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27.09.2022.   Nr. 184  
  (prot. Nr.40, 6.p) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Tet” aprēķināto 2021.gada universālā 
pakalpojuma saistību tīro izmaksu 
apstiprināšanu 
 

 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 
31.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tet”, vienotais reģistrācijas numurs: 
40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – SIA „Tet”)1, 
2022.gada 31.augusta iesniegumu Nr.TET-K-22-7517 „Par 2021.gadā sniegtā universālā 
pakalpojuma tīro izmaksu ziņojumu” (turpmāk – Iesniegums). 
 
Regulators konstatē 
 
1. SIA „Tet” Iesniegumā lūdz apstiprināt aprēķinātās 2021.gada universālā pakalpojuma 

saistību tīrās izmaksas 358 995,20 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit pieci euro divdesmit centi) apmērā. 

2. Iesniegumam pievienots SIA „Tet” universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu 
ziņojums par 2021.pārskata gadu (turpmāk – Izmaksu ziņojums). 

3. Saeima 2022.gada 14.jūlijā pieņēma Elektronisko sakaru likumu (turpmāk – Likums), kas 
stājās spēkā 2022.gada 29.jūlijā. Likuma pārejas noteikumu 4.punkts noteic, ka līdz 
Regulatora lēmuma par universālā pakalpojuma saistībām spēkā stāšanās dienai, bet ne 
ilgāk kā līdz 2022.gada 31.oktobrim, piemērojamas Likuma spēkā stāšanās brīdī spēkā 
esošās Regulatora noteiktās universālā pakalpojuma saistības. Līdz universālā 
pakalpojuma saistību pārskatīšanai vai līdz 2022.gada 31.oktobrim spēkā esošo universālā 
pakalpojuma saistību tīrās izmaksas kompensē no valsts budžeta. Likumā noteiktā 
universālā pakalpojuma saistību finansēšanas kārtība attiecas tikai uz tām universālā 
pakalpojuma saistībām, kuras Regulators noteicis Likumā noteiktajā kārtībā. Izrietoši, 
izskatot Iesniegumu un Izmaksu ziņojumu, ir piemērojams Elektronisko sakaru likums 
(redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022.gada 28.jūlijam) (turpmāk – Elektronisko sakaru 

 
1 Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju 2019.gada 1.aprīlī sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Lattelecom” mainīts nosaukums pret sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tet”. 
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likums) un uz tajā ietverto deleģējumu pamata izdotie ārējie normatīvie akti.  
4. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 64.panta pirmo daļu, lai visā Latvijas teritorijā 

nodrošinātu universālā pakalpojuma sniegšanu, Regulators elektronisko sakaru 
komersantam nosaka universālā pakalpojuma saistības. 

5. Ar Regulatora 2006.gada 27.decembra lēmumu Nr.316 „Par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Lattelecom” universālā pakalpojuma sniegšanu 2007.gadā”, 2007.gada 
24.janvāra lēmumu Nr.12 „Par universālā pakalpojuma saistībām”, 2007.gada 6.jūnija 
lēmumu Nr.163 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” universālā 
pakalpojuma sniegšanu 2007.gadā”, 2007.gada 21.decembra lēmumu Nr.616 „Par 
universālā pakalpojuma saistībām”, 2008.gada 10.septembra lēmumu Nr.285 „Par 
universālā pakalpojuma saistībām”, 2009.gada 7.decembra lēmumu Nr.427 „Par 
universālā pakalpojuma saistībām”, 2013.gada 4.decembra lēmumu Nr.232 „Par 
universālā pakalpojuma saistībām elektronisko sakaru nozarē” un 2016.gada 15.decembra 
lēmumu Nr.168 „Par universālā pakalpojuma saistībām elektronisko sakaru nozarē” 
(turpmāk – Lēmumi) SIA „Tet” noteiktas universālā pakalpojuma saistības. 

6. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta otro daļu elektronisko sakaru komersants, 
kuram ir noteiktas universālā pakalpojuma saistības, aprēķina universālā pakalpojuma 
saistību tīrās izmaksas saskaņā ar Regulatora noteikto universālā pakalpojuma saistību 
tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku. 

7. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta trešo daļu Regulators apstiprina 
universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un 
elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās 
izmaksas. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz universālo pakalpojumu, 
nodrošina, ka universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts 
revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.  

8. Regulatora 2017.gada 6.jūlija lēmums Nr.1/20 „Universālā pakalpojuma saistību tīro 
izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika” (turpmāk – Metodika) nosaka kārtību, 
kādā universālā pakalpojuma sniedzējs aprēķina un nosaka universālā pakalpojuma 
saistību tīrās izmaksas. 

9. Atbilstoši Metodikas 3.punktam Regulators, izvērtējot universālā pakalpojuma saistību 
tīrās izmaksas, ņem vērā tirgus priekšrocības, kādas ir universālā pakalpojuma sniedzējam 
elektronisko sakaru nozarē.  

10. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturto daļu tīrās izmaksas, kas izriet no 
universālā pakalpojuma saistību izpildes, kompensē saskaņā ar noteikto kompensācijas 
mehānismu, ja elektronisko sakaru komersants, kas sniedz universālo pakalpojumu, 
pierāda, ka ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un universālā pakalpojuma saistību 
izpilde rada zaudējumus. 

11. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta piekto daļu zaudējumus, kas izriet no 
universālā pakalpojuma saistību izpildes, nekompensē, ja universālā pakalpojuma 
saistības rada arī papildu ieguvumu un tas pārsniedz netaisnīga apgrūtinājuma radītos 
zaudējumus. 

12. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 66.panta pirmo daļu, lai kompensētu universālā 
pakalpojuma saistību tīrās izmaksas, izveido universālā pakalpojuma fondu vai citu 
finansēšanas un kompensācijas mehānismu.  

13. Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 4.punktu līdz universālā pakalpojuma saistību 
pārskatīšanai vai līdz 2022.gada 31.oktobrim spēkā esošo universālā pakalpojuma saistību 
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tīrās izmaksas kompensē no valsts budžeta. 
14. Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 26.panta otro daļu 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – elektronisko sakaru komersants, tai skaitā universālā 
pakalpojuma sniedzējs, kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā 
pakalpojuma veidam un minētā uzskaite kopējā grāmatvedības uzskaitē ir nodalīta. 

15. Elektronisko sakaru komersanti, tai skaitā universālā pakalpojuma sniedzējs, izmaksas par 
katru sabiedriskā pakalpojuma veidu aprēķina atbilstoši Regulatora 2013.gada 
19.decembra lēmumam Nr.1/40 „Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu 
aprēķināšanas un attiecināšanas metodika”, kas noteic kārtību, kādā elektronisko sakaru 
komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram Regulators ir noteicis saistību ievērot šo 
metodiku, veic izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kurus tas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū, kurā tam 
noteikta būtiska ietekme un saistība ievērot šo metodiku. 

16. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Potapoviča un 
Andersone”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003612562, juridiskā adrese: Ūdens iela 
12–45, Rīga, LV-1007, ir veikusi Izmaksu ziņojuma pārbaudi saskaņā ar Revīzijas 
pakalpojumu likumu un Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas 
standartiem un 2022.gada 29.jūlijā sniegusi zvērināta revidenta ziņojumu ar atzinumu. 
Minētajā ziņojumā norādīts, ka Izmaksu ziņojums un tajā ietvertais universālā 
pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķins, ieskaitot aprēķinā ietvertās summas un 
rādītājus, sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par universālā pakalpojuma saistību 
tīrajām izmaksām un ir aprēķināts saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā un Metodikā 
noteikto. 

17. Saskaņā ar Metodikas 2.2.apakšpunktu universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas ir 
izmaksas, kas veidojas kā starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas universālā 
pakalpojuma sniedzējam rodas, sniedzot universālo pakalpojumu, atšķirībā no izmaksām, 
kad universālais pakalpojums netiek sniegts.  

18. SIA „Tet” 2021.gadā bija vienīgais universālā pakalpojuma sniedzējs, kuram saskaņā ar 
Lēmumiem ir noteiktas universālā pakalpojuma saistības. Līdz ar to tikai SIA „Tet” ir 
papildu izmaksas un zaudējumi, kas izriet no universālā pakalpojuma saistību izpildes. 

19. SIA „Tet” pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes 
sēdē, kurš piekrita pieņemamajam lēmumam.  

 
Regulators secina 
 
1. Regulators, lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma 64.panta pirmajā un trešajā daļā, 

65.panta otrajā un trešajā daļā noteikto, izmantojot efektīvu, objektīvu, caurredzamu un 
vienlīdzīgu saistību noteikšanas kārtību, ir noteicis universālā pakalpojuma saistības 
SIA „Tet”. Turklāt Regulators ir noteicis Metodiku, kura SIA „Tet” ir iepriekš zināma un 
publiski pieejama un saskaņā ar kuru tai jāaprēķina universālā pakalpojuma saistību tīrās 
izmaksas. 

2. Universālā pakalpojuma sniedzējs izmaksas katram sabiedriskā pakalpojuma veidam, tai 
skaitā universālajā pakalpojumā iekļautajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, 
aprēķina tāpat kā jebkurš cits elektronisko sakaru komersants – normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

3. Regulators, izvērtējot un pārbaudot SIA „Tet” Iesniegumā un Izmaksu ziņojumā norādīto 
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informāciju, secina, ka SIA „Tet” iesniegusi Regulatoram 2021.gada universālā 
pakalpojuma saistību tīro izmaksu pamatojumu saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 
65.panta otro un trešo daļu.  

4. Saskaņā ar Metodikas 10.punktu universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 
universālā pakalpojuma sniedzējs aprēķina kā universālā pakalpojuma saistību 
nodrošināšanas tīro izmaksu summu, atņemot nemateriālos ieguvumus. Nemateriālos 
ieguvumus aprēķina saskaņā ar Metodikas 12.punktu. SIA „Tet”  2021.gada universālā 
pakalpojuma saistību tīrās izmaksas aprēķinājusi atbilstoši Metodikai. 

5. Saskaņā ar Metodikas 14.punktu SIA „Tet” Izmaksu ziņojumam ir pievienojusi zvērinātu 
revidentu komercsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Potapoviča un 
Andersone” ziņojumu par 2021.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu 
attiecināšanu un aprēķinu.  

6. Saskaņā ar Metodikas 3.punktu Regulators, izvērtējot SIA „Tet” aprēķinātās 2021.gada 
universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas, ņem vērā tirgus priekšrocības, kādas ir 
universālā pakalpojuma sniedzējam elektronisko sakaru nozarē.  

7. SIA „Tet”, pildot universālā pakalpojuma saistības 2021.gadā – nodrošinot atlaides 
noteiktām abonentu grupām –, veidojās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. 
No universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām atskaitīti arī nemateriālie ieguvumi, 
kas aprēķināti saskaņā ar Metodikas 12.punktu.  

8. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka SIA „Tet” nodrošināja universālā pakalpojuma 
saistības 2021.gadā, Regulatoram saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta trešo 
daļu ir jāapstiprina SIA „Tet” aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA „Tet” Iesniegumu, Izmaksu ziņojumu un pamatojoties 

uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 6.panta otro daļu, 7.panta trešo daļu 
un 9.panta otro daļu, Elektronisko sakaru likuma 64.panta piekto daļu un 65.panta trešo daļu 
un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta trešo daļu un 66.panta pirmo 
daļu, 
padome nolemj: 

apstiprināt SIA „Tet” aprēķinātās 2021.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās 
izmaksas 358 995,20 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci 
euro divdesmit centi) apmērā. 
 
 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
 
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 
administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja A. Ozola 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


