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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Šī konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu “Noteikumi par 

elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

sarakstu” (turpmāk -  Noteikumu projekts). 

  Stājoties spēkā Noteikumu projektam, spēku zaudēs 2015.gada 4.jūnija lēmums                

Nr.1/9 “Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru 

tīklu un pakalpojumu sarakstu” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 113.nr.) (turpmāk - Noteikumi).  

Regulators konsultāciju dokumentu ir sagatavojis un tirgus dalībnieku viedokļus apzina 

atbilstoši Regulatora 2011.gada 24.augusta lēmumam Nr.1/20 “Noteikumi par konsultāciju 

kārtību ar tirgus dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē”. 

II Noteikumu projekta nepieciešamība 

  Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 32.panta pirmo daļu Regulators nosaka un 

publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to elektronisko sakaru tīklu un elektronisko 

sakaru pakalpojumu sarakstu, pirms kuru nodrošināšanas un sniegšanas uzsākšanas 

komersantam jānosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojums. Regulators reizi gadā pārskata 

iepriekšminēto sarakstu.  

  Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 33.panta pirmo daļu Regulators izdod un 

publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus par reģistrācijas vai elektronisko 

sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojuma nosūtīšanu. 

  Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz regulatoram tā pieprasīto informāciju regulatora 

noteiktajā laikā un kārtībā. 

  Sekojot līdzi tehnoloģiskām izmaiņām elektronisko sakaru tirgū, Regulators ik gadu 

pārskata un izvērtē elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu, 

pirms kuru nodrošināšanas un sniegšanas uzsākšanas komersantam jānosūta reģistrācijas 

paziņojums.  
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  Lai neradītu lieku administratīvo slogu komersantiem, izmaiņu un precizējumu 

piedāvājumi elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstā netiek 

virzīti katru gadu. 

  Iepriekšējo reizi elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu saraksts 

tika pārskatīts un precizēts 2015.gada 4.jūnijā. 

  Pārskatot elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu saraksta atbilstību esošai tirgus 

situācijai, ņemot vērā jaunu pakalpojumu aktualizēšanos tirgū, Regulators piedāvā papildināt 

elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu ar jaunu pakalpojumu definīcijām un veikt šādus 

precizējumus.  

1. Iekļaut Noteikumu projektā  starpierīču pakalpojuma definīciju. 

2. Iekļaut Noteikumu projektā   paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu pārraides 

pakalpojuma definīciju. 

3. Precizēt elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas definīciju šo noteikumu mērķa 

kontekstā, lai precizētu gadījumus, kuros pirms elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšanas ir jānosūta reģistrēšanās paziņojums, proti, tikai gadījumos, kad 

elektronisko sakaru tīkls tiek nodrošināts elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, 

kas ir piekļuves nodrošināšana.  Par elektronisko sakaru tīkla izveidi, attīstīšanu, 

ekspluatāciju vai kontroli, ja tīkls nav paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanai,  nav jānosūta reģistrācijas paziņojums Regulatoram.  

4. Iekļaut Noteikumu projektā   šādas piekļuves definīcijas: piekļuve elektronisko sakaru 

pamattīklam, piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam un piekļuve saistītām 

iekārtām. 

5. Precizēt komersanta tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu Latvijas 

Republikas teritorijā; 

6. Precizēt darbības izbeigšanas pielikumu, iekļaujot aili, kur komersantam ir jāatzīmē 

datums, kad tas ir informējis galalietotājus par darbības izbeigšanu un pakalpojumu 

sniegšanas pārtraukšanu.   

 

 Lai saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 32.panta trešajā daļā noteikto pienākumu 

Regulators varētu regulāri atjaunot un uzturēt aktuālu un publiski pieejamu elektronisko 

sakaru komersantu sarakstu, Regulators piedāvā iekļaut Noteikumos  jaunu pielikumu Nr.3 

“Informācija par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanai 

izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem” (pārcelt šo pielikumu no Noteikumiem par 
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elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un 

publiskošanas noteikumiem ) un iekļaut prasību šo informāciju sniegt Regulatoram regulāri, 

katru gadu līdz 15.janvārim.  

Galvenais apsvērums šīs informācijas regulārai atjaunošanai ir iespēja balstīt visus 

citus Regulatora pieprasījumus uz aktualizēto informāciju par elektronisko sakaru komersanta 

nodrošinātajiem pakalpojumiem un tīkliem. Tādējādi kopējais pieprasāmās informācijas slogs 

elektronisko sakaru komersantiem būs mazāks un labāk strukturēts, jo elektronisko sakaru 

komersantiem tiks pieprasīta informācija, balstoties uz ik gadu atjaunoto informāciju par 

aktuālo darbības veidu nozarē. 

 Un ņemot vērā to, ka par prioritāro informācijas iesniegšanas veidu tiek plānots 

izmantot Informācijas ievades un apstrādes sistēmu (IIAS), kurai komersanti var reģistrēties 

jau kopš 2017.gada sākuma un elektroniski iesniegt regulāri iesniedzamo informāciju jau 

šobrīd, tiek paredzēts, ka informācijas atjaunošana par komersanta aktuālajiem darbības 

veidiem būs vienkāršota pašā informācijas iesniegšanas un  apstrādes sistēmā un neprasīs 

papildus laika resursus no komersanta, katru gadu sagatavojot no jauna vienu un to pašu 

informāciju, bet gan ļaus aktualizēt esošos iesniegtos datus IIAS. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Noteikumos būtu nepieciešams veikt būtiskas 

redakcionālas izmaiņas, Noteikumus ir plānots atcelt no 2018.gada 1.janvāra un izdot jaunā 

redakcijā.   

  Noteikumu projekts atrodas šī konsultāciju dokumenta pielikumā.  

III Papildu informācija 

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā 

formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 

7.novembrim. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot 

šo informāciju atsevišķā pielikumā. 

Priekšsēdētāja R.Irkļa 

p.i.  

padomes loceklis G.Ābele 
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