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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu “Grozījumi 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā 
Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi”” (turpmāk – Grozījumu projekts). 

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 2.panta ceturto daļu, 
Satiksmes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko 
pakalpojumu veidiem””1 (Nr.21–TA–473) (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts), 
kas paredz precizēt elektronisko sakaru nozares pakalpojumu veidus, nodrošinot terminoloģijas 
atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvai Nr.2018/1972/ES 
par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva) un Elektronisko sakaru 
likumam (stājās spēkā 2022.gada 29.jūlijā) (turpmāk – Likums), kā arī pasta nozares 
pakalpojumu veida terminoloģiju atbilstoši Pasta likuma 17.panta otrās daļas 1.punktā 
noteiktajam. Ministru kabineta noteikumu projekta spēkā stāšanās uz konsultāciju dokumenta 
sagatavošas brīdi paredzēta vienlaikus ar Likumu.  

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus Regulatora 2017.gada 21.decembra 
lēmuma Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi” 1.pielikuma 4.punktā un 
5.4.apakšpunktā, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projektam precizētu sabiedrisko 
pakalpojumu veidus elektronisko sakaru nozarē un pasta nozarē, par kuriem iesniedzama 
informācija par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķinu. 

Regulators vērš uzmanību, ka Grozījumu projekta izstrādē ir ņemta vērā Ministru kabineta 
noteikumu projekta aktuālā redakcija, kas tā pieņemšanas gaitā var mainīties. 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, 
nosūtot uz adresi Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2022.gada 5.septembrim. 

Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts ir pievienots šā dokumenta pielikumā. 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 2.panta ceturtajā daļā noteikts, ka 
to sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, regulējamās 
nozarēs nosaka Ministru kabinets. 

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1227 "Noteikumi par 
regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" nosaka to sabiedrisko pakalpojumu 
veidus regulējamās nozarēs, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, tostarp tos 
sabiedrisko pakalpojumu veidus, kurus nepieciešams regulēt elektronisko sakaru 
nozarē un pasta nozarē. 

Savukārt Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmuma Nr.1/42 “Informācijas 
iesniegšanas vispārīgie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 1.pielikums ir sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 
aprēķins, kurā ir uzskaitīti regulējamās nozares sabiedriskā pakalpojuma veidi, tai skaitā 
elektronisko sakaru nozarē un pasta nozarē.  

 
1 Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/381bb984-2e70-451e-8bf0-b04572174313.  

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/381bb984-2e70-451e-8bf0-b04572174313
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Lai precizētu elektronisko sakaru nozares pakalpojumu veidus, nodrošinot 
terminoloģijas atbilstību Direktīvai un Likumam, kā arī lai precizētu pasta nozares 
pakalpojumu veida terminoloģiju atbilstoši Pasta likumā noteiktajam, Ministru kabineta 
2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko 
pakalpojumu veidiem” tiek veikti grozījumi. Līdz ar to, lai pielāgotu sabiedrisko 
pakalpojumu veidu terminoloģiju atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projektam, ir 
nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Noteikumu 1.pielikumā.  

Ievērojot Ministru kabineta noteikumu projektā noteikto, Grozījumu projektā precizēta 
šāda terminoloģija: 

1. Noteikumu 1.pielikuma 4.punktā: 

Noteikumos lietotā terminoloģija 
Grozījumu projektā lietotā 

terminoloģija 

balss telefonijas pakalpojums balss sakaru pakalpojums 

publiskais taksofonu pakalpojums 
–  

(pakalpojumu nav nepieciešams regulēt) 

publiskais datu un elektronisko ziņojumu 
pārraides pakalpojums 

datu pārraides pakalpojums 

īsziņu pakalpojums 

nomāto līniju pakalpojums nomāto līniju pakalpojums 

publiskais interneta piekļuves 
pakalpojums 

interneta piekļuves pakalpojums 

radio vai televīzijas programmu 
izplatīšanas pakalpojums publiskajos 
elektronisko sakaru tīklos 

radio programmu izplatīšanas 
pakalpojums 

televīzijas programmu izplatīšanas 
pakalpojums 

piekļuves pakalpojums piekļuve 

starpsavienojuma pakalpojums starpsavienojums 

 

2. Noteikumu 1.pielikuma 5.4.apakšpunktā: 

Noteikumos lietotā terminoloģija 
Grozījumu projektā lietotā 

terminoloģija 

abonēto preses izdevumu piegādes 
pakalpojums 

abonēto preses izdevumu piegāde un ar 
to saistītie pakalpojumi 

 

2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Grozījumu projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

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

Grozījumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs elektronisko sakaru komersantus un 
pasta komersantus. 
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4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais 
regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt  

Grozījumu projekta ietekme uz sabiedrības mērķgrupām vērtējama kā neitrāla. Ar 
grozījumiem tiek precizēti regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidi elektronisko 
sakaru nozarē un pasta nozarē atbilstoši Direktīvā, Likumā, Ministru kabineta 
noteikumu projektā un Pasta likumā noteiktajai terminoloģijai.  

Priekšsēdētāja 
 
 

A. Ozola 

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

par grozījumiem informācijas iesniegšanas vispārīgajos noteikumos 

 

 
 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra 

lēmumā Nr. 1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”  

 25.panta pirmo daļu 

  

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra 

lēmumā Nr. 1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 

257.nr.; 2019, 257.nr.; 2021, 103.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 1.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā: 

“  

4. 

Elektronisko 

sakaru nozarē kopā, 

tajā skaitā: 

  

0,2 

  

4.1. 
balss sakaru 

pakalpojumos 

  
0,2 

  

4.2. īsziņu pakalpojumos   0,2   

4.3. 
interneta piekļuves 

pakalpojumos 

  
0,2 

  

4.4. 
datu pārraides 

pakalpojumos 

  
0,2 

  

4.5. 

radio programmu 

izplatīšanas 

pakalpojumos 

  

0,2 

  

4.6. 

televīzijas 

programmu 

izplatīšanas 

pakalpojumos 

 

0,2 

 

4.7. piekļuvēm   0,2   

4.8. starpsavienojumos   0,2   

4.9. 
nomāto līniju 

pakalpojumos 

 
0,2 

 

”; 

  

1.2. izteikt 1.pielikuma 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/191/42/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/ta/id/296154-informacijas-iesniegsanas-visparigie-noteikumi
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“ 

5.4. 

abonēto preses 

izdevumu piegādēm 

un ar tām saistītajos 

pakalpojumos 

  

0,2 

  

.” 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 
 

Priekšsēdētāja 

 

A. Ozola 

 


