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Rīgā, 30.07.2021. 

Nr. TET-K-21-5853 

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 informācijas iesniegšanas noteikumiem 
elektronisko sakaru nozarē. Ar šo vēstuli iesniedzam Regulatoram papildus priekšlikumus 
un komentārus, kurus nepaspējām sagatavot uz 28.jūniju. 

1. Par noteikumu 1.pielikumu. 

Esam izskatījuši iespēju sniegt pakalpojumu ieņēmumu informāciju dalījumā f iziska 

persona/juridiska persona un domājam, ka tas ir iespējams, taču pieļaujam, ka praksē 

gatavojot informāciju par kādu pakalpojumu pozīciju var atklāties, ka nav iespējams 

informāciju iegūt minētajā dalījumā. 

2. Par noteikumu 5.pielikumu. 

2.1. Iebilstam kolonnas “Galalietotājs adresē (fiziska persona/juridiska persona)” 

iekļaušanai 5.pielikumā. Ģeogrāfiskās apsekošanas mērķis ir iegūt informāciju par 

platjoslas interneta pakalpojuma pieejamību, nevis par galalietotājiem adresēs. Informācija 

par abonentu fizisku personu vai juridisku personu adresē nav nepieciešama platjoslas 

pieejamības datubāzei. Šādas informācijas vākšanu ģeogrāfiskajā apsekošanā neparedz 

BEREC vadlīnijas “BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments” 

un šādu informāciju arī nespēsim sniegt. Lūdzam svītrot no 5.pielikuma kolonnu 

“Galalietotājs adresē (fiziska persona/juridiska persona)”. 

2.2. Iebilstam kolonnas “Juridiskas personas tips” iekļaušanai 5.pielikumā. 

Ģeogrāfiskās apsekošanas mērķis ir iegūt informāciju par platjoslas interneta pakalpojuma 

pieejamību, nevis par galalietotājiem adresēs. Informācija par juridiskās personas tipu  

adresē nav nepieciešama platjoslas pieejamības datubāzei. Šādas informācijas vākšanu 

ģeogrāfiskajā apsekošanā neparedz BEREC vadlīnijas “BEREC Guidelines on 

Geographical surveys of network deployments” un šādu informāciju arī nespēsim sniegt. 

Lūdzam svītrot no 5.pielikuma kolonnu “Juridiskas personas tips”. 

2.3. Iebilstam kolonnas “Cits elektronisko sakaru pakalpojums adresē” iekļaušanai 

5.pielikumā. Ģeogrāfiskās apsekošanas mērķis ir iegūt informāciju par platjoslas interneta 

pakalpojuma pieejamību, nevis par citiem galalietotāju izmantotiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem adresēs. Informācija par citiem izmantotiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem adresē nav nepieciešama platjoslas pieejamības datubāzei Šādas 

informācijas vākšanu ģeogrāfiskajā apsekošanā neparedz BEREC vadlīnijas “BEREC 

Guidelines on Geographical surveys of network deployments” un šādu informāciju arī 

nespēsim sniegt. Lūdzam svītrot no 5.pielikuma kolonnu “Cits elektronisko sakaru 

pakalpojums adresē”. 
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2.4.  5.pielikums mūsu uzņēmuma gadījumā paredz ļoti apjomīgas informācijas 

sagatavošanu – par vairākiem simtiem tūkstošu adrešu. Šādas informācijas sagatvošana 

ir iespējama tikai automātiski iegūstot to no kādas uzņēmuma rīcībā esošas datu sistēmas. 

Diemžēl uzņēmuma rīcībā nav vienas tādas  datu sistēmas, kurā būtu visa ģeogrāfiskās 

apsekošanai nepieciešamā informācija, tāpēc praktiski būs iespējams sagatavot un 

iesniegt tikai sekojošu informāciju: 

− Pieslēguma adrese; 

− Pieslēguma statuss; 

− Pieslēguma tehnoloģija; 

− Lejupielādes maksimālais ātrums; 

− Ļoti augstas veiktspējas tīkls (VHCN) adresē. 

Praktiski nespēsim sagatavot un iesniegt par adresēm sekojošu informāciju:  

− Galalietotājs adresē (fiziska persona/juridiska persona) ; 

− Juridiskas personas tips; 

− Lejupielādes minimālais ātrums; 

− Augšupielādes maksimālais ātrums; 

− Augšupielādes minimālais ātrums; 

− Cits elektronisko sakaru pakalpojums adresē. 

3. Par noteikumu 6.pielikumu.  

3.1. Kā jau rakstījām, tad SIA “Tet” procesi nav tā organizēti, ka gada pirmajā mēnesī 

(janvārī) tiek sagatavoti visa gada elektronisko sakaru tīklu izbūves plāni. Uz gada 

1.februāri mēs varēsim sniegt tikai ierobežota apjoma info par tīklu izbūves plāniem vai arī 

vispār nekādu info par adresēm. Tīklu izbūves uzņēmumā galvenokārt tiek plānotas gada 

otrā ceturkšņa sākumā un plānotās izbūves ir faktiski zināmas tikai neilgu laiku pirms 

projekta realizācijas uzsākšanas  tad, kad apstiprināts finansējums konkrētam projektam 

un ir vienošanās ar attiecīgo darbu veicējiem.  

3.2. Tīklu izbūves procesi ir atkarīgi no dažādiem ārējiem faktoriem, kurus nevar 

paredzēt un kontrolēt. Vairumā gadījumu tīkla izbūvju reālie sākuma un beigu datumi 

atšķiras no sākumā plānotajiem, tāpēc 6.pielikumā norādītie termiņi būs orientējoši, jo 

precīzus datumus nevarēsim paredzēt. 

3.3. Ņemot vērā iepriekš minēto, piedāvājam noteikt, ka informāciju par plānoto 

elektronisko sakaru tīklu izbūvi jāsniedz divreiz gadā. 

 

 

Ar cieņu, 

Juridiskās daļas  

Direktors           Toms Meisītis 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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