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Rīgā, 24.05.2021. 

Nr. TET-K-21-4232 

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai 

Ūnijas iela 45 
Rīga, LV-1039 

 
 

Par konsultāciju dokumentu 
 

SIA “Tet” ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
(Regulators) publicēto konsultāciju dokumentu par vispārējās atļaujas un reģistrācijas 
noteikumiem elektronisko sakaru nozarē.  Iesniedzam sekojošus komentārus un 
iebildumus par noteikumu projektiem. 

1. Lūdzam precizēt Noteikumu  2.32.punkta definīciju sekojoši: “programmatūras – 

personu īsziņu pakalpojums – īsziņu pakalpojums, kas nodrošina teksta īsziņu 

nosūtīšanu, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammu vai tīmekļa saskarni, uz galalietotāja 

galiekārtu mobilā elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikas teritorijā;”.  Definīcijas 

precizējums nepieciešams, lai būtu saprotams, ka paziņojumu Regulatorā jāiesniedz tikai 

tad, ja minētais pakalpojums tiek sniegts izmantojot numurus atbilstoši starptautiskajam 

vai nacionālajam numerācijas plānam. 

2. Iebilstam 2.33.punkta definīcijai, jo piekļuves pakalpojums saturam, tai skaitā 

piekļuve televīzijas programmām, nav elektronisko sakaru pakalpojums. Eiropas 

Elektronisko  sakaru kodekss (direktīva  ES 2018/1972) nosaka, ka pakalpojums, kas 

nodrošina saturu, nav elektronisko sakaru pakalpojums. Elektronisko sakaru regulējums 

neaptver satura pakalpojumus, kas tiek sniegti caur elektronisko sakaru tīkliem, tādus kā 

satura apraide, finansiāli pakalpojumi un daži informācijas sabiedrības pakalpojumi.  

Minētā definīcija neatbilst arī Elektronisko sakaru likuma projekta definīcijai 

“elektronisko sakaru pakalpojums” un ir jālabo sekojoši: “televīzijas programmu 

izplatīšanas pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina televīzijas 

programmu signālu pārraidi līdz galalietotājam, izmantojot publisko elektronisko sakaru 

tīklu;”. 

3. Iebilstam Noteikumu 5.punktā noteiktajam termiņam - viena darba diena. Šāds īss 

termiņš ir nepamatots, lūdzam notekt termiņu ne īsāku kā piecas darba dienas. 

4. Iebilstam 12.punktā iekļautajai prasībai norādīt saziņas veidu un kontaktinformāciju 

elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā. Tā ir neloģiska prasība, ja galalietotājam būs 

nepieciešamība sazināties, tad viņš šo informāciju nemeklēs līgumā, bet gan pakalpojuma 

sniedzēja tīmekļa vietnē. Aicinām Regulatoru nenoteikt 12.punktā prasību norādīt saziņas 

veidu un kontaktinformāciju elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā, bet gan tīmekļa 

vietnē. 
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5. Starpierīču saziņas pakalpojums var tikt nodrošināts arī bez numuru izmantošanas, 

tāpēc nav pamata Noteikumu 17.punktā iekļaut prasību starpierīču saziņas pakalpojuma 

sniedzējam piešķirt galalietotājam lietošanai numuru no numerācijas diapazona, uz kuru 

šim elektronisko sakaru komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības.  

6. Iebilstam Noteikumu 18.punkta redakcijai, kas nosaka prasību nodrošināt 

informāciju pirms izsaukuma, ja piemēro tarifu, kas pārsniedz elektronisko sakaru 

komersanta attiecīgajam galalietotājam noteikto zemāko tarifu par izsaukuma minūti 

saskaņā ar galalietotāja izvēlēto tarifu plānu.  Zemākais tarifs plānā parasti ir nulle, jo 

izsaukumi uz bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem ir bezmaksas. Noteikumu 

18.punkts jāpapildina sekojoši: “18.  …  uz cita elektronisko sakaru komersanta publisko 

elektronisko sakaru tīklu ar numerācijas indeksiem 6XXXXXXX vai 2XXXXXXX piemēro 

tarifu, kas pārsniedz elektronisko sakaru komersanta attiecīgajam galalietotājam noteikto 

zemāko tarifu par izsaukuma minūti saskaņā ar galalietotāja izvēlēto tarifu plānu, neskaitot 

izsaukumus uz bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem.” 

7. Tet pozitīvi vērtē Regulatora veikto konsultāciju dokumentu publicēšanu un 

saņemto viedokļu publicēšanu pirms noteikumu izmaiņām un izsakām priekšlikumus 

papildināt konsultāciju procesu vēl ar sekojošiem etapiem:   

− Pēc publiskās konsultācijas beigām sagatavot izziņu par konsultācijā izteiktajiem 

komentāriem un iebildumiem, līdzīgi kā tas tiek darīts attiecībā uz likumprojektiem 

(Ministru kabineta kārtības ruļļa 4.pielikums); 

− Publicēt minēto izziņu un organizēt iesaistīto pušu sanāksmi, lai apspriestu 

konsultācijā izteiktos, bet vērā neņemtos vai daļēji vērā ņemtos  iebildumus.  

 

 

Ar cieņu, 

Juridiskās daļas  

Darbības atbalsta vadītāja         Ieva Smirnova 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

 

Kalnietis, 26473322 

 

 

 

 


