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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
Ūnijas iela 45, 
Rīga, LV-1039 
sprk@sprk.gov.lv 
 

 
 
Rīgā, 2021.gada 4.oktobrī 
Nr.1361/JN 
 
Par konsultāciju dokumentiem “Par ziņojumu par tirgus analīzi” 
 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA (turpmāk – LMT) ir iepazinies ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) sagatavotajiem konsultāciju 
dokumentiem: 
1) konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss 
savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi; 
2) konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu 
pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi. 

Par konsultāciju dokumentu par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss 
savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi (turpmāk - 
mobilā tīkla tirgus analīze) 

Mobilā tīkla tirgus analīzē 12.2.4. sadaļā Regulators pamatoti norāda, ka tarifu 
regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistība daļā par balss savienojuma 
pabeigšanas tarifiem netiek regulēta kopš 2021.gada 1.jūlija, atbilstoši EK 2020.gada 
18.decembra Deleģētai regulai (ES) 2021/654, ar kuru papildināta Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972, nosakot vienotu maksimālo Savienības mēroga 
mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu maksimālo Savienības mēroga 
fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu (turpmāk - Deleģētā regula (ES) 
2021/654). 

Tomēr Regulators mobilā tīkla tirgus analīzes 12.2.4. sadaļā nepiemin būtisku tarifu 
regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības regulējumu. Šis regulējums iekļauts 
Deleģētās regulas (ES) 2021/654 Preambulas 6.punktā, kurā noteikts, ka balss 
savienojuma pabeigšanas pakalpojumu sniedzējs nedrīkst iekasēt nekādas citas 
maksas, izņemot konkrētos tarifus, kas noteikti šajā regulā attiecībā uz pilnu zvana 
savienojuma pabeigšanas pakalpojumu, ko tas sniedz lietotājam viņa tīklā.  

1. LMT iebilst pret Mobilā tīkla tirgus analīzes 12.2.4. sadaļas “Tarifu regulēšanas un 
izmaksu aprēķināšanas saistības” saturu attiecībā uz “pārējiem ar balss savienojuma 
pabeigšanu starpsavienojumu pakalpojumiem (turpmāk – “starpsavienojuma 
papildpakalpojumi”). 

Deleģētā regula (ES) 2021/654 nosaka ne tikai vienotu maksimālo Savienības mēroga 
mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu maksimālo Savienības mēroga 
fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu, bet arī paredz to, ka netiek iekasētas 
nekādas citas papildmaksas, tajā skaitā par “starpsavienojuma papildpakalpojumiem”.  

Atbilstoši Eiropas Komisijas mājaslapā pieejamajam skaidrojumam1 izmaksu pozīcijas, 
kas saistītas ar  starpsavienojuma papildpakalpojumiem,  kā fiksētajos, tā mobilajos 
tīklos iekļaujamas starpsavienojuma pabeigšanas tarifā. Skaidrojumā arī uzskaitīti 
piemēri šīm pozīcijām - tīkla CapEx: tīkla elementu iegādes izmaksas un citas izmaksas, 
kas nepieciešamas aprīkojuma uzstādīšanai, ar to saistītās kapitāla izmaksas, tīkla 

 
1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/faq-union-wide-maximum-fixed-and-mobile-termination-rates-eurorates 
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OpEx: tīkla elementu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, vairumtirdzniecības 
izmaksas: īpašas izmaksas, kas vajadzīgas, lai sniegtu pakalpojumus, kuros iesaistīti 
trešo pušu operatori (ar norēķiniem saistītas izmaksas, līgumu pārvaldības izmaksas, 
regulēšanas izmaksas) u.tml.  

Līdz ar to lūdzam  papildināt 12.2.4. sadaļu ar Deleģētās regulas (ES) 2021/654 
Preambulas 6. punktam atbilstošu noteikumu un norādīt, ka ar balss savienojuma 
pabeigšanu saistītie starpsavienojuma pakalpojumi ietilpst ar Deleģētās regulas (ES) 
2021/654 Preambulas 6.punktā noteiktajās izmaksās, par kurām balss savienojuma 
pabeigšanas pakalpojumu sniedzējs nedrīkst iekasēt nekādas citas papildu maksas.  

Praksē, iepazīstoties ar balss savienojuma pabeigšanas pakalpojumu sniedzēju 
publiskotajos cenrāžos pieejamo informāciju, esam konstatējuši, ka operatori turpina 
norādīt šādu “starpsavienojumu papildpakalpojumu” maksas, kuras atbilstoši Deleģētās 
regulas (ES) 2021/654 nedrīkst iekasēt kopš šī regulējuma spēkā stāšanās. Mobilā tīkla 
tirgus analīzes 12.2.4. sadaļā, kā arī sekojošās daļās iekļautā tarifu regulēšanas un 
izmaksu aprēķināšanas saistība “starpsavienojuma papildpakapojumiem” ir pretrunā ar  
Deleģētās regulas (ES) 2021/654  normām, jo uzliek pienākumu uzturēt maksas, kuras 
Deleģētā regula (ES) 2021/654 nepieļauj. 

2. Līdz ar to attiecīgi ir precizējami mobilā tīkla tirgus analīzes 12.3.2. sadaļas 4.punkts, 
12.3.3., 12.3.4. sadaļas un attiecīgi papildināma 13.sadaļa ar atbilstošu secinājumu 
par  pienākumu balss savienojuma pabeigšanas pakalpojumu sniedzējiem, balss 
savienojuma pabeigšanu saistītos starpsavienojuma papildpakalpojumu izmaksas 
iekļaut konkrētajā tarifā, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2021/654 attiecībā uz pilnu 
zvana savienojuma pabeigšanas pakalpojumu. 

 

Par konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa 
savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos 
tirgus analīzi (turpmāk - Konsultāciju dokuments) 

Konsultāciju dokumentā par fiksētā tīkla tirgus analīzi 13.1 sadaļas 4.punktā Regulators 
pamatoti norāda, ka tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistība daļā par 
balss savienojuma pabeigšanas tarifiem netiek regulēta kopš 2021.gada 1.jūlija, 
atbilstoši EK 2020.gada 18.decembra Deleģētai regulai (ES) 2021/654, ar kuru 
papildināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972, nosakot vienotu 
maksimālo Savienības mēroga mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu 
maksimālo Savienības mēroga fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu (turpmāk - 
Deleģētā regula (ES) 2021/654). 

Tomēr Regulators ne konkrētajās BIT komersantiem piemērojamo saistību  sadaļās, ne 
atsevišķi Konsultāciju dokumentā nepiemin būtisku tarifu regulēšanas un izmaksu 
aprēķināšanas saistības regulējumu. Šis regulējums iekļauts Deleģētās regulas (ES) 
2021/654 Preambulas 6.punktā, kurā noteikts, ka balss savienojuma pabeigšanas 
pakalpojumu sniedzējs nedrīkst iekasēt nekādas citas maksas, izņemot konkrētos 
tarifus, kas noteikti šajā regulā attiecībā uz pilnu zvana savienojuma pabeigšanas 
pakalpojumu, ko tas sniedz lietotājam viņa tīklā. 

LMT iebilst, ka ne konkrēto BIT komersantu regulēšanas un aprēķināšanas saistībā 
(13.1. sadaļas 4.punktā), ne pārējo BIT komersantu saistībās (13.2. sadaļā), ne 
saistībās, kuras nepieciešams noteikt komersantiem, kuri nesen ienāca tirgū 
(13.3.sadaļā), ne secinājumu daļā un konsultāciju dokumentā kopumā nav iekļauts 
Deleģētās regulas (ES) 2021/654 Preambulas 6.punktā paredzētais. Skatīt arī LMT 
iebildumu argumentāciju par mobilā tīkla tirgus analīzi (1.punktu).   

Lūdzam Regulatoru papildināt attiecīgās sadaļas - 13.1. sadaļu, 13.2. sadaļu, 
13.3.sadaļu, attiecīgo secinājumu daļu ar saistībām balss savienojuma pabeigšanas 
pakalpojuma sniedzējiem balss savienojuma pabeigšanu saistīto starpsavienojuma 
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pakalpojumu izmaksas iekļaut konkrētajā tarifā, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 
2021/654 attiecībā uz pilnu zvana savienojuma pabeigšanas pakalpojumu. 

 

Ar cieņu, 

 

Prezidents 

Valdes priekšsēdētājs                      Juris Binde 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
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