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Ievads
Atbilstoši Regulā par piekļuvi atvērtam internetam* noteiktajam SPRK nodrošina atvērta
interneta principu ievērošanu un līdz ar to uzrauga komersantu sniegtā publiskā interneta
piekļuves pakalpojuma (interneta pakalpojums) atbilstību Regulas par piekļuvi atvērtam
internetam prasībām. Lai nodrošinātu atvērta interneta prasību uzraudzību, SPRK nosaka
minimālās kvalitātes prasības attiecībā uz interneta pakalpojumu, nodrošina pakalpojumu
kvalitātes tehnisko uzraudzību, veic lietotāju sūdzību analīzi, kā arī veic komersantu aptauju par
darbības atbilstību Regulā par piekļuvi atvērtam internetam noteiktajam.
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Kopsavilkums par atvērta interneta prasību uzraudzību

*2015. gada 25. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam
internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un
pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā;
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Minimālās kvalitātes prasības
Vispārējās atļaujas noteikumos* ir noteiktas prasības elektronisko sakaru komersantiem, kas
sniedz interneta pakalpojumu attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā (līgums)
iekļaujamo informāciju:

Fiksētais internets

 Minimālais garantētais
pieslēguma ātrums (1)
 Maksimālais (reklamētais)
pieslēguma ātrums (2)
 Parasti pieejamais pieslēguma

Mobilais internets

 Minimālais garantētais
pieslēguma ātrums (4)
 Maksimālais (reklamētais)
pieslēguma ātrums (5)

ātrums (3)

Minimālais garantētais pieslēguma ātrums ir ātrums, zemāk par kuru visā diennakts laikā
pieslēguma ātrums kristies nedrīkst. Parasti pieejamais pieslēguma ātrums ir vidējais
pieslēguma ātrums, kāds lietotājiem ir pieejams pastāvīgi visas diennakts laikā, savukārt
maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums ir vidējais pieslēguma ātrums, kāds
galalietotājiem pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot lielākās noslodzes stundas (parasti
vakara stundas, kad interneta pakalpojumu lieto vislielākais lietotāju skaits). Papildus
Vispārējās atļaujas noteikumos ir noteikts, ka parasti pieejamo un maksimālo reklamēto
pieslēguma ātrumu komersants var norādīt gan kā skaitlisku vērtību, gan diapazona formātā.
SPRK ieskatā, kā arī ņemot vērā veiktos izlases un sērijveida interneta pakalpojuma kvalitātes
mērījumus, diennakts laikā ir iespējamas ievērojamas novirzes pieslēguma ātruma vērtībās,
tādējādi bieži vien diapazona formātā norādītas ātruma vērtības sniedz skaidrāku izpratni par
pieejamā pakalpojuma faktiskajiem kvalitātes rādītājiem.
Latvijā minimālās prasības attiecībā uz interneta pakalpojumu tika ieviestas jau pirms Regulas
par piekļuvi atvērtam internetam stāšanās spēkā, un šīs prasības joprojām ir spēkā.

*Vispārējās atļaujas noteikumi – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 20. decembra lēmums Nr. 1/35
“Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē”;
1. Minimālais garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks kā 20% no elektronisko
sakaru pakalpojumu līgumā norādītā maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma skaitliskās vērtības vai ātruma diapazona
augšējās robežas;
2. Maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma skaitliskā vērtība vai ātruma diapazons, kas raksturo faktisko galalietotājam
nodrošināto pieslēguma ātrumu vai ātruma diapazonu (augšupielādes un lejupielādes), kurš galalietotājam pieejams
pastāvīgi diennakts laikā, izņemot vislielākās noslodzes stundas vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru
pakalpojumu saņemšanu;
3. Parasti pieejamā pieslēguma ātruma skaitliskā vērtība vai ātruma diapazons (augšupielādes un lejupielādes), kas raksturo
pieslēguma ātrumu vai ātruma diapazonu, kurš galalietotājam pieejams pastāvīgi visā diennakts laikā, ieskaitot vislielākās
noslodzes stundas, kurš var sakrist ar maksimālo (reklamēto) pieslēguma ātruma skaitlisko vērtību vai ātruma diapazonu un
kura skaitliskā vērtība vai ātruma diapazona zemākā robeža nav zemāka par minimālo garantēto pieslēguma ātrumu;
4. Minimālais garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks kā platjoslas pieslēguma
ātruma zemākā robeža (256 kbit/s);
5. Maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma skaitliskā vērtību vai ātruma diapazons, kas raksturo galalietotājam faktiski
pieejamo maksimālo pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes).
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Kvalitātes tehniskā uzraudzība un mērījumu rezultātu atbilstība
SPRK pastāvīgi nodrošina mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzību, veicot kvalitātes
mērījumus. Fiksētā interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumi tiek veikti vienīgi sūdzību
gadījumos.
Izlases un sērijveida
mērījumi
Mērījumus veic brīvi
izvēlētās fiksētās vietās,
stabila tīkla pārklājuma
gadījumā izmantojot
jaunāko no pieejamām
tehnoloģiju paaudzēm

Mērīijumu iekārtas

Kvalitātes rādītāji

Mērījumus veic ar
galiekārtām, kas nodrošina
2G, 3G un 4G tehnoloģijas
pieslēgumu un kuras
operators nodrošina saviem
lietotājiem*

Mērījumi atspoguļo
lietotājam pieejamo
kvalitātes līmeni, izveidojot
vienu pieslēguma sesiju.
Kopējie pieslēguma
kapacitātes rādītāji netiek
vērtēti un tie var būt
augstāki

*BITE Latvija - Huawei B525; LMT - Huawei B715; Tele2 - Huawei B618

2019.gadā
kopumā veikti:

Izlases veida
mērījumu

Dažādās mērījumu
vietās Latvijā

24

Sērījveida mērījumu

Dažādās mērījumu
vietās Latvijā

33,85%

LMT

40,04%
17,46%

0%

1200

21 000

BITE Latvija

Tele2

18 000

15%

Mērījumu rezultāti:

59,12%

Galvenokārt lejupielādes ātrums
tiek
nodrošināts
ātruma
diapazonā no 10 līdz 30

52,54%

76,73%

30%

45%

≥256kbit/s ˂2Mbit/s
≥10Mbit/s ˂30Mbit/s

Mbiti/s un no 30 līdz 100
60%

75%

90%

≥2Mbit/s ˂10Mbit/s

Mbiti/s. Procentuāli abos šajos
diapazonos kopā visu operatoru
mobilajos tīklos tika novēroti
vairāk nekā 90% mērījumu.

≥30Mbit/s ˂100Mbit/s

≥100Mbit/s <200Mbit/s
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Vidējais lejupielādes ātrums Latvijā 95% mērījumu 4G datu pārraides tehnoloģijā, Mbiti/s
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2017.g.
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2019.g.

Visu mobilo operatoru nodrošinātās vidējās lejupielādes ātruma vērtības vērtējamas kā
atbilstošas kvalitatīvai pakalpojuma lietošanai. 2019. gada mērījumos ietvertajās vietās,
kur interneta pakalpojums ir pieejams un pārklājums ir stabils, fiksētās lejupielādes
ātruma vērtības pārsniedz 256 kbiti/s. Līdz ar to SPRK secina, ka attiecībā uz
lejupielādes ātrumu visi mobilie operatori nodrošina atbilstību Vispārējās atļaujas
noteikumos noteiktajai prasībai nodrošināt vismaz 256 kbiti/s minimālo garantēto
pieslēguma ātrumu.

Interneta pakalpojuma lietotāju sūdzību analīze
2019. gadā SPRK kopumā saņēmis 9 lietotāju sūdzības par interneta pakalpojumu no kurām
7% jeb 3 sūdzības par interneta pakalpojuma kvalitāti. Viena no tām bija saistīta ar
komersanta veikto datplūsmas pārvaldību jeb 25.porta bloķēšanu
fiziskām personām. Reaģējot uz lietotāja pretenzijām par saņemtā
pakalpojuma kvalitāti, SPRK veic elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitātes pārbaudes, izmantojot SPRK rīcībā esošās mērīšanas iekārtas
un veicot mērījumus interneta pieslēguma vietās galalietotāju telpās.

SPRK, izvērtējot komersanta sniegto skaidrojumu par 25. porta bloķēšanu, pieejamo
alternatīvo metožu pielietošanu (komersants aicina izmantot šifrēta savienojuma SMTP
protokola 587. vai 465. portus) un iespējamo ietekmi uz galalietotāju, secina, ka
25.porta bloķēšana nevar radīt negatīvu ietekmi, traucējot lietotājam e-pasta
pakalpojumu izmantošanu. Ņemot vērā to, ka alternatīvu portu izmantošana e-pasta
sūtīšanā ir ieteicama un nodrošina lietotājiem vienlīdzīgas pakalpojuma izmantošanas
iespējas, kā arī izvērtējot riskus, kas saistīti ar 25. porta bloķēšanas atcelšanu, SPRK
secina, ka piemērotā datplūsmas pārvaldības prakse ir attaisnota.
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Bloķē

Datplūsmas pārvaldības prasību uzraudzība

15%

Nebloķē

Kopumā 2019. gadā tikai 15% komersanti piemēro
datplūsmas pārvaldības pasākumus, veicot portu
85%

bloķēšanu

0 20% 40% 60% 80%

Bloķētie porti:
7,1%

137. ports
135.–139. porti darbojas bezsavienojuma režīmā, tas nozīmē, ka jebkura
informācija, kas tiek apraidīta tīklā, tiek pieņemta, ja ir raidīta uz šiem
portiem. Tādējādi bieži vien ar šo portu starpniecību tiek pārraidīta dažāda
veida ļaunprogrammatūra.

6,4%

25. ports

5,7%

138.,139., un 445.porti

5,0%

135. ports

25. portu izmanto vienkāršā pasta pārsūtīšanas protokols (angļu val. – Simple
Mail Transfer Protocol), lai pārraidītu elektroniskā pasta ziņojumus. 25.ports
tiek bloķēts, lai novērstu surogātpasta jeb liela daudzuma nevēlamu ziņojumu
izplatīšanu, ko var iniciēt, piemēram, ar ļaunprogrammatūru inficēts lietotāja
dators.
445.ports tiek izmantots failu koplietošanai. Arī šis ports bieži vien tiek
ļaunprātīgi izmantots, jo ir neaizsargāts pret attālinātu piekļuvi datoram, ļaujot
uzstādīt neautorizētus pieteikumus un tā padarot ierīci par daļu no uzbrukuma,
lietotājam kā ierīces īpašniekam par to nemaz nezinot.

Par 1% ir samazinājies to komersantu skaits, kas veic portu bloķēšanu salīdzinot ar
2018. gadu.
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Nulles tarifa aplikāciju piedāvājuma izvērtēšana

Elektronisko sakaru komersants Bite Latvija piedāvā nulles tarifa papildpakalpojumus Latvijā.
Bite Latvija ar noteiktiem nosacījumiem saviem
klientiem
populārākās

piedāvā

izmanot

aplikācijas

galalietotāju

(Facebook,

vidū

WhatsApp,

Twitter, Delfi.lv, Draugiem.lv, Waze) un video satura
pakalpojumu “Go3" bez patērētā datu apjoma
uzskaites.

Draugiem.lv
WhatsApp
Facebook
DelfiTwitter
Waze

Aplikāciju paka
2,00 €

Pirmie 3 mēneši par brīvu, pēc
tam - piemēro maksu par
aplikāciju pakas
papildpakalpojumu.

Go3
1,99 €

Līdz 2020. gada 31. augustam
"Neierobežots internets Go3" ir
bez maksas, bet pēc tam tiks
piemērota ikmēneša maksa

Nosacījumi:

 Papildpakalpojumi



"Neierobežots internets aplikācijām" un "Neierobežots
interneta pakalpojums Go3" ir pieejams noteiktiem Bite Latvija tarifu
plāniem.
Papildpakalpojumi ir paredzēti lietošanai tikai Latvijas teritorijā.
Detalizēts informācijas apraksts par papildpakalpojumiem pieejams
www.bite.lv

Nulles tarifa papildpakalpojumus ir iespējams lietot tik ilgi, kamēr ir pieejams
galalietotāju tarifu plānā iekļautais datu apjoms.
Nulles tarifa papildpakalpojumiem netiek piemērota datplūsmas pārvaldība
(prioritizācija).
Bite Latvija norāda, ka nav saņēmusi sadarbības piedāvājumus no satura un
aplikāciju sniedzējiem par viņu pakalpojumu iekļaušanu BITE Latvija nulles tarifa
piedāvājumā.
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Līgumā iekļaujamās informācijas prasību uzraudzība
99% interneta pakalpojuma sniedzēji līgumos ir iekļāvuši visu nepieciešamo informāciju
atbilstoši Regulai par piekļuvi atvērtam internetam un Vispārējās atļaujas noteikumiem.

15,04%
0,71%

15,04%

Līgumā ir iekļauta visa
informācija
Līgumā nav iekļauta
informācija
Līgumā iekļauti visi
pieslēguma ātrumi

69,20%

Līgumā iekļauta daļa
no pieslēgumu
ātrumiem

2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir būtiski samazinājies to
komersantu skaits, kuri līgumos nav norādījuši Regulā par piekļuvi atvērtam
internetam un Vispārējās atļaujas noteikumos noteikto informāciju. 2019. gadā tie
ir 1% no visiem interneta pakalpojuma sniedzējiem, savukārt 2018. gadā – 9%
interneta pakalpojuma sniedzēju.

Sankcijas
SPRK atbilstoši Elektronisko sakaru likumam uzrauga, lai tiktu ievērotas normatīvajos aktos
noteiktās prasības par datu plūsmas ātruma un datu apjoma neierobežošanu, sniedzot
interneta pakalpojumu, un lai noteiktā informācija tiktu iekļauta līgumā. Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss šā uzdevuma realizēšanai nosaka, kāda darbība vai bezdarbība atzīstama
par administratīvo pārkāpumu. Par līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos
noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noslēgtajā līgumā (1) un par normatīvajos
aktos noteikto datu plūsmas ātruma vai datu apjoma prasību pārkāpšanu (2), sniedzot
interneta pakalpojumu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu.

1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 148.6 pants;
2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 158.6 pants.
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Kopsavilkums par atvērta interneta prasību uzraudzību
Veicot Regulas par piekļuvi atvērtam internetam noteikumu uzraudzību
2019. gadā, SPRK nav konstatējusi pārkāpumus komersantu darbībā.
Nelielais lietotāju sūdzību skaits liecina par to, ka kopumā lietotāji ir
apmierināti ar saņemto pakalpojumu kvalitāti vai arī spēj atrisināt
problēmsituācijas

bez

SPRK

iesaistes.

SPRK

secina,

ka

interneta

pakalpojuma sniedzēji nepiemēro diskriminējošus datplūsmas pārvaldības
pasākumus, līdz ar to Regulā par piekļuvi atvērtam internetam noteiktās lietotāju tiesības
netiek pārkāptas. Izvērtējot SPRK veiktos kvalitātes mērījumus, vērojams, ka gan mobilā
interneta pakalpojuma kvalitātes rādītāji, gan pakalpojuma izplatība turpina pieaugt, tādējādi
tiek nodrošināts, ka arvien lielākam lietotāju lokam ir piekļuve ātrdarbīgam mobilam
internetam. Mobilā interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumos novērots, ka vairāk nekā pusē
mērījumu lejupielādes ātruma vērtības pārsniedza 30 Mbiti/s ātrumu, turklāt vietās, kur mobilā
interneta pakalpojums bija pieejams, nav fiksētas lejupielādes ātruma vērtības zemākas
par 256 kbiti/s. Tādējādi secināts, ka mobilie operatori nodrošina kvalitātes rādītāju
atbilstību Vispārējās atļaujas noteikumu prasībām, ka mobilā interneta pakalpojuma minimālais
garantētais pieslēguma ātrums nav zemāks par platjoslas pieslēguma zemāko robežu.
Papildus, analizējot komersantu sniegto informāciju SPRK ikgadējās iesniedzamās informācijas
ietvaros, tajā skaitā aptaujā par Regulas par piekļuvi atvērtam internetam noteikumu
ievērošanu, secināms, ka vairāk nekā 60% fiksētā interneta pakalpojuma pieslēgumu ir
pieejams pieslēguma ātrums virs 100 Mbiti/s. Līdz ar to komersanti spēj nodrošināt, ka arī
minimālā garantētā pieslēguma ātruma vērtības ir augstas un pietiekamas lielākajai daļai
internetā lietojamo pakalpojumu izmantošanai. Papildus secināms, ka komersantu piemērotie
datplūsmas pasākumi tiek piemēroti tīkla un lietotāju aizsardzības nodrošināšanai
un nerada negatīvu ietekmi attiecībā uz piekļuvi interneta pakalpojumam. Kā arī, nodrošinot
specializētos pakalpojumus, interneta pakalpojuma kvalitātes rādītāji netiek ietekmēti.
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