
SIA “Scintilla”, atsaucoties uz SPRK izsludināto konsultāciju
dokumentu par sniegto elektronisko sakaru piekļuves infrastruktūrai

pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu
starpību, zemāk sniedz atbildes uz anketā uzdotajiem jautājumiem.

1. Konsultāciju dokumenta pielikumā ir datne ar cenu starpības aprēķina 
tabulu. Cik lieli izdevumi papildus cenu starpības aprēķina tabulā 
atspoguļotajiem vēl nepieciešami, lai abonentam varētu sniegt:
a. balss telefonijas pakalpojumu
20% 30% 40%

 Šos pakalpojumus nesniedzam.

b. publisko interneta piekļuves pakalpojumu
20% 30% 40%

 Vairāk kā 50%. 
SPRK  aprēķins  ir  bāzēts  uz  218  pieslēgumiem.  Reāli  praksē  nelielās
apdzīvotās vietās, kur pakalpojums sniedz SIA “Scintilla” šāds aprēķins ir
vairāk, kā optimistisks. Pie mazāka abonentu skaita IT rīka abonēšana
vien var sastādīt ļoti lielu izmaku daļu, jo minimums ir 255 EUR. Tas vien
norāda,  ka  šos  “Lattelecom”  pakalpojumus  nav  paredzēts  izmantot
nelielam pieslēgumu skaitam.
Savukārt, ja apskatām izmaksas arī minētajiem 218 pieslēgumiem, tad
jebkura  no  pieslēguma  cenām  nav  konkurētspējīga.  Lattelecom  100
Mbps  Interneta  pieslēgums  (no  www.lattelecom.lv mājas  lapas)  uz
šodienu (03.08.2017) maksā 9,98 Eur (optiskā šķiedra), Internets + TV
15,98 EUR ar PVN. FTTH Interneta izmaksas līnijai vien veido 15,39 EUR,
kas  kopā ar  PVN sastāda 18,62 EUR.  Tālāk vēl  jāpieskaita  operatora
izmaksas. Mūsuprāt, komentāri lieki. Vienīgais, kad šo pakalpojumu kāds
komersants  varētu  izmantot,  būtu  nepieciešamība  piekļūt  kāda
korporatīvā  klienta  nodaļai,  kur  nav  iespējams  ierīkot  cita  veida
pieslēgumu.  Bet  arī  tad,  pēc  pieredzes,  lielākās  Interneta  kompānijas
meklē  un  izskata  jebkuru  alternatīvu,  jo,  izmantojot  Lattelecom
pakalpojumus pastarpināti, sanāk pārāk liels uzcenojums galalietotājam.
Esam  ierīkojuši  nelielus  pieslēgumus  lielajiem  Interneta  pakalpojumu
sniedzējiem  minētajos  gadījumos.  Neskatoties  uz  mūsu  salīdzinoši
augstajām  ierīkošanas  izmaksām  (pieslēgumu  atrašanās  vietas  dēļ),
Interneta  pakalpojumu  sniedzējs  ir  izvēlējies  mūsu  pieslēgumu,  lai
izvairītos no Lattelecom starppaklpojumu izmantošanas.

c. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu publiskajos 
elektronisko sakaru tīklos
20% 30% 40%

 Vairāk kā 50%. Apsvērumi ir tieši tādi paši kā Interneta 
pakalpojumam.

2. Kurus pamatpiedāvājumu elementus komersants gribētu izmantot, ja 
pamatpiedāvājumu noteikumi būtu pieņemami:

 FTTH un FTTB pakalpojumus.

http://www.lattelecom.lv/


3. Kādas tehnoloģijas abonentlīnijas un to gala posmi ir vispiemērotākās 
dažādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai?

 Mūsuprāt, FTTH un FTTB.

4. Kādas ir vidējās būvniecības izmaksas (euro/m) 100 metru kabeļu 
kanalizācijas posmam ar divām 100 mm caurulēm un divām akām apdzīvotā 
vietā, ja jāveic ielas seguma atjaunošana? Norādiet izmantotos materiālus un 
tehnoloģijas.

 Lielākoties  pašvaldības  nav  ar  mieru  atļaut  bojāt  ielas  segumus
telekomunikāciju kanalizācijas ierīkošanai, līdz ar to parasti tiek pielietota
caurduršanas metode, kas izmaksā aptuveni 20 euro/m. Akām lielākoties
tiek  izmantotas  plastmasas  akas  ar  betona  pamatni  un  čuguna  vāku
aizsardzībai, kanalizācijai HDPE polimeru telekomunikāciju caurule. Kopā
ar projektēšanu izmaksas var svārstīties no 30 līdz 40 euro/m.

5. Kā komersants aprēķinātu viena kabeļa izvietošanas vietas savā kabeļu 
kanalizācijā nomas maksu 100 metru posmam, pieņemot, ka kanalizācijas 
būvniecības izmaksas ir 40euro/m un pieejamā ietilpība ir 7 kabeļi?

 Mūsuprāt,  nomas  maksai  jābūt  tieši  proporcionālai  būvniecības
izmaksām.  Uzturēšanas  izmaksas  pazemes  kanalizācijai  ir  minimālas.
Strīdīgs varētu būt jautājums par termiņu, kas dažādos gadījumos varētu
atšķirties.  Mūsu  ieskatā  aprēķina  pamatā  būtu:  būvniecības
izmaksas/ieguldījuma termiņš. Tam, vai ietilpība ir 7 kabeļi vai vairāk,
mūsuprāt,  nomas maksu neietekmē. Galvenais kritērijs,  vai  ilgtermiņa
noma jaunajam nomniekam ir izdevīgāka par alternatīvas līnijas izbūvi.
Iznomātājam  savukārt  jebkurš  papildus  ienākums  par  līniju  tikai
samazina  pamatieguldījuma  atmaksāšanās  termiņu.  Vēl,  protams,
jārēķinās  ar  blakus  faktoriem  –  vai  iznomātājam  nerodas  papildus
konkurence nomnieka dēļ. Bet tas šajā aprēķinā netiek apskatīts. 20 gadi
varētu būt robeža, kad komersants (nomnieks) varētu domāt par savas
līnijas  izbūvi.  Minētajā  gadījumā
100mX40euro/m=4000Eur=4000/20gadi/12mēneši=16,67euro/mēnesī
Varētu  būt  vēl  neliels  sadārdzinājums,  ņemot  vērā  uzturēšanas
izmaksas, bet ne vairāk kā 10% no būvniecība izmaksām.
Bet, kā iepriekš minējām, ilgtermiņa ieguldījumu atmaksāšanās periods
3. personai varētu būt arī cits.

6. Kāda ir komersanta izmantotās elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas 
iekārtas (NTU) vidējā cena?

 SIA  “Scintilla”  izmanto  vispopulārāko  veidu  Interneta  gala
pieslēguma nodrošināšanai  -  Ethernet  vīto  pāru kabeli,  bet  televīzijas
signāla piegādei - koaksiālo kabeli. Līdz ar to gala iekārta ir abonenta
maršrutētājs vai abonenta datora Ethernet tīkla karte, bet TV signālam –
abonenta televizors, kas nerada papildus izmaksas operatoram.

7. Vai komersants ir veicis sarunas ar SIA “Lattelecom” par pamatpiedāvājumā
noteikto pakalpojumu izmantošanu?

 Nē, nav, jo piedāvātā cena ir nesamērīgi augsta jebkādai rentablai 
pakalpojumu sniegšanai.



8. Kāpēc netika noslēgts līgums par pamatpiedāvājumu pakalpojumu 
izmantošanu?

 Skat. atbildi uz 7. jautājumu.

9. Kādi iemesli vēl, izņemot cenu, traucē izmantot SIA “Lattelecom” 
pamatpiedāvājumā noteiktos pakalpojumus?

 Šobrīd nav zināmi, jo nav  bijusi motivācija veikt padziļinātu izpēti 
nesamērīgās piedāvātās cenas dēļ.

10. Kāds SIA ”Lattelecom” pamatpiedāvājumos ietverto pakalpojumu cenas 
samazinājums būtu pietiekams, lai komersantam būtu komerciāli izdevīgi 
izmantot šos pakalpojumus?
Pakalpojumi
IT rīka noma

 Abonēšanas maksai jābūt samērīgai, ja komersants, piemēram, 
abonē 10 pieslēgumus.

Teorētiskā izpēte
Praktiskā izpēte
Kanalizācijas posma līdz 100m noma
Kanalizācijas posma virs 100m noma

 Šie  pakalpojumi  praktiski  būtu  izmantojami  tad,  ja  to  izmaksas
tiktu tuvinātas citu komersantu – tādu  kā LVRTC, tarifiem. Lattelecom
tarifi ir noteikti tik augsti, ka ilgtermiņā komersantam atmaksājas veidot
paralēlo infrastruktūru (skat. aprēķinu 5. punktā). 

Piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam noma
Piekļuves datu plūsmai noma
Atvilces noma

 Šie  pakalpojumi  būtu  jāskata  kompleksi,  lai  gala  cena  (SPRK
aprēķins), izmantojot šos pakalpojumus, būtu vismaz par 20% zemāka
(atskaitot  PVN)  salīdzinot  ar  Lattelecom  vadošo  pakalpojumu  gala
lietotāja  cenu.  Gan Interneta,  bet jo  sevišķi  TV pakalpojumu saistītās
izmaksas  parasti  mēdz  būt  augstākas,  nekā  tīkla  izmaksas.  Pretējā
gadījumā šiem pakalpojumiem nav jēgas.

11. Vai esat informēti par IT rīka funkcionalitāti?
 Nē.

12. Kādi pakalpojumi nav iekļauti pamatpiedāvājumos, bet būtu nepieciešami?
 Grūti komentēt.

SIA „Scintilla” valdes loceklis 
Juris Maskalāns
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