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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

 

Rīgā,                                                                                             Datums skatāms laika zīmogā 

Nr.2-1.1/50 

 

Par informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē 

 

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

komisijas (turpmāk – Regulators) 2021. gada 27. maija konsultāciju dokumentu “Par 

informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē” (turpmāk – Projekts) un 

sniedz sekojošus priekšlikumus un komentārus. 

1. Tele2 lūdz precizēt Projektu un noteikt, ka elektronisko sakaru komersanti informāciju par 

2021. gadu iesniedz pēc šobrīd spēkā esošās kārtības, savukārt Projektā paredzēto informācijas 

iesniegšanas kārtību elektronisko sakaru komersanti sāk pielietot datiem par 2022. gadu. 

Ņemot vērā to, ka Projekts paredz izmaiņas iesniedzamās informācijas saturā, elektronisko 

sakaru komersantiem būs nepieciešams veikt izmaiņas savās sistēmās, lai sagatavotu 

iesniedzamos datus. Daļa no Regulatoram iesniegtās informācijas par 2021. gadu tiks sniegta 

pēc šobrīd spēkā esošās kārtības, tāpēc loģiski būtu to attiecināt uz visiem 2021. gada datiem. 

2. Tele2 iebilst pret Projekta 7. punktu un lūdz to izslēgt. 

Informācija par esošajā kalendārajā gadā plānoto elektronisko sakaru tīklu izbūvi ir 

komercnoslēpums, kura izpaušana negatīvi ietekmētu elektronisko sakaru komersanta 

konkurētspēju. Tāpat mobilo sakaru operatori elektronisko sakaru tīklu būvniecības procesā 

joprojām ļoti bieži saskaras ar dažādiem šķēršļiem, kā rezultātā Regulatoram iesniegtā 

informācija par esošajā kalendārajā gadā plānoto elektronisko sakaru tīklu izbūvi būs neprecīza 

un neatbildīs reālajai situācijai gada beigās. Būvniecības projekti, Saskaņā ar Būvniecības 

noteikumiem un tiem pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, tiek ievietoti elektroniskajā 

Būvniecības informācijas sistēmā, savukārt ierīkošanas projekti- VAS “Elektroniskie sakari” 

informācijas sistēmās. Minētajās sistēmās ir atrodami dati par būvniecības projektu 

apstiprināšanu un objektu nodošanu ekspluatācijā. Šie dati visprecīzāk atbilst reālajai situācijai, 

tāpēc Regulatoram būtu jārod iespēja tos izmantot. Ja paralēli tiks ieviesta arī Regulatora 

plānotā sistēma par esošajā kalendārajā gadā plānoto elektronisko sakaru tīklu izbūvi, tā nespēs 

sniegt plānoto labumu, taču radīs papildu slogu elektronisko sakaru komersantiem. 
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