Konsultācijas jautājumi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lūdz sniegt atbildes uz
šādiem jautājumiem.
1. Konsultāciju dokumenta pielikumā ir datne ar cenu starpības aprēķina
tabulu.
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atspoguļotajiem vēl nepieciešami, lai abonentam varētu sniegt:
a. balss telefonijas pakalpojumu
20%

30%

40%

Cits

b. publisko interneta piekļuves pakalpojumu
20%

30%

40%

Cits

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

30%

40%

Cits

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

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

FTTH

FTTB

VULA

VULA

FTTH

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.
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?
6. Kāda ir komersanta izmantotās elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas
iekārtas (NTU) vidējā cena?
7. Vai komersants ir veicis sarunas ar SIA “Lattelecom” par
pamatpiedāvājumā noteikto pakalpojumu izmantošanu?
8. Kāpēc netika noslēgts līgums par pamatpiedāvājumu pakalpojumu
izmantošanu?
9. Kādi iemesli vēl, izņemot cenu, traucē izmantot SIA “Lattelecom”
pamatpiedāvājumā noteiktos pakalpojumus?
10. Kāds SIA ”Lattelecom” pamatpiedāvājumos ietverto pakalpojumu
cenas samazinājums būtu pietiekams, lai komersantam būtu komerciāli izdevīgi
izmantot šos pakalpojumus?
Pakalpojumi
IT rīka noma
Teorētiskā izpēte

20%

30%

40%

Cits

Praktiskā izpēte
Kanalizācijas posma līdz 100m noma
Kanalizācijas posma virs 100m noma
Piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un
gala posmam noma
Piekļuves datu plūsmai noma
Atvilces noma
Cits pakalpojums ………………………

11. Vai esat informēti par IT rīka funkcionalitāti?
12. Kādi pakalpojumi nav iekļauti pamatpiedāvājumos, bet būtu
nepieciešami?
Priekšlikumus, komentārus un atbildes uz jautājumiem Regulators lūdz
iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 11.augustam. Ierobežotas pieejamības
informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā
pielikumā.

