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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

sprk@sprk.gov.lv  

 

Par radiofrekvenču joslu izmantošanu 

 

Latvijas Telekomunikāciju asociācija (turpmāk tekstā LTA) ir iepazinusies ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) 2022.gada 

15.decembrī publicēto Konsultācijas dokumentu par SIA “BITE Latvija” (turpmāk tekstā – 

BITE) un SIA “UNISTARS” (turpmāk tekstā – UNISTARS) kopīgu ierobežotu radiofrekvenču 

joslu izmantošanu un tajā ietverto lēmuma projektu.  

Konceptuāli piekrītam lēmuma projekta izdarītajiem secinājumiem, proti, ka: 

1) BITE un UNISTARS kopīgas ierobežotu joslu izmantošana neietekmēs esošo 

radiofrekvenču sadalījumu starp mobilo sakaru operatoriem; 

2) UNISTARS un BITE ir viens tirgus dalībnieks, līdz ar to, abiem operatoriem kopīgi 

izmantojot lēmuma projektā norādītās ierobežotas joslas, konkurence tirgū netiks 

ierobežota vai citādi negatīvi ietekmēta; 

3) UNISTARS iegūs pieeju BITE 4G radiofrekvenču joslai, kas ļaus nodrošināt 

UNISTARS 5G tīklu, kā arī UNISTARS klienti varēs izmantot 4G tīklu un 

pakalpojumus vietās, kur UNISTARS 5G tīkls nav pieejams. BITE klienti iegūs iespēju 

saņemt arī 5G pakalpojumus, kurus SIA “Tele2” (Tele2) un SIA “Latvijas Mobilais 

Telefons” (LMT) klienti jau saņem.  

Tas kopumā veicinās sakaru pakalpojumu klāsta paplašināšanu un pieejamību klientiem. 

Uzskatām par pamatotiem un piekrītam arī secinājumam, ka UNISTARS nav tehnisku 

iespēju nodrošināt 5G sakaru tīklu, ja tai nebūs piekļuves 4G frekvencēm, un ka kopīgas 

izmantošanas aizliegums negatīvi ietekmēs BITE konkurētspēju salīdzinājumā ar Tele2 un 

LMT, kurām ir piekļuve 5G frekvencēm. 
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Uzskatām, ka BITE un UNISTARS iecerētā ierobežotas joslas kopīga izmantošana ir 

svarīga gan galalietotājiem, gan sabiedrībai, tā veicinās konkurenci un pozitīvi ietekmēs sakaru 

nozares attīstību Latvijā. 

Vienlaikus vēlamies atzīmēt, ka, iespējams, vēl racionālāks risinājums būtu UNISTARS 

ierobežotas joslas lietošanas tiesību nodošana mātes uzņēmumam BITE, taču šādu iespēju ir 

liedzis likumdevējs, nosakot a priori tālāknodošanas aizliegumu Elektronisko sakaru likumā, 

neskatoties uz Regulatora, nozares ministrijas un komersantu iebildumiem. 

 

LTA ekspertu vārdā, 

 

Izpilddirektors     Dr.sc.ing. Jānis Lelis 
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