
 
 

 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes 

2020.gada 28.septembra sēdē 

(prot. Nr.40, 1.p.) 

 

Ziņojums par 2019.gada universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām  

elektronisko sakaru nozarē 

 

Šo ziņojumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) publicē 

saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 8.punktā, 13.panta 

otrajā daļā un Elektronisko sakaru likuma 65.panta sestajā daļā doto uzdevumu. 

Lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu universālā pakalpojuma sniegšanu elektronisko sakaru 

nozarē, Regulators elektronisko sakaru komersantam nosaka universālā pakalpojuma saistības. Ar 

Regulatora 2006.gada 27.decembra lēmumu Nr.316 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” 

universālā pakalpojuma sniegšanu 2007.gadā”, 2007.gada 24.janvāra lēmumu Nr.12 „Par universālā 

pakalpojuma saistībām”, 2007.gada 6.jūnija lēmumu Nr.163 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Lattelecom” universālā pakalpojuma sniegšanu 2007.gadā”, 2007.gada 21.decembra lēmumu Nr.616 „Par 

universālā pakalpojuma saistībām”, 2008.gada 10.septembra lēmumu Nr.285 „Par universālā pakalpojuma 

saistībām”, 2009.gada 7.decembra lēmumu Nr.427 „Par universālā pakalpojuma saistībām”, 2013.gada 

4.decembra lēmumu Nr.232 „Par universālā pakalpojuma saistībām elektronisko sakaru nozarē” un 

2016.gada 15.decembra lēmumu Nr.168 „Par universālā pakalpojuma saistībām elektronisko sakaru 

nozarē” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tet” (turpmāk – SIA „Tet”, līdz 2019.gada 31.martam bija SIA 

„Lattelecom”) elektronisko sakaru nozarē tika noteiktas universālā pakalpojuma saistības. Universālā 

pakalpojuma saistības ietver atlaižu nodrošināšanu noteiktām abonentu grupām. 

Regulators saņēma SIA „Tet” 2020.gada 31.augusta iesniegumu Nr.TET-K-20-7470 “Par 

2019.gadā sniegtā universālā pakalpojuma tīro izmaksu ziņojumu” (turpmāk – Ziņojums). SIA „Tet” 

Ziņojums sagatavots un iesniegts Regulatoram atbilstoši Regulatora 2017.gada 6.jūlija lēmumam Nr.1/20 

„Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika” (turpmāk – 

Metodika). Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķinam pievienots zvērinātu revidentu 

komercsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Potapoviča un Andersone” ziņojums par 

universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību tīrajām  izmaksām. 

 SIA „Tet” universālā pakalpojuma saistības – atlaižu nodrošināšana noteiktām abonentu grupām 

veidoja SIA „Tet” universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. No universālā pakalpojuma saistību 

tīrajām izmaksām atskaitīti arī nemateriālie ieguvumi, kas aprēķināti saskaņā ar Metodikas 12.punktu.  

 SIA „Tet” universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas elektronisko sakaru nozarē 2019.gadā 

bija 360 948 (trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi) euro apmērā. 

 

Priekšsēdētājs                                                                                  R. Irklis 
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