrutu, nepalielinot 

nomas maksu; 

44.2.5. īpašnieks sedz nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas izmaksas, tajā skaitā 

nomnieka kabeļa ierīkošanas izmaksas pa alternatīvu maršrutu, ja bojājums radies 

īpašnieka darbības rezultātā vai īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājuma dēļ; 

44.2.6. nomnieks sedz īpašnieka un cita nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas 

izmaksas un īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājumu novēršanas izmaksas, ja 

bojājums radies nomnieka darbības rezultātā. 

45. Īpašnieks līguma par piekļuvi kabeļu kanalizācijai pielikumā pievieno šo noteikumu 

33.punktā noteikto pārbaudes protokolu. 

46. Īpašnieks, nodrošinot un izmantojot papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, ievēro šādas 

tehniskās prasības un nosacījumus: 

46.1. ierīkojot, būvējot un veicot pārbūves darbus kabeļu kanalizācijai ar ievilkšanas 

tehnoloģiju: 

46.1.1. starp kabeļu šahtu un aku, starp kabeļu kanalizācijas akām, starp kabeļu 

kanalizācijas aku un savienojuma kasti nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas 

tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar 

diametru 17 mm ieguldīšanai; 

46.1.2. elektronisko sakaru tīkla pievados nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas 

tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar 

diametru 9 mm ieguldīšanai; 
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46.2. ierīkojot, būvējot un veicot pārbūves darbus kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas 

tehnoloģiju, izmanto vienu no risinājumiem: 

46.2.1. izmantojot mikrocauruļu kaseti, nodrošina citiem elektronisko sakaru 

komersantiem ne mazāk kā divas mikrocaurules kabeļu iepūšanai; 

46.2.2. ieguldot kabeli ar iepūšanas tehnoloģiju, paredz vietu mikrocauruļu kasetes 

iepūšanai, ko veic pēc pieteicēja pieteikuma saņemšanas un nodrošina citiem 

elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divas mikrocaurules kabeļu 

iepūšanai; 

46.2.3. iegulda papildu cauruli ar diametru 40 mm, kas ir paredzēta citiem 

elektronisko sakaru komersantiem, ne mazāk kā divu kabeļu ieguldīšanai; 

46.3. īpašnieks ir tiesīgs izmantot nodrošināto un neizmantoto papildu kabeļu kanalizācijas 

tilpumu, ja ir pagājuši divi gadi un seši mēneši pēc kabeļu kanalizācijas nodošanas 

ekspluatācijā. 

47. Šo noteikumu 34., 35. un 43.punkta prasības neattiecas uz elektronisko sakaru komersantu 

ar būtisku ietekmi tirgū, kuram ir noteikts pienākums nodrošināt piekļuvi saistītām iekārtām un 

izstrādāt un publicēt pamatpiedāvājumu piekļuvei saistītām iekārtām. 

V. Vispārējās atļaujas nosacījumi elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamībai, 

galalietotāju saziņas un starpsavienojuma nodrošināšanai 

48. Operators nodrošina tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu elektronisko 

sakaru tīklu pret neautorizētu piekļuvi un tehnisko iespēju robežās nodrošinātu tīkla integritāti, 

saziņas drošību un nepārtrauktību. Šī mērķa sasniegšanai operators apstrādā un analizē 

elektronisko sakaru tīkla metadatus (noslodzes datus, atrašanās vietas datus, pārraidītā satura 

datus, personu identificējošus datus u.tml.). 

49. Elektronisko sakaru komersanti pirms starpsavienojuma nodrošināšanas vienojas par 

elektronisko sakaru tīkla tehniskiem un darbības nosacījumiem, starpsavienojuma līgumā 

norādot šādu informāciju: 

49.1. starpsavienojuma izveides tehnoloģiskā risinājuma aprakstu; 

49.2. punkta, kur izveido fizisku elektronisko sakaru tīklu savienojumu (turpmāk – 

starpsavienojuma punkts), atrašanās vietu Latvijas Republikas teritorijā vai 

starpsavienojuma punkta atrašanās vietu ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tas ir 

tehnoloģiski iespējams; 

49.3. starpsavienojuma punkta saskarnes mehāniskos parametrus; 

49.4. starpsavienojuma punkta saskarnes elektriskos parametrus; 

49.5. elektronisko sakaru pakalpojumu, kura nodrošināšanai izmantots starpsavienojums; 

49.6. starpsavienojuma nodrošināšanas maksājumu kārtību; 

49.7. bojājumu pieteikšanas un bojājumu novēršanas apmaksas kārtību; 

49.8. bojājumu novēršanas laiku; 

49.9. papildu starpsavienojuma līnijas vai pieslēguma ierīkošanas kārtību; 

49.10. strīdu izskatīšanas kārtību; 

49.11. starpsavienojuma līguma darbības, grozīšanas un izbeigšanas nosacījumus; 

49.12. citu informāciju, ja nepieciešams. 

50. Elektronisko sakaru komersanti, ja starpsavienojums nodrošināts balss sakaru pakalpojuma 

sniegšanai (turpmāk – balss starpsavienojums), starpsavienojuma līgumā papildus šo 

noteikumu 49.punktā noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju: 
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50.1. balss starpsavienojuma veidu, piemēram, uz interneta protokolu balstīts 

starpsavienojums vai uz publisko komutējamo telefonu tīklu7 balstīts starpsavienojums; 

50.2. signalizācijas veidu; 

50.3. balss starpsavienojumā vismaz vienu atbalstīto audio kodeku; 

50.4. izsaucēja numura aizvietošanas atpazīšanas kritērijus, piemēram, izsaucošā numura 

ciparu skaits, valsts koda un publiskā mobilā telefonu tīkla valsts koda nesakritība u.c.; 

50.5. informāciju par numerācijas atvēršanu izsaukumu maršrutēšanai, izsaukumu 

uzsākšanas, pabeigšanas un tranzīta tarifiem; 

50.6. kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu, piekļuvi numuriem un balss sakaru 

pakalpojumam, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību gadījumos, ja ir konstatēta 

numerācijas krāpniecība vai nepareiza numerācijas izmantošana; 

50.7. nosacījumus izsaukumu maršrutēšanai, ja izmanto izsaukumu sertifikācijas 

mehānismu; 

50.8. citu informāciju par balss starpsavienojuma tehniskajiem parametriem, ja 

nepieciešams. 

51. Elektronisko sakaru komersanti balss starpsavienojuma līgumā norāda vienu no šādiem 

signalizācijas veidiem: 

51.1. signalizācija Nr.78; 

51.2. sesijas inicializācijas protokols9; 

51.3. cits. 

52. Elektronisko sakaru komersants balss starpsavienojumam izvēlas tādu signalizācijas veidu, 

kas atbalsta vismaz šādus papildpakalpojumus: 

52.1. izsaucošā numura uzrādīšanu10; 

52.2. numura uzrādīšanas aizliegumu11; 

52.3. izsaukuma pāradresāciju12. 

53. Elektronisko sakaru komersants, nodrošinot starpsavienojumu, ņem vērā šādus 

nosacījumus: 

53.1. nodrošina signalizācijas vai noslodzes plūsmas darbību elektronisko sakaru tīklu 

savstarpējai savienošanai, lai: 

53.1.1. neradītu neefektīvu noslodzi, kas nelietderīgi noslogo elektronisko sakaru 

tīklu savstarpējo savienojumu; 

53.1.2. neradītu traucējumus elektronisko sakaru tīkla darbībā; 

53.1.3. neietekmētu elektronisko sakaru pakalpojumu darbību; 

53.1.4. nodrošinātu savas signalizācijas konfigurāciju un tās darbību atbilstoši 

lietojamiem standartiem un starpsavienojuma līguma nosacījumiem; 

53.2. nodrošina, ka elektronisko sakaru tīklu savstarpēja savienošana nepazemina 

savienotajos elektronisko sakaru tīklos sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti 

un neietekmē šo elektronisko sakaru tīklu drošību; 

 
7 angļu val. – Public Switched Telephone Network (PSTN) 
8 angļu val. – Signalling System No. 7 (SS7) 
9 angļu val. – Session Initiation Protocol (SIP) 
10 angļu val. – Presentation of calling line identification (CLIP) 
11 angļu val. – Calling Line Identification Restriction (CLIR) 
12 angļu val. – Call forwarding (CF) 
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53.3. nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti sava elektronisko sakaru tīkla 

robežās un vienojas par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumiem starpsavienojuma punktā; 

53.4. atbild par noslodzi sava elektronisko sakaru tīkla robežās, kas ir uzsākta vai 

maršrutēta elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklā un pabeigta citā 

elektronisko sakaru tīklā; 

53.5. sava elektronisko sakaru tīkla robežās nodrošina, ka noslodze, kas ir uzsākta vai 

maršrutēta elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklā un pabeigta citā 

elektronisko sakaru tīklā, nav mākslīga vai nelietderīga noslodze. 

54. Elektronisko sakaru komersants, nodrošinot balss starpsavienojumu, papildus šo 

noteikumu 53.punktā noteiktajam izpilda šādus nosacījumus: 

54.1. veic signalizācijas pārbaudi, savstarpēji vienojoties ar citu elektronisko sakaru 

komersantu par testa procedūru, izveidojot starpsavienojumu vai mainot signalizācijas 

programmnodrošinājuma versiju; 

54.2. nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla identifikāciju – starptautiskā signalizācijas 

vai nacionālā signalizācijas punkta koda identifikāciju, ja to paredz noteiktais signalizācijas 

veids; 

54.3. nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla izsaucošā numura identifikāciju un pārraidi 

visiem izsaukumiem uz cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklu; 

54.4. nodrošina nemainīta izsaucošā numura pārraidi sava elektronisko sakaru tīkla 

ietvaros un pārraidi uz cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklu; 

54.5. nodrošina izsaukuma maršrutēšanu, neaizstājot ar citu numuru izsaucošo numuru, 

kas saņemts no cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīkla; 

54.6. nodrošina nemainīta izsaucošā numura pārraidi pāradresācijas gadījumā visos 

elektronisko sakaru tīkla savienojuma posmos, ja tas ir saņemts no cita elektronisko sakaru 

komersanta elektronisko sakaru tīkla; 

54.7. nodrošina galalietotājiem iespēju izsaukt nacionālajam numerācijas plānam un 

Eiropas un pasaules numerācijas telpai atbilstošos numurus saskaņā ar elektronisko sakaru 

komersanta noslēgtajiem balss starpsavienojuma līgumiem; 

54.8. ievēro nacionālajā numerācijas plānā noteikto numerācijas lietošanas mērķi un 

izmantošanas nosacījumus un, nodrošinot elektronisko sakaru tīklu vai balss sakaru 

pakalpojumu, nodrošina izsaukumu maršrutēšanu atbilstoši nacionālajam numerācijas 

plānam, Eiropas numerācijas telpas numuriem, universāliem starptautiskiem bezmaksas 

numuriem un, ja tehniski iespējams, citu Eiropas Savienības dalībvalstu un pasaules valstu 

numerācijas plāniem; 

54.9. nodrošina tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu numerācijas 

krāpniecību un nepareizu numerācijas izmantošanu. Šī mērķa sasniegšanai elektronisko 

sakaru komersants apstrādā un analizē elektronisko sakaru tīkla metadatus (noslodzes 

datus, atrašanās vietas datus, pārraidītā satura datus, personu identificējošus datus u.tml.), 

kā arī bloķē numerācijas diapazonus vai starpsavienojumu virzienus, kas iesaistīti 

krāpniecībā vai tās mēģinājumā; 

54.10. elektronisko sakaru komersantam ir tiesības nemaršrutēt saņemto izsaukumu, ja ir 

saņemts izsaukums bez izsaucošā numura vai izsaucošais numurs ir neidentificējams. 

55. Ja elektronisko sakaru komersantu starpsavienojuma izveides tehniskie risinājumi atšķiras 

un elektronisko sakaru komersanti nespēj vienoties par starpsavienojuma izveidi, elektronisko 

sakaru komersants, kurš pieprasa starpsavienojuma izveidi, pielāgo savu starpsavienojuma 

tehnisko risinājumu un signalizācijas veidu. 
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56. Ja elektronisko sakaru komersants nosūta paziņojumu elektronisko sakaru komersantam, 

ar kuru noslēgts balss starpsavienojuma līgums, par vienošanos, kas attiecas uz numerācijas 

atvēršanu izsaukumu maršrutēšanai, izsaukumu uzsākšanas, pabeigšanas vai tranzīta tarifiem, 

tad vienlaicīgi elektronisko sakaru komersants paziņojumu nosūta Regulatoram. 

57. Elektronisko sakaru komersants, noslēdzot starpsavienojuma līgumu par starpsavienojumu 

Latvijas Republikā ar citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu elektronisko sakaru 

komersantu, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā kā elektronisko sakaru komersants, desmit 

darbadienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas iesniedz Regulatoram šādu 

informāciju par starpsavienojuma līgumu: 

57.1. elektronisko sakaru komersanta nosaukums, ar kuru noslēgts starpsavienojuma 

līgums; 

57.2. valsts, kurā reģistrēts komersants; 

57.3. starpsavienojuma līguma noslēgšanas un spēkā stāšanas datumu; 

57.4. citu informāciju, ja nepieciešams. 

VI. Regulatora un elektronisko sakaru komersanta rīcība pārkāpuma gadījumā 

58. Ja Regulators konstatē elektronisko sakaru komersanta darbībā pārkāpumu, Regulators 

Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā nosūta elektronisko sakaru komersantam brīdinājuma 

vēstuli, kurā norāda: 

58.1. konstatēto pārkāpumu; 

58.2. termiņu konstatētā pārkāpuma novēršanai; 

58.3. termiņu paskaidrojuma sniegšanai par konstatēto pārkāpumu. 

59. Regulators pēc šo noteikumu 58.punktā minētajā brīdinājuma vēstulē noteiktā termiņa 

beigām lemj par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

administratīvās atbildības jomā. 

60. Regulators, konstatējot pārkāpumu, ir tiesīgs pieņemt lēmumu, nosakot pienākumu 

elektronisko sakaru komersantam līdz Regulatora lēmuma par elektronisko sakaru komersanta 

ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu pieņemšanas izbeigt vai pārtraukt tāda elektronisko sakaru 

pakalpojuma sniegšanu, kura turpināšana var būtiski ietekmēt konkurenci elektronisko sakaru 

nozarē. 

61. Regulators, neievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par 

pagaidu pasākumiem, kas ir jāveic ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā, ja konstatētais pārkāpums rada 

tūlītējus un būtiskus draudus sabiedrības aizsardzībai un sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības 

veselībai vai var radīt būtisku ekonomisku vai finansiālu kaitējumu citiem elektronisko sakaru 

komersantiem vai galalietotājiem. Regulators pagaidu pasākumu izpildes termiņu var pagarināt 

vēl uz trīs mēnešiem, ja konstatētais pārkāpums pamatotu iemeslu dēļ nav novērsts pilnībā. 

62. Ja elektronisko sakaru komersants izdarījis būtisku pārkāpumu vai tas gada laikā ir atkārtoti 

izdarījis pārkāpumu un elektronisko sakaru komersanta veiktie pārkāpuma novēršanas 

pasākumi nav efektīvi, Regulatoram ir tiesības pieņemt lēmumu par elektronisko sakaru 

komersanta izslēgšanu no elektronisko sakaru komersantu saraksta, atņemot šim elektronisko 

sakaru komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklu. 

63. Regulators, pieņemot šo noteikumu 62.punktā minēto lēmumu, nosaka elektronisko sakaru 

komersantam pienākumu: 
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63.1. nekavējoties informēt galalietotājus par elektronisko sakaru komersanta darbības 

izbeigšanu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu 

nodrošināšanā un tiesību atņemšanu sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklu; 

63.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu 63.1.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildes 

nodrošināt galalietotājam numura saglabāšanas pakalpojumu, ja šī elektronisko sakaru 

komersanta galalietotājs to pieprasa. 

64. Regulators tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv publicē paziņojumu par komersantu, kurš ar 

Regulatora lēmumu ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta, atņemot šim 

komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko 

sakaru tīklu, kā arī norāda darbības pārtraukšanas termiņu. 

65. Ja komersants ar Regulatora lēmumu ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta 

un tam ir atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko 

sakaru tīklu, Regulators lemj par šim komersantam piešķirto ierobežotas joslas lietošanas 

tiesību un numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu. 

66. Ja komersants, kurš ar Regulatora lēmumu ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu 

saraksta un kuram ir atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklu, nosūta Regulatoram jaunu paziņojumu par darbību elektronisko 

sakaru nozarē tā darbības pārtraukšanas termiņā, Regulators šo paziņojumu neizskata un nosūta 

komersantam vēstuli, kurā norāda atteikuma iemeslu. 

VII. Noslēguma jautājumi 

67. Elektronisko sakaru komersants, kurš reģistrēts elektronisko sakaru komersantu sarakstā 

līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, iesniedz Regulatoram pēc tā pieprasījuma paziņojumu 

par darbību elektronisko sakaru nozarē, aktualizējot informāciju par: 

67.1. elektronisko sakaru komersanta kontaktpersonu – 1.pielikuma 1.–4.punkts; 

67.2. elektronisko sakaru komersanta sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un 

elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu – 1.pielikuma 1., 2., 6. un 7.punkts. 

68. Elektronisko sakaru komersants trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas 

iesniedz Regulatoram šo noteikumu 57.punktā minēto starpsavienojuma līgumu sarakstu par 

spēkā esošiem starpsavienojuma līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās 

dienai, norādot šo noteikumu 57.punktā noteikto informāciju. 

69. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 

30.novembra lēmumu Nr.1/32 “Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 244.nr.; 2018, 

252.nr.). 

70. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 

20.decembra lēmumu Nr.1/35 “Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” 

(Latvijas Vēstnesis, 2018, 252.nr.). 

71. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 

15.jūnija lēmumu Nr.1/19 “Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem 

noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 121.nr.). 

http://www.sprk.gov.lv/
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72. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 

16.novembra lēmumu Nr.1/28 “Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu 

publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 231.nr.). 

73. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 

30.marta lēmumu Nr.1/13 “Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi 

starpsavienojuma pakalpojumam” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 69.nr.). 

74. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Elektronisko sakaru likumu. 

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu 

Šajos noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 

2018.gada 11.decembra Direktīvas 2018/1972/EK par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 

izveidi. 



1.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2021.gada __._______ lēmumam Nr.1/__ 
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Paziņojums par darbību elektronisko sakaru nozarē 

1. Paziņojuma veids: 

☐ Paziņojums par darbības uzsākšanu elektronisko sakaru nozarē 
(atzīmējot šo veidu, aizpilda 2.–7.punktu) 

☐ Paziņojums par elektronisko sakaru komersanta kontaktinformācijas izmaiņām 
(atzīmējot šo veidu, aizpilda 2.–4.punktu) 

☐ Paziņojums par izmaiņām elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un tīkla nodrošināšanā 
(atzīmējot šo veidu, aizpilda 2., 6. un 7.punktu) 

☐ Paziņojums par plānotā darbības uzsākšanas datuma maiņu 
(atzīmējot šo veidu, aizpilda 2. un 5.punktu, komentāru laukā norādot pamatotu iemeslu datuma 

maiņai) 

2. Informācija par komersantu: 

Komersanta nosaukums       

Vienotais reģistrācijas numurs       

Komersanta juridiskā adrese1       

Komersanta tīmekļvietnes adrese       

Komersanta e-pasta adrese       

☐ Piekrītu, ka uz šajā paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi Regulators, izmantojot Regulatora 

oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar 

Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to 

nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā 

noteiktos paziņošanas veidus. 

3. Informācija par komersanta kontaktpersonu2 

Vārds uzvārds E-pasta adrese Tālrunis 

                  

4. Komersanta alternatīvā kontaktpersona 

Vārds uzvārds E-pasta adrese Tālrunis 

                  

 

5. Plānotais darbības uzsākšanas datums3 __. __. ____. 

    

Komentāri:       

 
1 Komersanta juridiskā adrese Eiropas Savienības dalībvalstī. 
2 Komersanta pārstāvis, kuram ir tiesības (pilnvaras) pārstāvēt komersantu, tajā skaitā iesniegt dokumentus Regulatorā. 
3 Norāda datumu, kas nepārsniedz 6 mēnešus no paziņojuma iesniegšanas dienas. 

mailto:sprk@sprk.gov.lv
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6. Elektroniskā sakaru tīkla nodrošināšana: 

☐ Jā norādīt izmantoto tīkla risinājumu/tehnoloģiju: 

  ☐ simetriskais kabelis (ciparu abonentlīnija (DSL); asimetriskā digitālā abonentlīnija (ADSL)) 

  ☐ optiskās šķiedras kabelis 

  ☐ koaksiālais kabelis 

  ☐ mobilā elektronisko tīkla tehnoloģija (2G un nākamo paaudžu tehnoloģija) 

  ☐ bezvadu – izmantojot licencētu radiofrekvenču spektru (ierobežotas un neierobežotas joslas) 

  ☐ bezvadu – izmantojot nelicencētu/koplietojamo (2,4GHz un 5GHz) radiofrekvenču spektru 

  ☐ satelīts 

  ☐ jūras zemūdens kabelis 

  ☐ elektrības kabeļu sistēmas 

  ☐ cits       

☐ Nē 
norādīt operatora nosaukumu, kura 

elektronisko sakaru tīkls tiks izmantots: 
      

7. Informācija par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem 

Elektronisko sakaru 

pakalpojums 

Elektronisko sakaru 

pakalpojuma galalietotājs 
Teritorija* Tirdzniecība 

Balss sakaru pakalpojums 

☐ 

☐ 

Iekšzemes balss sakaru 

pakalpojums fiksētā 

elektronisko sakaru tīklā 

Starptautiskais balss sakaru 

pakalpojums fiksētā 

elektronisko sakaru tīklā 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

 ☐ ar SLA** ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

 ☐ bez SLA** ☐ Vidzeme   

☐ noteikta lietotāju grupa*** ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ 

☐ 

☐ 

Iekšzemes balss sakaru 

pakalpojums mobilā 

elektronisko sakaru tīklā 

Starptautiskais balss sakaru 

pakalpojums mobilā 

elektronisko sakaru tīklā 

Balss sakaru viesabonēšanas 

pakalpojums 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

 ☐ ar SLA** ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

 ☐ bez SLA** ☐ Vidzeme   

☐ noteikta lietotāju grupa*** ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

 
* Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumam Nr.271 “Par Latvijas Republikas statistiskajiem 

reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām”. 
** Pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi. Angļu val. – service level agreement (SLA). 
*** Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja elektronisko sakaru pakalpojums tiek sniegts noteiktai galalietotāju grupai, 

kas nozīmē, ka pakalpojums nav pieejams publiski ikvienam galalietotājam, kas vēlas izmantot konkrēto pakalpojumu. 

https://likumi.lv/doc.php?id=88074
https://likumi.lv/doc.php?id=88074
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Elektronisko sakaru 

pakalpojums 

Elektronisko sakaru 

pakalpojuma galalietotājs 
Teritorija* Tirdzniecība 

☐ 

☐ 

Iekšzemes balss sakaru 

pakalpojums, izmantojot 

lietotni 

Starptautiskais balss sakaru 

pakalpojums, izmantojot 

lietotni 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

 ☐ ar SLA** ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

 ☐ bez SLA** ☐ Vidzeme   

☐ noteikta lietotāju grupa*** ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ Cita veida balss sakaru pakalpojums 
(komentāru laukā sniegt pakalpojuma aprakstu) 

Komentāri:       

Īsziņu pakalpojums 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Iekšzemes īsziņu pakalpojums 

Starptautiskais īsziņu 

pakalpojums 

Īsziņu viesabonēšanas 

pakalpojums 

Paaugstinātas maksas īsziņu 

pakalpojums 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

 ☐ ar SLA** ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

 ☐ bez SLA** ☐ Vidzeme   

☐ noteikta lietotāju grupa*** ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ 

☐ 

Iekšzemes īsziņu 

pakalpojums, izmantojot 

lietotni 

Starptautiskais īsziņu 

pakalpojums, izmantojot 

lietotni 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

 ☐ ar SLA** ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

 ☐ bez SLA** ☐ Vidzeme   

☐ noteikta lietotāju grupa*** ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ Programmatūras – personu (A2P) īsziņu pakalpojums 

Komentāri:       

  

 
* Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumam Nr.271 “Par Latvijas Republikas statistiskajiem 

reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām”. 
** Pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi. Angļu val. – service level agreement (SLA). 
*** Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja elektronisko sakaru pakalpojums tiek sniegts noteiktai galalietotāju grupai, 

kas nozīmē, ka pakalpojums nav pieejams publiski ikvienam galalietotājam, kas vēlas izmantot konkrēto pakalpojumu. 

https://likumi.lv/doc.php?id=88074
https://likumi.lv/doc.php?id=88074
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Elektronisko sakaru 

pakalpojums 

Elektronisko sakaru 

pakalpojuma galalietotājs 
Teritorija* Tirdzniecība 

Interneta piekļuves pakalpojums 

☐ Interneta piekļuves 

pakalpojums fiksētā 

elektronisko sakaru tīklā 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

 ☐ ar SLA** ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

 ☐ bez SLA** ☐ Vidzeme   

☐ noteikta lietotāju grupa*** ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ 

☐ 

Interneta piekļuves 

pakalpojums mobilā 

elektronisko tīklā 

Interneta piekļuves 

viesabonēšanas pakalpojums 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

 ☐ ar SLA** ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

 ☐ bez SLA** ☐ Vidzeme   

☐ noteikta lietotāju grupa*** ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

Komentāri:       

Datu pārraides pakalpojums 

☐ 

☐ 

Starpierīču saziņas (M2M) 

pakalpojums fiksētā tīklā 

Starpierīču saziņas (M2M) 

pakalpojums mobilā tīklā 

 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Vairumtirdzniecība 

  ☐ Pierīga   

  ☐ Vidzeme   

  ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ 

☐ 

Virtuālā privātā tīkla 

pakalpojums fiksētā tīklā 

Virtuālā privātā tīkla 

pakalpojums mobilā tīklā 

 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Vairumtirdzniecība 

  ☐ Pierīga   

  ☐ Vidzeme   

  ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

 
* Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumam Nr.271 “Par Latvijas Republikas statistiskajiem 

reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām” 
** Pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi. Angļu val. – service level agreement (SLA). 
*** Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja elektronisko sakaru pakalpojums tiek sniegts noteiktai galalietotāju grupai, 

kas nozīmē, ka pakalpojums nav pieejams publiski ikvienam galalietotājam, kas vēlas izmantot konkrēto pakalpojumu. 

https://likumi.lv/doc.php?id=88074
https://likumi.lv/doc.php?id=88074
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Elektronisko sakaru 

pakalpojums 

Elektronisko sakaru 

pakalpojuma galalietotājs 
Teritorija* Tirdzniecība 

☐ Cita veida datu pārraides pakalpojums 
(komentāru laukā sniegt pakalpojuma aprakstu) 

Komentāri:       

Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums 

☐ Televīzijas programmu 

izplatīšanas pakalpojums fiksētā 

elektronisko sakaru tīklā 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

  ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

  ☐ Vidzeme   

  ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ Televīzijas programmu 

izplatīšanas pakalpojums 

mobilā elektronisko sakaru tīklā 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

  ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

  ☐ Vidzeme   

  ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

☐ Televīzijas programmu 

izplatīšanas pakalpojums, 

izmantojot lietotni 

☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Tālākpārdošana 

  ☐ Pierīga ☐ Vairumtirdzniecība 

  ☐ Vidzeme   

  ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

Komentāri:       

Radio programmu izplatīšanas pakalpojums 

☐ Radio programmu izplatīšanas pakalpojums 

Komentāri:       

Piekļuve 

☐ Piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam 

☐ Piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam 

☐ Piekļuve saistītām iekārtām 

 
* Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumam Nr.271 “Par Latvijas Republikas statistiskajiem 

reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām” 

https://likumi.lv/doc.php?id=88074
https://likumi.lv/doc.php?id=88074
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Elektronisko sakaru 

pakalpojums 

Elektronisko sakaru 

pakalpojuma galalietotājs 
Teritorija* Tirdzniecība 

☐ Piekļuve datu plūsmai 

Komentāri:       

Nomāto līniju pakalpojums 

☐ Nomāto līniju pakalpojums ☐ fiziska persona ☐ Latvija ☐ Mazumtirdzniecība 

☐ juridiska persona ☐ Rīga ☐ Vairumtirdzniecība 

  ☐ Pierīga   

  ☐ Vidzeme   

  ☐ Kurzeme   

  ☐ Zemgale   

  ☐ Latgale   

Komentāri:       

Starpsavienojums 

☐ Starpsavienojums balss sakaru pakalpojuma nodrošināšanai 

☐ Cita veida starpsavienojuma pakalpojums 
(komentāru laukā sniegt pakalpojuma aprakstu) 

Komentāri:       

Cits 

☐ Elektronisko sakaru pakalpojums, kas nav regulējams sabiedriskais pakalpojums1 
(komentāru laukā sniegt pakalpojuma aprakstu) 

☐ Ārvalstī sniegts elektronisko sakaru pakalpojums 
(komentāru laukā sniegt pakalpojuma aprakstu un norādīt valsti, kurā pakalpojums sniegts) 

Komentāri:       

 

☐ Apliecinu, ka šajā paziņojumā sniegtā informācija ir patiesa. 

 

Datums __. __. ____.    
   

Persona, 

kura tiesīga pārstāvēt komersantu 

 
 

  /paraksts un tā atšifrējums/ 
   

        

/sagatavotāja vārds, uzvārds/   

tālrunis         
    

e-pasts         

 
* Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumam Nr.271 “Par Latvijas Republikas statistiskajiem 

reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām” 
1 Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu, kas nav regulējams elektronisko 

sakaru pakalpojums atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 “Noteikumi par 

regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”. 

https://likumi.lv/doc.php?id=88074
https://likumi.lv/doc.php?id=88074
https://likumi.lv/ta/id/199830-noteikumi-par-regulejamiem-sabiedrisko-pakalpojumu-veidiem
https://likumi.lv/ta/id/199830-noteikumi-par-regulejamiem-sabiedrisko-pakalpojumu-veidiem


2.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2021.gada __._______ lēmumam Nr.1/__ 

30 

Elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojums 

Komersanta nosaukums       

Vienotais reģistrācijas numurs       

Komersanta e-pasta adrese       

☐ Piekrītu, ka uz šajā paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi Regulators, izmantojot Regulatora 

oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar 

Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to 

nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā 

noteiktos paziņošanas veidus. 

☐ Piekrītu, ka pamatojoties uz šo darbības izbeigšanas paziņojumu tiek atņemtas visas lietotāja 

tiesības Regulatora Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēmas lietošanai. 

☐ Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu 

varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

 

Datums __. __. ____.    
   

Persona, 

kura tiesīga pārstāvēt komersantu 

 
 

  /paraksts un tā atšifrējums/ 
   

        

/sagatavotāja vārds, uzvārds/   

tālrunis         
    

e-pasts         

 

mailto:sprk@sprk.gov.lv

