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Par precizēto konsultāciju dokumentu 

VAS “Elektroniskie sakari” sniedz viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (turpmāk – SPRK) interneta vietnē publicēto 2020. gada 16. jūlija dokumentu “Precizēts 

konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz–

733 MHz / 738 MHz–788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” (turpmāk – Precizēts konsultāciju 

dokuments). 

1. Precizētajā konsultāciju dokumentā, atsaucoties uz Satiksmes ministrijas informatīvo 

ziņojumu “Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu 

ieviešanai Latvijā”, ir noteikti nosacījumi attiecībā uz lietošanas atļauju skaita 

saņemšanu radioiekārtu darbībai izsolāmajā frekvenču joslā gar autoceļu “Via Baltica” 

un sauszemes transporta koridoriem vai valsts autoceļiem. Vēršam uzmanību, ka 

dokuments neparedz nosacījumus noteiktas radiosakaru paaudzes lietojumam, tāpēc 

pastāv iespēja, ka informatīvajā ziņojumā minētais Eiropas Komisijas mērķis, par 5G 

pārklājuma nodrošināšanu, var netikt sasniegts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ierosinām frekvenču joslai 703–733 MHz / 758–788 MHz 

nosacījumus par atļauju skaita saņemšanu aizstāt ar nosacījumu par “5G sistēmas 

pakalpojuma pieejamību” gar autoceļu “Via Baltica” un sauszemes transporta 

koridoriem vai valsts autoceļiem, pieļaujot, ka nosacījuma izpilde var tikt realizēta 

izmantojot arī citas elektronisko sakaru komersanta rīcībā esošās frekvenču joslas. Tas 

ļautu sasniegt 5G pārklājuma mērķi, turklāt neuzliekot papildus slogu 5G tīkla 

izvēršanai tikai vienā noteiktā radiofrekvenču spektra joslā. 

Turklāt, vēršam uzmanību uz to, ka līdz 2022. gada 30. jūnijam ir noteikts pārejas 

periods 694–790 MHz (700 MHz) frekvenču joslas televīzijas apraides sistēmu raidošo 

tīklu pārkārtošanai un joslas atbrīvošanai, tāpēc ir iespējama situācija, ka līdz 2022. 

gada 30. jūnijam elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanas dēļ ar Latvijas 

televīzijas apraides sistēmām nebūs iespējams izsniegt visas noteiktās 

radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas. Līdzīga situācija daļā teritorijas 

saskaņā ar frekvenču koordinācijas nosacījumiem iespējama gadījumos, kad Latvijas 

kaimiņvalstis turpina 700 MHz joslas izmantošanu apraides dienestam un/vai gaisa 

kuģniecības radionavigācijas dienestam (ARNS). 

Lai ņemtu vērā šos apstākļus, ierosinām izsoles nosacījumus papildināt ar punktu par 

iespējamu atkāpi no noteiktajiem nosacījumiem, ja tas pamatots ar EMS 

ierobežojumiem. 

2. Uzskatām, ka Precizētā konsultāciju dokumenta trešās sadaļas 2. punktā noteiktais 

nosacījums, ka izsoles otrajā kārtā tiek liegta dalība tam izsoles dalībniekam, kas nav 
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ieguvis lietošanas tiesības uz pamatjoslu izsoles priekšmetu no radiofrekvenču spektra 

izmantošanas viedokļa nav pamatots, tā kā saskaņā ar 3GPP atbilstošajām 

tehniskajām specifikācijām frekvenču joslu 738–758 MHz šobrīd paredzēts izmantot 

vienīgi kombinācijā ar 791–821 MHz / 832–862 MHz joslu. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar VAS “Elektroniskie sakari” 

ekspertu Gunti Ancānu, tālrunis: 67331789, e-pasts: guntis.ancans@vases.lv. 

 

 

Cieņā  

valdes locekle    (*paraksts)    Vija Gēme 

 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
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