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Par Bite Latvija un Unistars radiofrekvenču spektra joslu kopīgu izmantošanu 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA ir iepazinies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas (turpmāk – Regulators) internet vietnē publiskoto Lēmuma un Ziņojuma projektu par 
SIA “UNISTARS” (turpmāk – Unistars) un SIA “BITE Latvija” (turpmāk – Bite) pieprasījumu 
kopīgi izmantot Bite piešķirtās ierobežotas joslas 1760 MHz – 1785 MHz un 1855 MHz – 1880 
MHz, un Unistars piešķirtās ierobežotas joslas 3450 MHz – 3500 MHz, 3600 MHz – 3650 MHz 
un 3700 MHz – 3750 MHz lietošanas tiesības (turpmāk – Pieteikums).  

LMT izsaka pateicību par doto iespēju komentēt jautājumus, kam ir nozīmīga ietekme uz 
radiofrekvenču spektra izmantošanu, piekļuvi radiofrekvenču spektram uz vienlīdzīgiem 
nosacījumiem un valsts budžeta ieņēmumiem. Jautājuma būtiskumu apliecina tas, ka 
Regulatora lēmuma projekts attiecas uz aptuveni 40% pieejamā radiofrekvenču spektra 
3.5GHz joslā un 30% 1800MHz joslā. Tieši par Koplietošanas pieteikumā norādītā 
radiofrekvenču diapazona iegūšanu ir saņemta visaugstākā izsoles cena Latvijas vēsturē - 
2018.gada izsolē Latvijas Republika saņēma 6,525 MEur par vienu 50MHz platu 
radiofrekvenču spektra joslu.  

1. Radiofrekvenču efektīva izmantošana 

1.1. Jau gandrīz 20 gadus Latvijā ir spēkā Eiropas Savienības prasībām atbilstošs normatīvais 
regulējums, kas noteic, ka radiofrekvenču spektra resursu kā nacionālo bagātību var 
piešķirt vienīgi vienlīdzīgās un atklātās atlases (konkursa vai izsoles) procedūrās. Visu šo 
laiku Latvijā darbojas Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 122.atkāpē ietvertais princips 
“izmanto vai zaudē,” lai izvairītos no tā, ka tiek radīti šķēršļi ienākšanai tirgū, proti, 
konkurencei kaitīgas tiesību uzkrāšanās dēļ, dalībvalstīs būtu efektīvi jānodrošina 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām pievienoto nosacījumu izpilde. Tādējādi visiem 
elektronisko sakaru komersantiem ir bijis pienākums izmantot sev piešķirto radiofrekvenču 
spektru maksimāli lietderīgi un efektīvi. Gadījumā, ja komersants kādu iemeslu dēļ nespēj 
efektīvi izmantot radiofrekvenču spektru, ierasta prakse ir atteikties no piešķirtajām 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kā to ir veicis, piemēram, LMT, SIA Tet, VAS 
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA “Baltcom TV”, pirms Regulators šo spektru 
anulē neefektīvas izmantošanas dēļ. 

1.2. Elektronisko sakaru likuma 48.panta 7.daļa garantē Unistars kā komersantam, kurši ir 
ieguvis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības par tām nemaksājot, tiesības netraucēti 
izmantot piešķirto radiofrekvenču spektru savā komercdarbībā (savu pakalpojumu 
sniegšanai). Taču Unistars nav tiesīgs minēto spektru tieši vai netieši nodot citam 
komersantam, tajā skaitā Bite, vai sniegt pakalpojumus Bite galalietotājiem (skatīt 
Elektronisko sakaru likuma aktuālās redakcijas 48.panta 7.daļa un iepriekš spēkā esošās 
redakcijas 47.panta 3.1.daļu). Šie tiesiskie noteikumi ir nemainīgi un konsekventi un tieši 
Regulators ir iestāde, kas nodrošina to ievērošanas kontroli. 

1.3. Koplietošanas pieteikumā ir norādīts, ka nerealizējot plānoto sadarbību, Unistars nebūs 
spējīgs piesaistīt galalietotājus, līdz ar to 3.5 GHz spektrs tikšot izmantots neefektīvi. 
Regulators vairākkārt ir konstatējis, ka 3.5 GHz spektrs “tiek lietots neefektīvi un 
neracionāli” (skatīt, piemēram, Regulatora 2015.gada 24.septembra konsultāciju 
dokumentā par radiofrekvenču spektra joslas 3410MHz – 3800MHz lietošanas tiesībām). 
Ja 7 gadu laikā pēc sākotnējā konstatējuma Unistars neredz iespēju nodrošināt efektīvu 
sev piešķirtā radiofrekvenču spektra izmantošanu, minētajam komersantam ir jāatsakās 
no attiecīgā spektra, ļaujot minēto radiofrekvenču spektra resursu iegādāties 
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komersantam, kurš to ir gatavs izmantot. Tas atbilst principa “izmanto vai zaudē” 
īstenošanai, kā arī nodrošina nediskriminējoša normatīvā regulējuma piemērošanu 
attiecībā uz visiem elektronisko sakaru komersantiem. 

1.4. Gan pirms, gan arī pēc Unistars iegādes darījuma tiesiskais regulējums attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra tālāknodošanas ierobežojumiem nav mainījies, taču Bite vairākkārt 
ir publiski norādījusi par vēlmi izmantot Unistars rīcībā esošos radiofrekvenču spektra 
resursus pakalpojumu sniegšanai saviem galalietotājiem. Secināms, ka Unistars iegādes 
darījums jau sākotnēji ir balstījies uz nodomu pārkāpt Latvijas Republikas normatīvo 
regulējumu. Administratīvo procesu pielāgošana tikai vienas ekonomiskās grupas 
interesēm – lai mainītu sākotnēji bez maksas piešķirto radiofrekvenču spektra 
izmantošanas nosacījumus, dodot iespēju to izmantot pavisam citiem mērķiem, nav 
pieļaujama tiesiskā valstī. Koplietošanas pieteikums ir kārtējais Bite grupas mēģinājums, 
nemaksājot valstij par nacionālās bagātības – radiofrekvenču spektra – iegūšanu, iegūt 
piekļuvi vērtīgiem radiofrekvenču spektra resursiem.  

1.5. 2021.gada 30.marta Regulatora lēmumā Nr.19 Par radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesību tālāknodošanu, kurā secināja (secinājuma daļas 9.6.punkts), ka vēsturiski 
Regulators ir izvēlējies radiofrekvenču spektra piešķiršanu izsoles kārtībā, lai novērstu to, 
ka konkursa uzvarētājs pats nepilda saistības, bet pārdod (nodot) ierobežoto joslu 
lietošanas tiesības, tādējādi gūstot peļņu un “iedzīvojoties” uz ierobežota valsts resursa. 
Tādējādi minētā regulējuma mērķis ir novērst “iedzīvošanos” uz ierobežota valsts resursa 
rēķina. Tāpat Regulators arī secināja, ka Unistars nav veicis maksājumus par 3.5GHz 
radiofrekvenču spektra iegūšanu, tādēļ minētā spektra (tieša vai netieša nodošana) 
jebkādam citam komersantam nav likumīga (minētā lēmuma secinājuma daļas 17.-
19.punkti). 

1.6. Tādējādi gan Unistars, gan Bite Latvija labi apzinās tiesisko regulējumu, jo katra no 
minētajām sabiedrībām atsevišķi iesniedza iesniegumu sava radiofrekvenču spektra 
nodošanai SIA “Centuria”, lūdzot veikt atkāpes no normatīvā regulējuma. Regulators, 
veicot normatīvo aktu analīzi un konkurences novērtējumu 2021.gada 30.marta lēmumā 
nr.19 secināja, ka Unistars frekvenču tālāknodošana nav iespējama, jo to nepieļauj likums. 
Minētās sabiedrības apzinās, ka ne bez maksas piešķirta radiofrekvenču spektra tieša vai 
netieša tālāknodošana nav pieļaujama.  

2. Pieteiktās sadarbības novērtējums 

2.1. Piekrītam Regulatora veiktai analīzei, ka Bite un Unistars ir uzskatāmi par vienu tirgus 
dalībnieku Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē (100% UNISTARS kapitāldaļas 
pieder BITE). Attiecīgi, vērtējot konkurences apstākļus Latvijas mobilo elektronisko sakaru 
pakalpojumu tirgū, abi minētie uzņēmumi ir jāvērtē kā viens tirgus dalībnieks (turpmāk 
šādā kontekstā saukts par Bite Grupu), kā arī tie nav uzskatāmi par konkurentiem.  

2.2. No iepriekšminētā [2.1.] secināms, ka Koplietošanas pieteikumā ietvertās radiofrekvenču 
spektra joslas gan pirms, gan arī pēc iecerētās radiofrekvenču spektra koplietošanas, pilnā 
apjomā atrodas Bites Grupas rīcībā. 

2.3. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 45., 46.un 49.pantu, Regulators izvērtē iesniedzēju 
pieteikumu par radiofrekvenču joslu lietošanas tiesībām un to izmantošanu, atbilstoši 
kompetencei vērtē konkurences apstākļus un nosacījumus, lai ar pieņemto lēmumu 
saglabātu un panāktu efektīvu konkurenci. Secināms, ka Regulatoram šajā gadījumā ir 
jārīkojas kā ex-ante konkurences tiesību tirgus uzraudzības iestādei, vērtējot konkurences 
spēku dinamiku attiecīgajā tirgū pēc attiecīgā pieteikuma izskatīšanas.  

2.4. Atbilstoši nostiprinātai tiesu praksei, piemēram EST lieta 15/74, darījumi starp 
komersantiem viena koncerna ietvaros neietekmē konkurenci tirgū, bet tiek uzskatīti par 
uzdevumu vai pienākumu sadali viena tirgus dalībnieka ietvaros. Atkarīgai sabiedrībai 
(šajā gadījumā Unistars) nav ekonomiskā brīvība, lai veiktu neatkarīgu saimniecisku 
darbību, tā var rīkoties tikai un vienīgi mātes sabiedrības ekonomiskajā interesēs. Arī 
faktiskā situācija to apstiprina – atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā 
pieejamai informācijai Unistars pēdējos trīs gadus nodarbina tikai divus nodarbinātos. Tas 
nav pietiekami, lai nodrošinātu atsevišķu elektronisko sakaru tīklu un liecina, ka Unistars, 
izpilda tikai noteiktus Bites Grupas uzdevumus, nevis veic neatkarīgu komercdarbību. 
Secināms, ka ierosinātā aktīvu pārdalei vienas ekonomiskās grupas interesēs no 
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konkurences tiesību viedokļa nav ietekme uz konkurenci, jo gan pirms, gan arī pēc 
attiecīgā darījuma, attiecīgā darījuma dalībnieki rīkojas vienās ekonomiskās interesēs – 
gan attiecībā uz tīkla izvēršanas stratēģiju, nepieciešamajām investīcijām, pakalpojumu 
attīstību un inovācijām u.c. Tādēļ arī konkurences uzraudzības iestāde neskata un nevērtē 
viena tirgus dalībnieka ietvaros veiktos darījumus vai aktīvu pārdales (skatīt Konkurences 
likuma 1.panta 9.punktā minēto tirgus dalībnieka definīciju). 

2.5. Par nepamatotiem izskatāmi gan Lēmuma projektā, nav Ziņojumā projektā norādītie 
pieņēmumi, ka Bitei it kā neesot piekļuve 3.5GHz radiofrekvenču spektra resursiem. Bite 
Grupai kā vienam tirgus dalībniekam kopš 2017.gada, kad Bite iegādājās Unistars, ir 
pieeja 3.5GHz radiofrekvenču spektram uz tiem nosacījumiem, kādi bija spēkā Unistars 
iegādāšanās brīdī, un tie nav mainījušies. Arī šobrīd nekas neliedz Unistars turpināt 
pašam bez maksas piešķirtā radiofrekvenču spektra izmantošanu (skatīt 1.2.punktu), taču 
tā tieša vai netieša nodošana citam, arī savstarpēji saistītam, komersantam ir aizliegta.  

2.6. Saskaņā ar Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 124.atkāpi Tīkla infrastruktūras 
koplietošana, dažos gadījumos arī radiofrekvenču spektra koplietošana var ļaut lietderīgāk 
un efektīvāk izmantot radiofrekvenču spektru un nodrošināt tīklu strauju izvēršanu, it 
sevišķi retāk apdzīvotās teritorijās. Nosakot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 
pievienojamos nosacījumus, kompetentajām iestādēm būtu arī jāņem vērā, kādas 
uzņēmumu koplietošanas un koordinēšanas formas atļaut, lai nodrošinātu lietderīgu un 
efektīvu radiofrekvenču spektra lietošanu vai pārklājuma nodrošināšanas pienākumu 
izpildi saskaņā ar konkurences tiesību principiem. No minētā izriet, ka par tīkla 
infrastruktūras koplietošanu Elektronisko sakaru kodeksa un Elektronisko sakaru likuma 
izpratnē var runāt, atbilstoši konkurences tiesību principiem, tas ir, vērtējot sadarbību starp 
diviem vai vairākiem neatkarīgiem tirgus dalībniekiem. Tā kā Unistars un Bite ir viens tirgus 
dalībnieks, Koplietošanas pieteikums nav uzskatāms par pieteikumu ESL 49.panta 
izpratnē – nedz no tiesiskā, nedz no ekonomiskā viedokļa nav iespējams koplietot jebkādu 
aktīvu pašam ar sevi. 

2.7. Atgādinām, ka Elektronisko sakaru likuma izstrādāšanas gaitā nozares un Regulatora 
klātbūtnē Bite Latvija tika izteikti vairāki priekšlikumi, lai Bite varētu pati izmantot Unistars 
3.4-3.8GHz radiofrekvenču resursus savu 5G pakalpojumu sniegšanai. Minētais 
komersants to noraidīja. Līdz ar to, esošā situācija jau kopš Unistars iegādes brīža ir Bite 
Grupa atbildība un valsts pārvaldei nav jāmeklē risinājums, kas atļautu šī radiofrekvenču 
spektra izmantošanu bez maksājuma Latvijas Republikai. Savukārt Elektronisko sakaru 
likums un Eiropas Elektronisko sakaru kodekss neparedz iespēju selektīvi vienam 
komersantam vai komersantu grupai grozīt radiofrekvences spektra piešķīruma 
noteikumus – šāda rīcība pēc noklusējuma ir uzskatāma par tādu, kas negatīvi ietekmē 
konkurenci kopumā un ir pretrunā ar tiesību aktos nostiprināto “izmanto vai zaudē” 
principu.  

2.8. Iepazīstoties ar Lēmuma projektā un Ziņojuma projektā atreferētajiem iesniedzēju 
skaidrojumiem, secināms, ka Bites grupas pārstāvji manipulē un sniedz patiesībai 
neatbilstošu informāciju par plānotās sadarbības aspektiem. Sniegtās atbildes liecina, ka 
iesniedzēji standarta mobilā sakaru tīkla tehnisko funkcionalitāti, kas dod iespēju apkalpot 
dažāda veida, arī privāto tīklu, klientus, ir uzdevuši par “MOCN tīkla konfigurāciju”, kas 
neatbilst patiesībai. To apliecina Ziņojumā atspoguļotā informācija: 

2.8.1.  2.3.punktā norādīts “ja Regulators neatļaus Iesniedzējiem kopīgi izmantot 
ierobežotu 3,6 GHz joslu, SIA “UNISTARS” tā vietā, lai izmantotu jau esošo tās 
dalībnieka infrastruktūru un dažādas saistītas iestrādnes, būs jābūvē neatkarīgs mobilais 
tīkls gandrīz no nulles, faktiski dublējot esošo, mātessabiedrībai piederošo elektronisko 
sakaru tīklu, jāiegulda ievērojami līdzekļi infrastruktūras objektu (nekustamā īpašuma) 
meklēšanā un attiecību veidošanā ar īpašniekiem, mārketingā, klientu apkalpošanas 
dienestā, u.tml.” . Jau vairākus gadus no visiem lielajiem iekārtu ražotājiem ir pieejama 
tehnoloģija, kas ļauj koplietot aktīvo infrastruktūru bez frekvenču koplietošanas (MORAN 
(Multi Operator RAN). With MORAN everything in the RAN (antenna, tower, site, power) 
except the radio carriers is shared between two or more operators), tādējādi arguments, 
ka būs jāveido atsevišķi dublējoši tīkli nav patiess. 

2.8.2. 6.3.punktā minēts “Ja SIA “UNISTARS” nebūs atļauts kopīgi izmantot 
ierobežotas joslas lietošanas tiesības, kas ir piešķirtas SIA “BITE Latvija”, tas ierobežos 
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SIA “UNISTARS” iespējas sniegt gan vairumtirdzniecības pakalpojumus 5G tehnoloģijā, 
gan attīstīt mazumtirdzniecības pakalpojumus, faktiski paralizējot SIA “UNISTARS” 
komercdarbību.” Lai sniegtu pakalpojumu 5G tehnoloģijā jau pieejama 5G Stand Alone 
tehnoloģija, kur nav nepieciešams augšupielādi (uplink) nodrošināt 1.8GHz frekvencēs, 
līdz ar to, lai “UNISTARS” nodrošinātu 5G pakalpojumus nav nepieciešama 1.8GHz 
frekvences koplietošana. 

3. Selektīva radiofrekvenču spektra nosacījumu maiņa vienam tirgus dalībniekam 

3.1. Lēmuma projekta lemjošās daļas 3. un 4.punkts, dod tiesības iesniedzējiem veikt kopīgu 
ierobežotas joslas 3450– 3500 MHz, 3700–3750 MHz un 3600–3650 MHz (Rīgā) 
izmantošanu komercdarbības nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā. Šāds 
priekšlikums kavē konkurenci un prettiesisks vairāku iemeslu dēļ: 

3.1.1. Kā minēts iepriekš, Bites Grupas iesniegums nav uzskatāms par kopīgas 
radiofrekvenču spektra joslas izmantošanas pieteikumu (skatīt 2.punktu), bet gan Bites 
Grupas lūgumu, mainīt normatīvajos aktos leģitīmi iekļautos radiofrekvenču spektra 
piešķīruma ierobežojumus. Radiofrekvenču spektra nosacījumu grozīšana viena 
komersanta interesēs nav paredzēta Elektronisko sakaru likumā un ir pretrunā ar 
“izmanto vai zaudē” principu. 

3.1.2.  Jau 20 gadus Latvijā darbojas tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru ierobežotus 
radiofrekvenču resursus kā nacionālo bagātību var iegūt vienīgi atlases (izsoles vai 
konkursa) procedūrās. 3.5 GHz radiofrekvenču joslā divi tirgus dalībnieki – LMT un Tele2 
- ir piedalījušies izsolēs un ieguvuši minētos resursus par izsolē noteikto cenu. Savukārt 
Lēmuma projekts paredz, ka šāds pats valsts pārziņā esošs aktīvs (radiofrekvneču 
spektrs), kurš sākotnēji bez maksas tika nodots Unistars, ar Lēmuma projektu tiek bez 
atlīdzības piešķirts Bite komercdarbības veikšanai. Šāda veida rīcība, selektīvi bez 
atlīdzības piešķirot valsts pārziņā esošu resursu vienam tirgus dalībniekam, nevis visai 
nozarei, atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajām aizliegta 
komercdarbības atbalsta pazīmēm. Jebkurā gadījumā šāda valsts atbalsta piešķiršana 
var notikt tikai normatīviem aktiem atbilstošā Finanšu ministrijas procesā.  

3.1.3. Līdzšinējos 3.5GHz radiofrekvenču spektra izsoļu nosacījumos, Regulators 
konsekventi iekļāva noteikumus, kas liedza izsoles uzvarētājam iegūt vairāk nekā 
100MHz radiofrekvenču resursu. Turpretī, Lēmuma projektā Regulators nav noteicis 
jebkādus radiofrekvenču apjoma limitus. Tādējādi komersanti, kuri ir piedalījušies 
izsolēs, tiek nostādīti tiesiski un ekonomiski neizdevīgākā pozīcijā, nekā komersantu 
grupa, kura minētās radiofrekvences ir ieguvusi bez maksas, turklāt neefektīvi tās 
izmanto.  

3.2. Lēmuma un Ziņojuma projektā ir norādīts, ka Bite un Unistars ir uzskatāms par vienu tirgus 
dalībnieku. Tas nozīmē, ka Unistars kā 100% meitas sabiedrība, gan visu aktīvu ziņā 
pieder Bite, gan arī darbojas tikai un vienīgi Bite ekonomiskās interesēs. Līdz ar to 
dokumentācijas tekstā nav pamatoti nošķirt Unistars saistības no Bites Grupas saistībām 
– tas ir, visi aktīvi, kas pieder Unistars, ir Bites Grupas ekonomiskie aktīvi. No konkurences 
tiesību viedokļa nav pamatoti visā Lēmuma un Ziņojuma tekstā Unistars rīcību, saistības 
uzrādīt par neatkarīga komersanta saistībām, jo minētais komersants kopš 2017.gada ir 
Bite koncerna meitas sabiedrība. Līdz ar to lūdzam attiecīgi precizēt Lēmuma secinājuma 
daļas 8.-12., 16.-19punktus.  

4. Likuma un iestāžu mērķis ir sargāt konkurenci nevis konkurentu 

4.1. Konceptuāli nepareizs ir Lēmuma projektā un Ziņojumā ietvertais uzstādījums, ka Bites 
grupas turpmākās darbības priekšnoteikums elektronisko sakaru nozarē ir 3.5GHz 
radiofrekvenču spektra joslu saņemšana bez izsoles. Pēc mūsu rīcībā esošas informācijas 
tas būs vienīgais gadījums Eiropas Savienībā, kad nacionālā regulējošā iestāde selektīvi 
– viena tirgus dalībnieka interesēs – atsakās 3.5GHz radiofrekvenču spektru piešķirt 
izsoles kārtībā. Šāda pieeja diskriminē komersantus, kuri bija spiesti līdzvērtīgu resursu 
iegādāties izsoles kārtībā, tādēļ ir prettiesiska. Iestādei nav nedz pienākuma, nedz tiesību 
‘rūpēties’ par viena tirgus dalībnieka dzīvotspēju, piešķirt tam īpašas privilēģijas, kuras 
turklāt aizliedz likums visu tirgus dalībnieku vienlīdzīgas attieksmes interesēs. 
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4.2. Vienlaicīgi visu lēmumprojektu caurvijošam pieņēmumam par Bite grupas eksistenciālu 
nespēju iegūt radiofrekvenču spektru atklātā izsolē nevar piekrist pēc būtības: 

- Bite grupa var atteikties no Unistars piešķirtā 3.5GHz radiofrekvenču spektra un ierosināt 
Regulatoru piešķirt tā lietošanas tiesības izsoles ceļā. 

- Atkarībā no šādas izsoles nosacījumiem un tās rezultātiem Bite grupa turklāt var 
ierosināt izsoli uz jau ilgstoši neizmantota 50MHz radiofrekvenču bloka lietošanas 
tiesībām 3.5GHz diapazonā. 

Līdz ar to virkne lēmumprojektā izdarīto pretfaktisko secinājumu par Bite Grupas lūguma 
neapmierināšanas negatīvajām sekām ir nepareizi. Acīmredzami pastāv citi scenāriji, kā 
Bite Grupa var iegūt konkurētspējai nepieciešamo 3.5GHz radiofrekvenču spektru 
atklātās izsolēs. 

5. Lēmuma projektā nav radiofrekvenču spektra iegādes tirgus analīzes 

Ne Ziņojuma, ne Lēmuma projektā nav veikta radiofrekvenču spektra iegādes tirgus 
analīze. Tāpat nav sniegts vērtējums, kāda ir 3.5GHz radiofrekvenču vērtība, kuru plānots 
bez izsoles piešķirt Bite rīcībā. Nav arī veikta analīze, kā šāda rīcība ietekmēs turpmāko 
radiofrekvenču spektra iegādes tirgus attīstību un attiecīgi konkurenci šajā tirgū. 

6. Lēmuma projekts neparedz radiofrekvenču lietošanas tiesību nosacījumus 

Atbilstoši Lēmuma projektā un Ziņojumā iekļautajai informācijai, Bite koplietotās 
radiofrekvenču spektra joslas plāno izmantot, lai nodrošinātu 5G elektronisko sakaru tīkla 
izvēršanu 3.5GHz joslā, nenosakot nekādus specifiskos radiofrekvenču spektra 
nosacījumus tieši šim komersantam. Tas rada diskriminējošu situāciju, kad diviem no tirgū 
strādājošiem operatoriem – LMT un Tele2, kuri iegādājās radiofrekvenču spektru izsolē, 
tiek piemēroti specifiskie radiofrekvenču spektra nosacījumi, savukārt Bite šādi nosacījumi 
netiek izvirzīti. Tas nerada vienotu pieeju radiofrekvenču spektra politikas realizācijai. 

 

Ņemot vērā iepriekšminēto, LMT aicina noraidīt iesniegto radiofrekvenču kopīgas 
izmantošanas pieteikumu. Ieņēmumus par nacionālās bagātības – radiofrekvenču spektra – 
piešķiršanas komercdarbībai jāgūst valstij, nevis privātpersonām. Aicinām jautājumu par 
komersantu vienlīdzīgu piekļuvi radiofrekvenču spektram risināt atklātās izsolēs, nevis 
izmantojot tam nepiemērotus instrumentus, kas ne tikai samazina valsts budžeta ieņēmumus, 
bet arī tirgus dalībnieku tiesisko paļāvību iepriekš tik konsekventajai Regulatora politikai 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas jomā.  

 

 

Ar cieņu 

Prezidents 

Valdes priekšsēdētājs         Juris Binde 
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