
 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

 

Rīgā,                                                                                              Datums skatāms laika zīmogā 

Nr.2-1.1/15 

 

Par konsultāciju dokumentu 

 

SIA “Tele2” ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 

Regulators) 2021. gada 14. janvāra konsultāciju dokumentu “Par starpsavienojumu 

pamatpiedāvājuma noteikumiem” (turpmāk – Projekts) un vēlas sniegt sekojošus priekšlikumus 

un komentārus: 

 

1. Elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteikta būtiska ietekme tirgū, un pienākums 

publiskot starpsavienojumu pamatpiedāvājumu (turpmāk – Komersants) līdz šim ir publicējis 

starpsavienojumu pamatpiedāvājumu (turpmāk – Pamatpiedāvajums) savā un Regulatora 

tīmekļvietnē. Tele2 atzinīgi vērtē faktu, ka elektronisko sakaru komersanti ikdienā bieži 

izmanto tieši Regulatora tīmekļvietni, kur ērti pieejama aktuālā informācija par nozari, to 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem un komersantu savstarpējām attiecībām. Šāda 

informācijas publicēšanas kārtība nav radījusi šaubas, ka nepieciešamā informācija var nebūt 

pieejama. Pamatpiedāvājuma mērķauditorija ir Komersanti, kas ir labi informēti par 

nepieciešamās informācijas ieguves avotiem un līdzšinējā prakse apliecina, ka šajā ziņā 

nepastāv problēmas, kas būtu saistītas ar piekļuvi informācijai par Pamatpiedāvājumiem. 

Tele2 aicina Regulatoru no Projekta 2. punkta izslēgt prasību publicēt oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis" informāciju par Pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un 

tīmekļvietnes adresi, kurā tas ir pieejams. Tele2 ierosina Projekta 2. punktā noteikt prasību 

nosūtīt informāciju par Pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un tīmekļvietnes 

adresi, kurā tas ir pieejams, Regulatoram, kurš to publicē savā tīmekļvietnē. 

  



2. Projekta 5.5. apakšpunkts nosaka Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut informāciju par 

starpsavienojuma punkta atrašanās vietām. To nosaka arī Eiropas Elektronisko komunikāciju 

regulatoru iestādes (BEREC) 2019. gada 5. decembra pamatnostādnes BoR (19) 238 par  

minimāliem kritērijiem pamatpiedāvājumam. Informācija par starpsavienojuma punkta 

atrašanās vietām pēc būtības ir informācija par kritiskās infrastruktūras atrašanās vietām. 

Padarot šādu informāciju publiski pieejamu, Komersantu kritiskā infrastruktūra tiek pakļauta 

riskam un tās aizsardzības pasākumi kļūst mazāk efektīvi. Informācija par starpsavienojuma 

punkta atrašanās vietām būtu uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un atklājama 

tikai pēc vienošanās par konfidencialiti parakstīšanas starpsavienojuma izveides sarunu laikā. 

Spēkā esošo Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumu 6. punkts nosaka, ka 

“Komersants nosaka kārtību, kādā citam komersantam ir pieejama informācija, ko komersants 

pamatpiedāvājumā ir noteicis kā ierobežotas pieejamības informāciju normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Komersants šo kārtību publisko vienlaikus ar pamatpiedāvājumu.” 

Tele2 ierosina izslēgt no Projekta 5.5. apakšpunktu un Projektā iekļaut noteikumus atbilstoši 

spēkā esošā Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumu 6. punktam. 

 

3. Projekta 6.2. apakšpunkts nosaka kārtību un termiņus, kādā notiek sarunas par 

vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma slēgšanu. Projekta 8. punkts nosaka pienākumu 

Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut starpsavienojuma un vairumtirdzniecības 

pakalpojuma līguma projektu. Projekta 8.8. apakšpunktā minēts vairumtirdzniecības 

pakalpojuma līguma paraugs. Nav viennozīmīgi saprotams, vai starpsavienojumam ir 

nepieciešams atsevišķs līgums, vai tomēr ir runa par vienu kopēju līgumu starpsavienojumam 

un vairumtirdzniecības pakalpojumiem. 

Tele2 ierosina Projektā izveidot atsevišķas nodaļas, no kurām viena attiektos tikai uz 

starpsavienojumu, bet otra – tikai uz vairumtirdzniecības pakalpojumiem. Projekts kļūs 

strukturētāks un labāk saprotams. 

 

4. Projekta 6.10. apakšpunkts nosaka prasību Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut 

informāciju par starpsavienojuma un piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu 

nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikāciju. Komersanti savos elektronisko sakaru 

tīklos izmanto dažādu piegādātāju aparatūru un tehniskos risinājumus, tāpēc Projekta 6.10. 

apakšpunkta piedāvātā redakcija pieļauj minētās prasības interpretāciju. 

Tele2 lūdz papildināt Projekta 6.10. apakšpunktu ar skaidrojumu par detalizācijas līmeni, kāds 

būtu nepieciešams, raksturojot izmantotās aparatūras specifikāciju. 

  



5. Projekta 8.9. apakšpunkts nosaka prasību Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut 

starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma projektu, kurā ir norādīts ar 

pakalpojuma nodrošināšanu saistīto izmantoto terminu un to skaidrojumu saraksts. 

Tele2 ierosina arī Projektā iekļaut izmantoto terminu un to skaidrojumu sarakstu. 

 

 

Ar cieņu 

 

_______________________ 

Aigars Evertovskis 

SIA “Tele2” valdes loceklis 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Jurģis Lauks, 29566199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


