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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 
“Informācijas iesniegšanas 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 Likumprojekta 23.panta pirmajā daļā noteiktajam deleģējumam Regulators nosaka 
noteikumus par Regulatoram iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu, detalizācijas līmeni 
un iesniegšanas termiņiem. Likumprojektā noteikts, ka Regulators ir tiesīgs elektronisko sakaru 
komersantam pieprasīt informāciju, lai nodrošinātu regulējamo elektronisko sakaru 
pakalpojumu uzraudzību un to attīstību, veiktu statistisko datu iegūšanu un apkopošanu, 
izstrādātu ziņojumus, pētījumus par Regulatora kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī lai 
nodrošinātu datu apkopošanu ģeogrāfiskai apsekošanai par platjoslas interneta pakalpojuma 
pieejamību un par elektronisko sakaru komersantu platjoslas elektronisko sakaru tīklu 
infrastruktūras attīstības plāniem. 

Noteikumu projektā noteiktas prasības elektronisko sakaru komersantam par regulāri 
iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu, detalizācijas līmeni un iesniegšanas termiņiem, 
iekļaujot šādus informācijas pieprasījumus: 

• informācija par regulējamo elektronisko sakaru pakalpojumu rādītājiem; 
• informācija par elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem; 
• informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem; 
• informācija par interneta piekļuves pakalpojuma pieejamības rādītājiem fiksētā tīklā; 
• informācija par plānoto elektronisko sakaru tīklu izbūvi; 
• informācija par nodrošināto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu; 
• informācija par atteikumu skaitu piekļuvei kabeļu kanalizācijai, antenu mastiem un 

torņiem; 
• pārskats par atvērta interneta prasību ievērošanu; 
• informācija par no privātā elektronisko sakaru tīkla uz publisko elektronisko sakaru tīklu 

aizstātiem pārraidāmiem izsaucošiem numuriem (A-numuriem); 
• informācija par galalietotāju tarifiem. 

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 21.decembra lēmums Nr.1/40 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko 
sakaru nozarē” (turpmāk – Noteikumi). 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 28.jūnijam. 

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots šā dokumenta pielikumā. 

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 daļa1. 
Ņemot vērā minēto, Noteikumu vietā ir jāizstrādā jauni noteikumi, kuru izdošanas tiesiskais 
pamats ir noteikts Likumprojektā. 

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

Izvērtējot šobrīd spēkā esošajos Regulatora normatīvajos aktos noteiktos informācijas 
pieprasījumus, kā arī lai turpinātu nodrošināt Regulatora funkciju izpildei nepieciešamās 
informācijas apkopošanu, Noteikumu projektā ir pilnveidoti esošie informācijas 
pieprasījumi. 

Regulators, nosakot informācijas pieprasījumos iekļaujamo informācijas apjomu un 
detalizācijas līmeni un saturu, ņem vērā arī ieviestos jauninājumus starptautisko 
organizāciju un institūciju aptaujās, tas ir, atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD), Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) un Eiropas Pasta un 
telekomunikāciju administrāciju konferences (CEPT), kā arī Eiropas Elektronisko sakaru 
regulatoru iestādes (turpmāk – BEREC) informācijas pieprasījumos nepieciešamajam 
apjomam un saturam. Līdz ar to informācijas pieprasījumā par regulējamo elektronisko 
sakaru pakalpojumu rādītājiem ir ieviests informācijas sadalījums pa galalietotāju grupām 
– fiziska persona un juridiska persona. Vienlaikus minētajā informācijas pieprasījumā ir 
precizēts un papildināts iesniedzamās informācijas saturs un detalizācijas līmenis, ņemot 
vērā elektronisko sakaru pakalpojumu attīstības tendences un to nodrošināšanas 
tehnoloģiskos aspektus. 

Vienlaikus informācijas pieprasījumos par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma 
pieslēgumu skaitu atkarībā no pieslēguma tehnoloģijas un pieslēguma ātruma ir precizēti 
pieslēgumu ātrumu diapazoni, lai nodrošinātu informācijas, kas saistīta ar interneta 
piekļuves pakalpojuma pieslēgumu ātrumu, harmonizēšanu un salīdzināmību. 

Pārskatīta un precizēta informācija par atvērta interneta prasību ievērošanu, kas regulāri 
nepieciešama saistībā ar piekļuvi atvērtam internetam atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2015.gada 25.novembra Regulai (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus 
sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru 
tīklos Savienībā. 

Atbilstoši Eiropas Komisijas stratēģijai par Eiropas gigabitu sabiedrību2 līdz 2025.gadam 
visām Eiropas mājsaimniecībām gan laukos, gan pilsētās jābūt pieejamam interneta 
piekļuves pakalpojuma pieslēgumam ar lejupielādes ātrumu vismaz 100 Mbiti/s, ko var 
uzlabot līdz gigabitu ātrumam. Lai noteiktu, cik lielā mērā pieejami pakalpojumi, ar ko 
nodrošina atbilstīgu piekļuvi platjoslas interneta piekļuves pakalpojumam, saskaņā ar 
Direktīvas 22.pantā noteikto valsts regulatīvajām iestādēm jāveic ģeogrāfiskais apsekojums 
par to elektronisko sakaru tīklu sasniedzamību, kas spēj nodrošināt platjoslas interneta 

 
1 Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piektā daļa. 
2 Komisijas 2016.gada 14.septembra paziņojums “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. 
Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību” (COM(2016)0587). 
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piekļuves pakalpojuma pieslēgumus. Ģeogrāfiskais apsekojums ietver platjoslas 
elektronisko sakaru tīklu pašreizējo ģeogrāfisko aptvērumu valstī, kā arī var ietvert 
platjoslas tīklu attīstības prognozes, tostarp ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru 
tīklu sasniedzamību. Vienlaikus ģeogrāfiskajā apsekojumā iegūtajai informācijai jābūt 
pietiekami detalizētai un jāsatur pietiekamas ziņas par interneta pakalpojuma pieejamību 
un parametriem. Līdz ar to saistībā ar interneta piekļuves pakalpojuma ģeogrāfiskā 
apsekojuma veikšanu un elektronisko sakaru komersantu plāniem par elektronisko sakaru 
tīkla attīstību, nodrošinot ļoti augstas veiktspējas tīkla izvēršanu, Noteikumu projektā 
noteikti jauni informācijas pieprasījumi: 

- informācija par interneta piekļuves pakalpojuma pieejamības rādītājiem fiksētā 
tīklā; 

- informācija par plānoto elektronisko sakaru tīklu izbūvi. 

Informācijas pieprasījumā par interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību iekļautais 
saturs noteikts, ņemot vērā BEREC 2020.gada 5.marta vadlīnijas BoR (20) 423 (turpmāk – 
vadlīnijas par ģeogrāfiskā apsekojuma veikšanu), kuras izstrādātas atbilstoši Direktīvas 
22.panta 7.punktā noteiktajam, lai veicinātu ģeogrāfiskās apsekošanas un prognozēšanas 
konsekventu piemērošanu. Atbilstoši vadlīnijās par ģeogrāfiskā apsekojuma veikšanu 
noteiktajam elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina interneta pakalpojumu, būs 
jānodrošina informācija par interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību un pieslēguma 
raksturlielumiem adrešu līmenī – fiksētā elektronisko sakaru tīklā. 

Lai nodrošinātu interneta pakalpojuma pieejamības novērtēšanu arī mobilā elektronisko 
sakaru tīklā, Regulators 2022.gadā plāno Noteikumu projektu papildināt saistībā ar 
iesniedzamās informācijas apjomu par interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību mobilā 
tīklā. Ņemot vērā vadlīnijās par ģeogrāfiskā apsekojuma veikšanu noteikto, pakalpojuma 
interneta piekļuves pakalpojuma pieejamības apsekojums mobilā elektronisko sakaru tīklā 
jānodrošina 100x100 metru režģa līmenī, sniedzot informāciju par attiecīgā režģa teritorijā 
pieejamo mobilā elektronisko sakaru tīkla tehnoloģiju un maksimālo lejupielādes un 
augšupielādes interneta piekļuves pakalpojuma ātrumu. 

Noteikumu projektā noteikts informācijas apjoms, kas jāiesniedz elektronisko sakaru 
komersantam, kurš plāno izvērst elektronisko sakaru tīklu, tajā skaitā ļoti augstas 
veiktspējas tīklu, lai nodrošinātu interneta piekļuves pakalpojumu ar pieslēgumu ātrumu 
ne mazāku kā 100Mbiti/s. Minētā informācija paredzēta, lai apzinātu teritorijas, kurās 
elektronisko sakaru komersanti plāno izvērst elektronisko sakaru tīklu interneta piekļuves 
pakalpojuma veicināšanai, tajā skaitā ļoti augstas veiktspējas tīkla izbūvi. 

Lai nodrošinātu uzraudzību saistībā ar Likumprojektā noteikto, ka elektronisko sakaru 
komersants nodrošina citam elektronisko sakaru komersantam papildu kabeļu kanalizācijas 
tilpumu, ja tas būvē vai pārbūvē kabeļu kanalizāciju, Noteikumu projektā noteikts, ka 
elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina kabeļu kanalizāciju, jāiesniedz 
Regulatoram informācija par kabeļu kanalizācijas būvniecības vai pārbūves rezultātā 
nodrošināto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu. Šī informācija Regulatoram ir 
nepieciešama, arī izvērtējot saņemtā atteikuma piekļuvei kabeļu kanalizācijai pamatotību. 
Elektronisko sakaru komersantam, kam pieder saistītās iekārtas, jāiesniedz informācija par 
atteikumu skaitu piekļuvei kabeļu kanalizācijai, antenu mastiem vai torņiem, kas 
Regulatoram nepieciešama piekļuves uzraudzības veikšanai. 

Vienlaikus Noteikumu projektā iekļauts informācijas pieprasījums par no privātā 
elektronisko sakaru tīkla uz publisko elektronisko sakaru tīklu aizstātiem pārraidāmiem 
izsaucošiem numuriem (A-numuriem), lai nodrošinātu numerācijas izmantošanas un 
iespējamās numerācijas krāpniecības uzraudzību. 

 
3 BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9027-berec-guidelines-to-assist-nras-on-the-consistent-application-of-geographical-surveys-of-network-deployments
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Lai uzraudzītu galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu publisku 
pieejamību, Noteikumu projektā noteikts, ka elektronisko sakaru komersants iesniedz 
informāciju par balss sakaru, interneta piekļuves un televīzijas programmu izplatīšanas 
pakalpojuma publiski pieejamiem tarifiem. 

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 informācijas iesniegšanas noteikumiem 

elektronisko sakaru nozarē 

Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu un 

Elektronisko sakaru likuma 23.panta pirmo daļu 

1. Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – noteikumi) 

nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) 

iesniedzamās informācijas veidus, apjomu, detalizācijas līmeni un iesniegšanas termiņus. 

2. Elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram divas reizes gadā līdz 1.februārim 

par iepriekšējā kalendārā gada otro pusgadu un līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada 

pirmo pusgadu šo noteikumu 1.pielikumā noteikto informāciju par regulējamo pakalpojumu 

rādītājiem elektronisko sakaru nozarē. 

3. Elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram reizi gadā līdz 1.februārim par 

iepriekšējo kalendāro gadu šo noteikumu 2.pielikumā noteikto informāciju par elektronisko 

sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem. 

4. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz platjoslas interneta 

piekļuves pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā, iesniedz Regulatoram divas reizes 

gadā līdz 1.februārim par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī un līdz 

1.augustam par rādītājiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā šo noteikumu 3.pielikumā 

noteikto informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā 

elektronisko sakaru tīklā. 

5. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz platjoslas interneta 

piekļuves pakalpojumu mobilā elektronisko sakaru tīklā, iesniedz Regulatoram divas reizes 

gadā līdz 1.februārim par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī un līdz 

1.augustam par rādītājiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā šo noteikumu 4.pielikumā 

noteikto informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma rādītājiem mobilā 

elektronisko sakaru tīklā. 

6. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā, iesniedz Regulatoram reizi gadā līdz 

1.martam par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī šo noteikumu 5.pielikumā 

noteikto informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma fiksētā elektronisko 

sakaru tīklā pieejamību. 

7. Elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram reizi gadā līdz 1.februārim šo 

noteikumu 6.pielikumā noteikto informāciju par esošajā kalendārajā gadā plānoto 

elektronisko sakaru tīklu izbūvi. 

8. Elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina kabeļu kanalizāciju, iesniedz Regulatoram 

reizi gadā līdz 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu šo noteikumu 7.pielikumā 

noteikto informāciju par nodrošināto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu. 

9. Elektronisko sakaru komersants, kuram pieder saistītas iekārtas, iesniedz Regulatoram reizi 

gadā līdz 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu šo noteikumu 8.pielikumā noteikto 
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informāciju par atteikumu skaitu piekļuvei. Šo noteikumu 8.pielikumā noteikto informāciju 

neiesniedz elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteikts pienākums izstrādāt un 

publicēt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumu. 

10. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumu elektronisko sakaru tīklā, iesniedz Regulatoram reizi gadā līdz 1.februārim 

par iepriekšējo kalendāro gadu šo noteikumu 9.pielikumā noteikto informāciju par atvērta 

interneta prasību ievērošanu. Šo noteikumu 9.pielikumā noteikto informāciju neiesniedz 

elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz interneta piekļuves 

pakalpojumu elektronisko sakaru tīklā tikai juridiskām personām, kurām elektronisko 

sakaru pakalpojumu līgumā ir iekļauti īpaši pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi. 

11. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz balss sakaru pakalpojumu, 

iesniedz Regulatoram reizi gadā līdz 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu šo 

noteikumu 10.pielikumā noteikto informāciju par no privātā elektronisko sakaru tīkla uz 

publisko elektronisko sakaru tīklu aizstātiem pārraidāmiem izsaucošiem numuriem. 

12. Elektronisko sakaru komersants, kas atsevišķi vai sasaistīti sniedz balss sakaru 

pakalpojumu, interneta piekļuves pakalpojumu un televīzijas programmu izplatīšanas 

pakalpojumu galalietotājam, iesniedz Regulatoram reizi gadā līdz 1.augustam informāciju 

par attiecīgā gada 1.jūlijā spēkā esošiem galalietotājiem publiski pieejamiem tarifiem. Ja 

elektronisko sakaru komersants uzsāk balss sakaru pakalpojuma, interneta piekļuves 

pakalpojuma un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma sniegšanu galalietotājam 

pēc esošā kalendārā gada 1.augusta, tad informāciju par spēkā esošiem galalietotājiem 

publiski pieejamiem tarifiem elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatoram ne 

vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas. 

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

21.decembra lēmumu Nr.1/40 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru 

nozarē” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 259.nr.; 2018, 129.nr.). 

14. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Elektronisko sakaru likumu. 


