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VIESABONĒŠANA!

TIEK 

Zvana minūte

ATCELTA15. jūnijs 
Pārejas periods jau no 
2016. gada 30. aprīļa - 
viesabonēšanas cenas 
samazināsies līdz pat 4 reizēm

Viesabonēšanas 
cenu griestu 
samazinājums*

Svarīgi! Ja Eiropas Komisija novēros, ka viesabonēšanas atcelšana spiež mobilos 
operatorus palielināt vietējos tarifus, nacionālie uzraugi tiem varēs izņēmuma kārtā atļaut iekasēt 
minimālu viesabonēšanas maksu

Tik Eiropas Ekonomikas zonas iedzīvotāji reāli maksā par zvana minūti citās valstīs (vidēji 2015. 
gada 1. ceturksnī, izmantojot Eirotarifu - maksu par katru zvana minūti*)0,131  

punkti

ES izpildvarai Eiropas Komisijai un telekomunikāciju nozares uzraugiem jāizstrādā kontroles 
mehānisms ar "taisnīgas lietošanas principu", lai mobilie operatori nestrādātu ar zaudējumiem

Salīdzinot 2015. gada 1. ceturksni ar 2008. 
gada attiecīgo periodu, indekss, kas 
raksturo Latvijas iedzīvotāju zvanus citās 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, audzis 
no 100 līdz 148

Salīdzinot 2015. gada 1. ceturksni ar 2008. gada 
attiecīgo periodu, indekss, kas raksturo 
Latvijas iedzīvotāju datu patēriņu citās 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, audzis no 
100 līdz 4553

Tik ilgas bija noslēdzošās sarunas starp ES 
likumdevējiem - Eiropas Parlamentu un 
ES Padomi (dalībvalstīm) - par viesabonēšanas 
atcelšanu

+48

12h Kompromiss tika panākts Latvijas Prezidentūras 
ES Padomē pēdējā dienā - 30. jūnijā

Pēdējā dienā

punkti
+4453

€
2007

.
augusts 

2009
.

augusts 

2012
.

2015

jūlijs 

0,49 €

0,19 €
0,29 €

0,43 €

2012
.

jūlijs

2015

0,70  €

0,20  €

Datu 
megabits

Īsziņas 
nosūtīšana

2009
.

jūlijs

2012
.

jūlijs

No 2016. gada 30. aprīļa 

mājas tarifs + 0,05 eiro
No 2017. gada 15. jūnija 

mājas tarifs

0,11 €
0,09 €

0,06 €

2015

No 2017. gada 15. jūnija: 
tikai mājas tarifs

No 2016. gada 30. aprīļa: 
mājas tarifs + 0,05 eiro
No 2017. gada 15. jūnija: 
tikai mājas tarifs

ES Padome vienošanos jau oficiāli apstiprinājusi.
Balsojums Eiropas Parlamentā - 2015. gada oktobra beigās

*cenas norādītas bez PVN

Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, 
BEREC (Eiropas elektronisko sakaru regulatoru iestāde)

Avots: 

Kas notiek tālāk?

Par 
taisnīgumu

No 2016. gada 30. aprīļa: 
mājas tarifs + 0,05 eiro

No 2016. gada 30. aprīļa: 
mājas tarifs + 0,02 eiro
No 2017. gada 15. jūnija: 
tikai mājas tarifs
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