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Ziņojums par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas 

ievērošanu elektronisko sakaru nozarē un paziņojums par elektronisko 

sakaru komersantiem, kuriem ir pienākums piemērot izmaksu 

aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku 

 
 Šis ziņojums un paziņojums tiek publicēts atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 

45.panta piektajai daļai un 60.panta trešajai daļai. 

Elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū un attiecīgu izmaksu 

aprēķināšanas saistību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

(turpmāk – Regulators) 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.1/40 „Elektronisko sakaru 

pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika” (turpmāk – Izmaksu 

aprēķināšanas metodika) 33. un 36.punktu septiņu mēnešu laikā pēc kārtējā pārskata 

gada beigām sagatavo un kopā ar zvērināta revidenta atzinumu iesniedz Regulatoram 

Izmaksu aprēķināšanas metodikas 34.punktā noteiktā satura ziņojumu par izmaksu 

aprēķināšanu un attiecināšanu (turpmāk – Izmaksu ziņojums). 

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 60.panta trešo daļu, Regulators 

informē, ka saskaņā ar Regulatora 2006.gada 30.jūnija lēmumu Nr.172, 2007.gada 

31.janvāra lēmumiem Nr.23 un Nr.24, 2007.gada 7.marta lēmumu Nr.55, 2013.gada 

19.decembra lēmumiem Nr.244 un Nr.245, 2015.gada 20.augusta lēmumu Nr.120 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tet”1, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – 

SIA „Tet”), 2018.gadā bija jāievēro Izmaksu aprēķināšanas metodika šādos 

elektronisko sakaru pakalpojumu tirgos: 

• savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālajā publiskajā telefonu tīklā; 

• atsaistīta piekļuve (t.sk. daļēja piekļuve) metāliskajām abonentlīnijām un to 

segmentiem vairumtirdzniecībā, lai nodrošinātu platjoslas datu pārraides un 

balss pārraides pakalpojumus; 

• platjoslas piekļuves vairumtirdzniecība; 

• nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība. 

 

Saskaņā ar Regulatora 2006.gada 13.oktobra lēmumu Nr.257 sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons”, vienotais reģistrācijas numurs: 

50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 (turpmāk –„Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA), ir noteikta saistība ievērot Izmaksu aprēķināšanas metodiku 

balss savienojumu pabeigšanas „Latvijas Mobilais Telefons” SIA individuālajā 

publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū.  

Saskaņā ar Regulatora 2006.gada 13.oktobra lēmumu Nr.258 sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Tele2”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003272854, juridiskā 

adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004 (turpmāk – SIA „Tele2”), ir noteikta saistība ievērot 

Izmaksu aprēķināšanas metodiku balss savienojumu pabeigšanas SIA „Tele2” 

individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū. 

Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 10.februāra lēmumu Nr.49 sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Bite Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003742426, 

                                                 
1 Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju 2019.gada 1.aprīlī sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Lattelecom” mainīts nosaukums pret sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tet”. 
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juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a–24, Rīga, LV-1005 (turpmāk – SIA „Bite Latvija”), 

ir noteikta saistība ievērot Izmaksu aprēķināšanas metodiku balss savienojumu 

pabeigšanas SIA „Bite Latvija” individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū. 

 Regulators 2019.gada 6.augustā saņēma un izvērtēja SIA „Tet” 2019.gada 

2.augusta iesniegumu Nr.TET-K-19-6018 „Ziņojums par 2018.gada pakalpojumu 

izmaksām”, kam pievienots „SIA „Tet” uzņēmuma ziņojums Regulatoram par 

2018. pārskata gadu”. SIA „Tet” Izmaksu ziņojums sagatavots un iesniegts 

Regulatoram atbilstoši Izmaksu aprēķināšanas metodikai. 

Regulators 2019.gada 2.augustā saņēma un izvērtēja „Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA 2019.gada 31.jūlija iesniegumu Nr.1088/JK „Par izmaksu attiecināšanas 

un pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanas ziņojuma iesniegšanu”, kam pievienots 

„„Latvijas Mobilais Telefons” SIA ziņojums par izmaksu attiecināšanu un 

pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanu”. „Latvijas Mobilais Telefons” SIA Izmaksu 

ziņojums sagatavots un iesniegts Regulatoram atbilstoši Izmaksu aprēķināšanas 

metodikai. 

Regulators 2019.gada 15.augustā saņēma un izvērtēja SIA „Tele2” 

„2018.gada ziņojumu par izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu”. Izmaksu ziņojums 

sagatavots un iesniegts Regulatoram atbilstoši Izmaksu aprēķināšanas metodikai. 

Regulators 2019.gada 12.augustā saņēma un izvērtēja SIA „Bite Latvija” 

2019.gada 9.augusta iesniegumu Nr.LV1140-94, kam pievienots „Ziņojums par 

izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu par 2018.gadu”. SIA „Bite Latvija” Izmaksu 

ziņojums sagatavots un iesniegts Regulatoram atbilstoši Izmaksu aprēķināšanas 

metodikai. 
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