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Par atzinuma sniegšanu 

 

VAS “Elektroniskie sakari” 2022. gada 12. decembrī ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – SPRK) vēstuli Nr. 3-2.36/496-IP, ar lūgumu sniegt 

atzinumu par lēmuma projektu par kopīgu ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošanu un 

ziņojumu par kopīgu ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošanu.  

VAS “Elektroniskie sakari” ir izskatījusi lēmuma projektu un ziņojumu par kopīgu ierobežotu 

radiofrekvenču joslu izmantošanu un sniedz šādu viedokli. 

1. VAS “Elektroniskie sakari” iebilst pret lēmuma projektā lemjošās daļas 2. un 4. punktā 

norādīto un lūdz abos punktos svītrot vārdus “kas attiecas uz ekspluatācijā esošām bāzes 

stacijām”. 

Kā tas korekti norādīts ziņojumā par kopīgu ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošanu 34. lapā, 

tad mobilie operatori, vēl pirms bāzes stacijas uzstādīšanas, pieprasa VAS “Elektroniskie sakari” 

lietošanas atļaujas, kas nozīmē, ka to skaits nenorāda, cik bāzes staciju patiesībā ir ekspluatācijā. 

Līdz ar to, VAS “Elektroniskie sakari” ieskatā ir saglabājami pašreizējie noteiktie specifiskie 

nosacījumi, paredzot, ka jābūt spēkā noteiktam skaitam VAS “Elektroniskie sakari” izsniegto 

lietošanas atļauju, nesaistot to ar bāzes staciju ekspluatāciju. Vēršam uzmanību, ka VAS 

“Elektroniskie sakari”, atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 6. panta pirmās daļa 13. punktā un 

54. pantā noteiktajiem deleģējumiem, var sniegt informāciju par komersanta pieprasītājām un 

atbilstoši izsniegtajām radiofrekvences piešķīruma atļaujām.  

2. Ņemot vērā, ka SIA “BITE Latvija” plāno lietot SIA “UNISTARS” radioiekārtas 3,6 GHz joslā, 

kas atbilstoši parakstītajam saprašanas memorandam1 par elektronisko sakaru tīklu sinhronizāciju 

3400-3800 MHz joslā, nodrošina sinhronizētu tīklu darbību, līdz ar to var pieņemt, ka arī SIA “BITE 

Latvija” tīkls darbosies sinhronizēti, tāpēc no elektromagnētiskās saderības viedokļa, VAS 

“Elektroniskie sakari” neiebilst par SPRK lēmuma projektā minēto ierobežotu radiofrekvenču joslu 

kopīgu izmantošanu. 

 

Valdes priekšsēdētājs    (*paraksts)    Jānis Bārda 

 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 
1 https://www.vases.lv/lv/news/vas-elektroniskie-sakari-un-cetri-elektronisko-sakaru-komersanti-
nosledz-saprasanas-memorandu 


