
 

Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2017. padomes sēdē 

(prot. Nr.43.,4.p) 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par dokumentu par noteikumu par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko 

sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu projektu 

Nr.p.k. Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā, 

vai informācija par 

alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. 
Par noteikumu projektu kopumā SIA “LATNET SERVISS” 

SIA “LATNET SERVISS” strādā 

biznesa IT&T pakalpojumu 

segmentā, kurā katra līguma 

kvalitātes un cita veida nosacījumi 

var atšķirties atkarībā no klienta 

prasībām un tos nevar attiecināt uz 

noteiktām SPRK 

atskaitēm/formām, kas visticamāk, 

ir domātas standartizētiem 

pakalpojumiem privātpersonām, 

tāpēc ierosinām no SPRK puses 

pieprasīt komersantiem aizpildīt 

pārskatus, deklarācijas, atskaites 

u.c. pieprasījumus tikai par tiem 

pakalpojumiem, kurus 

komersantiem nodrošina, t.i., 

Ņemts vērā. 

Veikti precizējumi noteikumu 

3.pielikuma veidlapā, ieviešot 

detalizētāku elektronisko sakaru 

pakalpojumu klāsta iedalījumu, 

atsevišķi nosakot šādu balss 

telefonijas un interneta 

piekļuves pakalpojuma veidu 

mazumtirdzniecībā – 

pakalpojums tikai juridiskajām 

personām, kurām elektronisko 

sakaru pakalpojumu līgumā tiek 

iekļauti īpaši nosacījumi, 

noslēdzot pakalpojuma līmeņa 

vienošanos1.   

 

 

Balss telefonijas pakalpojums 

mazumtirdzniecībā 

nodrošināts tikai juridiskām 

personām, kurām elektronisko 

sakaru pakalpojumu līgumā tiek 

iekļauti īpaši nosacījumi, 

noslēdzot pakalpojuma līmeņa 

vienošanos1. 

Publiskais interneta piekļuves 

pakalpojums 

mazumtirdzniecībā 

nodrošināts tikai juridiskām 

personām, kurām elektronisko 

sakaru pakalpojumu līgumā tiek 

iekļauti īpaši nosacījumi, 

noslēdzot pakalpojuma līmeņa 

vienošanos1. 

                                                           
1angļu val. - service level agreement (SLA) 
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neprasot aizpildīt veidlapas, kas 

neatbilst konkrētā komersanta 

pakalpojuma sniegšanas specifikai. 

 

2. 
2.12. publiskais interneta 

piekļuves pakalpojums – 

publiskais elektronisko 

sakaru pakalpojums, kas 

nodrošina pieeju 

nacionāliem un 

starptautiskiem interneta 

resursiem; 

 

SIA “Lattelecom” ierosina 

izmantot Interneta piekļuves 

pakalpojuma definīciju no Regulas 

2015/2010. 

Publiskais  interneta piekļuves 

pakalpojums -  ir publiski 

pieejams elektronisko sakaru 

pakalpojums, kas nodrošina 

piekļuvi internetam un tādējādi 

savienojamību ar praktiski visiem 

interneta galapunktiem neatkarīgi 

no izmantotās tīkla tehnoloģijas un 

galiekārtas. 

Ņemts vērā.  

Definīcija tiek svītrota no 

noteikumu projekta, jo tā 

noteikta Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā 2015/2010,  ar 

ko nosaka pasākumus sakarā ar 

piekļuvi atvērtam internetam un 

groza Direktīvu 2002/22/EK par 

universālo pakalpojumu un 

lietotāju tiesībām attiecībā uz 

elektronisko sakaru tīkliem un 

pakalpojumiem un Regulu (ES) 

Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos 

Savienībā, līdz ar to nav 

nepieciešams iekļaut minēto 

definīciju šajos noteikumos.     

Definīcija svītrota. 

3. 
2.15. radio vai televīzijas 

programmu izplatīšanas 

pakalpojums publiskajos 

elektronisko sakaru tīklos 

– publiskais elektronisko 

sakaru pakalpojums, kas 

nodrošina lietotājiem 

iespēju piekļūt radio vai 

televīzijas programmām, 

SIA “Lattelecom” ierosina 

pārveidot definīciju atbilstoši 

elektronisko sakaru pakalpojuma 

definīcijai Elektronisko sakaru 

likumā. 

Radio vai televīzijas programmu 

izplatīšanas pakalpojums 

publiskajos elektronisko sakaru 

tīklos  - publiskais elektronisko 

sakaru pakalpojums, kas nodrošina 

Ņemts vērā. 

Noteikumu projektā definīcija 

precizēta saskaņā ar 

Elektronisko sakaru likumā 

izmantoto elektronisko sakaru 

pakalpojuma definīciju.  

2.14. radio vai televīzijas 

programmu izplatīšanas 

pakalpojums publiskajos 

elektronisko sakaru tīklos  - 

publiskais elektronisko sakaru 

pakalpojums, kas nodrošina 

radio vai televīzijas programmu 

signālu pārraidīšanu līdz 

lietotājiem, izmantojot publisko 

elektronisko sakaru tīklu. 
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izmantojot publisko 

elektronisko sakaru tīklu; 

 

radio vai televīzijas programmu 

signālu pārraidīšanu līdz 

lietotājiem, izmantojot publisko 

elektronisko sakaru tīklu. 

4. 
Kopumā par noteikumiem SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

Iebilstam pret noteikumu projekta 

pieņemšanu, kā arī aicinām 

Regulatoru sākt konsultācijas par 

visaptverošu iesniedzamās 

informācijas sistematizāciju un 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

klasifikāciju, kas aptvertu visas 

regulārās atskaites un novērstu 

iesniedzamās informācijas 

dublēšanos. 

 

Ņemts vērā. 

Regulators ir uzsācis darbu pie 

visaptverošas nozares 

informācijas sistematizācijas, 

lai novērstu pieprasāmās 

informācijas dublēšanos. 

Minētais iebildums attiecas uz 

citiem Regulatora 

normatīvajiem aktiem, kas 

paredz regulārās informācijas 

iesniegšanas prasības, līdz ar to, 

šo noteikumu saturs,  līdz ar 

3.pielikuma pārcelšanu šajos 

noteikumos,  skar informācijas 

iesniegšanas procesu tikai  

nedaudz  

Regulators ir ņēmis vērā arī  

komersanta iebildumus par 

regulāru 3.pielikuma 

informācijas pieprasījumu un 

veicis labojumus noteikumu 

projektā, paredzot, ka minētā 

informācija tiks pieprasīta tikai 

pakalpojumu sniegšanu uzsākot, 

izbeidzot kāda pakalpojuma 

Ir uzsākts i darbs pie visu 

regulāro informācijas 

pieprasījumu strukturēšanas 

un atsevišķu nozares 

noteikumu izstrādes. 
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sniegšanu vai pēc konkrēta 

Regulatora pieprasījuma.   

5. 
7. Komersants, uzsākot 

pakalpojumu sniegšanu, kā arī 

reizi gadā līdz katra gada 

15.janvārim iesniedz 

Regulatoram tā noteiktajā 

kārtībā aktualizētu informāciju 

par sniegtajiem pakalpojumiem 

un pakalpojuma sniegšanai 

izmantotajiem elektronisko 

sakaru tīkliem (3.pielikums). 

 

SIA “Lattelecom” iebilst pret 

noteikumu 7.punkta prasību 

regulāri katru gadu atjaunot 

informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem un nodrošinātajiem 

tīkliem. 

Uzskatām, ka šādu informāciju 

komersantam var prasīt tikai 

uzsākot pakalpojumu sniegšanu. 

Lūdzam ņemt vērā, ka komersanti 

divreiz gadā sniedz Regulatoram 

tirgus analīzes informāciju, 

informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem (par katru sniegto 

pakalpojuma veidu tiek sniegti 

ieņēmumi un galalietotāju skaits, 

gan pakalpojuma apjoms), tādējādi 

Regulatora rīcībā jau ir visa 

pamatinformācija par katra 

komersanta sniegtajiem 

pakalpojumiem un nav pamata 

prasīt iesniegt vēl atsevišķu 

apjomīgu informāciju, kas pamatā 

gadu no gada nemainīsies 

Ņemts vērā. 

3.pielikuma informācija būs 

jāiesniedz pēc šo noteikumu 

spēkā stāšanās visiem 

komersantiem vienu reizi – līdz 

2018.gada 1.februārīm. Vēlāk 

informācija ir jāatjauno pēc 

nepieciešamības saskaņā ar 

izmaiņām komersanta 

sniegtajos pakalpojumos. 

7. Komersants iesniedz 

informāciju par sniegtajiem 

elektronisko sakaru 

pakalpojumiem un 

pakalpojumu sniegšanai 

izmantotajiem elektronisko 

sakaru tīkliem (3.pielikums) 

šādos gadījumos: 

7.1.uzsākot šo noteikumu 

4.punktā noteikto elektronisko 

sakaru pakalpojumu 

sniegšanu; 

7.2.pārtraucot sniegt kādu no šo 

noteikumu 4.punktā 

noteiktajiem elektronisko 

sakaru pakalpojumiem; 

7.3.pēc Regulatora pieprasījuma 

tā noteiktajā termiņā. 

 

12. Komersanti, kuri reģistrēti 

elektronisko sakaru 

pakalpojumu sarakstā līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās, līdz 

2018.gada 1.februārim  

iesniedz Regulatoram 

informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem un 

pakalpojumu sniegšanai 
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izmantotajiem elektronisko 

sakaru tīkliem (3.pielikums). 

 

6. 
7. Komersants, uzsākot 

pakalpojumu sniegšanu, kā arī 

reizi gadā līdz katra gada 

15.janvārim iesniedz 

Regulatoram tā noteiktajā 

kārtībā aktualizētu informāciju 

par sniegtajiem pakalpojumiem 

un pakalpojuma sniegšanai 

izmantotajiem elektronisko 

sakaru tīkliem (3.pielikums). 

 

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

 

Šobrīd elektronisko sakaru 

komersantiem ir pienākums 

iesniegt Regulatoram 7 regulārās 

atskaites: tirgus analīzi (3 X) , 

platjoslas anketu (2 X), valsts 

nodevas aprēķinu un peļņas 

zaudējumu aprēķinu, kā arī atbildēt 

uz virkni vienreizēju informācijas 

pieprasījumu. Visās šajās atskaitēs 

sakaru komersantiem ir pienākums 

norādīt attiecīgi sniegtā 

pakalpojuma nosaukumu un 

apjomu (vienības vai naudas 

izteiksmē). Iebilstam pret 

priekšlikumu ieviest kārtējo 

regulāro atskaiti, kurā elektronisko 

sakaru komersantiem būtu jāsniedz 

informācija par sniegto 

pakalpojumu struktūru, kas jau 

šobrīd  Regulatoram tiek sniegta arī 

citās atskaitēs. 

 

Aicinām noteikumu 7.punkta 

ietverto prasību piemērot vienīgi 

uzsākot elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu vai arī 

Ņemts vērā 

3.pielikuma informācija būs 

jāiesniedz pēc šo noteikumu 

spēkā stāšanās visiem 

komersantiem vienu reizi – līdz 

2018.gada 1.februārīm. Vēlāk 

informācija ir jāatjauno pēc 

nepieciešamības saskaņā ar 

izmaiņām komersanta 

sniegtajos pakalpojumos. 

7.Komersants iesniedz 

informāciju par sniegtajiem 

elektronisko sakaru 

pakalpojumiem un 

pakalpojumu sniegšanai 

izmantotajiem elektronisko 

sakaru tīkliem (3.pielikums) 

šādos gadījumos: 

7.1.uzsākot šo noteikumu 

4.punktā noteikto 

elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu; 

7.2.pārtraucot sniegt kādu no šo 

noteikumu 4.punktā 

noteiktajiem elektronisko 

sakaru pakalpojumiem; 

7.3.pēc Regulatora pieprasījuma 

tā noteiktajā termiņā. 

 

12. Komersanti, kuri reģistrēti 

elektronisko sakaru 

pakalpojumu sarakstā līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās, līdz 

2018.gada 1.februārim  

iesniedz Regulatoram 

informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem un 

pakalpojumu sniegšanai 
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individuālos gadījumos pēc 

Regulatora pieprasījuma. 

 

izmantotajiem elektronisko 

sakaru tīkliem (3.pielikums). 

 

7. 
7. Komersants, uzsākot 

pakalpojumu sniegšanu, kā arī reizi 

gadā līdz katra gada 15.janvārim 

iesniedz Regulatoram tā noteiktajā 

kārtībā aktualizētu informāciju par 

sniegtajiem pakalpojumiem un 

pakalpojuma sniegšanai 

izmantotajiem elektronisko sakaru 

tīkliem (3.pielikums). 

 

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

Komersanti katra gada sākumā 

saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, 

kurus rada normatīvo tiesību aktu 

izmaiņas, jaunu biznesa projektu 

uzsākšana, kā arī plašs valsts 

iestādēm, tostarp Regulatoram, 

iesniedzamo atskaišu klāsts. Lai 

novērstu administratīvā sloga 

nepamatotu pieaugumu gada sākuma 

periodā, nepieciešams paredzēt vēlāku 

ikgadējo atskaites iesniegšanas 

datumu. 

 

Aicinām noteikumu projekta 7.punktā 

paredzēt informācijas iesniegšanas 

termiņu līdz katra gada 31.martam. 

Ņemts vērā daļēji. 

 

3.pielikuma informācija būs 

jāiesniedz pēc šo noteikumu spēkā 

stāšanās visiem komersantiem 

vienu reizi – līdz 2018.gada 

1.februārīm. Vēlāk informācija ir 

jāatjauno pēc nepieciešamības 

saskaņā ar izmaiņām komersanta 

sniegtajos pakalpojumos. 

Regulāras informācijas 

iesniegšanas prasības, līdz ar to arī 

termiņa, nebūs. Būs atrunāti 

gadījumi, kādos informācija ir 

jāatjauno. 

7. Komersants iesniedz 

informāciju par sniegtajiem 

elektronisko sakaru 

pakalpojumiem un pakalpojumu 

sniegšanai izmantotajiem 

elektronisko sakaru tīkliem 

(3.pielikums) šādos gadījumos: 

7.1. uzsākot šo noteikumu 4.punktā 

noteikto elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu; 

7.2. pārtraucot sniegt kādu no šo 

noteikumu 4.punktā 

noteiktajiem elektronisko 

sakaru pakalpojumiem; 

7.3. pēc Regulatora pieprasījuma tā 

noteiktajā termiņā.   

 

12. Komersanti, kuri reģistrēti 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sarakstā līdz šo noteikumu spēkā 

stāšanās, līdz 2018.gada 

1.februārim  iesniedz Regulatoram 

informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem un pakalpojumu 

sniegšanai izmantotajiem 

elektronisko sakaru tīkliem 

(3.pielikums). 
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2. Jautājums, par kuru vienošanās nav panākta. 

8. 
3.1. fiksētā elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšana elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniegšanai; 

 

3.2. mobilā elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšana elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniegšanai. 

 

 

SIA “Lattelecom” ierosina papildināt 

3.1. un 3.2. definīcijas, jo pasīvie 

piekļuves pakalpojumi neietver signālu 

pārraidi . 

3.1. fiksētā elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšana piekļuves vai 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanai; 

3.2. mobilā elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšana piekļuves vai 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanai 

 Nav ņemts vērā,  

jo piekļuve ir elektronisko sakaru 

pakalpojuma veids un jau ir 

iekļauta definīcijā, līdz ar to nav 

nepieciešams izdalīt to atsevišķi. 

3.1. fiksētā elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšana elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniegšanai; 

 

3.2. mobilā elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšana elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniegšanai. 

 

 

 

Priekšsēdētājs                  R. Irklis 


