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Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas  

703 MHz – 733MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

 

Nr.p.k. Konsultācijā nodotā projekta 

redakcijas (konkrētā punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai komentāriem (ir 

ņemts vērā, vai informācija par 

alternatīvu risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

atkārtotām konsultācijām 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. 1.1.apakšpunkts 

Regulators piedāvā noteikt trīs 

līdzīgus izsoles priekšmetus: 

1) radiofrekvenču spektra joslas 

703 MHz – 713 MHz, 738 MHz 

– 743 MHz un 758 MHz – 768 

MHz (kopsummā 25 MHz); 

2) radiofrekvenču spektra joslas 

713 MHz – 723 MHz, 743 MHz 

– 748 MHz un 768 MHz – 778 

MHz (kopsummā 25 MHz); 

3) radiofrekvenču spektra joslas 

723 MHz – 733 MHz, 748 MHz 

– 758 MHz un 778 MHz – 788 

MHz (kopsummā 30 MHz). 

AS “Elektroniskie sakari” 

Ierosina izsoles priekšmetus nodalīt 

atsevišķi FDD daļās (703–733 MHz 

/ 758–788 MHz) un SDL daļās (738–

758 MHz). 

 

“Latvijas Mobilais telefons” SIA 

Konsultāciju dokumentā 

noteiktajām joslām būtu veicama 

vienlaicīga izsole uz šādiem izsoles 

priekšmetiem  

1. FDD josla: 703 MHz – 713 MHz, 

758 MHz – 768 MHz (2x10MHz 

FDD);  

2. FDD josla: 713 MHz – 723 MHz, 

768 MHz – 778 MHz (2x10MHz 

FDD);  

Ņemts vērā 

 

Regulators atbalsta AS “Elektroniskie 

sakari” un “Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA viedokli par 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz sadalīšanu trīs pamatjoslās 

(katra 2x10 MHz) un četrās 

papildjoslās (katra 5 MHz) kā 

atsevišķus izsoles priekšmetus. 

Tādējādi izsoles dalībniekiem tiek 

piedāvāta iespēja variēt ar iegūstamo 

priekšmetu kombinācijām. 

1.1.apakšpunkts 

Regulators piedāvā noteikt kopumā 

septiņus šādus izsoles priekšmetus: 

Pamatjoslas: 

1. 703 MHz – 713 MHz / 758 MHz 

– 768 MHz (2x10 MHz);  

2. 713 MHz – 723 MHz, 768 MHz – 

778 MHz (2x10 MHz);  

3. 723 MHz – 733 MHz, 778 MHz – 

788 MHz (2x10 MHz). 

Papildjoslas: 

4. 738 MHz – 743 MHz (5 MHz);  

5. 743 MHz – 748 MHz (5 MHz); 

6. 748 MHz – 753 MHz (5 MHz); 

7. 753 MHz – 758 MHz (5 MHz). 
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1 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, 8.panta trešā daļa; https://likumi.lv/ta/id/315654#p8  

3. FDD josla: 723 MHz – 733 MHz, 

778 MHz – 788 MHz (2x10MHz 

FDD);  

4. SDL josla: 738MHz – 748MHz - 

(SDL 10MHz);  

5. SDL josla: 748MHz – 758MHz - 

(SDL 10MHz).  

Savukārt 733 MHz – 738 MHz ir 

“buferjosla”, kas netiks izmantota un 

netiks izsolīta. 

2. 1.3.1. apakšpunkts 

1) līdz 2022.gada 31.decembrim 

saņemt vismaz desmit lietošanas 

atļaujas vismaz 10 Latvijas 

Republikas administratīvajās 

teritorijās ārpus 10 pilsētām ar 

vislielāko iedzīvotāju skaitu;  

2) līdz 2023.gada 31.decembrim 

saņemt vismaz simts lietošanas 

atļaujas vismaz 15 Latvijas 

Republikas administratīvajās 

teritorijās ārpus 10 pilsētām ar 

vislielāko iedzīvotāju skaitu;  

3) līdz 2024.gada 31.decembrim 

saņemt vismaz piecsimt lietošanas 

atļaujas;  

4) laika posmā no 2025.gada 

1.februāra līdz 2041.gada 

31.decembrim katru gadu uz 

1.februāri ir jābūt spēkā valsts 

AS “Elektroniskie sakari” 

Eiropas Komisija ir izvirzījusi 

mērķus līdz 2025.gadam par 5G 

sakaru pieejamības nodrošināšanu. 

VAS “Elektroniskie sakari” ieskatā 

700 MHz joslas lietošanas tiesību 

izsoles nosacījumos būtu 

iekļaujamas prasības komersantiem 

EK izvirzīto mērķu sasniegšanai 5G 

sakaru tīkla pārklājuma 

nodrošināšanai, tajā skaitā gar 

galvenajiem sauszemes transporta 

ceļiem, ņemot vērā, ka pienākums 

minēto mērķu sasniegšanai līdz šim 

nav uzdots nevienam radiofrekvenču 

joslu lietošanas tiesību turētājam, 

kura rīcībā jau ir 5G pieejamības 

nodrošināšanai izmantojamas 

frekvenču joslas. 

Ņemts vērā 

Regulators ir ņēmis vērā 

AS “Elektroniskie sakari” un 

Satiksmes ministrijas priekšlikumus 

par lietošanas atļauju saņemšanu 

sākotnēji gar galvenajiem sauszemes 

transporta ceļiem, izpildot  Satiksmes 

ministrijas izstrādātajā informatīvajā 

ziņojumā “Ceļvedis piektās paaudzes 

(5G) publisko mobilo elektronisko 

sakaru tīklu ieviešanai Latvijā” 

noteiktās prasības 5G pieejamības 

nodrošināšanai. 

Regulators norāda, ka 2020.gada 

23.jūnijā stājās spēkā jaunais  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums. Ņemot vērā minēto, 

Regulators ir precizējis un noteicis 

vienkāršākus lietošanas atļauju 

saņemšanas principus konkrētās 

Radiofrekvenču spektra joslā 

703 MHz –733 MHz / 758 MHz –

788 MHz (pamatjoslās) katram 

priekšmetam: 

1) līdz 2022.gada 1.februārim 

saņemt vismaz 10 lietošanas 

atļaujas radioiekārtu darbībai, kas 

uzstādītas ne tālāk kā 1 km attālumā 

no autoceļa “Via Baltica”; 

 

2)  līdz 2023.gada 1.februārim 

saņemt kopumā vismaz 100 

lietošanas atļaujas vismaz 10 

Latvijas Republikas 

administratīvajās teritorijās ārpus 

valstspilsētām1, no kurām vismaz 40 

lietošanas atļaujas ir izsniegtas 

radioiekārtu darbībai, kas uzstādītas 

ne tālāk kā 1 km attālumā no jebkura 

no sauszemes transporta koridoriem 

https://likumi.lv/ta/id/315654#p8
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2 Saskaņā ar Eiropas transporta tīkla (Trans-European Transport Networks; TEN-T) definīciju 

akciju sabiedrībā „Elektroniskie 

sakari” saņemtām vismaz 800 

lietošanas atļaujām. 

Vienlaicīgi aicina precizēt 

Konsultāciju dokumenta 

1.3.1.apakšpunkta 4) apakšpunktā 

noteikto prasību, vai 800 lietošanas 

atļauju skaitu ir nepieciešams 

nodrošināt jau 2025.gada 1.februārī, 

kas nozīmētu lietošanas atļauju 

skaita pieaugumu par 300 vienībām 

laika posmā no 2024.gada 

31.decembra līdz 2025.gada 

1.februārim, kas būtu liels 

izaicinājums elektronisko sakaru 

komersantiem tīklu izbūvē. 

 

Satiksmes ministrija 

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 

izstrādātā informatīvā ziņojuma 

“Ceļvedis piektās paaudzes (5G) 

publisko mobilo elektronisko sakaru 

tīklu ieviešanai Latvijā” secinājumu 

sadaļas otrajam punktam, piešķirot 

5G tehnoloģijai izmantojamo 

radiofrekvenču spektra joslu 

lietošanas tiesības, jāvērtē 

nepieciešamība izvirzīt nosacījumus 

attiecībā uz 5G sakaru tīkla 

nodrošināšanu gar sauszemes TEN-

T transporta koridoriem. 

Satiksmes ministrijas ieskatā 

700 MHz joslas lietošanas tiesību 

administratīvajās teritorijās, nosakot, 

ka lietošanas atļaujas ir jāsaņem  ārpus 

valstspilsētām, kuras ir noteiktas 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 8.panta trešajā daļā. 

vai valsts autoceļiem2, tajā skaitā 15 

lietošanas atļaujas gar autoceļu “Via 

Baltica”; 

 

3) līdz 2024.gada 1.februārim 

saņemt kopumā vismaz 

200 lietošanas atļaujas  vismaz 

15 Latvijas Republikas 

administratīvajās teritorijās ārpus  

valstspilsētām, no kurām vismaz 

61 lietošanas atļauja ir izsniegta 

radioiekārtu darbībai, kas uzstādītas 

ne tālāk kā 1 km attālumā no jebkura 

no sauszemes transporta koridoriem 

vai valsts autoceļiem, tajā skaitā 

21 lietošanas atļauja gar autoceļu 

“Via Baltica”; 

 

4) līdz 2025.gada 1.februārim 

saņemt kopumā vismaz 

300 lietošanas atļaujas vismaz 

20 Latvijas Republikas 

administratīvajās teritorijās ārpus  

valstspilsētām, no kurām vismaz 

61 lietošanas atļauja ir izsniegta 

radioiekārtu darbībai, kas uzstādītas 

ne tālāk kā 1 km attālumā no jebkura 

no sauszemes transporta koridoriem 

vai valsts autoceļiem, tajā skaitā 
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izsoles nosacījumos būtu iekļaujama 

prasība 5G sakaru tīkla pārklājuma 

nodrošināšanai primāri gar 

sauszemes TEN-T transporta 

koridoriem, īpaši gar “Via Baltica”, 

pēc tam pakāpeniski izvēršot arī 

pārējā teritorijā. 

 

21 lietošanas atļauja gar autoceļu 

“Via Baltica”; 

 

5) līdz 2026.gada 1.februārim 

saņemt kopumā vismaz 400 

lietošanas atļaujas vismaz 

30 Latvijas Republikas 

administratīvajās teritorijās ārpus  

valstspilsētām, no kurām vismaz 

61 lietošanas atļauja ir izsniegta 

radioiekārtu darbībai, kas uzstādītas 

ne tālāk kā 1 km attālumā no jebkura 

no sauszemes transporta koridoriem 

vai valsts autoceļiem, tajā skaitā 

21 lietošanas atļauja gar autoceļu 

“Via Baltica”; 

 

6) līdz 2027.gada 1.februārim 

saņemt kopumā vismaz 

500 lietošanas atļaujas, no kurām 

vismaz 61 lietošanas atļauja ir 

izsniegta radioiekārtu darbībai, kas 

uzstādītas ne tālāk kā 1 km attālumā 

no jebkura no sauszemes transporta 

koridoriem vai valsts autoceļiem, 

tajā skaitā 21 lietošanas atļauja gar 

autoceļu “Via Baltica”; 

 

7) līdz 2028.gada 1.februārim 

saņemt kopumā vismaz 

600 lietošanas atļaujas, no kurām 

vismaz 61 lietošanas atļauja ir 
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izsniegta radioiekārtu darbībai, kas 

uzstādītas ne tālāk kā 1 km attālumā 

no jebkura no sauszemes transporta 

koridoriem vai valsts autoceļiem, 

tajā skaitā 21 lietošanas atļauja gar 

autoceļu “Via Baltica”; 

 

8) līdz 2029.gada 1.februārim 

saņemt kopumā vismaz 

700 lietošanas atļaujas, no kurām 

vismaz 61 lietošanas atļauja ir 

izsniegta radioiekārtu darbībai, kas 

uzstādītas ne tālāk kā 1 km attālumā 

no jebkura no sauszemes transporta 

koridoriem vai valsts autoceļiem, 

tajā skaitā 21 lietošanas atļauja gar 

autoceļu “Via Baltica”; 

 

9) laika posmā no 2030.gada 

1.februāra līdz 2041.gada 

1.februārim katru gadu uz 1.februāri 

ir jābūt spēkā valsts akciju 

sabiedrībā „Elektroniskie sakari” 

saņemtām kopumā vismaz 

800 lietošanas atļaujām, no kurām 

vismaz 61 lietošanas atļauja ir 

izsniegta radioiekārtu darbībai, kas 

uzstādītas ne tālāk kā 1 km attālumā 

no jebkura no sauszemes transporta 

koridoriem vai valsts autoceļiem, 

tajā skaitā 21 lietošanas atļauja gar 

autoceļu “Via Baltica”. 
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Radiofrekvenču spektra joslā 738–

758 MHz (papildjoslās) katram 

priekšmetam: 

 

1) līdz 2022.gada 1.februārim 

saņemt vismaz 10 lietošanas 

atļaujas radioiekārtu darbībai; 

 

2) līdz 2023.gada 1.februārim 

saņemt vismaz 100 lietošanas 

atļaujas vismaz 10 Latvijas 

Republikas administratīvajās 

teritorijās; 

 

3) līdz 2024.gada 1.februārim 

saņemt vismaz 200 lietošanas 

atļaujas vismaz 15 Latvijas 

Republikas administratīvajās 

teritorijās; 

 

4) līdz 2025.gada 1.februārim 

saņemt vismaz 300 lietošanas 

atļaujas  vismaz 20 Latvijas 

Republikas administratīvajās 

teritorijās. 

3. 3.punkts 

Izsoles noteikumu 9.punkts 

noteic, ka izsoles dalībnieks ir 

pretendents, kuru izsoles komisija 

saskaņā ar šo noteikumu 

46.punktu ir apstiprinājusi dalībai 

“Latvijas Mobilais telefons” SIA 

Konsultāciju dokuments nesniedz 

atbildi uz jau iepriekš vairākkārt 

uzdoto jautājumu, vai Regulators 

plāno atļaut piedalīties izsolē 

potenciālā Koptīkla īpašniekiem 

Ņemts vērā 

Regulators ir izvērtējis elektronisko 

sakaru nozares tirgus attīstību un 

norāda, ka samērīgi un lietderīgi ir 

noteikt saistīto komersantu definīciju 

šīs izsoles ietvaros, kā arī jebkurās 

3.punkts 

Izsoles noteikumu 9.punkts noteic, 

ka izsoles dalībnieks ir pretendents, 

kuru izsoles komisija saskaņā ar šo 

noteikumu 46.punktu ir 

apstiprinājusi dalībai izsolē izsoles 
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3 Likums “Par nodokļiem un nodevām”, 1.panta 18.punkts; https://likumi.lv/ta/id/33946#p1  

izsolē izsoles priekšmeta 

iegūšanai un kurš atbilst šādiem 

kritērijiem:  

1. tas ir iesniedzis Izsoles 

noteikumu 13., 14. un 15.punktā 

noteiktos dokumentus atbilstoši 

Izsoles noteikumu prasībām; 

 2. tas atbilst kritērijiem, kas ir 

noteikti izsludināšanas lēmumā;  

3. tas ir Latvijas Republikā vai 

ārvalstīs reģistrēts komersants;  

4. tas ir samaksājis nodrošinājuma 

naudu saskaņā ar Izsoles 

noteikumu 24.punktu un 

izsludināšanas lēmumu;  

5. tam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro, ievērojot pēdējā datu 

aktualizācijas datumā Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskajā 

nodokļu parādnieku datubāzē 

ievietoto informāciju (ārvalstīs 

reģistrētam komersantam – izziņa, 

ka attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro vai šīs summas 

ekvivalentu citā valūtā);  

(SIA “Tele2” un SIA “Bite 

Latvija”), to izveidotajai 

meitassabiedrībai (SIA “Centuria”), 

vai jebkurai no šīm sabiedrībām 

jebkurā kombinācijā. 

citās turpmākās darbībās, kas saistītas 

ar radiofrekvenču spektra joslas 

703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz turpmāku izmantošanu. Lai 

nodrošinātu un saglabātu efektīvu 

konkurenci elektronisko sakaru 

nozarē, Regulators norāda, ka saistītie 

komersanti šīs izsoles ietvaros, kā arī 

jebkurās citās turpmākās darbībās, kas 

saistītas ar radiofrekvenču spektra 

joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz 

– 788 MHz turpmāku izmantošanu, 

tiks vērtēti no šādiem diviem 

aspektiem, izpildoties vismaz vienam, 

– komercsabiedrības līdzdalības daļa 

otrā komercsabiedrībā un valdes un 

padomes locekļu statuss otrā 

komercsabiedrībā. Nosakot, ka 

komercsabiedrības līdzdalības daļa 

otrā komercsabiedrībā ir vismaz 

30 procenti, Regulators ir ņēmis vērā, 

ka zemākais robežpunkts, no kura ir 

uzskatāms, ka komersanti ir saistīti, ir 

20 procentu līdzdalība otrā 

komercsabiedrībā3. Tādējādi,  ja 

vienai komercsabiedrībai ir vismaz 

20 procentu līdzdalība otrā 

komercsabiedrībā, tad tās ir 

uzskatāmas par saistītiem 

komersantiem. Attiecīgi Regulators  

priekšmeta iegūšanai un kurš atbilst 

šādiem kritērijiem:  

1. tas ir iesniedzis Izsoles noteikumu 

13., 14. un 15.punktā noteiktos 

dokumentus atbilstoši Izsoles 

noteikumu prasībām; 

 2. tas atbilst kritērijiem, kas ir 

noteikti izsludināšanas lēmumā;  

3. tas ir Latvijas Republikā vai 

ārvalstīs reģistrēts komersants;  

4. tas ir samaksājis nodrošinājuma 

naudu saskaņā ar Izsoles noteikumu 

24.punktu un izsludināšanas 

lēmumu;  

5. tam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, 

ievērojot pēdējā datu aktualizācijas 

datumā Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskajā nodokļu parādnieku 

datubāzē ievietoto informāciju 

(ārvalstīs reģistrētam komersantam 

– izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī nav 

nodokļu parāda, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro vai šīs summas 

ekvivalentu citā valūtā);  

6. tas neatrodas likvidācijas stadijā, 

tam nav pasludināts maksātnespējas 

https://likumi.lv/ta/id/33946#p1
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6. tas neatrodas likvidācijas 

stadijā, tam nav pasludināts 

maksātnespējas process vai 

ierosināta tiesiskās aizsardzības 

procesa lieta;  

7. nav konstatēti normatīvajos 

aktos noteiktie ierobežojumi 

dalībai izsolē. 

šīs izsoles ietvaros, kā arī jebkurās 

citās turpmākās darbībās, kas saistītas 

ar radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz turpmāku izmantošanu, ir  

noteicis, ka zemākais robežpunkts, no 

kura ir uzskatāms, ka elektronisko 

sakaru komersanti ir saistīti, ir 

30 procenti. 

process vai ierosināta tiesiskās 

aizsardzības procesa lieta; 

7. nav konstatēti normatīvajos aktos 

noteiktie ierobežojumi dalībai 

izsolē. 

 

Papildus Regulators noteic, ka 

pretendents nav saistītais 

komersants šīs izsoles ietvaros. 

Saistītie komersanti šīs izsoles 

ietvaros, kā arī jebkurās citās 

turpmākās darbībās, kas saistītas ar 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz turpmāku izmantošanu, ir 

divas vai vairākas 

komercsabiedrības, ja pastāv vismaz 

viens no šādiem apstākļiem: 

1. komercsabiedrības 

līdzdalības daļa otrā 

komercsabiedrībā ir vismaz 

30 procenti; 

2. komercsabiedrības valdes 

vai padomes locekļi vienlaicīgi ir 

otras komercsabiedrības valdes vai 

padomes locekļi. 

4. 8.punkts 

Regulators plāno, ka izsole par 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz lietošanas tiesībām varētu 

notikt 2020.gada novembrī.  

“Latvijas Mobilais telefons” SIA 

Izsole radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanai 

Konsultāciju dokumentā norādītajās 

spektra joslās ir jāveic jau 

2020.gadā, lai elektronisko sakaru 

Ņemts vērā 8.punkts 

Regulators plāno, ka izsole par 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz lietošanas tiesībām varētu 

notikt 2020.gada novembrī. 
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4 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471250  

 komersanti var sagatavoties 

elektronisko sakaru tīklu izvēršanai. 

Nav paredzams, ka līdz izsoles 

brīdim Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos būs kādas 

izmaiņas, kas regulēs izsoles 

priekšmeta izmantošanu. 

5.  1.1.apakšpunkts (skatīt šī  

viedokļu apkopojuma 1.punkta 

redakciju). 

SIA “BITE Latvija” 

Ierosina palielināt esošo 5 MHz (no 

733 līdz 738 MHz) atstatumu jeb 

aizsargjoslu līdz 10 MHz (no 

733 līdz 743 MHz), kā rezultātā 

izsolē būtu nododamas 

radiofrekvenču spektra joslu 703– 

733 MHz, 743–758 MHz un 758 – 

788 MHz lietošanas tiesības trīs 

vienādās 25 MHz platās izsoles 

priekšmetu daļās. 

 

Daļēji ņemts vērā 

Regulators atbalsta AS “Elektroniskie 

sakari” un “Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA viedokli par 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz sadalīšanu trīs pamatajoslās 

(katra 2x10 MHz) un četrās 

papildjoslās (katra 5 MHz) kā 

atsevišķos izsoles priekšmetos. 

Tādējādi izsoles dalībniekiem tiek 

piedāvāta iespēja variēt ar iegūstamo 

priekšmetu kombinācijām. 

Skatīt šī viedokļu apkopojuma 

1.punkta redakciju. 

6. 1.3.1. apakšpunkts (skatīt šī 

viedokļu apkopojuma 2.punkta 

redakciju). 

 

 

“Latvijas Mobilais telefons” SIA 

Neatbalsta konsultāciju dokumentā 

piedāvātos radiofrekvenču spektra 

lietošanas specifiskos noteikumus – 

četru gadu laikā izņemt vairāk nekā 

astoņsimt radiofrekvenču spektra 

lietošanas atļaujas. Lūdz samazināt 

uzstādāmo radioiekārtu skaitu līdz 

200. 

Daļēji ņemts vērā 

Satiksmes ministrijas izstrādātā 

informatīvā ziņojuma “Ceļvedis 

piektās paaudzes (5G) publisko 

mobilo elektronisko sakaru tīklu 

ieviešanai Latvijā”4 2.3.apakšpunkts 

noteic, ka 5G tehnoloģijai 

izmantojamo radiofrekvenču spektra 

joslu lietošanas tiesības līdz 

2025.gadam jāizvērš gar sauszemes 

Skatīt šī viedokļu apkopojuma 

2.punkta redakciju. 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40471250
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transporta koridoriem, valsts 

autoceļiem un dzelzceļiem, aptverot 

sauszemes transporta ceļus saskaņā ar 

Eiropas transporta tīkla (Trans-

European Transport Networks; TEN-

T) definīciju. Tas nozīmē, ka bāzes 

staciju skaits palielināsies 

proporcionāli valsts autoceļu un 

dzelzceļu garumam, līdz ar to ir 

paredzams arī saņemto lietošanas 

atļauju skaita kāpums.  

Ņemot vērā nozares dalībnieku 

viedokli, Regulatora ieskatā ir 

iespējama dinamiska pāreja uz  

pārklājuma nodrošināšanu, proti, līdz 

2025.gada 1.februārim noteikt par 

pienākumu saņemt vismaz trīssimt 

lietošanas atļaujas, nodrošinot 

pārklājumu konkrētiem transporta 

ceļiem, bet līdz 2030.gada 

1.februārim kopumā vismaz astoņsimt 

lietošanas atļaujas. 

7. 1.3.3.apakšpunkts 

Lai nodrošinātu radiofrekvenču 

spektra joslas 703 MHz – 733 

MHz/738 MHz – 788 MHz 

efektīvu un racionālu 

izmantošanu, kā arī samazinātu 

konkurences deformācijas 

iespējamību, ir jānoteic, ka 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

SIA “BITE Latvija” 

Norāda, ka: 

• tālāknodošana faktiski nav 

atļauta tādēļ, ka normatīvie akti, 

kas to specifiski pieļauj, 

neeksistē; 

• šāda pieeja ir arī pretrunā ar 

tiesiskās paļāvības principu – nav 

pieņemami, ja lietošanas tiesību 

nosacījumi var neparedzami 

Daļēji ņemts vērā 

Elektronisko sakaru likuma (turpmāk 

– ESL) 47.panta seši prim daļa noteic, 

ka Regulators nodrošina, ka 

radiofrekvences tiek efektīvi 

izmantotas, lai veicinātu konkurenci 

un radiofrekvenču saskaņotu 

(harmonizētu) tālāknodošanu Eiropas 

Savienībā. Regulators šādā gadījumā 

izvērtē radiofrekvenču lietošanas 

1.2.2.apakšpunkts 

Lai nodrošinātu radiofrekvenču 

spektra joslas 703 MHz – 733 

MHz/738 MHz – 788 MHz efektīvu 

un racionālu izmantošanu, kā arī 

samazinātu konkurences 

deformācijas iespējamību, ir 

jānoteic, ka radiofrekvenču spektra 

joslas 703 MHz – 733 MHz/738 

MHz – 788 MHz lietošanas tiesību 
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5 https://likumi.lv/ta/id/96611-elektronisko-sakaru-likums  

MHz lietošanas tiesību 

tālāknodošana ir atļauta, ja to 

pieļauj normatīvie akti. Tajā pašā 

laikā, lai nodrošinātu ierobežoto 

radiofrekvenču resursu racionālu 

un efektīvu izmantošanu, ir 

nosakāms, ka radiofrekvenču 

spektra joslas 703 MHz – 733 

MHz/738 MHz – 788 MHz 

lietošanas tiesības nevar 

tālāknodot tādam elektronisko 

sakaru komersantam vai saistītam 

komersantam Koncernu likuma 

izpratnē, kurš jau ir ieguvis 

lietošanas tiesības radiofrekvenču 

spektra joslā 703 MHz – 733 

MHz/738 MHz – 788 MHz un 

kuram pēc tālāknodošanas šajā 

joslā kopējais lietošanas tiesību 

apjoms pārsniegtu 40 MHz. 

 

 

mainīties pēc kāda laika. 

Nedrīkst pieļaut situāciju, ka 

izsoles priekšmets – 700.joslas 

lietošanas tiesības un to apjoms – 

var neprognozējami un faktiski 

vienpusēji izmainīties jau pēc 

radiofrekvenču spektra lietošanas 

licences saņemšanas; 

• Regulatora prezumpcija par to, 

ka lietošanas tiesību 

tālāknodošana ietekmēs 

konkurenci, nav pamatota; 

• ja Regulators plāno piemērot 

spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanas nosacījumu, lai 

nepieļautu negatīvu ietekmi uz 

konkurenci, Regulatoram rūpīgi 

jāizvērtē tirgus situācija un 

jāpamato nosacījuma 

nepieciešamība konkrētajos 

apstākļos; 

• tālāknodošana, ja tā vienlaikus 

ļauj arī komersantam, 

sākotnējam radiofrekvenču 

tiesību ieguvējam, lietot tās pašas 

frekvences, var veicināt 

racionālu un efektīvu spektra 

izmantošanu; 

• nav pamatoti ierobežot, vispār un 

700.joslas gadījumā atsevišķi 

tiesību tālāknodošanas 

nepieciešamību, ņemot vērā, ka 

radiofrekvenču lietošanas tiesību 

tālāknodošana vai uzkrāšana nedrīkst 

traucēt konkurenci. 

ESL5 47.panta septītās daļas 5.punkts 

noteic, ja elektronisko sakaru 

komersantam komercdarbības 

veikšanai ir piešķirtas radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības, tad 

Regulators var noteikt specifiskus 

lietošanas tiesību nosacījumus 

attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību tālāknodošanu.  

 

Regulatora mērķi un uzdevumi ir 

skaidri definēti ESL, un viens no tā 

pienākumiem attiecībā uz 

radiofrekvenču efektīvu izmantošanu 

ir uzraudzīt, lai neveidotos 

radiofrekvenču uzkrāšanās, ar to 

domājot radiofrekvenču 

koncentrēšanos viena elektronisko 

sakaru komersanta rīcībā. Lai to 

panāktu, Regulatoram ir nepieciešams 

noteikt kritērijus, pēc kuriem vadīties, 

tādējādi radot konsekvenci 

elektronisko sakaru nozarē kopumā. 

Viens no būtiskākajiem kritērijiem ir 

definēt  tirgus dalībnieku saistības, kas 

tālāknodošana ir atļauta saskaņā ar 

Regulatora pieņemto lēmumu par 

šīm lietošanas tiesībām, izvērtējot 

konkurences un elektronisko sakaru 

tirgus apstākļus. Tajā pašā laikā, lai 

nodrošinātu ierobežoto 

radiofrekvenču resursu racionālu un 

efektīvu izmantošanu, ir nosakāms, 

ka radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz lietošanas tiesības nevar 

tālāknodot tādam elektronisko 

sakaru komersantam vai saistītam 

komersantam, ja radiofrekvenču 

spektra joslā 703 MHz – 733 

MHz/738 MHz – 788 MHz kopumā 

pēc tālāknodošanas kopējais 

lietošanas tiesību apjoms pārsniegtu 

30 MHz. 

 

Radiofrekvenču spektra joslā 738–

758 MHz (papildu) katram 

priekšmetam: 

tālāknodošana ir atļauta saskaņā ar 

Regulatora pieņemto lēmumu par 

šīm lietošanas tiesībām, izvērtējot 

konkurences un elektronisko sakaru 

tirgus apstākļus.  

 

 

https://likumi.lv/ta/id/96611-elektronisko-sakaru-likums
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lietošanas tiesību tālāknodošanu 

saistītam komersantam. 

 

SIA “TELE2” 

Izvērtējot šo ierobežojumu, 

nepieciešams nodalīt situāciju, ka 

radiofrekvenču lietošanas tiesību 

tālāknodošana nepieciešama 

radiofrekvenču kopīgas 

izmantošanas mērķu sasniegšanai un 

nav pielīdzināma radiofrekvenču 

resursu uzkrāšanai viena komersanta 

rīcībā. 

 

nav pieļaujamas attiecībā uz 

radiofrekvenču tālāknodošanu. 

Paturot tiesības noteikt specifiskus 

lietošanas tiesību nosacījumus 

attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību tālāknodošanu, 

pirmām kārtām ir nepieciešams 

skaidrs un nepārprotams  

formulējums, kas Regulatora izpratnē 

tiks uzskatīts par saistīto komersantu. 

Izvērtējot potenciālos riskus, kas 

saistīti ar konkurences attīstību, kā arī 

iespējamu tirgus deformāciju,  

Regulators šīs izsoles ietvaros ir 

definējis jēdzienu “saistītais 

komersants” un sniedz šādu 

vērtējumu: 

Saistītie komersanti šīs izsoles 

ietvaros, kā arī jebkurās citās 

turpmākās darbībās, kas saistītas ar 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz turpmāku izmantošanu, ir divas 

vai vairākas komercsabiedrības, ja 

pastāv vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

1. komercsabiedrības līdzdalības 

daļa otrā komercsabiedrībā ir vismaz 

30 procenti;  

2. komercsabiedrības valdes vai 

padomes locekļi vienlaicīgi ir otras 
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komercsabiedrības valdes vai 

padomes locekļi.  

Papildus Regulators norāda, ka 

tālāknodošana ir atļauta, ja 

tālāknodoto lietošanas tiesību apjoms 

saņēmējam vai tālāknodošanas 

rezultātā saistīto komersantu 

lietošanas tiesību kopapjoms 

konkrētajā diapazonā nepārsniedz 

pusi šī diapazona platuma. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 

Regulators, pieņemot lēmumu par 

radiofrekvenču lietošanas tiesību 

tālāknodošanu, vērtēs katru gadījumu 

individuāli, vadoties pēc tirgus 

situācijas konkrētos apstākļos, 

ietekmi uz konkurenci, kā arī 

specifisko lietošanas tiesību 

nosacījumu ievērošanu.  

8. 1.3.4.apakšpunkts  

Lietošanas tiesību nosacījumi 

attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra joslu kopīgu 

izmantošanu, ja Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos 

tiks noteikta kārtība kopīgai 

radiofrekvenču spektra 

izmantošanai. Lai nodrošinātu 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz izmantošanā efektīvu un 

iespējami augstāku konkurenci 

SIA “BITE Latvija” 

Kategoriski iebilst pret 

piedāvātajiem nosacījumiem 

attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslu kopīgu izmantošanu, kas 

paredzēti Konsultāciju dokumenta 

1.3.4.apakšpunktā. 

Frekvenču spektra kopīga 

izmantošana ir uzskatāma kā loģisks 

turpinājums esošajai infrastruktūras 

kopīgas izmantošanas praksei, kas 

ļauj optimizēt izmaksas un efektīvāk 

izmantot resursus. 

Daļēji ņemts vērā 

Regulators norāda, ka spēkā esošais  

ESL neparedz normas attiecībā uz  

radiofrekvenču spektra joslu kopīgu 

izmantošanu. 

Vienlaicīgi Regulators vērš 

uzmanību, ka radiofrekvenču spektra 

un citu resursu kopīga izmantošana ir 

efektīvs resursu izmantošanas veids. 

Ja kopīgas izmantošanas rezultātā 

elektronisko sakaru komersantu 

rīcībā, kuri nepiedalās kopīgā 

izmantošanā, konkrēta ierobežotā 

1.2.3.apakšpunkts  

Radiofrekvenču spektra joslā 703 

MHz – 733 MHz/758–788 MHz 

(pamatjoslas) katram priekšmetam: 

Lietošanas tiesību nosacījumi 

attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslu kopīgu izmantošanu ir atļauti  

saskaņā ar Regulatora pieņemto 

lēmumu par šīm lietošanas tiesībām, 

izvērtējot konkurences un 

elektronisko sakaru tirgus apstākļus. 

Papildus nosakot, ka radiofrekvenču 

spektra joslā 703 MHz – 733 
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6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN  

mobilo radiosakaru infrastruktūru 

izveidē un lietošanā, kā arī ņemot 

vērā, ka 700 MHz radiofrekvenču 

spektra josla ir piemērota plašāku 

teritoriju pārklājuma ar 5G 

nodrošināšanai, piemēram, lauku 

teritorijās, radiofrekvenču spektra 

joslā 703 MHz – 733 MHz/738 

MHz – 788 MHz tās daļu kopīga 

izmantošana ir atļauta tikai ārpus 

10 pilsētām ar vislielāko 

iedzīvotāju skaitu (saskaņā ar 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas publicētajiem 

datiem). 

Nosacījums, kas aizliedz spektra 

kopīgu izmantošanu lielākajās 

desmit pilsētās (pēc iedzīvotāju 

skaita), nav pamatots, neatbilst 

racionālas un efektīvas spektra 

izmantošanas principam un ir 

pretrunā ar Eiropas Elektronisko 

Sakaru Kodeksu6 (turpmāk – 

EESK). 

Norāda, ka no EESK dibinātiem 

principiem izriet, ka spektra 

koplietošana (kopīga izmantošana) 

komersantiem būtu pamatā jāļauj ar 

nosacījumu, ka netiek negatīvi 

ietekmēta konkurence, bet ietekmes 

uz konkurenci novērtēšanai 

nepieciešams pieiet pēc case-by-

case principa, proti, analizējot 

faktiskos apstākļus katrā konkrētā 

situācijā. 

Konsultāciju dokumentā norādītie 

ierobežojumu iemesli ir formāli un 

vispārīgi. Šāda pieeja ir pretēja tam, 

kā kopīgai izmantošanai 

(koplietošanai) pieiet EESK.   

 

“Latvijas Mobilais telefons” SIA 

Norāda, ka: 

• radiofrekvenču spektra 

piešķiršana, elektronisko sakaru 

diapazona ietvaros pieejamā 

radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību apjoms kļūst mazāks par 

radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību apjomu, kas pieejams kopīgi 

lietojošiem komersantiem, šie 

komersanti var nokļūt diskriminējošā 

situācijā, jo konkurēs ar daudz 

efektīvāk lietojamu infrastruktūru, 

kuras rīcībā būs lielāks ierobežoto 

resursu apjoms.  

Ir veicināma tāda radiofrekvenču 

spektra konkrēta diapazona kopīga 

izmantošana, kurā visi konkrētā 

diapazona lietošanas tiesību īpašnieki 

šo diapazonu lietotu kopīgi. 

Ir ierobežojama tāda radiofrekvenču 

spektra konkrēta diapazona kopīga 

izmantošana, kuras rezultātā tie 

elektronisko sakaru komersanti, kuri 

šo resursu nelieto kopīgi, tiek 

diskriminēti konkurencē. 

Vienmērīgs ierobežotā resursa – 

radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību – apjoms rada 

priekšnosacījumus konkurencei, bet 

nevienmērīgs šī resursa sadalījums var 

radīt būtisku diskrimināciju mazākā 

apjoma resursa lietotājiem. 

MHz/738 MHz – 788 MHz kopīgi 

izmantojamās joslas platums 

nepārsniedz 30 MHz, ja šo spektra 

joslu neizmanto visi elektronisko 

sakaru komersanti, kuriem 

piešķirtas lietošanas tiesības uz  

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz pamatjoslām. 

Lai nodrošinātu radiofrekvenču 

spektra joslas 703 MHz – 733 

MHz/738 MHz – 788 MHz 

izmantošanā efektīvu un iespējami 

augstāku konkurenci mobilo 

elektronisko sakaru tīklu 

infrastruktūras izveidē un lietošanā, 

kā arī ņemot vērā, ka 700 MHz 

radiofrekvenču spektra josla ir 

piemērota plašāku teritoriju 

pārklājuma ar 5G nodrošināšanai, 

piemēram, lauku teritorijās, 

radiofrekvenču spektra joslā 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz tās daļu kopīga izmantošana ir 

sākotnēji atļauta tikai ārpus  

valstspilsētām  
 

Radiofrekvenču spektra joslā 

738 MHz – 758 MHz (papildjoslas) 

katram priekšmetam: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
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7 BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) – Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde 

tirgus attīstība un konkurences 

veicināšana elektronisko sakaru 

nozarē ir tieša Regulatora 

kompetence; 

• uzsver nepieciešamību veicināt 

uz infrastruktūru balstītu 

konkurenci, jo tikai tas ilgtermiņā 

dod labumu patērētāju un 

konkurences interesēm. Līdz ar 

to tieši Regulatora uzdevums ir 

veikt Latvijas tirgus un 

sabiedrības ieguvumu analīzi, 

atļaujot vai arī ierobežojot 

potenciālo infrastruktūru 

koncentrāciju; 

• lūdz papildināt Konsultāciju 

dokumentu, nosakot saistību 

izsoles uzvarētājam, izmantojot 

radiofrekvences, izveidot 

neatkarīgu infrastruktūru 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšanai; 

• radiofrekvenču spektra joslu 

kopīgai izmantošanai, ja to 

atļautu Latvijas Republikas 

normatīvie akti, šāda atsauce nav 

pietiekama un neatbilst BEREC7 

definētajiem kritērijiem; 

• radiofrekvenču spektra 

koplietošanu ir iespējams realizēt 

Līdz ar to pagaidām nav iespējams 

detalizēti prognozēt radiofrekvenču 

spektra joslu kopīgas izmantošanas 

iespējamos attīstības scenārijus. Tāpat 

kā attiecībā uz radiofrekvenču 

tālāknodošanu, arī kopīgas 

izmantošanas gadījumā Regulators 

katru gadījumu vērtēs atsevišķi pēc 

attiecīga iesnieguma par 

radiofrekvenču spektra joslu kopīgu 

izmantošanu saņemšanas.  

Vienlaicīgi Regulators norāda, ka tā 

viedoklis attiecībā uz vēlamo un 

nepieciešamo infrastruktūras 

konkurenci ir pastāvīgs un nemainīgs. 

Infrastruktūras konkurence ir pamats 

augstas kvalitātes elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošināšanai, tāpēc tā 

ieskatā jebkuras darbības, kas varētu 

bremzēt kvalitātes attīstību, tiks 

ierobežotas spēkā esošo normatīvo 

aktu ietvaru robežās. 

Attiecībā uz konkrēto radiofrekvenču 

spektra joslas 703 MHz – 733 

MHz/738 MHz – 788 MHz efektīvu 

izmantošanu Regulators norāda, ka tās 

tehniskie parametri, kas no citām 

mobilo radiofrekvenču spektra joslām 

izceļas ar plašu diapazona 

pārklājumu, vislietderīgāk, līdz ar to 

Lietošanas tiesību nosacījumi 

attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslu kopīgu izmantošanu ir atļauti  

saskaņā ar Regulatora pieņemto 

lēmumu par šīm lietošanas tiesībām, 

izvērtējot konkurences un 

elektronisko sakaru tirgus apstākļus. 

Regulators pieprasījumus par 

radiofrekvenču spektra joslu kopīgu 

izmantošanu varēs izskatīt, sākot ar 

2021.gada 1.jūliju. 
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ar vai bez radiofrekvenču spektra 

apvienošanas, un par to ir jālemj 

tieši valsts regulatīvajai iestādei, 

izvērtējot konkrētās valsts 

apstākļus. Radiofrekvenču 

spektra vērtība būtiski atšķiras 

atkarībā no tā, vai minēto spektru 

nacionālā regulēšanas iestāde 

vēlāk atļaus vai neatļaus 

apvienot, un katram izsoles 

dalībniekam ir jābūt informācijai 

pirms spektra iegādes par visiem 

attiecīgā pirkuma nosacījumiem; 

• ja ar radiofrekvenču spektra joslu 

kopīgu izmantošanu ir domāta 

radiofrekvenču spektra 

apvienošana, tad šāda darbība ir 

veicama atbilstoši BEREC 

vadlīnijās norādītajiem 

principiem. Tas ir, katram izsoles 

uzvarētājam ir nosakāms 

pienākums, izmantojot izsoles 

priekšmetu, izveidot neatkarīgu 

radiotīklu, un radiofrekvenču 

apvienošanu var realizēt vienīgi 

teritorijās, kurās nav paredzama 

infrastruktūras konkurence 

 

SIA “TELE2” 

Uzskata, ka šāda aizlieguma 

apstiprināšana būtu prettiesiska, tā 

būtu pretrunā patērētāju pamatotām 

arī visefektīvāk ir izmantojami tieši 

lauku rajonos un gar transporta 

maģistrālēm. 

Ņemot vērā, ka tiek izstrādāts jauns 

Elektronisko sakaru likums, 

Regulators pieprasījumus par 

radiofrekvenču spektra joslu kopīgu 

izmantošanu varēs izskatīt, sākot ar 

2021.gada 1.jūliju. 
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tiesībām saņemt pēc iespējas labākus 

pakalpojumus par iespējami mazāku 

cenu un apdraudētu vai pat padarītu 

par neiespējamu vairāku 5G 

pakalpojumu ieviešanu. 

Norāda, ka: 

• ierobežojums ir prettiesisks, jo 

tas neatbilst EESK 47.panta 

otrajai daļai; 

• radiofrekvenču lietošanas 

nosacījumos nav pieļaujama tādu 

noteikumu iekļaušana, kas 

ierobežotu  radiofrekvenču 

kopīgu izmantošanu, ievērojot 

konkurenci regulējošās saistošās 

normas. Katrs konkrēts 

vienošanās gadījums par 

radiofrekvenču kopīgu 

izmantošanu ir atsevišķi 

izvērtējams saskaņā ar 

konkurences tiesību regulējumu. 

Frekvenču koplietošanas 

aizliegumam jāattiecas uz 

noteiktu vienošanos, nevis uz 

noteiktu frekvenču joslu; 

• ierobežojums ierobežo 

konkurenci vairumtirdzniecības 

līmenī un/vai ir diskriminējošs; 

• ierobežojums apdraud 5G 

pakalpojumu ieviešanu. 

9. 4.punkts SIA “BITE Latvija” Daļēji ņemts vērā 4.punkts 
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Regulators, piedāvā noteikt 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai izsoles kārtībā 

sākumcenu katram izsoles 

priekšmetam – 1 000 000 euro. 

Attiecībā uz izsoles priekšmeta 

sākumcenu un specifiskajiem 

nosacījumiem, SIA “BITE Latvija” 

uzskata, ka Konsultāciju dokuments 

ir papildināms ar 

VAS “Elektroniskie sakari” 

informāciju par radiofrekvenču 

spektra starptautiskās koordinācijas 

kritērijiem un citiem potenciāli 

ierobežojošiem nosacījumiem 

izsoles priekšmeta joslās, kas var 

būtiski ietekmēt izsoles priekšmetu 

pilnvērtīgu izmantošanu pilnā 

apjomā. 

SIA “Tele2” 

Konsultāciju dokumentā noteiktā 

sākumcena EUR 1 000 000 ir 

uzskatāma par nesamērīgi augstu. 

Salīdzinot ar iepriekš organizētajām 

radiofrekvenču lietošanas tiesību 

izsolēm, 700 MHz radiofrekvenču 

izsoles priekšmeta sākumcena ir 

vairākkārtīgi paaugstināta, un šādam 

paaugstinājumam nav objektīva 

pamata. 

Ņemot vērā iespējamo izsoles 

priekšmeta dalīšanu pamatjoslās un 

papildjoslās, kas nozīmē, ka 

radiofrekvenču joslas (pamatjoslas) 

platums tiek samazināts, samērīgi ir 

noteikt  sākumcenu katrai pamatjoslai 

700 000 euro, bet katrai papildjoslai 

150 000 euro. 

Katra radiofrekvenču spektra 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

MHz pamatjoslu izsoles priekšmeta 

sākumcena nosakāma 700 000 euro 

(septiņsimt tūkstoši), bet katra 

papildjoslu izsoles priekšmeta 

sākumcena nosakāma 150 000 euro 

(simt piecdesmit tūkstoši) apmērā. 

 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

10. 8.punkts 

Regulators plāno, ka izsole par 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 

SIA “BITE Latvija” 

Uzskata, ka izsole ir rīkojama ne 

agrāk kā 2021.gadā. 

Izsole ir rīkojama jau 2020.gadā 

saskaņā ar Eiropas Komisijas 

vienotajām nostādnēm attiecībā uz 

visām dalībvalstīm. 

8.punkts 

Regulators plāno, ka izsole par 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 
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MHz lietošanas tiesībām varētu 

notikt 2020.gada novembrī. 

SIA “TELE2” 

Uzskata, ka izsole par 

radiofrekvenču spektra joslas 703 

MHz – 733 MHz / 738 MHz – 788 

MHz lietošanas tiesību piešķiršanu 

var notikt tikai tad, kad būs pilnīgi 

skaidri visi tehniskie apsvērumi, 

tāpēc lūdz izsoli organizēt tikai pēc 

attiecīga  VAS “Elektroniskie 

sakari” atzinuma saņemšanas, 

organizējot atkārtotu konsultāciju 

procesu ar komersantiem. Ņemot 

vērā, ka radiofrekvenču spektra 

joslas 703 MHz – 733 MHz / 738 

MHz – 788 MHz lietošanas tiesības 

komersanti varēs izmantot, tikai 

sākot no 2022.gada 1.janvāra, tad 

lūdzam izsoli rīkot ne ātrāk kā 

2021.gada otrajā pusē. 

 MHz lietošanas tiesībām varētu 

notikt 2020.gada novembrī. 

III. Citi jautājumi 

11. 2.punkts 

Ņemot vērā, ka izsolei tiek 

plānoti trīs izsoles priekšmeti, kā 

arī ņemot vērā Regulatora pieredzi 

iepriekš rīkotajās izsolēs, 

lietderīgs ir izsoles nosacījums, ka 

visi izsoles priekšmeti tiek izsolīti 

vienlaicīgi. Saskaņā ar Izsoles 

noteikumu 56.punktu, ja 

izsludināšanas lēmumā ir noteikti 

vairāki izsoles priekšmeti, izsoles 

 Ņemot vērā pēc konsultācijas 

saņemtos viedokļus attiecībā uz 

iespējamo izsoles priekšmetu dalīšanu 

pamatjoslās un papildjoslās, 

nepieciešams noteikt citu priekšmetu 

skaitu, ko var iegūt katrs izsoles 

dalībnieks, vadoties pēc 

radiofrekvenču joslu sadalījuma. 

Lai veicinātu elektronisko sakaru 

komersantu savstarpēju konkurenci 

mobilo elektronisko radiosakaru tīklu 

2.punkts 

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 

56.punktu, ja izsludināšanas 

lēmumā ir noteikti vairāki izsoles 

priekšmeti, izsoles dalībnieks 

izsoles kārtā ir tiesīgs iesniegt tik 

piedāvājumu par izsoles 

priekšmetiem, kas nepārsniedz 

izsoles priekšmetu skaitu, ko var 

iegūt viens izsoles uzvarētājs. Ja 

izsoles dalībnieks iesniedz vairākus 
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dalībnieks izsoles kārtā ir tiesīgs 

iesniegt tik piedāvājumu par 

izsoles priekšmetiem, kas 

nepārsniedz izsoles priekšmetu 

skaitu, ko var iegūt viens izsoles 

uzvarētājs. Ja izsoles dalībnieks 

iesniedz vairākus piedāvājumus, 

tas katru piedāvājumu norāda 

atsevišķi.  

Lai veicinātu elektronisko 

sakaru komersantu savstarpēju 

konkurenci mobilo elektronisko 

radiosakaru tīklu infrastruktūru 

izveidē un pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanā katrā savstarpēji 

nesaistītā elektronisko sakaru 

tīklā, ir jānoteic, ka katrs izsoles 

uzvarētājs var iegūt vienu izsoles 

priekšmetu. 

infrastruktūru izveidē un pakalpojumu 

kvalitātes nodrošināšanā katrā 

savstarpēji nesaistītā elektronisko 

sakaru tīklā, ir jānoteic, ka katrs 

izsoles uzvarētājs var iegūt vienu 

pamatjoslu izsoles priekšmetu un 

divus papildjoslu izsoles priekšmetus. 

Ņemot vērā lielo izsoles 

priekšmetu skaitu, Regulatora ieskatā 

lietderīgi ir tos izsolīt vienas izsoles 

ietvaros, bet divās kārtās, proti 

pirmajā kārtā izsolīt pamatjoslu 

izsoles priekšmetus, bet otrajā 

attiecīgi – papildjoslu izsoles 

priekšmetus.  

 

 

 

piedāvājumus, tas katru 

piedāvājumu norāda atsevišķi. 

Lai veicinātu elektronisko 

sakaru komersantu savstarpēju 

konkurenci mobilo elektronisko 

radiosakaru tīklu infrastruktūru 

izveidē un pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanā katrā savstarpēji 

nesaistītā elektronisko sakaru tīklā, 

ir jānoteic, ka katrs izsoles 

uzvarētājs var iegūt vienu 

pamatjoslu izsoles priekšmetu un 

divus papildjoslu izsoles 

priekšmetus 

Ņemot vērā, ka izsolei tiek plānoti 

kopumā septiņi izsoles priekšmeti, 

lietderīgi ir noteikt izsoles 

nosacījumu, ka visi izsoles 

priekšmeti tiek izsolīti vienas izsoles 

ietvaros divās kārtās, kur pirmajā 

kārtā tiek izsolīti pamatjoslu izsoles 

priekšmeti, bet otrajā – papildjoslu 

izsoles priekšmeti. Otrajā kārtā tiek 

liegta dalība tam izsoles 

dalībniekam, kas nav ieguvis 

lietošanas tiesības uz pamatjoslu 

izsoles priekšmetu. 
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Priekšsēdētājs R. Irklis 

12. Papildu apsvērumi Papildus apkopotajiem priekšlikumiem un iebildumiem Regulators ir saņēmis arī vispārīgus viedokļa komentārus, 

kuros nav ietverti konkrēti priekšlikumi vai iebildumi. Šie komentāri  priekšlikumu un komentāru apkopojumā netiek 

atsevišķi atspoguļoti. Regulators ir ar tiem rūpīgi iepazinies un pieņēmis zināšanai. 

 

Ar visiem sabiedrības un komersantu sniegtajiem iebildumiem iespējams iepazīties:  

https://www.sprk.gov.lv/content/publiskas-konsultacijas sadaļā “Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem 

radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz  lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 

kārtībā”. 

https://www.sprk.gov.lv/content/publiskas-konsultacijas
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/Kosn_dokumenti/wacc/KD_wacc_metodika_30052019.pdf
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/Kosn_dokumenti/wacc/KD_wacc_metodika_30052019.pdf
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/Kosn_dokumenti/wacc/KD_wacc_metodika_30052019.pdf

