
Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū SIA ”Tet” 

iesniegtie pārskati par galvenajiem darbības rādītājiem 2021. gadā 

Par 2021. gada 2. pusgadu:  

1. Galvenie darbības rādītāji saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 

pakalpojumiem 

 

Galvenais darbības rādītājs  Ārēji sniegtajiem 

pakalpojumiem  

Iekšēji sniegtajiem 

pakalpojumiem  

1.1. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma 

„Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” TTI 

īpatsvars.  

  

100%  

  

95,4%  

1.2. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma 

„Kabeļa izvietošana stabos” TTI īpatsvars.  

 _2)    

94%  

2.1. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma  

„Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” PTI 

īpatsvars.  

  

100%  

  

27%  

2.2. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma 

„Kabeļa izvietošana stabos” PTI īpatsvars.  

 _2)    

0%  

3.1. - Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks kabeļu 

kanalizācijā, dienas.  

62  

  

62  

3.2. - Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks stabos, 

dienas  

_2)  142  

  

4.1. - Bojājumu skaits uz kabeļu kanalizācijas 

trases kilometru.  

 _3)  0,026  

4.2. - Bojājumu skaits uz elektronisko sakaru 

stabu līnijas kilometru.   

 _3)  0,085  

5.1. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars 

pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu 

kanalizācijā” bojājumiem ar sakaru 

pārtraukumu.  

 _3)    

100%  

5.2. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars 

pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” 

bojājumiem ar sakaru pārtraukumu.  

 _3)    

84%  

6.1. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars 

pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu 

kanalizācijā” bojājumiem bez sakaru 

pārtraukuma.  

 _3)    

99%  

6.2. – Kontrollaikā novērsto bojājumu īpatsvars 

pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” 

bojājumiem bez sakaru pārtraukuma.  

 _3)    

95%  

 

 



2) Pārskata periodā no komersantiem nav saņemti „Kabeļa izvietošanas stabos”  

pieteikumi TTI, PTI, nomai un ierīkošanai  

3) Pārskata periodā no komersantiem nav saņemti bojājumu pieteikumi  

  

2. Galvenie darbības rādītāji datu plūsmas piekļuves pakalpojumiem 
  

Galvenais darbības rādītājs piekļuves datu 

plūsmai pakalpojumiem  
Ārēji 

sniegtajiem 

pakalpojumiem  

Iekšēji 

sniegtajiem 

pakalpojumiem  

Nr.1 – Kontrollaikā veikto piekļuves datu plūsmai 

pakalpojumu TI īpatsvars.  

  

100%  

  

_2)  

Nr.2 – Kontrollaikā veikto piekļuves datu plūsmai 

pakalpojumu ierīkošanu īpatsvars, esošajiem 

pieslēgumiem (esošajām Tet galalietotāju datu 

plūsmām).  

  

100%  

 

_2)  

Nr.3 – Vidējais ierīkošanas laiks (dienas) 

piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem jauniem 

pieslēgumiem (ar jauna FTTH GPON pieslēguma 

ierīkošanu).  

  

164)   

315)  

  

12  

Nr.4 - Bojājumu skaits uz vienu piekļuves datu 

plūsmai pakalpojumu (uz vienu datu plūsmu).  

  

0,035  

  

0,034  

Nr.5 – Vidējais bojājumu novēršanas laiks 

piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem. SS:mm 

(S– stundas, m–minūtes).  

  

22:54  

  

33:18  

2) Iekšēji sniegts pakalpojums nav praktiski iespējams  
4) Gadījumos, kad komersants ir noslēdzis līguma grozījumus un līgums paredz 

pakalpojuma ierīkošanu  10. (desmitajā) darba dienā no Pieteikuma iesniegšanas 

dienas 5)  Gadījumos, kad komersants nav noslēdzis līguma grozījumus un līgums 

paredz pakalpojuma ierīkošanu ar Tet NTU  20. (divdesmitajā) darba dienā no 

Pieteikuma iesniegšanas dienas  

  

   

3. 2021.gada 2.pusgadā nebija noslēgtu aktīvu līgumu par atsaistītas 

piekļuves abonentlīnijai pakalpojumiem un pakalpojumi netika 

sniegti, līdz ar to nav arī iesniedzamu galveno darbības rādītāju.   

  

  



Par 2021. gada 1. pusgadu:  

1.Galvenie darbības rādītāji saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas 

pakalpojumiem 

Galvenais darbības rādītājs   Ārēji sniegtajiem 

pakalpojumiem   

Iekšēji 

sniegtajiem 

pakalpojumiem  

1.1. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma 

“Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” 

TTI īpatsvars.  

100%  96%  

1.2. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma  

“Kabeļa izvietošana stabos” TTI īpatsvars.  

_2)  96%  

2.1. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma 

“Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” 

PTI īpatsvars.  

_1)  38,7%  

2.2. – Kontrollaikā veikto pakalpojuma  

“Kabeļa izvietošana stabos” PTI īpatsvars.  

_2)  80%  

3.1. – Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks 

kabeļu kanalizācijā, dienas.  

169  52  

3.2. – Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks 

stabos, dienas.  

_2)  10,6  

4.1. – Bojājumu skaits uz kabeļu 

kanalizācijas trases kilometru.  

_3)  0,27  

4.2. – Bojājumu skaits uz elektronisko 

sakaru stabu līnijas kilometru.  

_3)  0,049  

5.1. – Kontrollaikā novērsto bojājumu 

īpatsvars pakalpojuma “Kabeļa izvietošanas 

kabeļu kanalizācijā” bojājumiem ar sakaru 

pārtraukumu.  

_3)  _4)  

5.2. – Kontrollaikā novērsto bojājumu 

īpatsvars pakalpojuma “Kabeļa izvietošana 

stabos” bojājumiem ar sakaru pārtraukumu.  

_3)  87%  

6.1. – Kontrollaikā novērsto bojājumu 

īpatsvars pakalpojuma “Kabeļa izvietošanas 

kabeļu kanalizācijā” bojājumiem bez sakaru 

pārtraukumu.  

_3)  97%  

1  

  



6.2. - Kontrollaikā novērsto bojājumu 

īpatsvars pakalpojuma “Kabeļa izvietošana 

stabos” bojājumiem bez sakaru pārtraukumu.  

_3)  98%  

1) Pārskata periodā nav pabeigtu “Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” PTI, nomas 

un ierīkošanas pieteikumu  
2) Pārskata periodā no komersantiem nav saņemti “Kabeļa izvietošana stabos” TTI,  

PTI, nomas un ierīkošanas pieteikumi  
3) Pārskata periodā no komersantiem nav saņemti bojājumu pieteikumi   

4) Pārskata periodā nav bijuši kabeļu kanalizācijas bojājumi ar sakaru pārtraukumu  

  

2.Galvenie darbības rādītāji datu plūsmas piekļuves pakalpojumiem  

Galvenais darbības rādītājs   Ārēji sniegtajiem 

pakalpojumiem   

Iekšēji 

sniegtajiem 

pakalpojumiem  

Nr.1 – Kontrollaikā veikto piekļuves datu 

plūsmai pakalpojumu TI īpatsvars.  

96%  _2)  

Nr.2 – Kontrollaikā veikto piekļuves datu 

plūsmai pakalpojumu ierīkošanu īpatsvars, 

esošajiem pieslēgumiem (esošajām Tet 

galalietotāju datu plūsmām).  

100%  _2)  

Nr.3 – Vidējais ierīkošanas laiks (dienas) 

piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem 

jauniem pieslēgumiem (ar jauna FTTH  

GPON pieslēguma ierīkošanu).  

134)  

305)  

7  

Nr.4 – Bojājumu skaits uz vienu piekļuves 

datu plūsmai pakalpojumu (uz vienu datu 

plūsmu)  

_3)  0,04  

Nr.5 – Vidējais bojājumu novēršanas laiks 

piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem.  

SS:mm (S – stundas, m – minūtes).  

_3)  26:58  

2) Iekšēji sniegts pakalpojums nav praktiski iespējams  
3) Pārskata periodā no komersantiem nav saņemti bojājumu pieteikumi  
4) Gadījumos, kad komersants ir noslēdzis līguma grozījumus un līgums paredz 

pakalpojuma ierīkošanu 10. (desmitajā) darba dienā no Pieteikuma iesniegšanas 

dienas  
5) Gadījumos, kad komersants nav noslēdzis līguma grozījumus un līgums paredz 

pakalpojuma ierīkošanu ar Tet NTU 20. (divdesmitajā) darba dienā no Pieteikuma 

iesniegšanas dienas  

3. 2021.gada 1.pusgadā nebija noslēgtu aktīvu līgumu par atsaistītas 

piekļuves abonentlīnijai pakalpojumiem un pakalpojumi netika sniegti, 

līdz ar to nav arī iesniedzamu galveno darbības rādītāju.   


