
 

 
 

 

 

Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2022.gada 28.jūlija padomes sēdē  

(prot. Nr.29.,1.p.) 
 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma 

pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi 
 

N.p.k. Konsultācijai 
nodotā projekta 

redakcija 
(konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 
priekšlikumiem vai komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai informācija par 
alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā 
punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. 
Ziņojuma par 
vairumtirdzniecības 
līmeņa balss 
savienojuma 
pabeigšanas 
individuālos 
mobilajos tīklos 
tirgus analīzes 
12.2.4. sadaļa, 
12.3.2. sadaļas 
4.punkts, 
12.3.3. sadaļa, 
12.3.4. sadaļa un 
secinājumu sadaļa 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
norāda, ka: 
„Regulators 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.” 
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
iebilst pret: 
„12.2.4. sadaļas „Tarifu regulēšanas un 
izmaksu aprēķināšanas saistības” 
saturu attiecībā uz „pārējiem ar balss 

Ņemts vērā. 
 
Regulators papildināja Ziņojumu par 
vairumtirdzniecības līmeņa balss 
savienojuma pabeigšanas individuālos 
mobilajos tīklos tirgus analīzi ar sarakstu, 
kurā tika norādīti pakalpojumi, kas tiek 
iekļauti savienojumu pabeigšanas tarifā, 
kā arī norādīja papildpakalpojumu, kurš 
netiek iekļauts savienojumu pabeigšanas 
tarifā un uz kuru attiecas tarifu 
regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas 
saistības saistīto pienākumu kopums. 

Deleģētajā regulā (ES) 2021/654 noteiktajā 
savienojumu pabeigšanas tarifā ir iekļautas 
jebkuras izmaksas, kas saistītas ar 
izsaukuma maršrutēšanu operatora 
elektronisko sakaru tīklā no 
starpsavienojuma punkta (fiziska vai loģiska) 
līdz galalietotāja tīkla pieslēguma punktam, 
tai skaitā: 
1. starpsavienojuma projekta izstrādes, 

līguma noslēgšanas un grozījumu 

veikšanas izmaksas; 

2. starpsavienojuma punkta un plūsmas 

termināla/porta ierīkošana, pieslēgšana 

un abonēšana, tai skaitā konfigurācija; 

3. starpsavienojuma punkta un plūsmas 

termināla/porta uzturēšana, tai skaitā 

aparatūras, tīkla elementu un 

programmatūras uzturēšana; 

4. numerācijas resursu un izsaukumu 

apkalpošana, tai skaitā tarificēšana, 



 

 

savienojuma pabeigšanu 
starpsavienojumu pakalpojumiem”. 
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
ierosina: 
„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 Deleģētās regulas 
(ES) 2021/654 Preambulas 6.punktā 
noteiktajās izmaksās, par kurām balss 
savienojuma pabeigšanas 
pakalpojumu sniedzējs nedrīkst iekasēt 
nekādas citas papildu maksas.” 
„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 ..” 
 

noslodzes uzraudzība, media servera 

uzturēšana, sesijas kontroles 

nodrošināšana, standarta kvalitātes 

prasībām nepieciešamā audio kodeka 

nodrošināšana u.tml. pakalpojumi, kas 

nepieciešami numerācijas resursu un 

izsaukumu apkalpošanai; 

5. numerācijas diapazonu atvēršana;  

6. testi; 

7. starpsavienojuma punkta publiskas IP 

adreses pieejamības nodrošināšana 

Internet tīklā interneta protokolu 

starpsavienojuma gadījumā. 

Papildpakalpojums, kas nav iekļauts 
savienojuma pabeigšanas tarifā, bet ir 
nepieciešams starpsavienojuma 
nodrošināšanā: 
• starpsavienojuma līnijas ierīkošana, 

pieslēgšana un abonēšana, t.i., 
savienojums no viena komersanta 
starpsavienojuma punkta līdz otra 
komersanta starpsavienojuma punktam. 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

1. 
Ziņojuma par 
vairumtirdzniecības 
līmeņa balss 
savienojuma 
pabeigšanas 
individuālos 
mobilajos tīklos 
tirgus analīzes 2.1.1 
sadaļa, 
12.3.2. sadaļa un 
secinājumu sadaļa 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
norāda, ka: 
„Konsultāciju dokumentā nav 
saprotams un skaidri noteikts LMT 
uzlikto saistību un pienākumu apjoms. 
Proti, Konsultāciju dokumenta sadaļas 
par savienojumu pabeigšanas tirgus 
pirmās kārtas analīzi un rezultātiem 
2.1.1.punktā norādītas LMT pirmajā 
tirgus analīzes kārtā piemērotās 
saistības un pienākumi. Tālāk 

Nav ņemts vērā. 
 
Ar Regulatora 2021.gada 17.jūnija 
lēmumu Nr.70 „Par balss savienojuma 
pabeigšanas publiskajā mobilajā telefonu 
tīklā tarifa augšējās robežas atcelšanu” no 
2021.gada 1.jūlija tika atcelts Regulatora 
2006.gada 13.oktobra lēmuma Nr.257 
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Latvijas Mobilais Telefons” būtisku 
ietekmi balss savienojumu pabeigšanas 

Ziņojuma par vairumtirdzniecības līmeņa 
balss savienojuma pabeigšanas individuālos 
mobilajos tīklos tirgus analīzes 2.1.1 sadaļas 
un 12.3.2. sadaļas redakcija bez izmaiņām. 



 

 

Konsultāciju dokumenta tekstā 
12.3.2.punktā (49. lpp.) Regulators 
norāda, ka, ņemot vērā Savienojumu 
pabeigšanas tirgus analīzes rezultātus, 
Regulators neuzskata, ka ir 
nepieciešams grozīt vai atcelt „Latvijas 
Mobilais Telefons” SIA, SIA „Tele2” un 
SIA „BITE Latvija” ar Lēmumu Nr.257, 
Lēmumu Nr.258 un Lēmumu Nr.49 
noteiktās saistības, pienākumus vai 
noteikt jaunas saistības, pienākumus. 
Taču tekstā, gluži pretēji, tiek noteiktas 
un uzskaitītas jaunas saistības un 
pienākumi attiecīgajiem 
komersantiem.” 
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
ierosina: 
„atcelt LMT ar Lēmumu Nr.257 
noteiktās saistības un to vietā 
12.3.2.punktā iekļaut jaunās saistības, 
kuras ir norādītas Konsultācijas 
dokumenta secinājumos.” 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Latvijas Mobilais Telefons” individuālajā 
publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū” 5., 
6. un 7.punkts daļā par balss savienojumu 
pabeigšanu SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” individuālajā publiskajā 
mobilajā telefonu tīklā.  
Regulatora 2021.gada 17.jūnija lēmums 
Nr.70 tika pieņemts, balstoties uz EK 
2020.gada 18.decembra Deleģēto regulu 
(ES) 2021/654, ar kuru tika noteikts 
vienots maksimālais Savienības mēroga 
mobilā balss savienojuma pabeigšanas 
tarifs un vienots maksimālais Savienības 
mēroga fiksētā balss savienojuma 
pabeigšanas tarifs. 
Ziņojumā par vairumtirdzniecības līmeņa 
balss savienojuma pabeigšanas 
individuālos mobilajos tīklos tirgū 
Regulators nav noteicis jaunas saistības 
vai atcēlis esošās saistības „Latvijas 
Mobilais Telefons” SIA. 

III. Citi priekšlikumi un komentāri 

1.  
Konkurences padome 

Konkurences padome piekrīt 
Regulatora norādītajai tirgus definīcijai, 
tirgus analīzes rezultātiem, kā arī 
komersantiem piemērojamām 
saistībām. 

 Redakcija bez izmaiņām. 

 

 
Dana Radionova, +371 67097270 

dana.radionova@sprk.gov.lv 
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