
Izskatīts Regulatora 28.09.2017. padomes sēdē 

(prot. Nr.34,4.p.) 

 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par ziņojumu par piekļuves nodrošināšanas publiskajam telefonu tīklam fiksētā 

vietā fiziskām personām un juridiskām personām, tirgus analīzi. 

 

N
.p

.k
. Konsultācijai 

nodotā projekta 

redakcija  

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. Par konsultāciju 

dokumentu 

kopumā 

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija (LEKA) 

LEKA biedri kopumā ieņem ļoti nelielu tirgus daļu balss 

telefonijas pakalpojumu sniegšanā. Tāpēc BIT noteikšana 

vai atcelšana kādam komersantam šajā tirgū LEKA biedrus 

pašlaik tiešā veidā ietekmēt nevar 

Ņemts vērā 

 

Redakcija bez izmaiņām 

2. Tirgus definīcija, 

tirgus analīzes 

rezultāti un 

secinājumi 

Konkurences padome 

Konkurences padome atbalsta tirgus definīciju, tirgus 

analīzes rezultātus un secinājumus par piemērotajām 

saistībām 

Ņemts vērā 

 

Redakcija bez izmaiņām 

3. SIA “Lattelecom” 

2016.gadā no 

viena abonenta 

guva 74,00 EUR 

lielus ieņēmumus 

par balss 

telefonijas 

piekļuves 

pakalpojumiem. 

Pārējiem trim 

komersantiem, 

kas nodrošina 

mobilās balss 

telefonijas 

piekļuves 

pakalpojumus, 

ieņēmumi 

2016.gadā bija 

līdzīgi, no 38,00 – 

44,00 EUR 

Konkurences padome 

Saskaņā ar Regulatora aprēķiniem (Ziņojuma Tabula 12) 

SIA “Lattelecom” no viena abonenta gūtie ieņēmumi par 

balss telefonijas piekļuves pakalpojumiem ir būtiski lielāki 

nekā citiem Tabulā 12 minētajiem komersantiem. Savukārt 

atbilstoši Ziņojumā iekļautajiem datiem par tirgus struktūru 

(Tabula 5, Tabula 6) SIA “Lattelecom” tirgus daļa 

Ziņojumā apskatāmajā tirgū, salīdzinot ar citiem tirgus 

dalībniekiem, ir neliela. Abi minētie radītāji kopsakarā 

tomēr varētu liecināt par iespējamu SIA “Lattelecom” 

būtisku tirgus varu kādā no tirgus Nr.1 segmentiem. Ņemot 

vērā tikšanās laikā ar Regulatoru apspriesto, aicinām 

papildināt Ziņojumu ar apsvērumiem, kas novērstu minētās 

bažas. 

 

Ņemts vērā 

Tika papildināts Ziņojumā 

atspoguļotās tabulas 12 apraksts ar 

papildus apsvērumiem par 

SIA “Lattelecom” BIT kādā no 

analizētā tirgus segmentiem 

 

No tabulas 12 var secināt, ka ir noteikta 

SIA “Lattelecom” galalietotāju kopa, 

kas ir gatava maksāt SIA “Lattelecom” 

noteikto mazumtirdzniecības cenu lai 

saņemtu piekļuves balss telefonijas 

fiksētā vietā pakalpojumus. Tas var būt 

saistīts ar nevēlēšanos zaudēt esošo 

publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru, 

bez tam SIA “Lattelecom”  ir 

galalietotāji – uzņēmumi, kuru 

darbiniekus SIA “Lattelecom” 

nodrošina ar fiksētās balss telefonijas 

pakalpojumiem darbavietā.  

Regulators arī vērš uzmanību uz to, ka 

galvenais konkurences spiediens uz 

fiksētās balss telefonijas pakalpojumu 

sniedzējiem nāk no mobilās balss 

telefonijas pakalpojumu sniedzējiem. 

Papildus, jāņem vērā, ka Elektronisko 

sakaru nozares politikas plānā 2017.–

2020.gadam ir iekļauts pasākums veikt 



izvērtējumu par iespējamiem 

normatīvo aktu grozījumiem un 

tehniskajiem ieviešanas risinājumiem 

numura saglabāšanas pakalpojuma no 

publiskā fiksētā telefonu tīkla uz 

publiskā mobilā telefona tīkla 

numuriem un otrādi nodrošināšanai ar 

izpildes termiņu līdz 2018.gada 

30.jūnijam.  

4. Konkurence tirgū SIA “Lattelecom” 

SIA “Lattelecom” pilnībā piekrīt Ziņojumā konstatētajam, 

ka analizētajā tirgū valda efektīva konkurence un nav 

neviena komersanta ar būtisku ietekmi tirgū  

Ņemts vērā 

 

Redakcija bez izmaiņām 

5. Konkurences 

tiesības 

SIA “Lattelecom” 

SIA “Lattelecom” pilnībā piekrīt Ziņojumā konstatētajam, 

ka nav nepieciešama ex ante regulēšana un konkurences 

tiesību piemērošana ir pietiekama 

Ņemts vērā 

 

Redakcija bez izmaiņām 

6. Saistību atcelšana SIA “Lattelecom” 

SIA “Lattelecom” pilnībā piekrīt Ziņojumā konstatētajam, 

ka nepieciešams atcelt visas ar lēmumu Nr. 48 un lēmumu 

Nr.49 noteiktās SIA “Lattelecom” saistības 

Ņemts vērā 

 

Redakcija bez izmaiņām 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

1. Par 

SIA “Lattelecom” 

saistību atcelšanu 

analizētajā tirgū 

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija (LEKA) 

Tā kā pašlaik ir aktualizēts jautājums par iespējamu 

SIA “Lattelecom” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

apvienošanu un abi šie komersanti sniedz gan publiskā 

telefonu tīkla, gan maksas televīzijas pakalpojumus, tad 

apvienošanās gadījumā var būtiski mainīties konkurence 

abos šajos tirgos. Līdz ar to LEKA valde uzskata, ka 

jautājums par Regulatora lēmuma Nr.48 un lēmuma Nr.49 

atcelšanu būtu lietderīgāk vērtēt pēc tam, kad būs skaidrība 

par SIA “Lattelecom” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

apvienošanu vai neapvienošanu 

Nav ņemts vērā 

Regulators norāda, ka 

SIA “Lattelecom” un 

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

iespējamā apvienošanās darījuma, 

tā ietekmes uz konkurenci, 

izvērtēšana ir Konkurences 

padomes kompetence. Saskaņā ar 

Konkurences likuma 16.panta 

trešo daļu Konkurences padome ar 

lēmumu aizliedz apvienošanos, 

kuras rezultātā rodas vai 

nostiprinās dominējošais stāvoklis 

vai var tikt būtiski samazināta 

konkurence jebkurā konkrētajā 

tirgū. Pastāvot apvienošanās 

ietekmes uz konkurenci kontroles 

mehānismam, Regulatoram nav 

Redakcija bez izmaiņām 

 

 



pamata atlikt lēmuma Nr.48 un 

lēmuma Nr.49 atcelšanu. 

Neatkarīgi no iepriekš minētā, 

Regulators ir tiesīgs lemt par 

komersanta būtiskas ietekmes 

konstatēšanu tirgū un ex ante 

regulēšanas piemērošanu, ja 

mainītos apstākļi tirgū 
III. Citi priekšlikumi un komentāri 

1. Par SIA 

“Lattelecom” BIT 

citā, neregulētā 

tirgū 

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija (LEKA) 

SIA “Lattelecom” faktiski ir ieguvis BIT citā, pašlaik 

neregulētā tirgū – maksas televīzijas programmu signālu 

izplatīšanas tirgū 

Nav ņemts vērā 

Sniegtais komentārs neattiecas uz 

sagatavoto konsultāciju 

dokumentu  par ziņojumu par 

piekļuves nodrošināšanas 

publiskajam telefonu tīklam 

fiksētā vietā fiziskām personām un 

juridiskām personām, tirgus 

analīzi 

Redakcija bez izmaiņām 

2. Saistību 

atcelšanas termiņš 

SIA “Lattelecom” 

SIA “Lattelecom” uzskata, ka nav pamata īpašo saistību 

atcelšanas novilcināšanai un lūdz Regulatoru īpašās 

saistības atcelt nekavējoties pēc konsultācijas beigām 

(konsultācijas termiņš noteikts 25.08.2017.), bet ne vēlāk kā 

no 2017.gada 1.novembra 

 

Daļēji ņemts vērā 

Regulators norāda, ka pēc šā 

jautājuma izskatīšanas Regulatora 

padomes sēdē, Ziņojums un 

saistītie dokumenti, saskaņā ar 

Elektronisko sakaru likuma 

8.panta pirmās daļas 13.punktu, 

tiks nosūtīti Eiropas Savienības 

dalībvalstu regulatoriem, Eiropas 

Komisijai un Eiropas Elektronisko 

sakaru regulatoru iestādei, 

viedokļa izzināšanai. Pēc kā 

jautājums par īpašo saistību 

atcelšanu analizētajā tirgū tiks 

atkārtoti izskatīts Regulatora 

padomes sēdē. Regulators plāno 

atcelt SIA “Lattelecom” saistības 

ne vēlāk par 2018.gada 1.janvāri 

Redakcija bez izmaiņām 

Priekšsēdētājs               R.Irklis 


