
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme 

par priekšlikumu un komentāru apkopojumu par konsultāciju dokumentu par informācijas 

iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē 

 

Protokols 

Rīgā 

2021.gada 29.septembrī   Nr.10 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 

pārstāvis. 

Piedalījās: 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Tele2” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Tele2” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Tet” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “BITE Latvija” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pārstāvis; 

V.Uzvārds, VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis; 

V.Uzvārds, VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis; 

V.Uzvārds, Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta pārstāvis; 

V.Uzvārds, Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta pārstāvis. 

Protokolē:  

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis. 

Sanāksme sākas plkst. 10.00. 

Sanāksme tiek organizēta attālināti tiešsaistes režīmā ar lietojumprogrammas “Microsoft 

Teams meeting” programmnodrošinājumu. 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību.  

2. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un komentāri par priekšlikumu un komentāru 

apkopojumu par konsultāciju dokumentu par informācijas iesniegšanas noteikumiem 

elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – Noteikumu projekts).
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1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par sanāksmes 

norises kārtību un mērķi pārrunāt konsultācijas laikā saņemtos priekšlikumus un komentārus 

par Noteikumu projektu. 

Regulatora pārstāvis informē, ka uzsāk sanāksmes ierakstu protokola vajadzībām.  

Regulatora pārstāvis ekrānā dalās ar priekšlikumu un komentāru apkopojumu par konsultāciju 

dokumentu par informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē.  

2. Dalībnieku komentāri par konsultāciju dokumentu un Noteikumu projektu  

Regulatora pārstāvis iepazīstina ar galvenajām izmaiņām, kuras Regulators piedāvā veikt 

Noteikumu projektā pēc saņemtajiem priekšlikumiem, kuri ņemti vērā un aicina izteikt 

komentārus.  

V.Uzvārds, Satiksmes ministrijas pārstāvis komentē, ka ir nepieciešama informācija par 

interneta pakalpojuma galalietotāju konkrētā adresē dalījumā fiziska/juridiska persona, jo: 

1) Regulā par Eiropas Reģionālo attīstības fondu un Kohēzijas fondu1 noteiktie rādītāji 

(piekļuve un abonēšana) tiek pieprasīti dalījumā gan par mājsaimniecībām, gan par 

uzņēmumiem2, kuri regulāri jānodrošina, pildot investīciju ziņošanas prasības pret Eiropas 

Komisiju.  

2) Valsts atbalsta regulas grozījumi3 paredz to, ka pirms jebkura valsts atbalsta pasākuma 

publicēšanas ir jānodrošina minētā informācija 100x100 metru režģī. Valsts atbalsta pasākumi 

attiecas gan uz vidējo jūdzi, gan uz pēdējo jūdzi. Vienlaikus dati nepieciešami arī valsts atbalsta 

programmas izstrādes un īstenošanas prasību nodrošināšanai. 

3) Atbilstoši Elektronisko sakaru nozares attīstības plānā 2021. -2027. gadam dotajam 

uzdevumam ir nepieciešams nacionālā līmenī aktualizēt investīciju nepietiekamības 

novērtējumu, lai turpinātu risināt jautājumu par papildu investīciju piesaisti nozarei.  

Satiksmes ministrijas pārstāvis aicina saglabāt Noteikumu projekta 5.pielikuma “Informācija 

par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma fiksētā elektronisko sakaru tīklā pieejamību” 

kolonnu “galalietotājs adresē (fiziska/juridiska persona)”. 

Saistībā ar Noteikumu projekta 5.pielikuma Regulatora piedāvājumu izslēgt kolonnu 

“galalietotājs adresē (fiziska persona/juridiska persona), kā arī Noteikumu projektā noteikto 

prasību elektronisko sakaru komersantiem iesniegt informāciju par tīkla attīstības (būvniecības) 

plāniem, kā arī Satiksmes ministrijas pārstāvju pausto, notiek uzklausīšanas sanāksmes 

dalībnieku diskusija par Noteikumu projektā 5.pielikumā noteiktās informācijas iesniegšanu 

ģeogrāfiskā apsekojuma nodrošināšanai, tajā skaitā informācijas par plānotās tīkla būvniecības 

iesniegšanas nepieciešamību un pamatojumu, jo SIA “Tet”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” pārstāvji nepiekrīt detalizētas informācijas iesniegšanai. 

Regulatora pārstāvis informē, ka ņemot vērā sanāksmes dalībnieku diskusijā pausto saistībā 

ar ģeogrāfisko apsekojumu un elektronisko sakaru tīklu izbūves plāniem Noteikumu projekts  

tiks precizēts un Regulators to izsludinās otrreizējai konsultācijai.  

Regulatora pārstāvis jautā vai ir vēl citi komentāri saistībā ar priekšlikumiem, kas ņemti vērā. 

Sanāksmes dalībniekiem komentāru nav. 

 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regula (ES) 2021/1058  par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu un Kohēzijas fondu, 1. pielikums 
2 RKI 41 – Papildu mājokļi ar piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklam; RKI 42 – Papildu uzņēmumi ar 

piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklam; RKR 53 – Mājokļi, kas abonē platjoslas pieslēgumu ļoti 

augstas veiktspējas tīklam; RKR 54 – Uzņēmumi, kas abonē platjoslas pieslēgumu ļoti augstas veiktspējas 

tīklam. 
3 Komisijas 2021. gada 23. jūlija regula (ES) 2021/1237, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas 

atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 
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Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta. 

Par priekšlikumu apkopojuma tabulas 8.punktu. 

V.Uzvārds, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pārstāvis komentē, ka praksē komersants bieži 

lūdz iesniegšanas termiņu, kas ir noteikts 1.februāris, pagarināt pamatotu iemeslu dēļ, tāpēc cer, 

ka arī turpmāk Regulators iesniegšanas termiņu pagarinās, ja būs tāda nepieciešamība. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis piekrīt termiņa pagarināšanai pēc komersanta iesnieguma, 

kurā norādīts termiņa pagarinājuma pamatojums. 

Par priekšlikumu apkopojuma tabulas 9.punktu. 

Regulatora pārstāvis atgādina, ka diskusija par informācijas iesniegšanu saistībā ar plānoto 

elektronisko sakaru tīklu izbūvi jau notika, tāpēc jautā sanāksmes dalībniekiem, vai ir vēl kādi 

papildus komentāri. 

V.Uzvārds, SIA “Tele2” pārstāvis izsaka bažas par informācijas detalizāciju un izmantošanas 

mērķi, ņemot vērā komersanta komercnoslēpumu par sakaru tīklu izbūves plāniem.  

V.Uzvārds, Satiksmes ministrijas pārstāvis, min, ka ir pētīta un vērtēta citu valstu pieredze, 

un aicina komersantus izmantot datu publicēšanu kā mārketinga pasākumu iespēju. 

Par priekšlikumu apkopojuma tabulas 10.punktu. 

V.Uzvārds, SIA “BITE Latvija” pārstāvis komentē, ka papildus jautājumu nav, jo Regulatora 

viedoklis ir skaidrs. 

Par priekšlikumu apkopojuma tabulas 11.punktu. 

V.Uzvārds, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pārstāvis komentē, ka, 20 gadus strādājot 

uzņēmumā, ir mēģināts sistematizēt juridiskas un fiziskas personas, bet praksē šis dalījums tiek 

realizēts izmantojot PVN numuru. Ja ir numurs – juridiska persona, ja nav PVN numurs – fiziska 

persona. Bažas par to, ka dalījums pēc juridiskas un fiziskas personas nebūs visiem 

komersantiem vienāds un dati nebūs precīzi. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis piekrīt komersanta teiktajam, un min, ka uzskaitot rādītājus 

atbilstoši līguma slēdzēja puses identifikācijai, kas kopējo ainu fizisku un juridisku personu 

uzskaitē parādīs, un dati būs izmantojami nepieciešamajam mērķim. 

Par priekšlikumu apkopojuma tabulas 12.punktu. 

V.Uzvārds, SIA “BITE Latvija” pārstāvis neuzskata par lietderīgu visās iesniedzamajās 

atskaitēs ieviest dalījumu – fiziska un juridiska persona, jo radīs daudz papildus darba. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis komentē, ka, ja no ģeogrāfiskās informācijas varēs iegūt 

fiziskas/juridiskas personas dalījumu, tad no 3.pielikuma varēs to izslēgt, bet šobrīd dalījums 

tiek atstāts. Vienlaikus jāņem vērā, ka Eiropas Komisija ir aktualizējusi informācijas 

pieprasījumus par pakalpojumu rādītājiem mājsaimniecībām, atbilstoši Eiropas Komisijas 

stratēģijai par Eiropas gigabitu sabiedrību. 

 

Regulatora pārstāvis aicina izteikt citus jautājumus, komentārus un priekšlikumus un atgādina, 

ka Noteikumu projektam tiks izsludināta otrreizēja konsultācija.  

Citu jautājumu, komentāru un priekšlikumu nav.  

Regulatora pārstāvis pateicas sanāksmes dalībniekiem par diskusiju. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 11:03. 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs V.Uzvārds 

Protokolētāja V.Uzvārds 


