
Viesabonēšanas tarifu atcelšana 
Eiropā

Ādažu vidusskolas Eiropas klubs
2015



Kā strādā viesabonēšana?

Datu viesabonēšana nozīmē, ka jūsu tālrunis, 
datu nosūtīšanai un saņemšanai, izmanto 
mobilo sakaru tīklu, kas nepieder jūsu mobilo 
sakaru operatoram.



Kas ir viesabonēšanas tarifu 
atcelšana?

No 2017. gada 15. jūnija, atrodoties kādā citā ES valstī,
varēsiet zvanīt un lietot internetu savā telefonā par
tādiem pašiem tarifiem kā savā valstī. Nebūs
jāuztraucas par astronomiskiem rēķiniem.



Mēs esam izjutuši neziņu ārvalstīs, 
lietojot mobilos pakalpojumus

Tas ietekmē ne tikai personisko dzīvi, bet arī uzņēmējus, kuriem
internacionālā saziņa nepieciešama jaunu partneru atrašanai un
biznesa attīstībai.



Fakti runā paši par sevi
Aptauja, kurā piedalījās 28 000 respondentu, liecina, ka 94 % eiropiešu, kuri 
ceļo ārpus savas mītnes valsts, nepilnīgi izmanto tādus pakalpojumus 
kāFacebook, par iemeslu minot mobilo sakaru viesabonēšanas maksu. Eiropas 
Komisija lēš, ka pašreizējās cenu noteikšanas stratēģijas rezultātā telesakaru 
uzņēmumu tirgus zaudē aptuveni 300 miljonus lietotāju, un tas negatīvi 
ietekmē citus uzņēmumus, piemēram, lietotņu izstrādātājus.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-152_lv.htm



Nēlī Krusa par skarbajiem faktiem

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa 
sacīja: “Godīgi sakot, par šiem skaitļiem esmu ļoti 
nepatīkami pārsteigta. Tas liecina, ka mums jāpabeidz 
iesāktais un viesabonēšanas maksa ir jāatceļ. Patērētāji 
atturas no tālruņa lietošanas visradikālākajos veidos, un 
tas neko nedod arī uzņēmumiem.”
“Tā nav tikai cīņa starp atpūtniekiem un telesakaru 
uzņēmumiem. Miljoniem uzņēmumu viesabonēšanas 
maksu dēļ rodas papildu izmaksas, un ieņēmumus zaudē 
arī tādi uzņēmumi, kā, piemēram, lietotņu izstrādātāji. 
Vienotajā tirgū viesabonēšanai nav nekādas jēgas, no 
ekonomikas viedokļa tas ir neprāts.”



Kas virzīja šīs problēmas 
atrisinājumu?

Kopš 2007. gada viesabonēšanas tarifi ES tikuši pakāpeniski samazināti, taču 
Eiropas Parlaments vairākkārt aicinājis atcelt tos pavisam. 

2015. gadā Latvija bija prezidējošā ES valsts. Mēs, nevis spēlējām kādu no 
mūzikas instrumentiem, bet vadījām orķestri. Tika panāktas krasas izmaiņas, 
kas uzlabos vairāk kā 700 miljonu ES iedzīvotāju dzīves.



Kas ir tas, kas mūs izpestīs no šīm 
rūpēm?

Latvijas prezidentūras laikā idejas iniciators bija Krišjānis Kariņš (ES Parlamenta
deputāts). Idejas īstenošanā piedalījās arī Latvijas Satiksmes ministrijas Sakaru
departamenta vadītājs Edmunds Beļskis. Viņš vadīja pēdējās sarunas par
viesabonēšanas atcelšanu starp Eiropas dalībvalstīm, Eiropas Komisiju (EK) un
Eiropas Parlamentu (EP) jeb tā dēvēto trialogu. Likuma izmaiņas ir Latvijas
prezidentūras nopelns.



Pirmā Latvijas iniciatīva palika 
izsmieta, bet mēs nepadevāmies

Prezidentūras sākumā Latvija bija apņēmības pilna panākt kompromisa
vienošanos un pat nāca klajā ar jaunu konceptu – “viesabonē kā mājās plus”.
Sākotnēji bija paredzēts ceļotājiem ārzemēs par mājas tarifu piešķirt tikai
piecas īsziņas, piecas minūtes sarunu un piecus MB internetu.

“Tas nozīmē, ka jūs dabūsiet piecas minūtes telefonsarunu – viesabonē kā
mājās, bet ne jau par velti. Un tad jūs dabūsiet piecus megabaitus datiem –
viesabonē kā mājās. Ko tas nozīmē – jūs atverat jūsu iPad, ievadāt savu PIN
kodu un ja tur ir kaut kādi automātiskie atjauninājumi – jūs jau esat
pazaudējis 20 MB. Es nedomāju, ka cilvēki teiks – Jā, jūs turat savus solījumus
– jūs atcēlāt viesabonēšanas piemaksas – jūs esat izdarījuši lielisku darbu
Eiropas Savienībā!", ar ironiju sacīja Andruss Ansips, EK viceprezidents
vienotajās digitālajās tirgus lietās.



“Latvijas iedzīvotājiem šī vienošanās
nozīmē ievērojami zemākus mobilo sakaru
tarifus ceļojot uz ES dalībvalstīm. Jau
pārejas periodā būs jūtams ievērojams
cenu pazeminājums. Šis ir lielisks
panākums Latvijas prezidentūrai, kas
iekustināja un panāca vienošanos par šo
sarežģīto likumprojektu, kas nebija pa
spēkam iepriekšējām ES prezidējošajām
valstīm», Krišjānis Kariņš.

«Eiropas valstis jau kopš 2013. gada nav varējušas atrast
kopsaucēju nedz par viesabonēšanas atcelšanas datumu,
nedz par pārejas nosacījumiem, nedz par daudzām citām
tehniskām detaļām. Vairāki mazie mobilo sakaru operatori
iebilda pret šo ieceri kā tādu, uzskatot, ka tā ir Briseles
ierēdņu muļķīga iedoma. Savukārt citi vēlējās garāku pārejas
posmu», Edmunds Beļskis.



Pārejas periods

Panāktā vienošanās paredz viesabonēšanas tarifu atcelšanu no 2017.gada
15.jūnija, kas ļaus patērētājiem, atrodoties citās ES dalībvalstīs, lietot mobilo
sakaru pakalpojumus par tādu pašu samaksu kā savā valstī.

Savukārt pārejas periodā no 2016.gada 30.aprīļa, spēkā stāsies
viesabonēšanas maksas samazinājums, kas Latvijas patērētājiem nodrošinās
līdz pat četrkāršu pašreizējo viesabonēšanas cenu samazinājumu.



Šis ir tas skaistums

Mēs, ceļojot pa visu plašo Eiropu, varēsim izmantot internetu un
mobilo sakaru pakalpojumus par tādu pašu cenu, kā maksājam
savā valstī.

Turklāt, būsim brīvi no stresa, ar telefonu jutīsimies kā mājās!



Tīkla neitralitāte

EP un dalībvalstu vienošanās paredz Eiropas Savienībā
nodrošināt tīkla neitralitāti- interneta nodrošinātājiem jābūt
neitrāliem un tie nedrīkst bloķēt vai palēnināt piekļuvi
noteiktiem pakalpojumiem.



Aizsardzība pret pārāk augstiem 
rēķiniem

Lai jūs nesaņemtu milzīgu rēķinu par datu pārraidi ārzemēs, jūsu 
mobilās ierīces lejupielādējamo datu apjoms ir ierobežots līdz 
50 eiro vērtībai (vai tai līdzvērtīgu summu citā valūtā) visā 
pasaulē, ja vien neesat ar savu operatoru vienojies par citu 
limitu. Jūs arī saņemsit brīdinājumu, kad būs sasniegti 80 % no 
šīs summas.



Diemžēl, tas var izrādīties koks ar 
diviem galiem

Latvijas mobilo telekomunikāciju operatora ”Bite Latvija” pārstāve
Anita Jansone aģentūrai LETA norādījusi, ka ir pāragri apgalvot, ka
viesabonēšanas maksu atcelšana nāktu par labu klientiem.
Patlaban nevarot izslēgt iespēju, ka šāds solis novestu pie tarifu
celšanas par vietējām sarunām.

Bieži vien, kaut ko paņemot, ir kaut kas jāatdod...



Operātoriem arī gribas ‘’ēst’’

“Pat tad, kad viesabonēšanas tarifi formāli tiks atcelti, viss vēl nebūs atrisināts.
Daži mobilo sakaru operatori nolems, ka viņiem tas ir pārāk dārgi, un pieprasīs sev
izņēmuma statusa piemērošanu,” prognozēja Eiropas patērētāju tiesību
aizsardzības organizācijas BEUC pārstāvis Giljermo Beltra.

“Ja šie izņēmumi tiks pieļauti, operatori joprojām varēs iekasēt viesabonēšanas
maksu. Citi operatori var nolemt ierobežot pieļaujamo tālruņa lietošanas laiku
ārvalstīs bez maksimālās piemaksas. Šobrīd par visiem iespējamajiem
izņēmumiem vēl nav zināms, tāpēc panāktā vienošanās raisa nelielu vilšanos – tā
vēl negarantē, ka viesabonēšanas tarifi tiešām tiks atcelti,” uzskata G. Beltra.



Dienvidvalstis nevēlas
viesabonēšanas atcelšanu

Ir bažas – ja, piemēram, grieķu salās atbraukušie atpūtnieki sāks lietot
telefonu un internetu gluži kā mājās, jo tas būs lēti, vietējā sakaru
infrastruktūra ar to nespēs tikt galā.

Lai gan mobilo sakaru operatori (dažas kapitāldaļas pieder valstij) gūst
pamatīgu peļņu no viesabonēšanas tarifiem – vidēji līdz pat 60%. Tāpēc
mobilo sakaru operatori vēršas savu valstu satiksmes ministrijās un tās
dod signālu ‘’COREPER’’ – nepiekrist.



Viss ir ES dalībvalstu rokās

“Viņi, mobilo sakaru operatori, protams, ir lobējuši savas intereses. Bet tagad
tas ir atkarīgs no dalībvalstīm – vai tās grib būt iedzīvotāju vai
telekomunikāciju uzņēmumu interešu aizstāves. Tas parādītu, cik spēcīgs ir
lobijs šeit," saka EK pārstāve vienotā digitālā tirgus lietās Natalie Vandistadta.



ES komisārs Ginters Etingers paredz 
spožu nākotni

"Esmu pārliecināts, ka 2017. gada jūnijā mēs gūsim uzvaru un iedzīvotājiem
vairs netiks piemērota atšķirīga samaksa par mobilā telefona izmantošanu
savā dzimtenē vai citā Eiropas valstī. Mūsu telekomunikācijas industrija tagad
to skaidri zina un viņiem tam ir jāsagatavojas," pauda ES komisārs.



Latvija uzliks šim jautājumam punktu 
uz ‘’i’’

ES 2008. gadā noteica cenu ierobežojumus. Viesabonēšanas
problēma bija vēl nopietnāka. Kopš tā laika lietotāji ir
pieredzējuši, ka mazumtirdzniecības cenas zvaniem un īsziņām ir
samazinājušās par 80 %, taču datu viesabonēšana tagad kļuvusi
līdz pat 91 % lētāka.



Ko domājam mēs?
Mūsuprāt, ja Latvijas prezidentūra ir panākusi tik daudz, tad atpakaļ ceļa nav.
Gala lēmums parādīs patieso situāciju parlamentā un, vai pilsoņu intereses ir
svarīgākas par telekomunikāciju uzņēmumiem, jo uz spēles ir miljoni.
Uzskatām, ka likumu gala sēdē pilnīgi apstiprinās, tāpēc varam jau ieeļļot
savus telefonus un gatavoties labākajam!



Paldies, Kriš, tagad varēsim likt bildes 
instagramā arī ārzemēs!

Pirms diviem gadiem 1 MB 
lejupielāde ārvalstīs 
maksāja 6.00 EUR , tagad 
tas izmaksā 0.20 EUR. Lai 
augšupielādētu bildi, kas 
aizņem 2 MB, nepieciešami 
tikai 0.40 EUR.



Vēlamies pateikties ļ.cien. S.Kalnietei par 
informācijas sniegšanu saistībā ar  viesabonēšanu



Slīds, kas nevienu neinterisē – izmantotie avoti. 
Bet paldies cilvēkiem, kuri mūs nodrošina ar šo 

informāciju
• www.karins.lv/raksti/ekonomika/k-karins-viesabonesanas-tarifu-atcelsana-es-no-2017-gada-lielisks-latvijas-

prezidenturas-panakums/

• http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20150714STO81613/html/Viss-kas-j%

• C4%81zina-par-viesabon%C4%93%C5%A1anas-tarifu-atcel%C5%A1anu

• http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/96901/KRISJANIS_KARINS_home.html

• http://financenet.tvnet.lv/zinas/563168-

• latvijai_es_prezidenturas_laika_nav_izdevies_nojaukt_viesabonesanas_robezas

• http://www.lsm.lv/lv/raksts/arzemes/zinas/viesabonesanas-atcelsana-viens-no-latvijas-

• prezidenturas-lielajiem-panakumiem.a136020/

• http://financenet.tvnet.lv/zinas/566066-

• viesabonesanas_piemaksas_es_varetu_tikt_atceltas_2017gada_vidu

• http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20150714STO81613/html/Viss-kas-j%

• C4%81zina-par-viesabon%C4%93%C5%A1anas-tarifu-atcel%C5%A1anu

• http://financenet.tvnet.lv/zinas/563168-

• latvijai_es_prezidenturas_laika_nav_izdevies_nojaukt_viesabonesanas_robezas

• http://financenet.tvnet.lv/zinas/563168-

• latvijai_es_prezidenturas_laika_nav_izdevies_nojaukt_viesabonesanas_robezas

• http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/es-komisars-etingers-latvija-paveica-lielisku-darbu-viesabonesanas-
atcelsanai.a137672/

• http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_lv.htm



Paldies, ka veltījāt mums savu laiku!


