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30.01.2020.  Nr.2.36-02/2 

Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Ērika un Co Ltd” 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 

6.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ērika un Co Ltd””, vienotais 

reģistrācijas numurs: 43603001569, juridiskā adrese: "Bodnieki" 14-21, Misa, Vecumnieku 

pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906 (turpmāk – SIA “Ērika un Co Ltd”), 2020.gada 

2.janvāra pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai (turpmāk – 

Pieprasījums). 

 

Regulators konstatē un secina 

 

1. SIA “Ērika un Co Ltd” Pieprasījumā lūdz piešķirt radiofrekvenču spektra joslas 10700 

MHz – 11700 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Babītes, Baldones, Bauskas, 

Iecavas, Inčukalna, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Krimuldas, Olaines, Ropažu, Saulkrastu, 

Siguldas, Stopiņu un Vecumnieku novadā no 2020.gada 1.februāra uz pieciem gadiem. 

2. SIA “Ērika un Co Ltd” Pieprasījumā ir norādījusi, ka Pieprasījumā norādītās 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības plāno izmantot radio releju līnijām, tas ir, 

fiksētajās radiosakaru sistēmās savienojumā punkts-punkts. 

3. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un 2011.gada 16.jūnija 

lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” (turpmāk - 

Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām) 11.punktu Regulators piešķir 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam 

iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām brīvā radiofrekvenču spektra 

robežās. 

4. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1151 “Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru 

sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem 

nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” (turpmāk – Radiofrekvenču plāns) 

1.pielikuma 351.punkts noteic, ka radiofrekvenču spektra josla 10700 MHz – 11700 MHz 

ir izmantojama fiksētajiem radiosakariem radio releju līnijām konfigurācijā punkts-punkts. 
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5. Regulators 2020.gada 21.janvārī saņēma valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari”1 

2020.gada 21.janvāra vēstuli Nr. 2.1-1.3/93, kurā valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie 

sakari” norāda, ka Pieprasījums atbilst Radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru 

veidiem un radiosakaru sistēmām un radiofrekvenču spektra josla 10700 MHz – 11700 

MHz ir pieejama SIA “Ērika un Co Ltd”. 

6. Saskaņā ar Noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 13.punktu 

Regulators var atteikt piešķirt komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja, 

vērtējot pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, konstatē 

vismaz vienu no šādiem gadījumiem: 

6.1. Regulators ir atteicis komersantam pagarināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

termiņu, jo ir izpildījies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

6.1.1. komersants nav ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus vai arī pārkāpums 

nav novērsts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteiktajā termiņā; 

6.1.2. komersants nav ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un 

izdotos administratīvos aktus, tai skaitā Regulatora noteiktos specifiskos 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums nav 

novērsts Regulatora noteiktajā termiņā; 

6.2. Regulators ir anulējis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, jo ir izpildījies 

vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

6.2.1. komersants nav ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un 

izdotos administratīvos aktus, tai skaitā Regulatora noteiktos specifiskos 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums nav 

novērsts Regulatora noteiktajā termiņā; 

6.2.2. komersants nav ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus vai arī pārkāpums 

nav novērsts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteiktajā termiņā. 

                                                                                                                             

7. Pieprasījums ir iesniegts, ievērojot Noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām 2.punkta prasības, un atbilstoši Regulatora rīcībā esošai informācijai attiecībā uz 

SIA „Ērika un Co Ltd” nepastāv neviens no Noteikumu par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām 13. punkta nosacījumiem.  

8. Pieprasījums ir apmierināms un SIA „Ērika un Co Ltd” elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšanai ir piešķiramas radiofrekvenču spektra joslas 10700 MHz – 11700 MHz 

lietošanas tiesības fiksētajās radiosakaru sistēmās savienojumā punkts-punkts.  

 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 

noteikumu Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru 

veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu 

izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” 1.pielikuma 

351.punktu, 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām” 2. un 9.2punktu, 10.2.apakšpunktu, 11. un 13.punktu, pamatojoties uz 

Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktu, 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās 

 
1 Elektronisko sakaru likuma 4.panta otrā daļa noteic, ka radiofrekvenču spektra pārvaldi elektronisko sakaru 

nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”. 
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daļas 1.punktu un septītās daļas 4.punktu, 49.panta otro daļu, likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu un 

Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 

1.punktu, 65.panta trešo daļu,  

 

nolemju:  

          

piešķirt no 2020.gada 1.februāra līdz 2025.gada 31.janvārim SIA “Ērika un Co Ltd” 

radiofrekvenču spektra joslas 10700 MHz – 11700 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai 

Babītes, Baldones, Bauskas, Iecavas, Inčukalna, Jelgavas, Ķeguma, Ķekavas, Krimuldas, 

Olaines, Ropažu, Saulkrastu, Siguldas, Stopiņu un Vecumnieku novadā. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


