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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

 

Šī konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt tirgus 

dalībnieku viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 

Regulators) lēmuma projektu “Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla 

pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (turpmāk – Noteikumu projekts). 

Regulators 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 28.panta pirmo daļu noteikumus par 

privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam 

nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators).  

Šobrīd spēkā ir Regulatora 2010.gada 22.septembra lēmums Nr.1/16 

“Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko 

sakaru tīklam” (turpmāk – Noteikumi). Kopš Noteikumu spēkā stāšanās elektronisko 

sakaru tehnoloģijas un tehnoloģiskie risinājumi ir ievērojami attīstījušies un 

pilnveidojušies.  

Šobrīd Noteikumu prasības galvenokārt ir attiecināmas tikai uz privātā 

elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam balss 

telefonijas pakalpojuma sniegšanai. Ņemot vērā uz interneta protokola1 (turpmāk – 

IP) balstītu tehnoloģiju attīstību un uz IP balstītu pieslēgumu skaita palielināšanos, 

Noteikumos ietvertās prasības ir novecojušas un neaptver jaunāko tehnoloģiju 

pielietojuma iespējas. Izrietoši, Noteikumu prasības nepieciešams attiecināt ne tikai 

uz balss telefonijas pakalpojumu, bet, ievērojot tehnoloģisko neitralitāti, attiecināt tās 

uz plašāku elektronisko sakaru pakalpojumu klāstu.  

                                                           
1  angļu val. – Internet Protocol (IP) 
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Vienlaikus Noteikumos ir nepieciešams veikt izmaiņas, lai noteiktu stingrākas 

prasības attiecībā uz publiskā mobilā vai fiksētā telefonu tīkla numura translāciju no 

privātā elektronisko sakaru tīkla publiskajā elektronisko sakaru tīklā, saskaņojot 

prasības ar citiem Regulatora normatīvajiem aktiem, tostarp Regulatora 2015.gada 

3.decembra lēmumu Nr.1/20 “Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas 

noteikumi”. 

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 9.marta Direktīvas 1999/5/EK par 

radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo 

atzīšanu (turpmāk – Direktīva 1999/5/EK) 4.panta otrajā daļā bija noteikta prasība 

elektronisko sakaru komersantam (turpmāk – komersants) noteikt un publiskot 

publiskā telefonu tīkla pieslēguma punktu parametrus. Balstoties uz Direktīvas 

1999/5/EK prasībām, šis regulējums tika iestrādāts arī Elektronisko sakaru likumā. 

2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Direktīvu 

2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu 

pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK minētā prasība tika atcelta. 

2016.gada 13.jūnijā stājās spēkā Elektronisko sakaru likuma grozījumi, kuri izslēdza 

prasību komersantam noteikt un publiskot publiskā telefonu tīkla pieslēguma punktu 

parametrus. Ņemot vērā iepriekš minēto un veiktās izmaiņas normatīvajos aktos, 

Regulators ir izvērtējis Noteikumos ietverto prasību par pieslēgumu punktu 

parametriem aktualitāti un nepieciešamību, kā arī - vai tas nerada pārmērīgu slogu 

komersantiem.  

Līdz ar to Regulators ir izstrādājis Noteikumu projektu, ņemot vērā elektronisko 

sakaru tehnoloģiju attīstību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas 

tendences. Noteikumu projektā redakcionāli tiek precizēti vairāki punkti, paredzot 

Noteikumu projektā ietvertās normas attiecināt ne tikai uz privātā elektronisko sakaru 

tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam balss telefonijas pakalpojuma 

sniegšanai. Noteikumu projektā iekļauta jauna prasība attiecībā uz elektronisko sakaru 

pakalpojumu līgumā (turpmāk – līgums) iekļaujamo informāciju, kas paredz 

komersantam un privātā elektronisko sakaru tīkla īpašniekam līgumā vienoties arī par 

privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanai publiskajam elektronisko sakaru tīklam 
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izmantojamo signalizācijas veidu. Lai samazinātu slogu komersantiem, tiek svītrota 

prasība komersantiem publicēt publiskā telefonu tīkla pieslēguma punkta parametrus. 

Papildus Noteikumu projekts papildināts ar jaunu normu, kas noteic, ja 

komersantam ir nepieciešams mainīt pieslēguma saskarnes veidu vai signalizācijas 

veidu, komersants par to privātā elektronisko sakaru tīkla īpašniekam rakstveidā 

paziņo mēnesi iepriekš. 

Ņemot vērā, ka Noteikumu projektā ietvertas jaunas normas, kā arī veiktas 

vairākas redakcionālas izmaiņas, Noteikumus plānots izdot jaunā redakcijā. 

 

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 9.oktobrim. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to 

norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā. 

 

 

 

Priekšsēdētāja            R.Irkļa 

p.i. 

padomes loceklis         I.Mantiņš 

 

mailto:sprk@sprk.gov.lv
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Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 

elektronisko sakaru tīklam 

 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 28.panta pirmo daļu 

1. Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 

elektronisko sakaru tīklam (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā privāto 

elektronisko sakaru tīklu (turpmāk – privātais tīkls) pieslēdz publiskajam elektronisko 

sakaru tīklam (turpmāk – publiskais tīkls). 

2. Privāto tīklu pieslēdz publiskajam tīklam, lai nodrošinātu: 

2.1. signāla pārraidi starp publisko tīklu un privāto tīklu; 

2.2. signālu pārraidi starp viena privātā tīkla daļām. 

3. Elektronisko sakaru komersants (turpmāk – komersants) un privātā tīkla īpašnieks 

elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā (turpmāk – līgums) iekļauj privātā tīkla 

pieslēgšanai publiskajam tīklam izmantojamo pieslēguma punkta saskarnes (turpmāk – 

saskarne) veidu un signalizācijas veidu. Ja komersantam ir nepieciešams mainīt 

saskarnes veidu vai signalizācijas veidu, komersants par to privātā tīkla īpašniekam 

rakstveidā paziņo vienu mēnesi iepriekš. 

4. Privātā tīkla īpašnieks nodrošina, ka privātais tīkls pēc tā pieslēgšanas 

publiskajam tīklam nepasliktina publiskajā tīklā sniegto elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitāti un publiskā tīkla drošību. 

5. Privātā tīkla īpašnieks neizmanto privāto tīklu signālu pārraidei starp publiskajiem 

tīkliem, izņemot, ja privāto tīklu izmanto balss telefonijas pakalpojuma sniegšanai un 

veic izsaukuma pāradresāciju, novirzot privātajam tīklam adresētu izsaukumu no 

publiskā tīkla tā paša privātā tīkla ietvaros uz citu publisko tīklu. 

6. Komersants balss telefonijas pakalpojuma nodrošināšanai, izsaukuma 

maršrutēšanai no privātā tīkla uz publisko tīklu izmanto šim komersantam piešķirtās 

numerācijas lietošanas tiesības atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam. 

Komersants izsaukuma maršrutēšanai neizmanto citu valstu numerāciju. 

7. Balss telefonijas pakalpojuma nodrošināšanas gadījumā, ja privātais tīkls 

pieslēgts pie viena publiskā tīkla, komersantam ir tiesības izsaukumam no privātā tīkla 

uz publisko tīklu pārraidīt tikai nacionālajam numerācijas plānam atbilstošu izsaucošo 

http://m.likumi.lv/ta/id/96611-elektronisko-sakaru-likums
http://m.likumi.lv/ta/id/96611-elektronisko-sakaru-likums#p28


 

numuru (turpmāk – A-numurs), kas atbilst numerācijas diapazonam, kuru konkrētais 

komersants piešķīris lietošanā konkrētajam privātā tīkla īpašniekam. 

8. Ja privātais tīkls pieslēgts pie vairākiem publiskajiem tīkliem, visi iesaistītie 

komersanti rakstveidā vienojas ar privātā tīkla īpašnieku par izsaukumiem uz 

publiskajiem tīkliem izmantojamu vienotu pārraidāmo A-numuru, kas atbilst 

numerācijas diapazonam, kuru viens no komersantiem, kas nodrošina šī privātā tīkla 

pieslēgšanu publiskajam tīklam, piešķīris lietošanā konkrētajam privātā tīkla 

īpašniekam. 

9. Komersants no privātā tīkla uz publisko tīklu pārraidīto A-numuru neaizstāj ar 

citu numuru. 

10. Ja no privātā tīkla uz publisko tīklu pārraidītais A-numurs neatbilst šo noteikumu 

7. un 8.punkta prasībām, komersants šādam izsaukumam nenodrošina komutāciju un 

maršrutēšanu. 

11. Šo noteikumu 7. un 8.punktā noteiktās prasības nepiemēro, ja signālu pārraidei 

starp viena privātā tīkla daļām neizmanto komutāciju un maršrutēšanu publiskajā tīklā. 

12. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2010.gada 22.septembra lēmumu Nr.1/16 "Noteikumi par privātā elektronisko sakaru 

tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 

153.nr.). 

13. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis". 

 

 

Priekšsēdētājs                R.Irklis 

 


