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30.03.2021.   Nr. 19  

  (prot. Nr.11, 1.p) 

Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību tālāknodošanu 

 

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

31.augustā saņēma un izvērtēja trīs pieprasījumus radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Centuria”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40203227548, juridiskā adrese: Tērbatas iela 14–3, Rīga, LV-1011 (turpmāk – SIA 

“Centuria”) no šādiem elektronisko sakaru komersantiem: 

1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tele2”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004 (turpmāk – SIA “Tele2”); 

2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A–24, Rīga, LV-1005 (turpmāk – 

SIA “BITE Latvija”); 

3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “UNISTARS”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003482318, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A–24, Rīga, LV-1005 (turpmāk – 

SIA “UNISTARS”) (turpmāk visi trīs kopā – Iesniedzēji un iesniegtie pieprasījumi 

kopā – Pieprasījumi). 

Iesniedzēji 2020.gada 25.septembrī, 2020.gada 7.oktobrī, 2020.gada 9., 16. un 

30.novembrī, 2020.gada 4., 8., 15. un 21.decembrī, 2021.gada 20.janvārī, 2021.gada 

12.februārī, kā arī 2021.gada 16., 18. un 26.martā ir iesnieguši Regulatorā papildmateriālus 

pieprasījuma izvērtēšanai un tālāknodošanas jautājuma izskatīšanai (turpmāk – 

Papildmateriāli). 

Regulatora “Ziņojums par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanu” 

(turpmāk – Ziņojums) ir šā lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Ziņojumā Regulators ir izvērtējis 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas nepieciešamību, kā arī to, vai 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas rezultātā netiks traucēta konkurence. 

Ņemot vērā, ka Pieprasījumos ir norādīti atšķirīgi radiofrekvenču spektra joslas 

pieraksti no Regulatora lēmumos par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām norādītā 

pieraksta, Regulators šajā lēmumā lieto to radiofrekvenču spektra joslas pierakstu, kas ir lietots 

Regulatora pēdējā lēmumā par attiecīgajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām. 

Regulators izskata Pieprasījumus tikai par tām radiofrekvenču spektra joslām, uz kurām 

Iesniedzējiem ir piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības.  

Šajā lēmumā ierobežotas pieejamības informācija ir aizklāta ar *****. 
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Regulators konstatē  

 

1. SIA “Tele2” 2020.gada 31.augusta pieprasījumā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanai (turpmāk – Pieprasījums Nr.1) lūdz tālāknodot SIA “Centuria” šādas 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

1.1. 811 MHz – 821 MHz/852 MHz – 862 MHz; 

1.2. 903,3 MHz – 915,0 MHz/948,3 MHz – 966,0 MHz; 

1.3. 1735,2 MHz – 1759,8 MHz/1830,2 MHz – 1854,8 MHz; 

1.4. 1960 MHz – 1980 MHz/2150 MHz – 2170 MHz; 

1.5. 2520 MHz – 2540 MHz/2640 MHz – 2660 MHz; 

1.6. 3500 MHz – 3600 MHz; 

2. Pieprasījumā Nr.1 norādītās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

2.1. 811 MHz – 821 MHz/852 MHz – 862 MHz: 

2.1.1. ar Regulatora 2013.gada 30.oktobra lēmuma Nr.210 “Par radiofrekvenču 

spektra joslu 791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas 

tiesībām izsoles uzvarētājam” (turpmāk – Lēmums Nr.210) lemjošās daļas 

1.punktu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2033.gada 30.jūnijam SIA “Tele2” ir 

piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 

862,0 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā; 

2.1.2. saskaņā ar Regulatora 2013.gada 30.oktobra lēmuma Nr.207 “Par izsoles 

rezultātiem radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz 

– 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – 

Lēmums Nr.207) lemjošās daļas 2.punktu par izsoles uzvarētājām ir noteiktas 

SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Latvijas Mobilais Telefons” vienotais reģistrācijas numurs: 50003050931, 

juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 (turpmāk – “Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA);  

2.1.3. saskaņā ar Lēmumu Nr. 207 un Lēmumu Nr.210 SIA “Tele2” radiofrekvenču 

spektra joslu 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas 

tiesības ir piešķirtas kā izsoles uzvarētājai; 

2.1.4. Lēmuma Nr.210 lemjošās daļas 2.3.apakšpunktā noteikts, ka no 2015.gada 

1.jūlija Regulatora noteiktajā kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 811,0 MHz 

– 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas tiesību tālāknodošana, ja to 

pieļauj normatīvie akti, ir atļauta tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, 

kuram kā izsoles uzvarētājam nav piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu 

791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas tiesības un kurš 

nav saistītais komersants Koncerna likuma izpratnē ar šīs izsoles uzvarētājām 

– “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, SIA “BITE Latvija” vai SIA “Tele2”; 

2.2. 904,2 MHz – 914,0 MHz un 949,2 MHz – 959,0 MHz: 

2.2.1. ar Satiksmes ministrijas 1996.gada 22.martā izsniegtās licences Nr.53 (turpmāk 

– Licence Nr.53) 1. un 10.punktu radiofrekvenču spektra 904,2 MHz – 

914,0 MHz/949,2 MHz – 959,0 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikas teritorijā ir piešķirtas SIA “Baltel”1. Licences Nr.53 

8.1.apakšpunktā noteikta vienreizēja maksa par licenci;  

2.2.2. ar Regulatora 2015.gada 16.jūlija lēmuma Nr.107 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” (turpmāk – 

 
1 Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra komercreģistrā norādīto informāciju 1997.gada 8.aprīlī 

SIA “Baltel” nosaukums mainīts pret SIA “Baltkom GSM”, savukārt 2001.gada 9.martā SIA “Baltkom GSM” 

nosaukums mainīts pret SIA “Tele2”.  
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Lēmums Nr.107) lemjošās daļas 1. un 2.punktu no 2016.gada 29.februāra līdz 

2026.gada 28.februārim SIA “Tele2” ir pagarināts radiofrekvenču spektra joslu 

904,2 MHz – 914,0 MHz un 949,2 MHz – 959,0 MHz lietošanas tiesību termiņš 

komercdarbībai Latvijas Republikā; 

2.2.3. ar Regulatora Lēmuma Nr.107 lemjošās daļas 5.punktu SIA “Tele2” noteikti 

specifiski lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslu 904,2 MHz – 914,0 MHz un 949,2 MHz – 959,0 MHz lietošanas tiesību 

efektīvu izmantošanu: laika posmā no 2016.gada 29.februāra līdz 2026.gada 

28.februārim katru gadu uz 1.februāri SIA “Tele2” ir jābūt spēkā valsts akciju 

sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām vismaz 75% no 2015.gada 

26.jūnijā spēkā esošo2 Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu 

Nr.453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām” 

6.3.apakšpunktā un 9.punktā noteikto lietošanas atļauju (turpmāk – Lietošanas 

atļauja) skaita; 

2.2.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.107 lemjošās daļas 6.punktu noteikts, ja SIA “Tele2” 

neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 904,2 MHz – 914,0 MHz un 949,2 

MHz – 959,0 MHz lietošanas tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.107 lemjošās daļas 

5.punktā noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu; 

2.2.5. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.107 nav noteikti. 

2.3. 903,3 MHz – 904,1 MHz/948,3 MHz – 949,1 MHz: 

2.3.1. ar Regulatora 2008.gada 10.septembra lēmuma Nr.282 “Par radiofrekvenču 

spektra joslu 903,3MHz – 904,1MHz/948,3MHz – 949,1MHz lietošanas 

tiesībām konkursa uzvarētājam" (turpmāk – Lēmums Nr.282) lemjošās daļas 

1.punktu SIA „Tele2” tika piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu 903,3MHz – 

904,1MHz/ 948,3MHz – 949,1MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā līdz 2018.gada 10.septembrim; 

2.3.2. ar Regulatora 2008.gada 10.septembra lēmuma Nr.281 “Par konkursu 

radiofrekvenču spektra joslu 903,3MHz – 904,1MHz/948,3MHz – 949,1MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā” (turpmāk – Lēmums Nr.281) 

lemjošās daļas 2.punktu tika noteiks par radiofrekvenču spektra joslu 

903,3MHz – 904,1MHz/948,3MHz – 949,1MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

konkursa kārtībā konkursa uzvarētājs elektronisko sakaru komersants SIA 

„Tele2”; 

2.3.3. ar Lēmumu Nr. 281 un Lēmumu Nr.282 SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra 

joslu 903,3MHz – 904,1MHz/948,3MHz – 949,1MHz lietošanas tiesības 

sākotnēji ir piešķirtas kā konkursa uzvarētājai, neveicot par to maksājumu 

valsts budžetā; 

2.3.4. ar Regulatora 2018.gada 23.maija lēmuma Nr.54 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” (turpmāk – 

Lēmums Nr.54) lemjošās daļas 1.punktu no 2018.gada 11.septembra līdz 

2028.gada 10.septembrim SIA “Tele2” ir pagarināts radiofrekvenču spektra 

joslu 903,3 MHz – 904,1 MHz/948,3 MHz – 949,1 MHz lietošanas tiesību 

termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā; 

2.3.5. ar Regulatora Lēmuma Nr.54 lemjošās daļas 3.1.apakšpunktu SIA “Tele2” 

noteikts specifisks lietošanas tiesību nosacījums – katru gadu uz 1.februāri 

 
2 Regulators 2015.gada 25.jūnijā ir saņēmis valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2015.gada 18.jūnija 

vēstuli Nr.6–2–1.2/982, kurā valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” norāda, ka SIA “Tele2” ir izsniegtas 

spēkā esošas 824 Lietošanas atļaujas radiofrekvenču spektra joslās 904,2 MHz – 914,0 MHz un 949,2 MHz – 

959,0 MHz, tādējādi 75% no Lietošanas atļaujām ir 618 Lietošanas atļaujas. 
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radiofrekvenču spektra joslā 903,3 MHz – 904,1 MHz/948,3 MHz – 949,1 MHz 

ir jābūt spēkā vismaz 760 valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtām Lietošanas atļaujām; 

2.3.6. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.54 nav noteikti.  

2.4. 914MHz – 915MHz/959MHz – 960MHz: 

2.4.1. ar Regulatora 2010.gada 6.oktobra lēmuma Nr.388 “Par radiofrekvenču spektra 

joslu 914MHz – 915MHz/959MHz – 960MHz lietošanas tiesībām izsoles 

uzvarētājam” (turpmāk – Lēmums Nr.388) lemjošās daļas 1.punktu tika 

piešķirtas SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslu 914MHz – 

915MHz/959MHz – 960 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā no 2010.gada 7.oktobra līdz 2020.gada 6.oktobrim; 

2.4.2. ar Regulatora 2010.gada 15.septembra lēmuma Nr.367 “Par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un izsoles uzvarētāja noteikšanu radiofrekvenču spektra joslu 914 

MHz – 915 MHz/959 MHz – 960 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 

kārtībā” (turpmāk – Lēmums Nr.367) lemjošās daļas 2.punktu SIA “Tele2” tika 

noteikta par radiofrekvenču spektra joslu 914 MHz – 915 MHz/959MHz – 960 

MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā izsoles uzvarētāju; 

2.4.3. ar Lēmumu Nr. 367 un Lēmumu Nr.388 SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra 

joslu 914 MHz – 915 MHz/959 MHz – 960 MHz lietošanas tiesības ir piešķirtas 

kā izsoles uzvarētājai; 

2.4.4. ar Regulatora 2018.gada 29.novembra lēmuma Nr.136 “Par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” (turpmāk 

– Lēmums Nr.136) lemjošās daļas 1. un 2.punktu: 

2.4.4.1. no 2020.gada 7.oktobra līdz 2026.gada 28.februārim SIA “Tele2” ir 

pagarināts radiofrekvenču spektra joslas 914 MHz – 915 MHz lietošanas 

tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā; 

2.4.4.2. no 2020.gada 7.oktobra līdz 2026.gada 28.februārim SIA “Tele2” ir 

pagarināts radiofrekvenču spektra joslas 959 MHz – 960 MHz lietošanas 

tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā; 

2.4.5. ar Regulatora Lēmuma Nr.136 lemjošās daļas 3. un 4.punktu SIA “Tele2” 

noteikti šādi specifiskie lietošanas tiesību nosacījumi: 

2.4.5.1. laika posmā no 2020.gada 7.oktobra līdz 2026.gada 28.februārim katru 

gadu uz 1.februāri radiofrekvenču spektra joslā 914 MHz – 915 MHz ir 

jābūt spēkā vismaz 767 valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtām Lietošanas atļaujām; 

2.4.5.2. laika posmā no 2020.gada 7.oktobra līdz 2026.gada 28.februārim katru 

gadu uz 1.februāri radiofrekvenču spektra joslā 959 MHz – 960 MHz ir 

jābūt spēkā vismaz 767 valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtām Lietošanas atļaujām; 

2.4.6. ar Regulatora Lēmuma Nr.136 lemjošās daļas 5.punktu noteikts, ja SIA “Tele2” 

neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 914 MHz – 915 MHz / 959 MHz – 

960 MHz lietošanas tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.136 lemjošās daļas 3. vai 

4.punktā noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu; 

2.4.7. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.136 nav noteikti. 

2.5.  1735,2 MHz – 1759,8 MHz un 1830,2 MHz – 1854,8 MHz: 

2.5.1. ar Satiksmes ministrijas 2000.gada 29.augusta izsniegtās licences Nr.308 

(turpmāk – Licence Nr.308) 1. un 10.punktu radiofrekvenču spektra 1735,2 MHz 

– 1759,8 MHz /1830,2 MHz – 1854,8 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikas teritorijā piešķirtas SIA “Baltcom GSM”. Licences Nr.308 
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8.1.apakšpunktā noteikta vienreizēja maksa par licenci; 

2.5.2. ar Lēmuma Nr.107 lemjošās daļas 3.punktu no 2016.gada 29.februāra līdz 

2026.gada 28.februārim SIA “Tele2” ir pagarināts radiofrekvenču spektra joslu 

1735,2 MHz – 1759,8 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas 

Republikā; 

2.5.3. ar Lēmuma Nr.107 lemjošās daļas 4.punktu no 2016.gada 29.februāra līdz 

2026.gada 28.februārim SIA “Tele2” ir pagarināts radiofrekvenču spektra joslu 

1830,2 MHz – 1854,8 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas 

Republikā; 

2.5.4. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.107 nav noteikti. 

2.6. 1960 MHz – 1980 MHz un 2150 MHz – 2170 MHz: 

2.6.1. ņemot vērā Ministru kabineta 2002.gada 10.oktobra rīkojumu Nr.574 “Par 

informatīvo ziņojumu “Mobilo telekomunikāciju licenču izsoles rezultāti””, ar 

Regulatora 2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.154 “Par UMTS individuālās 

licences izsniegšanu “Tele2” SIA telekomunikāciju nozarē” lemjošās daļas 

2.punktu SIA “Tele2” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas 1960 MHz – 

1980 MHz/2150 MHz – 2170 MHz lietošanas tiesības izsoles kārtībā; 

2.6.2. ar Regulatora 2017.gada 13.jūlija lēmuma Nr.76 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” (turpmāk – 

Lēmums Nr.76) lemjošās daļas 2. un 3.punktu: 

2.6.2.1. no 2018.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim SIA “Tele2” ir 

pagarināts radiofrekvenču spektra joslas 1960 MHz – 1980 MHz 

lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā; 

2.6.2.2. no 2018.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim SIA “Tele2” ir 

pagarināts radiofrekvenču spektra joslas 2150 MHz – 2170 MHz 

lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā; 

2.6.3. ar Regulatora Lēmuma Nr.76 lemjošās daļas 4.2. un 4.3.apakšpunktu SIA 

“Tele2” noteikti šādi specifiskie lietošanas tiesību nosacījumi: 

2.6.3.1. laika posmā no 2018.gada 1.februāra līdz 2027.gada 1.februārim katru 

gadu uz 1.februāri radiofrekvenču spektra joslā 1960 MHz – 1980 MHz 

ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām 

vismaz 245 Lietošanas atļaujām; 

2.6.3.2. laika posmā no 2018.gada 1.februāra līdz 2027.gada 1.februārim katru 

gadu uz 1.februāri radiofrekvenču spektra joslā 2150 MHz – 2170 MHz 

ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām 

vismaz 245 Lietošanas atļaujām; 

2.6.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.76 lemjošās daļas 5.punktu noteikts, ja SIA “Tele2” 

neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 1960 MHz – 1980 MHz un 2150 MHz 

– 2170 MHz lietošanas tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.76 lemjošās daļas 4.2. un 

4.3.apakšpunktā noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu; 

2.6.5. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.76 nav noteikti. 

2.7. 2520 MHz – 2540 MHz/2640 MHz – 2660 MHz: 

2.7.1. ar Regulatora 2012.gada 12.janvāra lēmuma Nr.8 “Par radiofrekvenču spektra 

joslas 2500 MHz – 2690 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētajam” (turpmāk 

– Lēmums Nr.8) lemjošās daļas 1.punktu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 

31.decembrim SIA “Tele2” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu 2520 MHz 

– 2540 MHz/2640 MHz – 2660 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā; 

2.7.2. ar Regulatora 2012.gada 4.janvāra lēmuma Nr.5 “Par izsoles rezultātiem 
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radiofrekvenču spektra joslas 2500 MHz – 2690 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – Lēmums Nr.5) lemjošās daļas 2.punktu 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA, SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību “Baltcom” vienotais reģistrācijas numurs: 40003005264, 

juridiskā adrese: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063 (turpmāk – “Baltcom” SIA) 

ir noteiktas par izsoles uzvarētājām; 

2.7.3. ar Lēmumu Nr.5 un Lēmumu Nr.8 SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības ir piešķirtas kā izsoles uzvarētājai; 

2.7.4. ar Lēmuma Nr.8 lemjošās daļas 2.4.apakšpunktu SIA “Tele2” ir noteikti specifiski 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumi – no 2015.gada 1.janvāra 

reizi gadā līdz 10.februārim par situāciju līdz 1.janvārim iesniedz Regulatoram 

atskaiti par radiofrekvenču spektra joslu 2520 MHz – 2540 MHz/2640 MHz – 

2660 MHz lietošanas tiesību izmantošanu saskaņā ar Regulatora 2011.gada 

16.novembra lēmuma Nr.1/27 “Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2500 

MHz – 2690 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 6.pielikumu; 

2.7.5. ar Lēmuma Nr.8 lemjošās daļas 2.3.apakšpunktu ir noteikts, ka Regulatora 

noteiktajā kārtībā radiofrekvenču spektra joslu SIA “Tele2” lietošanas tiesību 

tālāknodošana ir atļauta no 2014.gada 1.janvāra tikai tādam elektronisko sakaru 

komersantam, kuram kā izsoles uzvarētājam nav piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslas 2500 MHz – 2690 MHz lietošanas tiesības;  

2.8. 3500 MHz – 3550 MHz: 

2.8.1. ar Regulatora 2003.gada 26.marta lēmuma Nr.81 “Par individuālās licences 

izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2 Telecom”” 3.punktu un 

Pielikumu F1 publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora individuālajai 

licencei Nr.T10084 piešķirto radiofrekvenču spektra 3,5 GHz diapazona 1. un 

2.radiokanāla lietošanas tiesības ir piešķirtas SIA “Tele2 Telecom”3 uz 

pieprasījuma pamata, neveicot par to maksājumu valsts budžetā;  

2.8.2. ar Regulatora 2012.gada 1.augusta lēmuma Nr.189 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” lemjošās daļas 

1.punktu no 2012.gada 2.augusta līdz 2021.gada 25.martam SIA “Tele2” ir 

piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas 3410 MHz – 3500 MHz/3500 MHz – 

3600 MHz 1. un 2.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikā; 

2.8.3. ar Regulatora 2019.gada 8.maija lēmuma Nr.85 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” (turpmāk – 

Lēmums Nr.85) lemjošās daļas 1.punktu no 2021.gada 26.marta līdz 2028.gada 

31.decembrim SIA “Tele2” ir pagarināts radiofrekvenču spektra joslas 3500 

MHz – 3550 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas 

Republikā; 

2.8.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.85 lemjošās daļas 2.punktu SIA “Tele2” noteikti šādi 

specifiski lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslas 3500 MHz – 3550 MHz lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu: 

2.8.4.1. uz 2021.gada 31.decembri ir jābūt spēkā vismaz vienai valsts akciju 

sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai vismaz 

piecās republikas pilsētās; 

2.8.4.2. uz 2022.gada 31.decembri ir jābūt spēkā vismaz vienai valsts akciju 

sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai vismaz 

 
3 Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā norādīto informāciju 2012.gada 21.jūnijā 

SIA “Tele2 Telecom”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003616935, reorganizācijas ceļā ir pievienota 

SIA “Tele2”. 
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septiņās republikas pilsētās 

2.8.4.3. uz 2023.gada 31.decembri ir jābūt spēkā vismaz vienai valsts akciju 

sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai katrā 

republikas pilsētā; 

2.8.4.4. laika posmā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim katru 

gadu uz 1.februāri ir jābūt spēkā vismaz vienai valsts akciju sabiedrībā 

“Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai katrā republikas 

pilsētā. 

2.8.5. ar Lēmuma Nr.85 lemjošās daļas 3.apakšpunktu ir noteikts, ja SIA “Tele2” 

neizmantos  šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteiktās radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības atbilstoši šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā 

noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību anulēšanu.  

2.9. 3550 MHz – 3600 MHz: 

2.9.1. Regulators ar 2018.gada 20.septembra lēmuma Nr.106 “Par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” (turpmāk 

– Lēmums Nr.106) lemjošās daļas 1.punktu piešķīra SIA “Tele2” radiofrekvenču 

spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim; 

2.9.2. ar Regulatora 2018.gada 20.septembra lēmuma Nr.105 “Par izsoles rezultātiem 

radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai” (turpmāk – Lēmums Nr.105) lemjošās daļas 2.punktu SIA “Tele2” 

ir noteikta par izsoles uzvarētāju;  

2.9.3. ar Lēmumu Nr.105 un Nr.106 SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas 3550 

MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības ir piešķirtas kā izsoles uzvarētājai. 

2.9.4. Lēmuma Nr.106 lemjošās daļas 4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka SIA “Tele2” 

radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības var 

tālāknodot tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, kurš atbilst šādiem 

kritērijiem: 

2.9.4.1. tam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču 

spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā kopā ar šīm tālāknodotām 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām kopsummā nepārsniedz 

100 MHz platumu; 

2.9.4.2. tas nav saistītais komersants Koncernu likuma izpratnē tādam elektronisko 

sakaru komersantam vai komersantiem, kuriem piešķirtās radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 

MHz diapazonā kopā ar šīm tālāknodotām radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām kopsummā nepārsniedz 100 MHz platumu. 

3. SIA “BITE Latvija” 2020.gada 31.augusta pieprasījumā radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību tālāknodošanai (turpmāk – Pieprasījums Nr.2) lūdz tālāknodot SIA “Centuria” 

šādas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

3.1. 791 MHz – 801 MHz/832 MHz – 842 MHz; 

3.2. 880,1 MHz – 889,1 MHz; 

3.3. 925,1 MHz – 934,9 MHz; 

3.4. 1760 MHz – 1785 MHz; 

3.5. 1855 MHz – 1880 MHz; 

3.6. 1900 MHz – 1905 MHz; 

3.7. 1940 MHz – 1960 MHz; 

3.8. 2130 MHz – 2150 MHz; 

3.9. 2330 MHz – 2360 MHz; 
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3.10. 2540 MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz. 

4. Pieprasījumā Nr.2 norādītās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

4.1. 791 MHz – 801 MHz/832 MHz – 842 MHz: 

4.1.1. ar Regulatora 2013.gada 30.oktobra lēmuma Nr.208 “Par radiofrekvenču spektra 

joslu 791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas tiesībām 

izsoles uzvarētājam” (turpmāk – Lēmums Nr.208) lemjošās daļas 1.punktu no 

2015.gada 1.jūlija līdz 2033.gada 30.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas 

radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz 

lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā; 

4.1.2. ar Lēmuma Nr.207 lemjošās daļas 2.punktu par izsoles uzvarētājām ir noteiktas 

SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA; 

4.1.3. ar Lēmumu Nr.207 un Lēmumu Nr.208 SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču 

spektra joslu 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas 

tiesības ir piešķirtas kā izsoles uzvarētājai; 

4.1.4. ar Lēmuma Nr.208 lemjošās daļas 2.3.apakšpunktu noteikts, ka no 2015.gada 

1.jūlija Regulatora noteiktajā kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 

801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesību tālāknodošana, ja to 

pieļauj normatīvie akti, ir atļauta tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, 

kuram kā izsoles uzvarētājam nav piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu 791,0 

MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz lietošanas tiesības un kurš nav 

saistītais komersants Koncerna likuma izpratnē ar šīs izsoles uzvarētājām – 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA, SIA “BITE Latvija” vai SIA “Tele2”. 

4.2. 880,1 MHz – 889,1 MHz: 

4.2.1. ņemot vērā Ministru kabineta 2005.gada 2.maija rīkojumu Nr.279 “Par 

UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licencei paredzētās radiofrekvenču joslas 

lietošanas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (turpmāk – Rīkojums), ar 

Regulatora 2005.gada 29.jūnija lēmuma Nr.151 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”” 

(turpmāk – Lēmums Nr.151) lemjošās daļas 1.punktu līdz 2020.gada 28.jūnijam 

SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas 880,2 MHz – 

889,8 MHz lietošanas tiesības kā izsoles uzvarētājai; 

4.2.2. ar Regulatora 2018.gada 9.augusta lēmuma Nr.92 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”” (turpmāk 

– Lēmums Nr.92) lemjošās daļas 1.punktu no 2020.gada 29.jūnija līdz 2030.gada 

28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir pagarināts radiofrekvenču spektra joslas 880,2 

MHz – 889,8 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā; 

4.2.3. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.1.apakšpunktu noteikti SIA “BITE Latvija” 

šādi specifiski lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra joslas 880,2 MHz – 889,8 MHz efektīvu izmantošanu – 

katru gadu uz 1.februāri SIA ”BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 377 valsts 

akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

4.2.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 8.punktu noteikts, ja SIA “BITE 

Latvija” neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 880,2 MHz – 889,8 lietošanas 

tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.1.apakšpunktā noteiktajam, 

Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību anulēšanu; 

4.2.5. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.92 nav noteikti; 

4.3. 925,1 MHz – 934,9 MHz: 
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4.3.1. ņemot vērā Rīkojumu, ar Lēmuma Nr.151 lemjošās daļas 1.punktu līdz 

2020.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslas 925,2 MHz – 934,8 MHz lietošanas tiesības kā izsoles uzvarētājai; 

4.3.2. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 2.punktu no 2020.gada 29.jūnija līdz 

2030.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir pagarināts radiofrekvenču spektra 

joslas 925,2 MHz – 934,8 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai 

Latvijas Republikā; 

4.3.3. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.2.apakšpunktu noteikti SIA “BITE Latvija” 

šādi specifiski lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra joslas 925,2 MHz – 934,8 MHz efektīvu izmantošanu – 

katru gadu uz 1.februāri SIA ”BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 377 valsts 

akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

4.3.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 8.punktu noteikts, ja SIA “BITE 

Latvija” neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 925,2 MHz – 934,8 MHz 

lietošanas tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.2.apakšpunktā 

noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību anulēšanu; 

4.3.5. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.92 nav noteikti; 

4.4. 1760 MHz – 1785 MHz: 

4.4.1. ņemot vērā Rīkojumu, ar Lēmuma Nr.151 lemjošās daļas 1.punktu līdz 

2020.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslas 1760 MHz – 1785 MHz lietošanas tiesības kā izsoles uzvarētājai; 

4.4.2. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 3.punktu no 2020.gada 29.jūnija līdz 

2030.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir pagarināts radiofrekvenču spektra 

joslas 1760 MHz – 1785 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai 

Latvijas Republikā; 

4.4.3. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.3.apakšpunktu SIA “BITE Latvija” noteikti 

specifiski lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslas 1760 MHz – 1785 MHz lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – katru 

gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 152 valsts akciju 

sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

4.4.4. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.92 nav noteikti.  

4.5. 1855 MHz – 1880 MHz: 

4.5.1. ņemot vērā Rīkojumu, ar Lēmuma Nr.151 lemjošās daļas 1.punktu līdz 

2020.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslas 1855 MHz – 1880 MHz lietošanas tiesības kā izsoles uzvarētājai; 

4.5.2. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 4.punktu no 2020.gada 29.jūnija līdz 

2030.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir pagarināts radiofrekvenču spektra 

joslas 1855 MHz – 1880 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai 

Latvijas Republikā; 

4.5.3. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.4.apakšpunktu SIA “BITE Latvija” noteikti 

specifiski lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslas 1855 MHz – 1880 MHz lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – katru 

gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 152 valsts akciju 

sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

4.5.4. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.92 nav noteikti.  

4.6. 1900 MHz – 1905 MHz: 

4.6.1. ņemot vērā Rīkojumu, ar Lēmuma Nr.151 lemjošās daļas 1.punktu līdz 

2020.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslas 1900 MHz – 1905 MHz lietošanas tiesības kā izsoles uzvarētājai; 
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4.6.2. ar 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.58 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”” (turpmāk – 

Lēmums Nr.58) lemjošās daļas 1.punktu no 2020.gada 29.jūnija līdz 2030.gada 

28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir pagarināts radiofrekvenču spektra joslas 1900 

MHz – 1905 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas 

Republikā; 

4.6.3. ar Lēmuma Nr.58 lemjošās daļas 2.punktu noteikti SIA “BITE Latvija” šādi 

specifiski nosacījumi – prasības attiecībā radiofrekvenču spektra joslas 1900 

MHz – 1905 MHz lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 

2020.gada 29.jūnija līdz 2030.gada 28.jūnijam katru gadu uz 1.februāri ir jābūt 

spēkā vismaz vienai valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai 

Lietošanas atļaujai katrā pilsētā, kurā saskaņā ar oficiāli publicēto aktuālo 

informāciju ir vairāk nekā 20 000 (divdesmit tūkstoši) pastāvīgo iedzīvotāju; 

4.6.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.58 lemjošās daļas 3.punktu noteikts, ja SIA “BITE 

Latvija” neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 1900 MHz – 1905 MHz 

lietošanas tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.58 lemjošās daļas 2.punktā 

noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību anulēšanu; 

4.6.5. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.58 nav noteikti.  

4.7. 1940 MHz – 1960 MHz: 

4.7.1. ņemot vērā Rīkojumu, ar Lēmuma Nr.151 lemjošās daļas 1.punktu līdz 

2020.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslas 1940 MHz – 1960 MHz lietošanas tiesības kā izsoles uzvarētājai; 

4.7.2. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 5.punktu no 2020.gada 29.jūnija līdz 

2030.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir pagarināts radiofrekvenču spektra 

joslas 1940 MHz – 1960 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai 

Latvijas Republikā; 

4.7.3. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.5.apakšpunktu noteikti SIA “BITE Latvija” 

šādi specifiski lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra joslas 1940 MHz – 1960 MHz efektīvu izmantošanu – 

katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 171 valsts 

akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai; 

4.7.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 8.punktu noteikts, ja SIA “BITE 

Latvija” neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 1940 MHz – 1960 MHz 

lietošanas tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.5.apakšpunktā 

noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “BITE Latvija” 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu; 

4.7.5. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.92 nav noteikti.  

4.8. 2130 MHz – 2150 MHz: 

4.8.1. ņemot vērā Rīkojumu, ar Lēmuma Nr.151 lemjošās daļas 1.punktu līdz 

2020.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslas 2130 MHz – 2150 MHz lietošanas tiesības kā izsoles uzvarētājai; 

4.8.2. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 6.punktu no 2020.gada 29.jūnija līdz 

2030.gada 28.jūnijam SIA “BITE Latvija” ir pagarināts radiofrekvenču spektra 

joslas 2130 MHz – 2150 MHz lietošanas tiesību termiņš komercdarbībai 

Latvijas Republikā; 

4.8.3. ar Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.6.apakšpunktu noteikti SIA “BITE Latvija” 

šādi specifiski lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra joslas 2130 MHz – 2150 MHz efektīvu izmantošanu – 



 

11 

katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 171 valsts 

akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai; 

4.8.4. ar Regulatora Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 8.punktu noteikts, ja SIA “BITE 

Latvija” neizmantos radiofrekvenču spektra joslas 2130 MHz – 2150 MHz 

lietošanas tiesības atbilstoši Lēmuma Nr.92 lemjošās daļas 7.6.apakšpunktā 

noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “Tele2” radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību anulēšanu; 

4.8.5. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.92 nav noteikti. 

4.9. 2330 MHz – 2360 MHz:  

4.9.1. ar Regulatora 2012.gada 24.oktobra lēmuma Nr.251 “Par radiofrekvenču 

spektra joslas 2300 MHz – 2360 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētajam” 

(turpmāk – Lēmums Nr.251) lemjošās daļas 1.punktu no 2012.gada 6.decembra 

līdz 2027.gada 5.decembrim SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču 

spektra joslas 2330 MHz – 2360 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikas teritorijā; 

4.9.2. ar Regulatora 2012.gada 24.oktobra lēmuma Nr.250 “Par izsoles rezultātiem 

radiofrekvenču spektra joslas 2300 MHz – 2360 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai izsoles kārtībā” lemjošās daļas 2.punktu par izsoles uzvarētājām ir 

noteiktas SIA “BITE Latvija” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA.  

4.9.3. saskaņā ar Lēmumu Nr.250 un Lēmumu Nr.251 SIA “BITE Latvija” 

radiofrekvenču spektra joslas 2330 MHz – 2360 MHz lietošanas tiesības ir 

piešķirtas kā izsoles uzvarētājai; 

4.9.4. ar Lēmuma Nr.251 lemjošās daļas 2.4.apakšpunktu SIA “BITE Latvija” ir 

noteikti šādi specifiski lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra joslas 2330 MHz – 2360 MHz efektīvu izmantošanu – 

SIA “BITE Latvija” no 2014.gada 1.janvāra reizi gadā līdz 10.februārim par 

situāciju līdz 1.janvārim iesniedz Regulatoram atskaiti par radiofrekvenču 

spektra joslas 2330MHz – 2360MHz lietošanas tiesību izmantošanu saskaņā ar 

Regulatora 2012.gada 8.augusta lēmuma Nr.1/13 “Nolikums radiofrekvenču 

spektra joslas 2300MHz – 2360MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 

kārtībā” 5.pielikumu; 

4.9.5. Lēmuma Nr.251 lemjošās daļas 2.3.apakšpunktā ir noteikts, ka Regulatora 

noteiktajā kārtībā radiofrekvenču spektra joslas 2330 MHz – 2360 MHz 

lietošanas tiesību tālāknodošana, ja to pieļauj normatīvie akti, ir atļauta tikai 

tādam elektronisko sakaru komersantam, kuram kā izsoles uzvarētājam nav 

piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas 2300 MHz – 2360 MHz lietošanas 

tiesības. 

4.10. 2540 MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz: 

4.10.1. ar Regulatora 2012.gada 12.janvāra lēmuma Nr.9 “Par radiofrekvenču spektra 

joslas 2500 MHz – 2690 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētajam” 

(turpmāk – Lēmums Nr.9) lemjošās daļas 1.punktu no 2014.gada 1.janvāra līdz 

2028.gada 31.decembrim SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas radiofrekvenču 

spektra joslu 2540 MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz lietošanas 

tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā; 

4.10.2. ar Lēmuma Nr.5 lemjošās daļas 2.punktu “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 

SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Baltcom” ir noteiktas par izsoles uzvarētājām; 

4.10.3. ar Lēmumu Nr.5 un Lēmumu Nr.9 SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības ir piešķirtas kā izsoles uzvarētājai; 

4.10.4. ar Lēmuma Nr.9 lemjošās daļas 2.4.apakšpunktu SIA “BITE Latvija” ir noteikts 
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specifisks lietošanas tiesību nosacījums attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

joslas 2540 MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz efektīvu izmantošanu – 

no 2015.gada 1.janvāra reizi gadā līdz 10.februārim par situāciju līdz 

1.janvārim iesniedz Regulatoram atskaiti par radiofrekvenču spektra joslu 2540 

MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz lietošanas tiesību izmantošanu 

saskaņā ar Regulatora 2011.gada 16.novembra lēmuma Nr.1/27 “Nolikums 

radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz – 2690MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai izsoles kārtībā” 6.pielikumu; 

4.10.5. Lēmuma Nr.9 lemjošās daļas 2.3.apakšpunktā ir noteikts, ka Regulatora 

noteiktajā kārtībā radiofrekvenču spektra joslu SIA “BITE Latvija” lietošanas 

tiesību tālāknodošana ir atļauta no 2014.gada 1.janvāra tikai tādam elektronisko 

sakaru komersantam, kuram kā izsoles uzvarētājam nav piešķirtas 

radiofrekvenču spektra joslas 2500 MHz – 2690 MHz lietošanas tiesības. 

5. SIA “UNISTARS” 2020.gada 31.augusta pieprasījumā radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību tālāknodošanai (turpmāk – Pieprasījums Nr.3) lūdz tālāknodot SIA “Centuria” 

šādas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

5.1. 3450 MHz – 3500 MHz; 

5.2. 3700 MHz – 3750 MHz; 

5.3. 3600 MHz – 3650 MHz (Rīgā). 

6. Pieprasījumā Nr.3 pieprasītās radiofrekvenču lietošanas tiesības: 

6.1. saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2000.gada 13.septembrī izsniegtās licences Nr.309 

6.punktu un valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 2002.gada 3.maija vēstuli 

Nr.6–10.1–5/928 SIA “UNISTARS” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības 3,5 GHz diapazonā: 3.radiofrekvenču kanālu (3445/3545 MHz) un 

4.radiofrekvenču kanālu (3459/3559 MHz), 3,6 GHz diapazonā: 2.radiofrekvenču 

kanālu (3622/3722 MHz), 3.radiofrekvenču kanālu (3636/3736 MHz), 

4.radiofrekvenču kanālu (3650/3750 MHz) un 5.radiofrekvenču kanālu (3664/3764 

MHz). Tādējādi SIA “UNISTARS” ir ieguvusi radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības 3,5 GHz un 3,6 GHz diapazonā uz pieteikuma pamata, neveicot par to 

maksājumu valsts budžetā; 

6.2. ar Regulatora 2010.gada 8.septembra lēmuma Nr.356 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “UNISTARS”” lemjošās daļas 

1.1.–1.6.apakšpunktu SIA “UNISTARS” radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

termiņš komercdarbībai ir pagarināts no 2010.gada 15.septembra līdz 2020.gada 

14.septembrim šādās radiofrekvenču spektra joslās:  

6.2.1.  radiofrekvenču spektra 3,5 GHz diapazona 3.radiofrekvenču kanālā 

(3445/3545 MHz) komercdarbībai Latvijas Republikā; 

6.2.2.  radiofrekvenču spektra 3,5 GHz diapazona 4.radiofrekvenču kanālā 

(3459/3559 MHz) komercdarbībai Latvijas Republikā; 

6.2.3.  radiofrekvenču spektra 3,6 GHz diapazona 2.radiofrekvenču kanālā 

(3622/3722 MHz) komercdarbībai Rīgā; 

6.2.4.  radiofrekvenču spektra 3,6 GHz diapazona 5.radiofrekvenču kanālā 

(3664/3764 MHz) komercdarbībai Rīgā;  

6.2.5.  radiofrekvenču spektra 3,6 GHz diapazona 3.radiofrekvenču kanālā 

(3636/3736 MHz) komercdarbībai Latvijas Republikā;  

6.2.6. radiofrekvenču spektra 3,6 GHz diapazona 4.radiofrekvenču kanālā 

(3650/3750 MHz) komercdarbībai Latvijas Republikā. 

6.3. ar Regulatora 2018.gada 25.oktobra lēmuma Nr.120 “Par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “UNISTARS”” (turpmāk – 
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Lēmums Nr.120)4 lemjošās daļas 1.–3.punktu ir pagarināts: 

6.3.1. no 2020.gada 15.septembra līdz 2028.gada 31.decembrim SIA “UNISTARS” 

radiofrekvenču spektra joslas 3450 MHz – 3500 MHz lietošanas tiesību termiņš 

komercdarbībai Latvijas Republikā; 

6.3.2. no 2020.gada 15.septembra līdz 2028.gada 31.decembrim SIA “UNISTARS” 

radiofrekvenču spektra joslas 3700 MHz – 3750 MHz lietošanas tiesību termiņš 

komercdarbībai Latvijas Republikā; 

6.3.3. no 2020.gada 15.septembra līdz 2028.gada 31.decembrim SIA “UNISTARS” 

radiofrekvenču spektra joslas 3600 MHz – 3650 MHz lietošanas tiesību termiņš 

komercdarbībai Rīgā; 

6.3.4. tālāknodošanas nosacījumi ar Lēmumu Nr.120 nav noteikti. 

7. Pieprasījumos un Papildmateriālos ir norādīta šāda informācija par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību tālāknodošanas nepieciešamību: 

7.1. SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanas rezultātā īstenos radio piekļuves tīkla (turpmāk – RAN) un 

radiofrekvenču spektra kopīgas izmantošanas projektu (turpmāk – Projekts). Šī 

Projekta mērķis ir radīt modernu augstas kvalitātes RAN, kas apvienos visu mobilo 

tehnoloģiju paaudzes, tostarp, mobilā elektronisko sakaru tīkla (turpmāk – mobilais 

tīkls) piektās paaudzes (turpmāk – 5G) tehnoloģijas. Tādējādi tiks nodrošināti labāki 

mobilo elektronisko sakaru pakalpojumi galalietotājiem un sabiedrībai. SIA “Tele2” 

un SIA “BITE Latvija” RANs tiks integrēti un apvienoti vienā kopīgā RAN, kas 

aptvers visu Latvijas Republikas teritoriju un kas aizstās SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija” līdzšinējos RANs. SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” turpinās izmantot 

katra savu pamattīklu un koplietot RAN, kas būs SIA “Centuria” pārraudzībā;  

7.2. Projekta rezultātā notiks radiofrekvenču spektra kopīga izmantošana SIA “Tele2” un 

SIA “BITE Latvija” starpā. Lai gan šobrīd Elektronisko sakaru likumā nav iekļauts 

regulējums par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību kopīgu izmantošanu, saskaņā 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvu (ES) 2018/1972 

par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Kodekss) dalībvalstīm ir 

jāļauj radiofrekvenču spektra kopīga izmantošana, ja vien tā nekropļo konkurenci; 

7.3. Iesniedzēji ir izteikuši lūgumu Regulatoram, lai tas, pieņemot lēmumu par 

tālāknodošanu, nepiemēro: 

7.3.1. radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas lēmumos noteiktos 

tālāknodošanas nosacījumu aizliegumus (šā lēmuma konstatējuma daļas 2.1.4., 

2.7.5., 2.9.4., 4.1.4., 4.9.5. un 4.10.5.apakšpunkts); 

7.3.2. Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļā noteikto nosacījumu – 

elektronisko sakaru komersants nav tiesīgs nodot tālāk radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības, ja tas nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu (šā lēmuma 

konstatējuma daļas 2.3.3., 2.8.1. un 6.1.apakšpunkts).  

8. Iesniedzēji Pieprasījumā un Papildmateriālos ir norādījuši, ka tiem nav piešķirtas 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības “bez maksas” vai par “brīvu” Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem 

reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 

pakalpojumiem (turpmāk – Pamatdirektīva) izpratnē. Tālāknodošanas procesā ir jāvērtē 

 
4 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra noteikumu Nr.644 “Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 6.oktobra noteikumos 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)”” 3.punktu radiokanālu lietošanas tiesības aizvietotas ar 

frekvenču bloku lietošanas tiesībām.  
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arī 2020.gada 18.septembra ieteikumā 2020/13075 par kopīgu Savienības rīkkopu, kuras 

mērķis ir samazināt ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanas izmaksas un nodrošināt 

savlaicīgu un investīcijām labvēlīgu piekļuvi 5G radiofrekvenču spektram nolūkā veicināt 

savienojamību, atbalstot ekonomikas atveseļošanu no Covid-19 krīzes Savienībā 

(turpmāk – Ieteikums 2020/1307), Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 14.marta 

lēmuma Nr.243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu (turpmāk – Radiofrekvenču spektra lēmums) un Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2017.gada 17.maija lēmuma Nr.2017/899 par 470 – 790 MHz frekvenču joslas 

izmantošanu Savienībā izpratnē un Eiropas Savienības Tiesas sprieduma C–462/99 

izpratnē: 

8.1. Pamatdirektīvas 9.b.pants noteic, ka dalībvalstis var arī noteikt, ka šis punkts 

(radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību iznomāšana vai nodošana) neattiecas uz 

gadījumiem, kad uzņēmuma individuālās tiesības izmantot radiofrekvences 

sākotnēji ir iegūtas bez maksas. Savukārt Kodeksa 51.panta 1.punkts noteic, ka 

dalībvalstis var noteikt, ka šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad uzņēmuma 

individuālās tiesības lietot radiofrekvenču spektru sākotnēji ir piešķirtas par brīvu; 

8.2. Pamatdirektīvas un Kodeksā ietvertais termins “bez maksas” norāda uz situāciju, 

kurā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir piešķirtas bez jebkāda snieguma 

vai apņemšanās kaut ko sniegt pretī no operatora puses. Tas ir, ka radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības ir piešķirtas bez maksājuma, kā arī bez nosacījuma 

uzņemties noteiktu pakalpojuma sniegšanu vai pārklājuma nodrošināšanu. 

Iesniedzējiem piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ietver kādas 

rīcības nosacījumu;  

8.3. Likumdevējs ir kļūdaini transponējis Pamatdirektīvas 9.b.panta 1.punkta (atbilst 

Kodeksa 51.panta 1.punktam) 4.teikumā minēto terminu “iegūtas bez maksas” ar 

vārdiem “nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu”. Tādējādi šajā situācijā nevar 

piemērot kļūdaini transponētas tiesību normas.  

9. Iesniedzēji lūdz Regulatoru pārskatīt “tālāknodošanas” aizliegumu, kas noteikts 

Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļā, un to nepiemērot šādu apsvērumu dēļ: 

9.1. Pamatdirektīvas un Kodeksā ietvertajam tālāknodošanas aizliegumam “bez maksas” 

ir racionāls mērķis: neļaut elektronisko sakaru komersantam “iedzīvoties” uz valsts 

resursu – radiofrekvenču spektra. Šāda iedzīvošanās ļautu privātpersonām nopelnīt 

no valsts resursiem, kurus izmantojot valsts varētu nopelnīt pati, tādējādi izšķērdējot 

sabiedrības kopējos resursus. Projekta ietvaros SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” 

negūs maksājumu no SIA “Centuria”; 

9.2. piemērojot tālāknodošanas aizliegumu, netiks veicināta radiofrekvenču efektīva un 

racionāla izmantošana; 

9.3. tālāknodošanas atļaušanas gadījumā tiks sasniegti mērķi: sniegti labumi 

galalietotājiem, uzlabota elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāte, elektronisko 

sakaru tīkla pārklājuma uzlabošana. 

10. Iesniedzēji lūdz Regulatoru pārskatīt un atcelt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanas lēmumos noteiktos tālāknodošanas aizliegumus saskaņā ar Kodeksa 51.panta 

3.punktu. Lūgums pamatots ar šādiem apsvērumiem: 

10.1. tālāknodošanas rezultātā nenotiks SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” vai 

SIA “UNISTARS” “iedzīvošanās” uz bez maksas piešķirta resursa rēķina; 

10.2. tālāknodošanas aizliegums nav lietderīgs, no šāda aizlieguma nav efektivitātes 

ieguvumu; 

 
5 https://eur–lex.europa.eu/legal–content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1307&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1307&from=EN
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10.3. tālāknodošanas aizliegums ir pretrunā ar Eiropas Savienības un nacionālā 

radiofrekvenču spektra izmantošanas mērķi: radiofrekvenču racionāla un efektīva 

izmantošana; 

10.4. nepiemērojot tālāknodošanas aizliegumu un pārskatot lēmumos noteiktos 

tālāknodošanas aizliegumus, tiks sasniegti nacionālā spektra politikas mērķi: 

elektronisko sakaru tīkla pārklājuma un elektronisko sakaru pakalpojuma 

kvalitātes nodrošināšana; 

10.5. saskaņā ar Eiropas Komisijas Radiofrekvenču spektra grupas 2018.gada 

30.janvāra ceļvedi “RSPG18–005 Final” par stratēģisko radiofrekvenču spektru 

5G ieviešanā Eiropā6 ir veicināms, ka elektronisko sakaru komersanti var nodot 

vai nomāt visas piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 5G tīkla 

izmantošanai; 

10.6. ņemot vērā Kodeksa normas, Regulatoram, izskatot tālāknodošanu, ir jāvērtē divi 

kritēriji:  

10.6.1. ietekme uz konkurenci: iznomāšana nedrīkst izkropļot konkurenci; 

10.6.2. nosacījumu, kas ietverti lēmumos par radiofrekvenču lietošanas tiesību 

piešķiršanu, izpildi. Iesniedzēju ieskatā šie kritēriji ir izpildīti, jo 

tālāknodošana neizkropļos konkurenci tirgū un SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija” nodrošinās nosacījumu, kas ietverti lēmumos par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, izpildi. 

10.7. SIA “Centuria” nav piedalījusies izsolēs radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

iegūšanā, kā arī nav SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” saistītais komersants 

Koncernu likuma izpratnē. Tādējādi nepastāv ierobežojumi, lai tālāknodotu 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības SIA “Centuria”; 

10.8. SIA “Tele2”, SIA “UNISTARS” un SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības tiks izmantotas kopīgajā elektronisko sakaru tīklā, iznomājot 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības SIA “Centuria”, tādējādi uzlabojot 

radiofrekvenču spektra izmantošanu; 

10.9. iesniedzēji lūdz noteikt, ka par tālāknodoto radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību nosacījumu izpildi ir atbildīgs tas elektronisko sakaru komersants, kuram 

ir sākotnēji piešķirtas tiesības, nevis tas, kam tās ir tālāknodotas;  

10.10. Projekta rezultātā tiks palielināts mobilā tīkla ceturtās paaudzes (turpmāk – 4G) 

un 5G elektronisko sakaru tīkla pārklājums, nodrošinot galalietotājiem labāku 

pakalpojuma kvalitāti un pieejamību arī attālos reģionos un iekštelpās, kā rezultātā 

tiks uzlabota izsaukuma kvalitāte un datu sūtīšanas ātrums salīdzinājumā ar mobilā 

tīkla otro paaudzi (turpmāk – 2G) un mobilā tīkla trešo paaudzi (turpmāk – 3G);  

10.11. Projekta realizācijas rezultātā Latvijas Republikā tiks samazināts teritoriju skaits, 

kurās nav elektronisko sakaru tīkla pārklājuma, un lielākam skaitam iedzīvotāju 

tiks nodrošināts platjoslas interneta piekļuves pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 

Mbps. 

10.12. SIA “Centuria”, izmantojot tālāknodotās radiofrekvenču lietošanas tiesības un 

pārvaldot elektronisko sakaru tīkla kapacitāti, pielāgosies datu plūsmas 

pieprasījuma nelīdzsvarotībai. Tādējādi SIA “BITE Latvija” un SIA “Tele2” varēs 

uzlabot savu balss pakalpojumu un datu pakalpojuma kvalitāti; 

10.13. tālāknodošanas rezultātā pieaugs radiofrekvenču spektra izmantošanas 

efektivitāte. Radiofrekvenču spektra apvienošana (angļu valoda – spectrum 

pooling) nodrošinās lielāku spektrālu efektivitāti, pateicoties blakus esošo 
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radiofrekvenču spektra bloku lielumam, tas ļaus efektīvāk pārvaldīt elektronisko 

sakaru tīklu pārslodzes gadījumos;  

10.14. tālāknodošanas rezultātā uzlabosies elektronisko sakaru pakalpojuma stabilitāte, 

jo datu pārraide notiks vairāk caur optisko šķiedru līnijām un mazāk caur 

mikroviļņiem; 

10.15. palielināsies minimāla datu caurlaidspēja un būtiski palielināsies 4G un 5G 

elektronisko sakaru tīkla kapacitāte, salīdzinot ar scenāriju, kurā katrs 

komersants izvērstu RAN patstāvīgi. Minimālās caurlaidspējas kritērijs 

palielināsies līdz *****; 

10.16. Latvijas Republikā par ***** tiks ātrāk ieviests un attīstīts 5G elektronisko 

sakaru tīkls un ar to saistītie pakalpojumi; 

10.17. tālāknodošanas rezultātā tiks sasniegta pozitīva ietekme uz vidi, jo tiks 

samazināts bāzes staciju skaits; 

10.18. tālāknodošanas rezultātā tiks veicināta konkurence, jo Projekta rezultātā 

komersantiem būs stimuls veikt investīcijas savos mobilos tīklos un uzlabot 

piedāvājumus galalietotājiem;  

10.19. tālāknodošanas aizlieguma gadījumā SIA “Tele2” datu noslodzes dēļ 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte pasliktināsies un SIA “Tele2” 

galalietotāji cietīs no datu plūsmas pārraides ātruma samazināšanās elektronisko 

sakaru tīklā, bet SIA “BITE Latvija” būs neizmantota tīkla kapacitāte; 

10.20. ir sniegta informācija par plānotajiem galalietotāju ieguvumiem, tajā skaitā 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās, kas tiks nodrošināta pēc 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” īstenotā RAN un radiofrekvenču spektra 

koplietošanas projekta realizācijas. 

11. Pieprasījumos ir norādīts šāds konkurences novērtējums: 

11.1. Projekts veicina tehnisko un ekonomisko progresu un uzlabo mobilo elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitāti un tātad efektivitātes ieguvumus. Projekta ietvaros tiks 

paātrināta 5G ieviešana un optimizēts esošais elektronisko sakaru tīkls. Projekta 

rezultātā tiks uzlabots 4G un 5G tīkla pārklājums un nodrošināta labāka elektronisko 

sakaru pakalpojuma kvalitāte un galalietotājiem nodrošināti jauni 5G pakalpojumi 

arī lauku apvidos un telpās; 

11.2. patērētāji saņems lielu daļu no efektivitātes pieauguma (elektronisko sakaru tīkla 

pārklājums, palielināta datu caurlaidspēja); 

11.3. šos ieguvumus nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem; 

11.4. ar Projektu netiks likvidēta konkurence tirgū. SIA “BITE Latvija” un SIA “Tele2” 

turpinās konkurēt mazumtirdzniecības līmenī. 

12. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu valsts akciju sabiedrība 

“Elektroniskie sakari” sniedz atzinumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanu. Regulators 2020.gada 23.septembrī saņēma valsts akciju sabiedrības 

“Elektroniskie sakari”7 2020.gada 23.septembra vēstuli Nr. 2.1–1.3/879 (turpmāk – 

Atzinums). Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” Atzinumā norāda šādu 

informāciju – tā: 

12.1. atbalsta Pieprasījumos norādīto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību 

tālāknodošanu SIA “Centuria”; 

12.2. nav konstatējusi SIA “BITE Latvija”, SIA “UNISTARS” un SIA “Tele2” 

radioiekārtu lietošanas noteikumu pārkāpumus;  

 
7 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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12.3. nav konstatējusi, ka SIA “BITE Latvija”, SIA “UNISTARS” un SIA “Tele2” 

lietotu radiofrekvenču spektra joslas, kuru lietošanas tiesības ir piešķirtas citam 

elektronisko sakaru komersantam. 

13. Uz Pieprasījuma izskatīšanu 2020.gada 9.oktobra Regulatora padomes sēdē tika 

uzaicināti piedalīties SIA “Tele2” pilnvarotie pārstāvji. SIA “Tele2” pārstāvji norādīja, 

ka Projekta mērķis, apvienojot RAN un radiofrekvenču spektra resursus, ir izveidot 

plašāku elektronisko sakaru tīklu ar lielāku pārklājumu, jaudu un ieguldījumiem. 

Tādējādi tiks nodrošināta ātrāka 5G elektronisko sakaru tīkla ieviešana, labumi 

sabiedrībai un valsts ekonomikai kopumā. Nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas rezultātā 

tiks negatīvi ietekmēta Latvijas Republikas ekonomikas konkurētspēja nākotnē. Ņemot 

vērā, ka valstī kopumā ar katru gadu palielinās mobilo datu patēriņš un jaunu tehnoloģiju 

parādīšanās, vēl vairāk palielinās datu lietošanas prasības. Līdz ar to nepieciešams veikt 

lielus ieguldījumus jaudas palielināšanai RAN. 

14. SIA “Tele2” pārstāvji attiecībā uz lēmumprojektu norādīja šādas pretenzijas: 

14.1. līdzīgi Projekta modeļi tiek īstenoti Zviedrijā, Dānijā, Somijā un Islandē. Nevienā 

no šīm valstīm konkurences iestādes nav secinājušas, ka radiofrekvenču spektra vai 

RAN kopīga izmantošana samazinātu konkurenci; 

14.2. no lēmumprojektā minētās informācijas var izdarīt secinājumus, ka nav ievēroti 

radiofrekvenču spektra tālāknodošanas principi saskaņā ar iepriekšējo un pašreizējo 

Eiropas Savienības tiesisko regulējumu – Pamatdirektīvu un Kodeksu. Gan 

Pamatdirektīvā, gan Kodeksā noteiktais ir vērsts uz to, ka elektronisko sakaru 

komersantiem ir tiesības nodot savas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

citiem elektronisko sakaru komersantiem. Lēmumprojektā nav ievērots 

Pamatdirektīvas 9.b pants, kas nosaka kritērijus, kas dalībvalstīm jāvērtē, lemjot par 

radiofrekvenču tālāknodošanu. SIA “Tele2” pārstāvji norāda, ka Latvijas Republikā 

spēkā esošās tiesību normas attiecībā uz radiofrekvenču tālāknodošanu un kopīgu 

izmantošanu nevar tulkot pretēji Pamatdirektīvas un Kodeksa mērķim un šo 

interpretāciju nevar pamatot ar nacionālajiem tiesību aktiem. Papildus SIA “Tele2” 

pārstāvji norādīja, ka Pamatdirektīvas ieviešana Elektronisko sakaru likumā ir 

notikusi kļūdaini, nosakot, ka nevar tālāknodot tās radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības, par kuru iegūšanu komersants nav samaksājis; 

14.3. SIA “Centuria”, SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” nav saistītie komersanti 

Koncernu likuma izpratnē, un saistīto komersantu jēdziens Koncernu likumā nemaz 

nav ietverts; 

14.4. Regulatoram ir visas tiesības ierobežot radiofrekvenču spektra tālāknodošanu, ja 

nodošanas vai iznomāšanas rezultātā tiek būtiski ierobežota konkurence, tomēr 

lēmumprojektā konkurences analīze nav ietverta. Papildus SIA “Tele2” norāda, ka 

šāda analīze ir veicama kontekstā ar konkurences tiesībām, proti, ar tiem kritērijiem, 

kas ir noteikti Konkurences likumā. 

15. Uz Pieprasījuma izskatīšanu 2020.gada 9.oktobra Regulatora padomes sēdē tika 

uzaicināts piedalīties SIA “BITE Latvija” pilnvarotais pārstāvis, kurš norādīja, ka 

pievienojas SIA “Tele2” iepriekš paustajam viedoklim. Papildus SIA “BITE Latvija” 

norādīja, ka Projekta priekšrocības, kas tika prezentētas Regulatoram pēdējā gada laikā, 

SIA “BITE Latvija” ieskatā pēc būtības nav analizētas. 

16. Uz Pieprasījuma izskatīšanu 2020.gada 9.oktobra Regulatora padomes sēdē tika 

uzaicināts piedalīties SIA “Centuria” pilnvarotais pārstāvis. SIA ”Centuria” pilnvarotais 

pārstāvis viedokli nav izteicis. 

17. Uz Pieprasījuma izskatīšanu 2020.gada 9.oktobra Regulatora padomes sēdē tika 

uzaicināts piedalīties SIA “UNISTARS” pilnvarotais pārstāvis. SIA “UNISTARS” 

pilnvarotais pārstāvis piekrita SIA “BITE Latvija” paustajam viedoklim. 
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18. Regulators 2020.gada 8.oktobrī saņēma 2020.gada 8.oktobra SIA “Tele2”, SIA “BITE 

Latvija” un SIA “UNISTARS” pārstāvju iesniegumu ar lūgumu pagarināt Pieprasījumu 

izskatīšanas termiņu līdz 2021.gada 12.februārim. Vienlaicīgi SIA “Tele2”, SIA “BITE 

Latvija” un SIA “UNISTARS” pārstāvji ir izteikuši priekšlikumu rīkot darba apspriedes, 

kurās tiktu aicināti arī pārstāvji no Konkurences padomes. 

19. Ņemot vērā SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un SIA “UNISTARS” 2020.gada 

8.oktobra iesniegumā izteikto lūgumu, Regulators ar 2020.gada 12.oktobra vēstuli Nr. 

1–2.22/2758 ir pagarinājis Pieprasījumu izskatīšanas termiņus līdz 2020.gada 

31.decembrim. 

20. Regulators ar 2020.gada 23.novembra vēstuli Nr.1–2.34/3192 ir nosūtījis papildu 

informācijas pieprasījumus SIA “BITE Latvija” un ar vēstuli Nr.1–2.34/3193 papildu 

informācijas pieprasījumus SIA “Tele2” (turpmāk – Papildinformācija). 

21. Regulators 2020.gada 4.decembrī saņēma SIA “BITE Latvija” un SIA ”Tele2” atbildes 

uz Papildinformācijas pieprasījumiem. 

22. Regulators 2020.gada 21.decembrī saņēma SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un 

SIA “UNISTARS” 2020.gada 21.decembra iesniegumu, kurā lūgts pārskatīt Regulatora 

sagatavoto lēmumprojektu, kas skatīts Regulatora 2020.gada 9.oktobra padomes sēdē, 

un ļaut iesniedzējiem tālāknodot Pieprasījumos norādītās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības. Iesniedzēji šajā iesniegumā ir norādījuši šādu informāciju: 

22.1. Pieprasījums ir iesniegts, lai SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” varētu īstenot 

RAN un radiofrekvenču spektra izmantošanas sadarbību. Rezultātā tiktu uzlabota 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” konkurētspēja Latvijas Republikas mobilo 

elektronisko sakaru tirgos. SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” varēs saviem 

galalietotājiem piedāvāt būtiski uzlabotus pakalpojumus attiecībā uz 4G un 5G, kā 

arī ātrāku datu pārraidi.  

22.2. SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiks nodotas 

“nekomerciālai” nomai, proti, nomas mērķis nav saņemt samaksu vai gūt peļņu no 

šī darījuma. 

22.2. Iesniedzējiem ir tiesības savā prasījumā atsaukties uz Kodeksu, jo tas līdz 

2020.gada 21.decembrim bija jāievieš nacionālajos normatīvos aktos. Regulators 

nav tiesīgs piemērot nacionālos tiesību aktus, kas ir pretrunā ar Kodeksu. Šādā 

gadījumā Regulatoram ir tieši jāpiemēro Kodekss. 

22.3. Regulatoram ir jāļauj tālāknodošana, pamatojoties uz Radiofrekvenču spektra 

lēmumu. 

22.4. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību pamatnoteikumiem radiofrekvenču spektra 

efektīvas un elastīgas izmantošanas labad dalībvalstīm pēc noklusējuma (by 

default) ir jāļauj radiofrekvenču spektra nodošana, noma un kopīga izmantošana 

(Pamatdirektīvas 9b.panta 1.punkts, Radiofrekvenču spektra lēmuma 

14.apsvērums, 4.panta pirmā daļa un 6.panta astotā daļa, Kodeksa 119, 124., 

132.apsvērums, 45.panta 2.punkts, 47.panta 2.punkta otrais teikums, 51.panta 

1.punkts). Dalībvalstis drīkst atkāpties no šī pienākuma tikai šauri interpretējamos 

gadījumos, kuri nav attiecināmi uz Pieprasījumu izskatīšanu: 

22.4.1. Pamatdirektīvas 9b.panta 1.punkta ceturto teikumu un Kodeksa 51.panta 

1.punkta otro teikumu, ja radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir 

piešķirtas “par brīvu/bez maksas”. Radiofrekvenču spektrs, kas ir piešķirts 

izsolē par naudas maksājumu vai konkursā pret nosacījumiem veikt 

ieguldījumus, nav piešķirts “par brīvu/bez maksas”. Pieprasījums neskar 

radiofrekvenču spektra pārdošanu un “iedzīvošanos” no šādas pārdošanas, 

tāpēc šis neobligātais izņēmums nav piemērojams attiecībā uz 

Pieprasījumiem, un Regulatoram tie ir jāatļauj; 
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22.4.2. Regulators Lēmumprojektā kļūdaini tulko un piemēro Elektronisko sakaru 

likuma 47.panta 31.daļu. Regulators, to tulkojot, kļūdaini nepiemēro 

Pamatdirektīvu, bet savu interpretāciju balsta uz Elektronisko sakaru 

likuma 47.panta piekto daļu un uz tā pamata izdotajiem noteikumiem – 

Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.143 “Noteikumi 

par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir 

nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.143). Tas noved pie tālākām loģikas kļūdām, tostarp 

interpretācijas, ka radiofrekvenču spektra noma ir nevis tiesība, bet 

“priekšrocība” par izsolē veikto maksājumu valsts budžetā; 

22.4.3. Iesniedzēju ieskatā Latvijas Republikā ir vairāki Regulatora lēmumi par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai bez 

jebkādiem nosacījumiem un neprasot pretī nekādus naudas maksājumus, 

piemēram, radiosakari. Tādējādi šīs tiesības būtu uzskatāmas, kas ir 

piešķirtas “bez maksas” vai “par brīvu”;  

22.4.4. Pamatdirektīvas 9b.panta 1.punktu un Kodeksa 51.panta 3.punktu, 

Regulatoram ir jāatļauj radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību noma, ja 

tiek uzturēti spēkā sākotnējie radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 

piesaistītie nosacījumi. Regulators nedrīkst atteikt nomu, ja iznomātājs 

apņemas paturēt atbildību par lietošanas tiesībām piesaistīto sākotnējo 

nosacījumu izpildi. SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” apņemas pildīt 

iznomāto lietošanas tiesību nosacījumus; 

22.4.5. Direktīvas 140/2009/ES 39.apsvērums un Kodeksa 51.panta 3.punkta 

1.punkts noteic, ka Regulatoram ir pienākums atļaut radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību nomu, ja vien nomas rezultātā netiks nodarīts 

būtisks kaitējums konkurencei Eiropas Savienības tiesību izpratnē. 

Iesniedzēju ieskatā konkurences kaitējums netiek nodarīts; 

22.4.6. Iesniedzēju skatījumā nav pamatojuma neatļaut tālāknodošanu par 

Pieprasījumā norādītajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām; 

22.4.7. Lēmumprojektā veiktais konkurences novērtējums nav balstīts uz 

pamatotiem faktiem un neatbilst konkurences tiesībās (Līgums par Eiropas 

Savienības darbību 101.pants un Konkurences likuma 11.pants) 

iedibinātajam konkurences testam. 

23. Regulators 2020.gada 23.decembrī saņēma SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un 

SIA “UNISTARS” pārstāvju iesniegumu ar lūgumu pagarināt Pieprasījumu izskatīšanas 

termiņu līdz 2021.gada 31.martam. 

24. Ņemot vērā SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un SIA “UNISTARS” 2020.gada 

23.decembra iesniegumā izteikto lūgumu, Regulators ar 2020.gada 29.decembra vēstuli 

Nr.1–2.36/3544 ir pagarinājis Pieprasījumu izskatīšanas termiņus līdz 2021.gada 

31.martam. 

25. Regulators 2020.gada 17.novembrī, 1. un 8.decembrī, kā arī 2021.gada 15. un 29.janvārī, 

un 17.martā rīkoja darba apspriedes ar SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija”, SIA “Centuria” 

un SIA “UNISTARS” pārstāvjiem, piesaistot arī Konkurences padomes pārstāvjus. 

26. Regulators 2021.gada 24.februārī nosūtīja šā lēmuma projektu un Ziņojuma projektu 

(Regulatora vēstule Nr.2-2.36/237-IP) Konkurences padomei komentāru sniegšanai. 

Regulators 2021.gada 19.martā saņēma Konkurences padomes 2021.gada 19.marta 

vēstuli Nr. 1.7-4/379. Konkurences padome vēstulē ir sniegusi viedokli, ka Konkurences 

padomes ieskatā Ziņojumā ir ietverti būtiskie konkurences novērtējuma elementi, kas ir 

pietiekami, lai izdarītu pamatotus un objektīvus secinājumus par ietekmi uz konkurenci. 
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Vienlaicīgi Konkurences padome secina, ka Regulatoram ir rīcības brīvība noteikt 

konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem atbilstošāko ietekmes uz konkurenci 

novērtējuma veidu. Konkurences Padomes ieskatā Regulators nav starp iestādēm, kurām 

ar likumu noteikts piemērot Līguma par Eiropas Savienības līguma 101.pantu vai 

Konkurences likuma 11.pantu.  

27. Regulators 2021.gada 24.februārī nosūtīja šā lēmuma projektu un Ziņojuma projektu 

(Regulatora vēstule Nr.2-2.36/238-IP) Iesniedzējiem. 2021.gada 16.martā Iesniedzēji 

sniedza savu viedokli par Regulatora sagatavotajiem dokumentiem un izteica lūgumu 

Regulatoram pārskatīt apsvērumus, uz kuriem balstīts nosūtītais lēmumprojekts un 

Ziņojums. Iesniedzēji sniedza šādu viedokli par Regulatora sagatavoto lēmuma un 

Ziņojuma projektu: 

27.1. Iesniedzēji atzinīgi vērtē Regulatora iekļautās atsauces uz Eiropas Savienības 

tiesību aktiem, jo īpaši uz Kodeksu, atteikšanos no vairākiem tālāknodošanas 

nosacījumiem, veikto visaptverošu mobilā tīkla koplietošanas vērtējumu, kā arī 

secinājumu par ieguvumiem patērētājiem un secinājumu, ka “Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA Projekta rezultātā nebūtu izstumts no mobilo elektronisko sakaru 

tirgus vai arī tā konkurētspēja tiktu būtiski apdraudēta; 

27.2. lēmuma projektā nav ņemti vērā vairāki būtiski juridiski argumenti, ko Iesniedzēji 

rakstveidā un mutvārdos ir snieguši Regulatoram, kas pamato tālāknodošanas 

atļaušanu:  

27.2.1. Regulatoram nav jāpiemēro Kodeksa 51.panta 1.punktā noteiktais 

tālāknodošanas ierobežojums attiecībā par “piešķirtas par brīvu”, jo 

Projekta ietvaros netiks realizēta tradicionāla radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību noma, tā neatbilst Kodeksa 51.panta tvērumam. 

Pieprasījumos ir lūgta radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošana, lai realizētu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

kopīgu izmantošanu un “bezpeļņas” nomu. Lēmuma projektā nav vērtēts 

tas, ka tālāknodošanas nosacījums “piešķirts par brīvu” nav attiecināms 

uz “bezpeļņas” nomu; 

27.2.2. Regulators nav vērtējis apstākli, ka tālāknodošanas nosacījums 

“piešķirtas par brīvu” liedz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

kopīgu izmantošanu saskaņā ar Kodeksa 47.panta 2.punktu; 

27.2.3. Saskaņā ar Kodeksa 51.panta 3.punktu Regulatoram šā lēmuma ietvaros 

ir jāvērtē “konkurences neizkropļošana” saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 101.panta un Konkurences likuma 11. panta 

principiem; 

27.3. ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus un to, ka Regulators nav ņēmis vērā 

Iesniedzēju iesniegtos argumentus, Regulators nav ievērojis Administratīvā 

procesa likumā noteikto principu – administratīvā procesa dalībnieka 

uzklausīšana; 

27.4. Regulators nav izmantojis Administratīvā procesa likuma un Eiropas Savienības 

judikatūrā noteiktās interpretācijas metodes. Lēmuma projekts ierobežo Kodeksa 

51.panta (un šī panta nacionālo ekvivalentu – Elektronisko sakaru likuma 

47.pantu) interpretāciju tikai ar dažām interpretācijas metodēm. Tādējādi 

lēmumprojektā nav ņemts vērā Kodeksa tiesību normu kopums un konteksts un 

lēmumprojekts ir pretrunā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. Lēmumā nav 

ņemts vērā arī Tieslietu ministrijas vēstulē paustais viedoklis, kas apstiprina 

Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgo judikatūru. Ņemot vērā iepriekš minēto: 
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27.4.1. Regulators lēmuma projektā ir veicis vēsturiskās attīstības sagrozījumu 

Kodeksa 51.pantam un Pamatdirektīvas 9.b pantam, ka arī sniedzis 

pretrunīgas atsauces uz Elektronisko sakaru likuma mērķi; 

27.4.2. Regulators nav sniedzis pretargumentus Iesniedzēju sniegtajiem 

argumentiem par talāknodošanas nosacījuma “bez maksas” piemērošanu; 

27.4.3. Regulators nav sniedzis pamatojumu vai argumentāciju tam, ka Projekts 

neatbilst Elektronisko sakaru likuma un Kodeksa mērķiem, Regulators to 

nav vērtējis; 

27.5. Regulators rada priekšrocības “Latvijas Mobilais Telefons” SIA uz Iesniedzēju 

rēķina. Lēmuma projekts liedz iznomāt (tālāknodot) noteiktas radiofrekvenču 

spektra joslas, pamatojoties uz atsaucēm uz SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” 

“noteicošu priekšrocību” novēršanu, kā arī “optimāla radiofrekvenču spektra 

līdzsvara” saglabāšanu starp SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA. Regulators atsaucas uz to, ka “Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA, kas nav Projekta dalībnieks, elektronisko sakaru tīkla kvalitātes 

palielināšanai būtu jāveic “individuāli ieguldījumi infrastruktūrā, tādējādi 

paaugstinot izmaksas”. Saskaņā ar Konkurences likuma 14.1pantu, likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta otro daļu, Kodeksa 3.panta 

4.punktu, Regulatoram ir jābūt objektīvam un neatkarīgam, un lēmumos tas 

nedrīkst radīt priekšrocības kapitālsabiedrībām, kurās valstij ir līdzdalība, vai arī 

balstīties uz valstij piederošas kapitālsabiedrības komerciālām interesēm. 

Lēmuma projekts rada “Latvijas Mobilais Telefons” SIA priekšrocības un 

aizsargā to no konkurences (un potenciālas nepieciešamības veikt ieguldījumus 

tīklā) uz Iesniedzēju rēķina. Tas pārkāpj Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, 

regulatoru neatkarības un konkurences neitralitātes prasību, kā arī neatbilst 

konkurences tiesību principiem, saskaņā ar kuriem būtu bijis jāveic Pieprasījumu 

ietekmes uz konkurenci izvērtējums;  

27.6. Lēmuma projekta ietekmes uz konkurenci izvērtējums neatbilst Kodeksa 

prasībām. Regulators neatzīst, ka saskaņā ar Kodeksu un konkurences tiesībām 

Iesniedzējiem ir tiesības koplietot gan elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru, gan 

radiofrekvenču spektru, izņemot gadījumus, kad var pierādīt, ka tas rada būtiskus 

konkurences ierobežojumus. Regulators nenosaka vai nepiemēro nekādus tiesību 

standartus, lai pierādītu pret konkurenci vērstu ietekmi. Regulators drīzāk sniedz 

virkni vispārēju, nepārliecinošu un šķietami patvaļīgu paziņojumu, uz kuru 

pamata tiek noteikti būtiski ierobežojumi plānotajai infrastruktūras un 

radiofrekvenču spektra kopīgas izmantošanas kārtībai, lai nākotnē radītu 

“līdzsvaru tirgū”, kas atbilst Regulatora izpratnei, nevis noteiktajiem konkurences 

tiesību un politikas principiem; 

27.7. Regulators izmanto nepiemērotus kritērijus un nepareizu metodi radiofrekvenču 

spektra nelīdzsvarotības (koncentrācijas) novērtēšanai. Regulators ir nepareizi 

novērtējis radiofrekvenču spektra nelīdzsvarotību operatoru starpā Latvijas 

Republikas tirgū. Regulatora izvēlētais kritērijs, lai salīdzinātu radiofrekvenču 

spektra līdzsvarotību – radiofrekvenču spektra josla uz vienu aktīvo abonentu 

identitātes moduļa (turpmāk – SIM) karti – nav piemērots kritērijs paredzētajam 

mērķim un sniedz neobjektīvus rezultātus. Turklāt Regulators ir veicis analīzi 

nepareizi. Pareizi veikts radiofrekvenču spektra turējumu salīdzinājums, pat ja tā 

pamatā ir Regulatora izvēlētais rādītājs (radiofrekvenču spektra joslas platums uz 

vienu SIM karti), liecina, ka pretēji Regulatora vērtējumam Projekts uzlabos 

radiofrekvenču spektra līdzvērtīgu un līdzsvarotu turējumu Latvijas Republikā. 

Pieņemot Regulatora principu, ka galalietotāji ir labākā situācijā, ja konkurences 
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apstākļi ir taisnīgi un līdzvērtīgi, un ņemot vērā, ka Regulators taisnīgus un 

līdzvērtīgus konkurences noteikumus pielīdzina taisnīgam un līdzvērtīgam 

radiofrekvenču spektra joslas apjomam uz vienu SIM karti, sanāk, ka tieši 

Projekta rezultātā konkurences apstākļi kļūs taisnīgāki un līdzvērtīgāki, salīdzinot 

ar situāciju bez Projekta uzlabota radiofrekvenču spektra līdzvērtīga sadalījuma 

sasniegšanai. Tādējādi uzlabotā radiofrekvenču spektra līdzsvarotība ir viens no 

ieguvumiem, ko rada šī sadarbība. Lielā mērā Regulators ir atzinis šos ieguvumus, 

vienlaikus aizliedzot tos realizēt; 

27.8. Regulators izmanto patvaļīgu atskaites punktu radiofrekvenču spektra 

nelīdzsvarotības (koncentrācijas) novērtēšanai. Regulators nepiekrīt un noraida 

nelielas radiofrekvenču spektra atšķirības starp Iesniedzējiem un “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA, nesniedzot nekādu pamatojumu šādai noraidīšanai. 

Rezultātā, pamatojoties uz savu kļūdaino metodoloģiju, Regulators pat cenšas 

ierobežot Iesniedzēju tālāknododamā radiofrekvenču spektra apjomu. Tādējādi 

Regulatora mērķis ir aizsargāt “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, nevis Latvijas 

Republikas galalietotājus. Regulatora novērtējums lēmuma projektā ietver 

būtiskas procesuālo un materiālo tiesību normu piemērošanas kļūdas. Regulators 

nav izpildījis savu pamatpienākumu aizsargāt konkurenci un patērētāju labklājību 

un tā vietā ir izvēlējies nepamatoti aizsargāt tirgus dalībnieku, kurā Latvijas 

Republika ir nozīmīgs kapitāldaļu turētājs. Tādēļ Iesniedzēji secina, ka Lēmuma 

projekts ir pretrunā gan Eiropas Savienības tiesību aktiem, gan valsts tiesību 

aktiem un tādējādi konkrētais administratīvais akts būtu apstrīdams un atceļams; 

27.9. Regulators izmanto nepiemērotus rādītājus radiofrekvenču spektra 

nelīdzsvarotības (koncentrācijas) novērtēšanai. Izvēlētais kritērijs – 

radiofrekvenču spektra apjoms uz vienu SIM karti –, lai salīdzinātu operatoru 

radiofrekvenču spektra turējumus, ir neatbilstošs konkurences izvērtējuma 

mērķim un sniedz neobjektīvu rezultātu. Latvijas Republikā aptuveni 700 000 

SIM karšu, no kurām “Latvijas Mobilais Telefons” SIA pieder aptuveni 70%, tiek 

izmantotas mašīnas–mašīnas sakaru pakalpojumos (turpmāk – M2M 

pakalpojumos). Šādiem M2M pakalpojumiem ir nepieciešama ļoti maza jauda, un 

tie bieži darbojas, pamatojoties uz SMS saziņu, t.i., datu pārraidi 2G tīklos. 

Tādējādi SIM karšu iekļaušana M2M pakalpojumos rada neprecīzu, pārāk 

pesimistisku operatoru radiofrekvenču spektra turējumu aplēsi Latvijas 

Republikā. Turklāt šajā gadījumā, tā kā “Latvijas Mobilais Telefons” SIA atbild 

par lielāko daļu SIM karšu, ko izmanto M2M pakalpojumu sniegšanā, šādu 

pakalpojumu iekļaušana radiofrekvenču spektra turējumu salīdzinājumā dod 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA neobjektīvu un pārāk nelabvēlīgu rezultātu. 

Jāuzsver, ka šis kritērijs (radiofrekvenču spektra apjoms uz vienu SIM karti) 

neatbilst radiofrekvenču spektra turējumu starpvalstu salīdzinājumam, uz ko 

Regulators atsaucas Ziņojuma 3.3.1.sadaļā. Starpvalstu salīdzinājuma pamatā ir 

radiofrekvenču spektra joslas platums uz vienu iedzīvotāju;  

27.10. Regulators turpina noraidīt savas bažas par samazināto “pārklājuma konkurenci”, 

secinot, ka, “realizējot Projektu, tai skaitā apvienojot radiofrekvenču spektru, tiks 

sniegts būtisks labums galalietotājiem – tiks veicināta labāka elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitāte, kā arī paplašināts mobilā tīkla pārklājums” (lēmuma 

secinājuma daļas 51.punkts). Nepārprotami Regulators ir pareizi secinājis, ka 

konkurence starp diviem RAN pēc projekta “Century” realizācijas nodrošinās 

labāku kvalitāti un lielāku elektronisko sakaru tīkla pārklājumu nekā pašreizējā 

konkurence starp trim RAN. Tādējādi saskaņā ar Regulatora sniegto informāciju 

jebkāda iespējamā negatīvā ietekme uz konkurenci konkurences starp RAN 



 

23 

samazināšanās dēļ Latvijas Republikā neīstenosies. Tāpat Iesniedzēji norāda, ka 

uz nākotni vērstā faktu analīze apstiprina secinājumu, ka projekta “Century” 

rezultātā netiks kropļota konkurence. 

27.11. Iesniedzēji norāda, ka Regulatora izvēlētās pieejas – mīkstināt konkurenci starp 

SIA “Tele2” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA – radītās izmaksas gulsies uz 

Latvijas Republikas patērētājiem un ekonomiku kopumā. 

28. Regulators 2021.gada 18.martā lēmuma projektu un Ziņojumu publicēja savā tīmekļa 

vietnē internetā8, norādot, ka viedokļu izteikšanas gadījumā Regulators aicina tos nosūtīt 

līdz 2021.gada 23.martam. 

29. Regulators 2021.gada 23.martā saņēma “Latvijas Mobilais Telefons” SIA 2021.gada 

23.marta vēstuli Nr. 462/JN, kurā ir norādīti šādi iebildumi un priekšlikumi par  

Regulatora sagatavoto lēmuma un Ziņojuma projektu: 

29.1. lūdz pagarināt viedokļu iesniegšanas termiņu līdz 2021.gada 18.aprīlim, tādējādi 

dodot ieinteresētām personām iespēju sniegt viedokli saskaņā ar Regulatora 

2011.gada 24.augusta lēmumu Nr.1/20 “Noteikumi par konsultāciju kārtību ar 

tirgus dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē”; 

29.2. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA nepiekrīt, ka šajā lēmumā netiek ierobežota 

aktīvās infrastruktūras, tostarp radiofrekvenču, kopīga izmantošana Latvijas 

Republikas blīvi apdzīvotajās teritorijās. Sagatavojot lēmuma projektu, Regulators 

ir piemērojis elektronisko sakaru nozares regulējumu, kā arī veicis nozares tirgu 

analīzi. Atbilstoši normatīvajam ietvaram (Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa 

47. un 52.pants) šādai analīzei ir jānotiek atbilstoši konkurences tiesību 

principiem, tas ir, balstoties uz ietekmēto tirgu novērtējumu: 

29.2.1. lēmuma projektā un Ziņojumā nav atspoguļots – kā un vai tiek līdzsvaroti 

dažādi normatīvajos aktos noteiktie Regulatora uzdevumi un mērķi – 

investīciju veicināšana, galalietotāju izvēle, pakalpojumu dažādība, 

konkurences veicināšana, pakalpojumu kvalitāte u.c.; 

29.2.2. Ziņojumā nav veikta Latvijas Republikas ģeogrāfisko tirgu analīze. 

Ziņojuma 9.nodaļā ir analizēti vien Iesniedzēju argumenti – kādēļ nebūtu 

pieļaujama radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību kopīgas izmantošanas 

ierobežošana pilsētās no Iesniedzēju biznesa interešu viedokļa. Tomēr 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA uzsver, ka atbilstoši Eiropas Elektronisko 

sakaru regulatoru iestādes (turpmāk – BEREC) 2019.gada 13.jūnija kopējai 

nostājai BoR (19) 110 par mobilā tīkla kopīgu izmantošanu (turpmāk – 

BEREC 2019.gada kopējā nostāja) Regulatoram nav jāpiedalās Iesniedzēju 

biznesa rentabilitātes novērtējumā, bet gan jānovērtē Latvijas Republikas 

ģeogrāfiskie tirgi no paredzamās infrastruktūras konkurences viedokļa; 

29.2.3. Ziņojuma 101.lpp. minētais arguments, ka radiofrekvenču spektra kopīgas 

izmantošanas aizliegums kādā konkrētā teritorijā ir grūti realizējams un 

uzraugāms praksē, nav tehniski pamatots; 

29.3. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA iebilst lēmuma projektam, ja tas pieļauj 

radiofrekvenču spektra apvienošanu, tādējādi izjaucot esošo radiofrekvenču spektra 

sadalījuma līdzsvaru tirgū un attiecīgajos diapazonos radot konkurences 

priekšrocības diviem tirgus dalībniekiem pret trešo tirgus dalībnieku; 

29.4. lūdz precizēt lēmuma projekta pamatojuma daļu attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

tālāknodošanas nosacījumiem, kas ir noteikti izsolēs šādos radiofrekvenču spektra 

diapazonos – 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. SIA “Centuria” faktiski 

 
8 SPRK aicina ieinteresētās puses paust viedokli par lēmumprojektu attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

tālāknodošanu https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-aicina-ieinteresetas-puses-paust-viedokli-par-

lemumprojektu-attieciba-uz-radiofrekvencu. 

https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-aicina-ieinteresetas-puses-paust-viedokli-par-lemumprojektu-attieciba-uz-radiofrekvencu
https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-aicina-ieinteresetas-puses-paust-viedokli-par-lemumprojektu-attieciba-uz-radiofrekvencu


 

24 

ir līdzeklis, lai tirgus dalībnieki vienotos par radiofrekvenču savstarpēju 

tālāknodošanu kopīgai izmantošanai, kas ir tiešā pretrunā ar radiofrekvenču spektra 

izsoles noteikumiem. Lai arī SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” vienošanās tiek 

īstenota ar SIA “Centuria” starpniecību, radiofrekvenču tālāknodošanas un 

apvienošanas rezultātā tiešu labumu – iespēju izmantot divreiz vairāk 

radiofrekvenču spektra saviem lietotājiem – iegūtu katrs no abiem radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību savstarpējiem tālāknodevējiem. 

30. Regulators 2021.gada 23.martā saņēma valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 

2021.gada 23.marta vēstuli Nr.2.1-1.3/356 par lēmuma projektu un Ziņojumu. Šajā 

vēstulē valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” sniedz šādu viedokli: 

30.1. ka tā nav radusi skaidrojumu par SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” un 

SIA “UNISTARS” piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību, kuras tiek 

tālāk nodotas, tiesisko statusu; 

30.2. ja Regulators šajā lēmumā neapturēs SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” un 

SIA “UNISTARS” radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību, kuras tiks 

tālāknodotas SIA “Centuria”, darbību, valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie 

sakari” uzskatīs, ka visiem četriem komersantiem ir piešķirtas radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības. Līdz ar to saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 

30. oktobra noteikumu Nr. 652 “Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 

publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – Cenrādis) 13.punktu 

maksājumi par elektromagnētisko saderību tiktu piemēroti gan elektronisko sakaru 

komersantiem, kuriem Regulators ir piešķīris radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības, gan elektronisko sakaru komersantam, kuram Regulators ir atļāvis 

tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības; 

30.3. pēc valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” rīcībā esošās informācijas, 

SIA “BITE Latvija” un SIA “Tele2” ieskatā pēc radiofrekvenču lietošanas tiesību 

tālāknodošanas SIA “Centuria” maksu par tālāknodotajām radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām šiem komersantiem nevar piemērot; 

30.4. valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” ieskatā Regulatora lēmumā 

nepieciešams nepārprotami norādīt, ka SIA “BITE Latvija” un SIA “Tele2” uz 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas laiku nav spēkā esošas 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz tālāknodotajām frekvencēm.  

31. Regulators 2021.gada 24.martā saņēma Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija, biedrība (turpmāk – LIKTA) 2021.gada 23.marta vēstuli 

Nr.2021/03-08, kurā LIKTA iebilst pret nesamērīgi īsa viedokļa iesniegšanas termiņa 

noteikšanu nozarei tik būtiskā jautājumā un lūdz šo termiņu pagarināt vismaz līdz 

2021.gada 19.aprīlim. 

32. 2021.gada 25.martā notika Regulatora padomes sēde, kurā tika izskatīts jautājums par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanu un kurā piedalījās Iesniedzēju 

pilnvarotie pārstāvji, SIA “Centuria” pilnvarotais pārstāvis, “Latvijas Mobilais 

Telefons“ SIA pilnvarotie pārstāvji, valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 

pilnvarotie pārstāvji, kā arī Konkurences padomes pilnvarotie pārstāvji.  

33. 2021.gada 25.marta padomes sēdē Iesniedzēju pārstāvis norādīja, ka Regulatora 

sagatavotais lēmuma projekts ir nelabvēlīgs administratīvais akts un Iesniedzēji turpina 

uzturēt Iesniedzēju 2021.gada 16.marta iesniegumā minētos apsvērumus un iebildumus. 

34. 2021.gada 25.marta padomes sēdes laikā “Latvijas Mobilais Telefons” SIA uzturēja 

iebildumus, kas ir norādīti 2021.gada 23.marta vēstulē Nr. 462/JN (šā lēmuma 

konstatējuma daļas 29.punkts).   

35. 2021.gada 25.marta padomes sēdes laikā valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 

pilnvarotais pārstāvis atkārtoti norādīja uz valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie 
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sakari” 2021.gada 23.marta vēstulē Nr.2.1-1.3/356 minētajiem apsvērumiem un 

priekšlikumiem (šā lēmuma konstatējuma daļas 30.punkts). 

36. 2021.gada 25.marta padomes sēdes laikā SIA “Tele2” pilnvarotais pārstāvis nepiekrita 

valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” izteiktajiem iebildumiem un 

priekšlikumiem. Pārstāvis norādīja, ka nepiekrīt valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie 

sakari” veiktajai interpretācijai par Cenrāža piemērošanu, jo radiofrekvenču spektrs kā 

tāds netiek piešķirts vairāk un līdz ar to nav saprotams pamatojums valsts akciju 

sabiedrības “Elektroniskie sakari” veiktajai interpretācijai. 

37. 2021.gada 26.martā Regulators saņēma SIA “Tele2” 2021.gada 26.marta vēstuli, kurā 

sniegti komentāri par “Latvijas Mobilais Telefons” SIA 2021.gada 25.marta padomes 

sēdes laikā pausto prezentāciju un apgalvojumiem par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību tālāknodošanu SIA “Centuria”. SIA “Tele2” norādīja, ka nepiekrīt “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA paustajai nepieciešamībai izsludināt publisko konsultāciju, jo 

nepastāv tiesiskais pamats šādai rīcībai. 

 

Regulators secina 

1. SIA “Tele2” Pieprasījumu Nr.1, SIA “BITE Latvija” Pieprasījumu Nr.2 un 

SIA “UNISTARS” Pieprasījumu Nr.3 ir iesniegušas atbilstoši Regulatora 2011.gada 

16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 

(turpmāk – Noteikumi) 2.punktam9. SIA “Centuria” apliecinājumu par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību saņemšanu ir iesniegusi atbilstoši Noteikumu 24.punktam10.  

2. Regulators izskata Pieprasījumus par radiofrekvenču spektra tālāknodošanu atbilstoši 

Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem, t.i., Elektronisko sakaru likumam un 

Kodeksam. Ņemot vērā, ka Kodeksa ieviešanas termiņš nacionālajos normatīvajos aktos 

ir jau iestājies11, Regulators ņem vērā Kodeksā nostiprinātos principus tālāknodošanas 

(nomas un nodošanas) izvērtēšanai. Regulatora ieskatā ar tālāknodošanas lēmumu var 

sasniegt Pieprasījumā norādīto radiofrekvenču spektra izmantošanu. 

3. Iesniedzēji Pieprasījumā un Papildmateriālos ir norādījuši vairākus Eiropas Savienības 

tiesību aktus, ar kuriem ir pamatoti Pieprasījumi. Iesniedzēji Papildmateriālos norāda, ka 

Regulators nepilda Ieteikumā 2020/1307 noteikto, jo ieteikumu mērķis ir nodrošināt 

investīcijām labvēlīgu piekļuvi 5G radiofrekvenču spektram. Regulators secina, ka 

Ieteikumā 2020/1307 minētais saistīts ar to, kā dalībvalstis var ieviest vienkāršus un 

reālistiskus pasākumus, kas ļauj ar investīcijām labvēlīgiem nosacījumiem piešķirt 

radiofrekvenču spektru 5G tīkliem, un kā tās var atvieglot ļoti augstas veiktspējas fiksēto 

un bezvadu elektronisko sakaru tīklu izvēršanu, piemēram, likvidējot nevajadzīgus 

administratīvos šķēršļus un racionalizējot atļauju piešķiršanas procedūras12. Ieteikumu 

2020/1307 ceturtās sadaļas 19.punktā minētais radiofrekvenču spektrs diapazonā 3400 

MHz – 3800 MHz jau ir izsolīts un piešķirts lietošanai Latvijas Republikā, radiofrekvenču 

spektra diapazonu 700 MHz plānots izsolīt 2021.gadā.  

4. Iesniedzēji ir norādījuši, ka tālāknodošana par Pieprasījumos norādītajām radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām ir pamatota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 

17.maija lēmuma Nr.2017/899 par 470 MHz – 790 MHz frekvenču joslas izmantošanu 

 
9 Elektronisko sakaru komersants, lai tālāknodotu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz 

precīzi un pilnībā aizpildītu rakstveida pieprasījuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanu (4.pielikums). 
10 Elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatorā pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanai, tam pievienojot komersanta, kuram ir paredzēts tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības, rakstveida apliecinājuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanu 

tālāknodošanas kārtībā.  
11 Kodeksa ieviešanas termiņš nacionālajos normatīvajos aktos – 2020.gada 21.decembris. 
12 Eiropas Komisijas Ieteikumu 2020/1307 2.apsvērums. 
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Savienībā. Regulators vērš uzmanību, ka šis lēmums nav par Pieprasījumā norādītajām 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām. Lēmums ir attiecināms uz tām radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām, kuras vēl nav piešķirtas elektronisko sakaru komersantiem. 

5. Radiofrekvenču spektra lēmums ir vērsts uz to, lai veicinātu radiofrekvenču spektra 

efektīvu izmantošanu. Radiofrekvenču lēmums ir jāvērtē kontekstā ar Pamatdirektīvu un 

Kodeksu. Regulators nav konstatējis, ka Radiofrekvenču spektra lēmums būtu pretrunā ar 

Pamatdirektīvu vai Kodeksu un ierobežotu to piemērošanu. Tādējādi Regulators nav 

konstatējis, ka Radiofrekvenču spektra lēmums vai citi dokumenti paredz tālāknodošanas 

automātisku procesu un aizliedz valsts iestādei vērtēt tālaknodošanu atbilstoši 

Pamatdirektīvas un Kodeksa prasībām.  

6. Regulators šā lēmuma pieņemšanā vērtē šādus nosacījumus: 

6.1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļu (Kodeksa 51.panta 1.punkts), kas 

noteic, ka elektronisko sakaru komersants nav tiesīgs nodot tālāk radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības, ja tas nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu; 

6.2. konkurences novērtējumu saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta 6.1daļu 

(Kodeksa 51.panta 3.punkts) – Regulators tālāknodošanas gadījumā izvērtē 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas nepieciešamību, ņemot 

vērā, ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošana vai uzkrāšana 

nedrīkst traucēt konkurenci; 

6.3. Regulatora pieņemtajos lēmumos noteiktos ierobežojumus. 

7. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļu elektronisko sakaru komersants 

nav tiesīgs nodot tālāk radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja tas nav samaksājis par 

šo tiesību iegūšanu. Regulators, izvērtējot Pieprasījumos norādītās radiofrekvenču spektra 

joslas lietošanas tiesības, secina, ka par šādu radiofrekvenču spektra joslas lietošanas 

tiesību iegūšanu nav veikta samaksa: 

7.1. SIA “UNISTARS” piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

7.1.1. 3450 MHz – 3500 MHz; 

7.1.2. 3700 MHz – 3750 MHz; 

7.1.3. 3600 MHz – 3650 MHz (Rīgā). 

7.2. SIA “TELE2” piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

7.2.1. 903,3 MHz – 904,1 MHz un 948,3 MHz – 949,1 MHz; 

7.2.2. 3500 MHz – 3550 MHz. 

8. Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļa ir pārņemta no Pamatdirektīvas 9.b.panta 

1.punkta ceturtās rindkopas: “Dalībvalstis var noteikt, ka šis punkts [radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību nodošana vai iznomāšana] neattiecas uz gadījumiem, kad 

uzņēmuma individuālās tiesības, izmantojot radiofrekvences, sākotnēji ir iegūtas bez 

maksas.” Savukārt Kodeksa 51.panta 1.punkta otrā rindkopa noteic: “Dalībvalstis var 

noteikt, ka šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad uzņēmuma individuālās tiesības lietot 

radiofrekvenču spektru sākotnēji ir piešķirtas par brīvu.” Pamatdirektīvas 9.b.pantā un 

Kodeksa 51.pantā ir atrunāta individuālo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

nodošana vai iznomāšana. Elektronisko sakaru likumā radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību nodošana vai iznomāšana ir ieviesta ar terminu “tālāknodošana”.  

9. Iesniedzēji Pieprasījumos lūdz veikt termina “tālāknodošana” interpretāciju, lietojot 

vēsturisko interpretācijas metodi, tas ir, noskaidrojot tiesību normas jēgu, ņemot vērā 

apstākļus, uz kuriem pamatojoties tā ir radīta13. Elektronisko sakaru likumā 

“tālāknodošanas” koncepts ir attīstīts, ietekmējoties no Eiropas Savienības direktīvām. Ar 

katru nākamo direktīvu paaudzi (2002.gads, 2009.gads un 2018.gads) tālāknodošanas 

koncepts tiek attīstīts detalizētāk. “Tālāknodošanas” koncepta vēsturiskajā izpētē ir iegūti 

 
13 Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 2.punkts 
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šādi secinājumi: 

9.1. Pamatdirektīvā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvā 

2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju 

izsniegšanas direktīva) (turpmāk – Atļaujas direktīva) tika noteikts: 

9.1.1. dalībvalstis var izveidot noteikumus elektronisko sakaru komersantiem 

attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nodošanu citiem 

elektronisko sakaru komersantiem;  

9.1.2. elektronisko sakaru komersantam par savu nodomu ir jāpaziņo regulējošai 

iestādei;  

9.1.3. regulējošā iestāde nodrošina to, ka nodošanas rezultātā netiek izkropļota 

konkurence; 

9.1.4. piešķirot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, dalībvalstis nosaka, vai 

un saskaņā ar kādiem nosacījumiem šīs tiesības var nodot pēc tiesību turētāja 

iniciatīvas. 

9.2. Elektronisko sakaru likumā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nodošana tika 

ieviesta ar terminu “tālāknodošana” tikai 2007.gada maijā, t.i., sākotnēji, pārņemot 

Pamatdirektīvu un Atļauju direktīvu, tā netika ieviesta. Elektronisko sakaru likumā 

tika noteikts, ka tālāknodošana – elektronisko sakaru komersantam piešķirto 

lietošanas tiesību nodošana citam elektronisko sakaru komersantam14. 

Tālāknodošanas izvērtēšana un atļaujas sniegšana tika uzdota Regulatoram15. 

Regulatora kompetencē ietilpa šādas darbības: 

9.2.1. noteikt kārtību, kādā veic radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanu;  

9.2.2. tiesības noteikt nosacījumus radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanai.  

9.3. Pirmajos Regulatora noteikumos, kas tikai pieņemti pēc likuma grozījumiem par 

tālāknodošanas koncepta ieviešanu, – ar Regulatora 2007.gada 20.jūnija lēmumu 

Nr.168 apstiprinātajos Noteikumos par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām16 

– tika noteikts: elektronisko sakaru komersants nevar tālāknodot radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības: 

9.3.1. uz tām normatīvajos aktos noteiktajām radiofrekvenču spektra joslām, kuru 

efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešamas ierobežot radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē; 

9.3.2. kā arī konkursa kārtībā iegūtajām (tādas, par kuru iegūšanu nav jāmaksā). 

9.4. Sākotnēji Regulators noteikumos uzsvēra tieši konkursa ceļā iegūtās, jo konkurss bija 

vienīgais veids, kādā Regulators piešķīra komersantiem spektra lietošanas tiesības uz 

radiofrekvenču spektra joslām, kuras Ministru kabinets ir noteicis kā radiofrekvenču 

spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko 

sakaru nozarē (turpmāk – ierobežotas joslas). 

9.5. Ar Regulatora 2010.gada 24.marta lēmumu Nr.1/5 “Noteikumi par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām”17 prakse tiek mainīta, norādot, ka elektronisko sakaru 

komersants nevar tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz tām 

Ministru kabineta noteiktajām radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas 

izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē, izņemot gadījumus, kad elektronisko 

 
14 Elektronisko sakaru likuma 1.panta 461.punkts (vēsturiskā redakcija līdz direktīvas 2009/140/EK ieviešanai). 
15 Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa, septītās daļas 5.punkts. 
16 Noteikumi spēkā no 2007.gada 29.jūnija līdz 2009.gada 8.jūlijam. 
17 Noteikumi ir spēkā no 2010.gada 2.aprīļa līdz 2011.gada 23.jūnijam. 
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sakaru komersants šāda radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir ieguvis 

Regulatora rīkotajā izsolē un izsoles nolikums paredz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību tālāknodošanu. Tādējādi iepriekš minētajos noteikumos tiek 

noteikts izņēmums – tālāknodot var izsolē iegūtās ierobežotās joslas lietošanas 

tiesības (tādas, par kuru iegūšanu maksā), ja to pieļauj izsoles nolikums.  

9.6. Regulators sāka piešķirt ierobežoto joslu lietošanas tiesības izsoles ceļā, kā arī 

atzina, ka konkursa uzvarētāji ir priviliģētāki par izsoles uzvarētājiem lietošanas 

tiesību izmantošanā, jo nav maksājuši naudu par iegūtām frekvencēm. Tādējādi tie 

var vairāk ieguldīt līdzekļus radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanā, 

kā arī 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.  

9.7. Direktīvā 2009/140/EK tika paredzēts: 

9.7.1. valsts iestādes var ļaut lietotājiem brīvi nodot vai nomāt radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības, tātad nodošana tika papildināta arī ar nomāšanu. 

Valsts pārvaldes iestādei, atļaujot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

nomāšanu vai nodošanu, ir jāvadās pēc faktoriem: 

9.7.1.1.  netiktu kropļota konkurence;  

9.7.1.2.  radiofrekvenču spektrs tiktu izmantots18;  

9.7.1.3. dalībvalsts var neatļaut veikt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

nodošanu vai iznomāšanu, ja tās sākotnēji ir iegūtas bez maksas; 

9.7.2. par nodomu iznomāt vai nodot radiofrekvenču spektra tiesības ir jāpaziņo 

valsts regulējošai iestādei19. 

9.8. Direktīva 2009/140/EK ieviesa regulējumā arī radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību “iznomāšanu”. Pamatdirektīva pirms Direktīvas 2009/140/EK paredzēja 

tikai “nodošanu”. Iesniedzēji norāda, ka Pieprasījumā ir lūgts “tālāknodošanas” 

veids “noma”, kas ir ieviests, pamatojoties uz Direktīvu 2009/140/EK. Līdz ar to 

nav izprotams Iesniedzēju arguments, ka Direktīvā 2009/140/EK noteiktais 

tālāknodošanas aizliegums neattiecas uz tālāknodošanu, kas ir “iznomāšana”. 

Vērtējot arī projektus, kas ir bijuši uzklausīšanā un pieņemšanas lasījumos, var 

redzēt, ka šāda redakcija ir bijusi plānota. Piemēram, Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī ir publicēta Eiropas Parlamenta 2009.gada 6.maija normatīvā rezolūcija 

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvu, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem 

reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 

pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju 

tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 

2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu 

(16496/1/2008 – C6–0066/2009 – 2007/0247(COD))20. Šajā rezolūcijā var redzēt, 

ka redakcija par tālāknodošanas aizliegumu, ja tiesības ir iegūtas bez maksas, ir 

attiecināma gan uz nodošanu, gan uz iznomāšanu. Iesniedzēji ir iesnieguši 

Papildmateriālos ziņojumu par to, ka priekšlikums ir bijis attiecināms tikai uz 

tālāknodošanas veidu – nodošanu (priekšlikuma datums – 2008.gada 3.jūnijs), 

tomēr ir jāņem vērā apstāklis, ka Direktīvā 2009/140/EK nav ieviesta priekšlikumos 

izteiktā redakcija, bet gan redakcija, kas ir attiecināma gan uz iznomāšanu, gan uz 

nodošanu. Direktīvu izstrādes laikā, līdzīgi kā citu tiesību aktu izstrādes laikā, tiek 

izteikti daudzi priekšlikumi, kuri ne vienmēr tiek apstiprināti. Tādējādi Regulators 

 
18 Direktīvas 2009/140/EK preambulas 39.ievilkums. 
19 Direktīvas 2002/21/EK 9.b.pants. 
20 https://eur–lex.europa.eu/legal–content/LV/TXT/?uri=celex%3A52009AP0361.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A52009AP0361
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nepiekrīt Iesniedzējiem, ka Direktīva 2009/140/EK ir jāvērtē sašaurināti, skatoties 

tikai caur vienu priekšlikumu, kas nav ņemts vērā, nevērtējot Direktīvas 

2009/140/EK oficiālo redakciju. Piemērojot vēsturisko iztulkošanas metodi, ir 

jāizseko normas attīstības (tās vēlāku grozījumu) gaitai21. Ņemot vērā apstākli, ka 

arī Kodeksā ir iekļauta norma par tālāknodošanas aizliegumu, attiecinot to gan uz 

nomu, gan nodošanu, ja nav veikta samaksa, secināms, ka tā ir bijusi apzināta un 

izsvērta, ka nodoms ir bijis to attiecināt gan uz nodošanu, gan nomāšanu. 

9.9. Elektronisko sakaru likumā 2011.gadā tika ieviesta Direktīva 2009/140/EK attiecībā 

par tālāknodošanu, veicot šādus grozījumus papildus tiem, kas jau bija iekļauti 

likumā par tālāknodošanu: 

9.9.1. precizēta tālāknodošanas definīcija, norādot, ka “nodošanā’ ietilpst arī 

pārdošana un nomāšana22;  

9.9.2. tālāknodošanu nevar veikt elektronisko sakaru komersants, kurš nav 

samaksājis par šo lietošanas tiesību iegūšanu; 

9.9.3. Regulators nodrošina, ka radiofrekvences tiek efektīvi izmantotas, lai 

veicinātu konkurenci un radiofrekvenču saskaņotu (harmonizētu) 

tālāknodošanu Eiropas Savienībā. Regulators šādā gadījumā izvērtē 

radiofrekvenču lietošanas tiesību tālāknodošanas nepieciešamību, ņemot 

vērā, ka radiofrekvenču lietošanas tiesību tālāknodošana vai uzkrāšana 

nedrīkst traucēt konkurenci. 

9.10. Ņemot vērā iepriekš minēto, Elektronisko sakaru likumā tika noteikts, ka 

elektronisko sakaru komersants nav tiesīgs nodot tālāk radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības, ja tas nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu23. Tādējādi 

Latvijas Republika kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir veikusi savu izvēli, 

piemērojot šo nosacījumu. No iepriekš minētā izriet, ka šādu izvēli veic Latvijas 

Republikas likumdevējs – Saeima, bet šāda izvēles veikšana par tālāknodošanas 

aizlieguma piemērošanu vai nepiemērošana uz radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām, kas ir iegūtas bez maksas, nav Regulatora kompetencē.  

9.11. Kodeksa 51.panta 1.punkta otrā rindkopa paredz dalībvalstij tiesības izvēlēties 

piemērot nodošanas vai iznomāšanas aizliegumu tām radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām, kas ir sākotnēji piešķirtas par brīvu.  

10. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu elektronisko sakaru 

komersants ierobežotas joslas lietošanas tiesības var iegūt konkursa vai izsoles ceļā, t.i., 

Regulators tās piešķir konkursa vai izsoles uzvarētājam. Konkurss ir sacensība, kuras 

mērķis ir noskaidrot labākos, spējīgākos dalībniekus, labākos darbus24. Konkursā 

Regulators vērtē iesniegtos pieprasījumus (piedāvājumus) un piešķir radiofrekvenču 

spektru lietošanas tiesības tam elektronisko sakaru komersantam, kura piedāvājumu atzīst 

par labāko. Konkursa gadījumā elektronisko sakaru komersants nemaksā valsts budžetā 

iemaksu par ierobežoto joslu lietošanas tiesību iegūšanu un Regulatora lēmumu 

pieņemšanu. Savukārt izsole ir publiska izpārdošana, kurā cenu nosaka pircēji25. Izsoles 

gadījumā Regulators piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tam elektronisko 

sakaru komersantam, kurš ir solījis visaugstāko piedāvājumu (naudu) par attiecīgajām 

ierobežotas joslas lietošanas tiesībām. Tādējādi konkursa uzvarētājs nemaksā valsts 

budžetā par to, ka Regulators tam kā konkursa uzvarētājam piešķir radiofrekvenču spektra 

 
21 Administratīvā procesa likuma komentāri, A un B daļa, Tiesu namu aģentūra, 2013, 272.lapa. 
22 Tālāknodošana – elektronisko sakaru komersantam piešķirto lietošanas tiesību nodošana, tajā skaitā pārdošana 

vai iznomāšana, citam elektronisko sakaru komersantam. 
23 Elektronisko sakaru likuma 47.panta trīs prim daļa. 
24 Latviešu valodas vārdnīca, izdevniecība “Avots”, 2006, 529.lpp. 
25 Latviešu valodas vārdnīca, izdevniecība “Avots”, 2006, 440.lpp. 
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lietošanas tiesības. Izsoles uzvarētājs savukārt par to veic maksājumu valsts budžetā. 

Likumdevējs Elektronisko sakaru likumā ir noteicis divus ierobežotus joslas lietošanas 

tiesību ieguves veidus, kur vienā gadījumā notiek sacensība par labāko piedāvājumu, otrā 

gadījumā sacensība par augstāko samaksu, ko sola izsoles dalībnieki. Tādējādi uzskatāms, 

ka Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļa ir jāskatās kontekstā ar 47.panta piekto 

daļu, t.i., izsoles uzvarētājam ir priekšrocība pār konkursa uzvarētāju, ka izsoles uzvarētājs 

var tālāknodot izsoles ceļā iegūtās ierobežotas joslas lietošanas tiesības, bet konkursa 

uzvarētājam nav tiesību tālāknodot konkursa ceļā iegūtās ierobežotas joslas lietošanas 

tiesības. 

11. Iesniedzēji Pieprasījumos un Papildmateriālos ir atsaukušies uz Eiropas Savienības Tiesas 

spriedumu C–462/99, ka tas apliecina to, ka termins “par brīvu” ir jāinterpretē tādējādi, ka 

tās ir tiesības, kas ir piešķirtas bez jebkādiem nosacījumiem – bez pienākuma tās izmantot. 

Regulators vērš uzmanību, ka šāds secinājums iepriekš minētajā spriedumā nav veikts. 

Tiesas spriedumā ir vērtēts Eiropas Padomes 1990.gada 28.jūnija Direktīvas 90/387/EEK 

par telekomunikāciju pakalpojumu iekšējā tirgus izveidi (grozīta ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 1997.gada 6.oktobra Direktīvu 97/51/EC) 5.a.panta trešā daļa par regulējošās 

iestādes lēmumu pārsūdzību neatkarīgā iestādē un Eiropas Komisijas 1996.gada 

16.janvāra Direktīvas 96/2/EC, kas ir grozījums 1990.gada 28.jūnija Direktīvai 

90/388/ECC, 2.panta trešā un ceturtā daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 

10.aprīļa Direktīvas 97/13/EC par kopējo vispārējo atļauju un individuālo licenču sistēmu 

telekomunikāciju pakalpojumu jomā 9.panta otrā daļa un 11.panta otra daļa, t.i., 

dominējošā stāvoklī esošam valsts komersantam, kam ir licence sniegt ciparu mobilo 

telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar GSM 900, papildu radiofrekvenču piešķiršana 

radiofrekvenču joslā, kas ir rezervēta DCS 1800 standartam, neuzliekot atsevišķu maksu. 

Lietas pamatā ir komersanta sūdzība, ka tas ir samaksājis par GSM 900 licences iegūšanu 

un radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību iegūšanu, tikmēr valsts komersants, kurš ir 

dominējošā stāvoklī tirgū, ir ieguvis līdzvērtīgas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

par brīvu. Tādējādi ir pārkāpta vienlīdzīga pieeja komersantiem un vienlīdzīga procedūra 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanā. Eiropas Savienības Tiesa šajā 

gadījumā atzina, ka valsts komersants par piešķirtajām radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām ir samaksājis līdzvērtīgu maksu pie citu ar šo saistīto radiofrekvenču lietošanas 

tiesību saņemšanas kā sūdzības iesniedzējs. Līdz ar to secināms, ka konkrētajā gadījumā 

tiesa ir vērtējusi maksājumus un ieguldījumus no vienlīdzīgu konkurences apstākļu 

nodrošināšanas perspektīvas, nevis izdarījusi secinājumus par to, vai ieguldījumi nozīmē 

maksājumu par radiofrekvenču spektra joslas iegūšanu. Turklāt Eiropas Savienības tiesas 

spriedums C–462/99 ir pieņemts pirms Direktīvas 2009/140/EK pieņemšanas un 

konsultācijas, līdz ar to šis tiesas spriedums nesniedz interpretāciju par Direktīvā 

2009/140/EK noteiktajiem tālāknodošanas ierobežojumiem attiecībā uz “bez maksas”. 

12. Piemērojot Eiropas Savienības tiesību normas, iestāde ņem vērā Eiropas Savienības Tiesas 

judikatūru26. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators aplūko Eiropas Savienības Tiesu 

judikatūru, lai atklātu Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļas skaidrojumu. 

Regulatora ieskatā interpretāciju par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 

un iegūšanu “bez maksas” sniedz Eiropas Savienības Tiesas spriedums C–560/15. Šajā 

spriedumā ir aplūkoti radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas veidi, tos 

pretnostatot konkursa veidā iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības kā iegūtas 

“bez maksas”, lai arī ir noteikti izpildes nosacījumi (sprieduma 22. un 23.paragrāfs), pret 

izsolē iegūtām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām kā “par maksu” (sprieduma 

26.paragrāfs). No sprieduma izriet, ka termins “bez maksas” ir saistīts ar piešķiršanas 

 
26 Administratīvā procesa likuma 15.panta ceturtā daļa. 
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procedūru, nevis ar izdevumiem vai saistībām par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

izmantošanu. No sprieduma 70.paragrāfa izriet, ka arī piešķiršana konkursa veidā “bez 

maksas” nozīmē arī to, ka tiek turpināta pakalpojuma saņemšana un sniegšana, ieguvējam 

ir jāizpilda savas saistības pakalpojuma nodrošināšanā un radiofrekvenču spektra 

izmantošanā. Šādai interpretācijai nav iebildusi Eiropas Komisija un Ģenerāladvokāts. 

Ģenerāladvokāts šīs lietas ietvaros ir vērtējis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanu “bez maksas” un “par maksu” kontekstā vai ir veikts maksājums par attiecīgo 

radiofrekvenču spektru iegūšanu ar finanšu līdzekļiem. Tādējādi Eiropas Savienības Tiesas 

spriedumā C–560/15 paustās atziņas apliecina, ka Regulatora interpretācija par 

Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļu ir pareiza un “bez maksas” ir jāvērtē kontekstā 

ar procedūru, kādā ir iegūtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, nevis ar 

nosacījumu izpildi. 

13. Iesniedzēji sanāksmju laikā ir pauduši viedokli, ka radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršana “bez maksas” ir attiecināma uz tām radiofrekvenču spektra joslām, 

kuras piešķir Regulators uz pieprasījuma pamata, nerīkojot konkursu vai izsoli. Iesniedzēji 

savu viedokli pamato ar to, ka šo tiesību saņēmējiem nav jāizpilda nosacījumi. Regulators 

nepiekrīt šādam viedoklim. Šīs radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības nav ierobežotas 

savā iegūšanā, tās ir iespējams saņemt citu pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī tās ir 

pieejamas bez īpašas konkurences vai nav konstatējams to trūkums. Tādējādi 

tālāknodošana kā tāda nav aktuāla šajā radiofrekvenču spektrā. Regulators vērš uzmanību, 

ka Noteikumi paredz nosacījumus arī šo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

izmantošanai – minimālo lietošanas atļauju skaitu. 

14. Pieprasījumos ir lūgts, izvērtējot tālāknodošanu, nepiemērot Elektronisko sakaru likuma 

47.panta 3.1daļu. Pieprasījumos norādīta interpretācija, ka termins “bez maksas” ir 

jāpiemēro situācijās, kurās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir piešķirtas bez 

jebkāda snieguma vai apņemšanās kaut ko sniegt pretī. Šādā gadījumā ir jāvērtē ne tikai 

maksājums, bet arī noteikti nosacījumi uzņemties noteiktu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu, pārklājuma nodrošināšanu. SIA “BITE Latvija”, SIA “Tele2” un 

SIA “UNISTARS” norāda, ka tās ir veikušas investīcijas elektronisko sakaru pakalpojumu 

tīklā (nodrošinot noteiktu skaitu bāzes staciju), tādējādi radiofrekvenču lietošanas tiesības, 

kas ir norādītas Pieprasījumos, ir iegūtas par maksu.  

15. Regulators nepiekrīt Pieprasījumos paustajai interpretācijai par terminu “bez maksas”. 

Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktā ir noteikts likuma mērķis – ierobežoto 

resursu racionāla un efektīva izmantošana. Radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss27. 

Turklāt ierobežotās joslas ir atzītas par radiofrekvenču spektra joslām, kuru izmantošanu 

un piešķiršanu ir īpaši nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka to izmantošana būtu 

racionāla un efektīva. Elektronisko sakaru likuma mērķis ir nodrošināt, ka ierobežotais 

resurss, it īpaši ierobežotās joslas, tiek izmantotas, kā arī novērst situāciju, ka elektronisko 

sakaru komersants tās neizmanto un negatīvi ietekmē elektronisko sakaru tirgū esošo 

pakalpojumu sniegšanu, tarifus un kropļo konkurenci.  

16. Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa noteic, ka Regulators piešķir 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai. Tādējādi jau no likuma izriet, 

ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas mērķis ir tāds, lai elektronisko 

sakaru komersants var veikt atklātu saimniecisko darbību savā vārdā peļņas gūšanas 

nolūkā28. Līdz ar to elektronisko sakaru komersants, pieprasot (iegūstot) radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības, jau apzinās, ka to izmantošanā būs nepieciešams ieguldīt 

 
27 Elektronisko sakaru likuma 1.panta 16.punkts. 
28 Komerclikuma 1.panta otrajā daļā noteiktā komercdarbības definīcija. 
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līdzekļus, kurus būs iespējams atgūt no sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem. 

Elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir līdzeklis, 

lai tas varētu veikt komercdarbību, t.i., sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, par ko 

tas attiecīgi arī saņem atlīdzību. Elektronisko sakaru likumā noteiktais, ka Regulators 

piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai, jau vien nozīmē, ka 

elektronisko sakaru komersantam, tās iegūstot, būs jāveic ieguldījumi vai tam radīsies 

izmaksas, kas saistītas ar radiofrekvenču lietošanas tiesību realizēšanu un izmantošanu 

komercdarbībai (bāzes staciju iegāde, to uzstādīšana, atļauju saņemšana radioiekārtu 

darbībai, maksas par elektrību u.c.).  

17. Regulators, ņemot vērā Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktā noteikto likuma 

mērķi – ierobežotu resursu racionāla un efektīva izmantošana, nav pieņēmis tādus 

lēmumus, kuros būtu piešķirtas ierobežoto joslu lietošanas tiesības bez specifiskiem 

lietošanas tiesību nosacījumiem, ļaujot tās neizmantot. Elektronisko sakaru likuma mērķis 

un ierobežoto joslu lietošanas tiesību uzraudzība nepieļauj tādu situāciju, ka ierobežotas 

joslas var iegūt un tās neizmantot. Elektronisko sakaru likumā nav noteikti izņēmumi vai 

atbrīvojumi attiecībā uz ierobežotu joslu neizmantošanas iespējām. Atšķirības starp 

ierobežotas joslas lietošanu tiesību piešķiršanu ir tieši maksājumā, kas ir veikts par 

elektronisko sakaru komersanta izsolē izteikto visaugstāko piedāvājumu. Specifisko 

lietošanas tiesību nosacījumi ir bijuši piemēroti gan izsoles uzvarētājam, gan konkursa 

uzvarētājam, jebkuram elektronisko sakaru komersantam, kurš ir ieguvis ierobežotas 

joslas lietošanas tiesības. Šo nosacījumu izpilde ir noteikta visiem, lai nodrošinātu 

racionālu un efektīvu ierobežotā resursa izmantošanu un lai kāds tirgus dalībnieks savā 

rīcībā brīvu (neizmantotu) radiofrekvenču spektru neuzkrātu, to nelietojot, tādējādi 

kropļojot konkurenci un elektronisko sakaru tirgu. 

18. Ņemot vērā, ka Elektronisko sakaru likuma 47.panta 31.daļā ir noteikts tālāknodošanas 

aizliegums, kas izriet gan no Pamatdirektīvas, gan no Kodeksa, Regulatoram nav pamata 

uzskatīt, ka šāda norma ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem – Pamatdirektīvai 

un Kodeksam. Regulators vērš uzmanību, ka Administratīvā procesa likuma 65.panta 

pirmā daļa noteic, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura 

administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), iestāde izdod šādu administratīvo 

aktu. Ņemot vērā, ka Elektronisko sakaru likuma 47.panta 31.daļa satur aizliegumu 

elektronisko sakaru komersantam veikt darbību – nodot tālāk radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības, ja tas nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu, Regulatoram nav rīcības 

brīvības pieņemt administratīvo aktu, ar kuru atļautu nodot tālāk radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības, par kurām elektronisko sakaru komersants nav samaksājis. 

19. Regulators, izvērtējot Pieprasījumus un tā rīcībā esošo informāciju, nav guvis 

apliecinājumu, ka SIA “UNISTARS” un SIA “Tele2” ir veikušas maksājumu valsts 

budžetā par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību iegūšanu. Ņemot vēra iepriekš 

minēto, Regulators ir secinājis, ka Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļā noteiktais 

tālāknodošanas aizliegums atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem – Pamatdirektīvai, 

Atļaujas direktīvai, Direktīvai 2009/140/EK un Kodeksam. Termins “bez maksas” ir 

jāskatās kontekstā ar radiofrekvenču spektra piešķiršanas procedūru – tas, vai tiek 

piešķirts konkursa kārtībā, kur par piešķiršanu netiek maksāts, vai arī izsolē, kur par 

piešķiršanas faktu ir jāveic maksājums. Regulators nepiekrīt Iesniedzēju paustajam 

viedoklim par to, ka termins “bez maksas” norāda uz situāciju, kurā radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības ir piešķirtas bez jebkāda snieguma vai apņemšanās kaut ko 

sniegt pretī no operatora puses. Tas ir, ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir 

piešķirtas bez maksājuma, bet arī bez nosacījuma uzņemties noteiktu pakalpojuma 

sniegšanu vai pārklājuma nodrošināšanu. Iesniedzēju norādītā situācija, ka radiofrekvenču 
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spektra izmantošana ir iespējama bez nosacījumu izpildes un ieguldījumiem, nav 

reālistiska. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības vienmēr tiek piešķirtas ar mērķi, ka 

tās tiek izmantotas komercdarbībai, kas nozīmē arī to, ka tiek veikts ieguldījums. Līdz ar 

to atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 47.panta 3.1daļā noteiktajam tālāknodošanas 

aizliegumam Regulators nav tiesīgs ļaut šādu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanu:  

19.1. SIA “UNISTARS” piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

19.1.1. 3450 MHz – 3550 MHz; 

19.1.2. 3700 MHz – 3750 MHz; 

19.1.3. 3600 MHz – 3650 MHz (Rīgā). 

19.2. SIA “TELE2” piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

19.2.1. 903,3 MHz – 904,1 MHz / 948,3 MHz – 949,1 MHz; 

19.2.2. 3500 MHz – 3550 MHz. 

20. Regulators atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 47.panta 6.1daļai vērtē radiofrekvenču 

tālāknodošanas nepieciešamību un to, vai radiofrekvenču lietošanas tiesību 

tālāknodošanas rezultātā netiks traucēta konkurence. Regulators atbilstoši BEREC 

2019.gada kopējā nostājai veic pretfaktisko analīzi, t.i., veic ietekmes uz efektīvu 

konkurenci, labākas savienojamības un radiofrekvenču spektra efektīvas izmantošanas 

novērtējumu salīdzinājumā ar situāciju, ja ierosinātā infrastruktūras kopīga izmantošana 

nenotiek, lai noteiktu pieaugošo pozitīvo ietekmi, kuru nevar sasniegt bez infrastruktūras 

kopīgas izmantošanas (skatīt Ziņojumu). Lai gan Regulators ir konstatējis Elektronisko 

sakaru likuma 47.panta 3.1daļā noteiktos tālāknodošanas ierobežojumus daļai no 

Pieprasījumos norādītajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, Regulators veic 

arī konkurences novērtējumu par visām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kuras 

ir piešķirtas uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi un ir lūgtas tālāknodot. Regulatora ieskatā 

pilnvērtīgu vērtējumu par Projekta ietekmi uz konkurenci var gūt, ja vērtē visu 

radiofrekvenču spektru, uz kuru tālāknodod lietošanas tiesības. Ņemot vērā Projekta 

tvērumu, kā arī to, ka paredzamā radiofrekvenču spektru izmantošana nav vērtējama 

atrauti no pārējā Projekta, Regulatora analīze ietver ne tikai radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību tālāknodošanas vērtējumu, bet arī infrastruktūras kopīgas izmantošanas 

analīzi. 

21. Šobrīd Latvijas Republikas ir trīs mobilā tīkla operatori (turpmāk – mobilais operators) 

un katrs no tiem nodrošina visaptverošu mobilā tīkla pārklājumu lielākajā daļā Latvijas 

Republikas teritorijas – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija”. Mobilo elektronisko sakaru nozare šobrīd turpina attīstīties. Regulators, veicot 

konkurences vērtējumu, secina, ka mobilie operatori darbojas individuāli un racionāli, 

veicinot stimulu turpināt investēt un uzlabot elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, 

kā arī nenovedot pie nepamatoti augstām mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu 

cenām. Tomēr mobilo elektronisko sakaru nozare saskaras un paredzams, ka arī turpinās 

saskarties ar šādiem izaicinājumiem: 

21.1. galalietotāju datu patēriņa straujais pieaugums, kā arī šobrīd un nākotnē paredzamās 

pārslodzes mobilajos tīklos, izraisot datu pārraides ātrumu kritumu. Pārslodze 

pilsētās vai blīvāk apdzīvotās vietās var būt īpaši aktuāla; 

21.2. nepieciešamība pēc apjomīgām investīcijām 5G tīkla ieviešanā; 

21.3. nepieciešamība pēc blīvāka bāzes staciju tīkla pilsētās 5G kontekstā; 

21.4. apgrūtinātas vai nesekmīgas jaunu bāzes staciju saskaņošanas procedūras 

apgalvotās radio emisiju kaitīgās ietekmes dēļ. Tas īpaši skar un turpinās skart 

pilsētas; 

21.5. būtisks iedzīvotāju skaita, kā arī iedzīvotāju blīvuma samazinājums Latvijas 

Republikā; 
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21.6. mobilo operatoru motivācija nodrošināt mobilā tīkla pārklājumu laukos, kā arī tas, 

ka pārklājums laukos zināmā mērā tiek nodrošināts, pateicoties ieņēmumiem, kas 

rodas, sniedzot mobilo elektronisko sakaru pakalpojumus pilsētās; 

21.7. Ņemot vērā pašreizējo mobilo operatoru ienākumu plūsmas dalījumu, iespējams, ka 

5G ieviešana galvenokārt tiks nodrošināta, pateicoties ieņēmumiem no 

galalietotājiem, kuri ikdienā izmanto balss telefonijas, mobilās platjoslas piekļuves 

u.c. pakalpojumus, nevis no lietotājiem industriālām un medicīnas vajadzībām, kas 

izmanto lietu internetu (turpmāk – IoT) un M2M u.c. pakalpojumus. Tādējādi 5G 

ieviešanu netiešā veidā turpinās ietekmēt iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā; 

21.8. ekonomikas izaugsmes apstāšanās un samazināšanās līdz ar Covid-19 infekcijas 

izplatību, sākot no 2020.gada pirmā ceturkšņa. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators uzskata, ka infrastruktūras kopīga izmantošana 

ir viens no instrumentiem norādīto izaicinājumu mobilo elektronisko sakaru nozarē 

daļējai risināšanai. 

22. Pastāv pasīvā un aktīvā tīkla kopīga izmantošana. Projekts paredz aktīvā tīkla kopīgu 

izmantošanu. Kopumā pastāv četri aktīvā tīkla kopīgas izmantošanas veidi: 

22.1. infrastruktūras kopīgas izmantošanas veids, kur tiek kopīgi izmantots RAN, bet ne 

radiofrekvenču spektrs (turpmāk – MORAN); 

22.2. infrastruktūras kopīgas izmantošanas veids, kur tiek kopīgi izmantoti visi RAN 

elementi, tai skaitā radiofrekvenču spektrs (turpmāk – MOCN); 

22.3. nacionālā viesabonēšana, kur vienas valsts ietvaros viena mobilā operatora 

galalietotāji var izmantot otra operatora mobilo tīklu (parasti lauku reģionos, kur 

vienam vai otram operatoram nav pietiekams mobilā tīkla pārklājums); 

23.4 mobilā virtuālā tīkla operatora (turpmāk – MVNO) piekļuve, kas dod iespēju 

izmantot cita operatora mobilo tīklu un radiofrekvenču spektru. MVNO netiek 

piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, un tam var būt vai var arī nebūt 

savs pamattīkls. 

Regulators Ziņojumā detalizētāk analizē MORAN un MOCN infrastruktūras kopīgas 

izmantošanas veidus. 

23. “Coleago Consulting” 2017.gada pētījumā par aktīvā tīkla kopīgas izmantošanas 

paraugpraksi29 (turpmāk – Coleago Consulting pētījums) analizē aktīvā tīkla kopīgu 

izmantošanu globālā līmenī. Aktīvās infrastruktūras kopīga izmantošana ir izplatīta gan 

Eiropā, gan arī pasaulē, tomēr MORAN risinājums ir populārāks, salīdzinot ar MOCN. 

Daudzos tirgos MOCN ir ieviests, lai risinātu konkrētu radiofrekvenču spektra 

nepietiekamības problēmu, kas var izpausties dažādos veidos, piemēram, ja mazākie 

operatori radiofrekvenču spektra izsolēs nespēj maksāt tādu pašu cenu kā lielākie un 

neiegūst izsolāmās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības vai tirgū ir vairāk par trim 

mobiliem operatoriem un radiofrekvenču spektra ierobežotības dēļ visi mobilie operatori 

to neiegūst pietiekamā apjomā. 

24. Projekta ietvaros notiek radiofrekvenču spektra apvienošana, izmantojot MOCN 

infrastruktūras kopīgas izmantošanas modeli. Radiofrekvenču spektra apvienošana 

(angļu val. – pooling) nozīmē arī radiofrekvenču koplietošanu jeb kopīgu izmantošanu 

(angļu val. – sharing). Pastāv šādi radiofrekvenču spektra apvienošanas veidi: 

24.1. parastā radiofrekvenču apvienošana nozīmē iespēju bāzes stacijā izmantot vairāk 

radiofrekvenču spektra, t.i., cik nepieciešams un iespējams, tādējādi nodrošinot 

lielāku mobilā tīkla kapacitāti pie salīdzinoši zemākām izmaksām. Parastā 

radiofrekvenču apvienošana efektivitātes ieguvumu aspektā ir vissvarīgākais 

radiofrekvenču spektra apvienošanas veids; 

 
29 “Coleago Consulting” “Active Sharing Best Practice”, 2017. 
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24.2. radiofrekvenču spektra apvienošana, kas atrodas blakus, veicina signālu zudumu 

samazinājumu, iegūstot papildu kapacitāti un efektivitātes pieaugumu, kas pamatā 

rodas uz radiofrekvenču spektra aizsargjoslas izmantošanas rēķina, kā arī izmantojot 

kopēju signalizācijas kanālu; 

24.3. radiofrekvenču spektra nesēju apkopošana (agregācija) nodrošina iespēju vienam 

galalietotājam vienlaikus izmantot divus vai vairāk radiofrekvenču spektra nesējus 

un iegūt lielāku datu caurlaidspēju nekā tad, ja ierīce būtu pieslēgta tikai vienam 

radiofrekvenču spektra nesējam (vienai radiofrekvenču spektra joslai). 

Radiofrekvenču spektra agregācija ir realizējama gan MOCN, gan arī jebkuram 

mobilajam operatoram bez infrastruktūras kopīgas izmantošanas. 

25. Atbilstoši WIK–Consult30 izstrādātajam dokumentam par mobilo tīklu koplietošanu 

radiofrekvenču spektra kopīga izmantošana, saukta arī par radiofrekvenču spektra 

apvienošanu, nozīmē katram operatoram konkrētajā reģionā ekskluzīvi piešķirtā 

radiofrekvenču spektra vienlaicīgu izmantošanu. Radiofrekvenču spektra koplietošanu 

var organizēt vienpusēji vai divpusēji. Pirmajā gadījumā operatoram A ir piekļuve 

operatora B radiofrekvenču spektram, bet ne otrādi. Otrajā gadījumā radiofrekvenču 

spektra izmantošana tiek organizēta simetriski. 

26. Ņemot vērā publiski pieejamo informāciju un Regulatora veikto aptauju Eiropas 

nacionālo valstu regulējošām iestādēm Neatkarīgo Regulatoru Grupas (turpmāk – IRG) 

platformā par MORAN un MOCN izmantošanu, vairumā gadījumu Eiropā ir ieviests 

MORAN. Ņemot vērā, ka šobrīd Eiropā vēl tiek vērtēti jauni infrastruktūras kopīgas 

izmantošanas darījumi, paredzams, ka to nozīme nākotnē būtiski pieaugs. Papildus 

Regulatora rīcībā nav informācijas, ka kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm MOCN 

vai MORAN infrastruktūras kopīga izmantošana ir bijusi aizliegta pilnībā, tomēr pastāv 

dažādi infrastruktūras kopīgas izmantošanas veidi, tās forma, dziļums, kas ir Projekta 

apmērs un detalizācijas līmenis, kā arī atšķirīgi individuāli nacionālo valstu apstākļi. 

27. Saskaņā ar Pieprasījumā norādīto informāciju Projekts paredz ieviest MOCN, t.i., 

izveidot kopīgu RAN un kopīgi izmantot radiofrekvenču spektru. Projekta rezultātā 

plānots koplietot bāzes stacijas ar tās iekārtām, transmisijas tīkla daļu – pēdējo jūdzi, kas 

nodrošina pieslēgumu pie bāzes stacijas un radiofrekvenču spektru mobilā tīkla 2G, 3G, 

4G, kā arī gaidāmai 5G sakaru pārraidei. Radiofrekvenču spektra kopīga izmantošana tiek 

organizēta simetriski, un Projekts paredz izmantot parasto radiofrekvenču apvienošanu, 

radiofrekvenču spektra apvienošanu, kas atrodas blakus, kā arī radiofrekvenču spektra 

nesēju apkopošanu. 

28. Lai arī pastāv līdzīgi infrastruktūras kopīgas izmantošanas gadījumi, Projekts atšķiras no 

daudziem MOCN darījumiem Eiropā un pasaulē attiecībā uz tā dziļumu (izmantotās 

mobilā tīkla paaudzes), izmantotajām teritorijām, t.i., visu valsts teritoriju vai noteiktās 

ģeogrāfiskās teritorijās, kā arī uz radiofrekvenču spektra nepietiekamību. 

29. Ņemot vērā vēsturiskos apstākļus, radiofrekvenču spektra dalījums Latvijas Republikā 

nav vienāds, tomēr kopumā to var uzskatīt par līdzvērtīgu. Latvijas Republikā nepastāv 

izteikta radiofrekvenču spektra nepietiekamība, kā tas ir daudzās citās valstīs ar četriem 

un vairāk tirgus dalībniekiem. Latvijas Republika, salīdzinot ar daudzām citām valstīm, 

ir labākā situācijā attiecībā uz piešķirto radiofrekvenču joslas platumu uz vienu 

iedzīvotāju, kas ir tiešā veidā atkarīgs no iedzīvotāju skaita valstī, un šai aspektā 

neizdevīgākā situācijā ir valstis ar lielāku iedzīvotāju skaitu. 

30. Regulators Ziņojumā ir vērtējis ieguvumu analīzi attiecībā uz izmaksu samazināšanu. 

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no veiktajām 

investīcijām mobilajā tīklā. Elektronisko sakaru komersanti globālā līmenī cenšas rast 

 
30 Konsultantu uzņēmums WIK–Consult GmbH. 
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veidus, kā ietaupīt izmaksas. Attiecīgi, samazinot izmaksas, mobilajiem operatoriem ir 

iespēja izvērst vēl plašāku elektronisko sakaru tīklu, samazināt mazumtirdzniecības cenas 

vai uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

31. Viens no būtiskiem izmaksu taupīšanas veidiem ir infrastruktūras kopīga izmantošana un 

saskaņā ar BEREC 2019.gada kopējo nostāju tieši izmaksu samazināšana ir galvenais 

veicinātājs mobiliem operatoriem kopīgi izmantot infrastruktūru. Ietaupīto izmaksu 

apjoms ir atkarīgs no mobilā tīkla paaudzes, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kur tiek 

plānota infrastruktūras kopīga izmantošana, t.i., pilsētu vai lauku teritorijās, kā arī no 

RAN konsolidēšanas vai jauna RAN izbūves nepieciešamības. Iespējamais izmaksu 

ietaupījums ir atkarīgs arī no kopīgas infrastruktūras izmantošanas veida/dziļuma. 

Piemēram, pasīvās infrastruktūras kopīgai izmantošanai ir neliels tās dziļums, kas 

palielinās MORAN gadījumā un vēl vairāk palielinās MOCN gadījumā. Jo lielāks ir 

kopīgas izmantošanas dziļums, jo lielāki ir dalībnieku ietaupījumi. Saskaņā ar BEREC 

2018.gada 14.jūnija ziņojumu BoR (18) 116 par infrastruktūras kopīgu izmantošanu, 

kapitālieguldījumu ietaupījumi MOCN gadījumā svārstās no 33% līdz 45%, bet darbības 

izdevumu ietaupījumi – no 30% līdz 33%. 

32. Lai arī 5G tehnoloģiju standarti ir vēl tikai izstrādes stadijā, zināms, ka mobiliem 

operatoriem būs nepieciešami ieguldījumi 5G tīkla izvēršanai. Ņemot vērā 5G tīkla 

ieviešanai nepieciešamo blīvāku bāzes staciju izvērsumu pilsētās, nepieciešamību bāzes 

stacijas savienot ar optisko šķiedru vai izmantot augsta datu pārraides ātruma bezvadu 

savienojumu, vispārēju iekārtu un programmatūru modernizācijas nepieciešamību, kā arī 

ar tiem saistīto investīciju apjomu, infrastruktūras kopīga izmantošana (tai skaitā 

MORAN un MOCN) ir instruments izmaksu samazināšanai un 5G tīkla attīstībai. 

33. Projekta dalībnieki uzskata, ka patstāvīgi nevienam nebūtu resursu vai komerciālu 

stimulu, lai attīstītu kvalitatīvi līdzvērtīgu elektronisko sakaru tīklu Latvijas Republikā, 

un, pat ja salīdzina ar visoptimistiskākajiem patstāvīgas ieviešanas scenārijiem, 

koplietošanas tīkls tik un tā būtu pārāks. SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir 

apņēmušās stingri ievērot Projekta apjomīgos infrastruktūras ieviešanas plānus, kā arī 

turpināt nepārtraukti investēt mobilajā tīklā. Atbilstoši Iesniedzēju veiktajiem aprēķiniem 

Projekts ļaus uzlabot mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti ar 

būtiski samazinātām izmaksām (aptuveni par ***** ar elektronisko sakaru tīklu saistīti 

kapitāla un darbības izdevumi, ieskaitot ieguldījumus 5G tīkla ieviešanā). Projekta 

dalībnieki uzskata, ka: 

33.1. izmaksu ietaupījums apvienojumā ar augstākas kvalitātes elektronisko sakaru tīklu 

uzlabos katra dalībnieka konkurētspēju un veicinās konkurenci Latvijas 

telekomunikāciju tirgū;  

33.2. intensīvā konkurence nodrošinās, ka izmaksu ietaupījumi nāks par labu arī 

Latvijas Republikas patērētājiem, uzlabojot viņu attiecīgo mobilo pakalpojumu 

kvalitātes un cenas attiecību. 

34. Regulators uzskata, ka būtu nepieciešami aprēķinu scenāriji, izmantojot citas 

koplietošanas formas, piemēram, MORAN vai pasīvās infrastruktūras kopīgu 

izmantošanu, kas pierādītu plānotā projekta izmaksu ietaupījuma būtiskumu. Iesniedzēji 

ir norādījuši savus apsvērumus, kā notiktu pušu iespējamā sadarbība un kādas ir Projekta 

priekšrocības, realizējot MOCN pretstatā MORAN, bet aprēķins par izmaksu ietaupījumu 

katrā no scenārijiem nav veikts. 

35. Regulators uzskata, ka gan MORAN, gan MOCN gadījumā izmaksu ietaupījumi pastāv, 

un Projekta rezultātā gūtie izmaksu ietaupījumi nebūtu sasniegti individuālās darbības 

scenārijā. 

36. Regulators Ziņojumā ir vērtējis ieguvumu analīzi attiecībā uz plašāku mobilā tīkla 

pārklājumu. Saskaņā ar 2019.gada BEREC kopējo nostāju infrastruktūras kopīgas 
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izmantošanas gadījumā ir iespējama mobilo tīklu izvēršana un nodrošināšana vietās, kur 

parastos apstākļos mobiliem operatoriem individuāli nodrošināt pārklājumu būtu 

ekonomiski neizdevīgi, apgrūtinoši un neefektīvi. 

37. Līdz šim Latvijas Republikā ir pastāvējusi sekmīga trīs mobilo operatoru infrastruktūrā 

balstīta konkurence un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA ir investīciju līdere, atbilstoši 

tai ir lielākais bāzes staciju skaits un plašākais mobilā tīklā pārklājums Latvijā. SIA 

“Tele2” ir otrais lielākais bāzes staciju pārklājums Latvijā, bet SIA “BITE Latvija” bāzes 

staciju pārklājums ir vismazākais. Tomēr visu trīs mobilo operatoru pārklājumu var 

raksturot kā Latvijas teritorijā visaptverošu. Tomēr var būt ģeogrāfiskās teritorijas, parasti 

mazāk apdzīvotas vietas, kur mobilā tīkla pārklājums nav pieejams. 

38. Atbilstoši Iesniedzēju veiktajiem aprēķiniem Projekts ļaus izvērst plašāku mobilā tīkla 

pārklājumu, tai skaitā plašāku un ātrāk ieviestu 5G pārklājumu un daudz labāku 4G 

iekštelpu tīkla pārklājumu, kas tiks panākts, tai skaitā izvietojot vairāk bāzes staciju 

(papildus *****% SIA “BITE Latvija” un papildus *****% SIA “Tele2” līdz 2025. 

gadam, salīdzinot ar SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” individuālo darbības scenāriju). 

39. Atbilstoši Regulatoram pieejamai informācijai SIA “Centuria” sniegs elektronisko sakaru 

tīkla pārklājuma uzlabojumus attiecībā uz 4G un 5G tehnoloģijām. Iesniedzēji norādīja, 

ka noteikta tehnoloģijas veida pārklājuma uzlabošana nozīmē, ka tehnoloģija kļūst 

pieejama kādās teritorijās, ja tiks īstenots projekts, bet tā paliek nepieejama patstāvīgā 

scenārija gadījumā. Iesniedzēju pārklājuma uzlabošanas analīzē nav iekļauts 2G un 3G 

tehnoloģiju pārklājums, jo jau šobrīd Iesniedzēju ieskatā tās ir nenozīmīgas, un nākotnē 

to izmantošana samazināsies. 

40. Regulators uzskata, ka Projekta rezultātā varētu realizēt plašāku 5G un uzlabot 4G tīkla 

pārklājumu, salīdzinot ar Iesniedzēju individuālo scenāriju. Tomēr jāņem vērā 

nepieciešamais laiks un resursi, lai pārplānotu un izveidotu SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija” kopīgu RAN. Regulators nevar būt pilnībā pārliecināts par prognožu 

pārbaudāmību un to pilnīgu īstenošanu, tai skaitā, vai plašāku pārklājumu varētu realizēt 

ātrāk, nekā tas notiktu dalībnieku individuāla scenārija gadījumā. Projekta rezultātā 

konkurence par pārklājumu kopumā samazināsies un realizēsies starp diviem RAN, nevis 

trīs, kā tas ir bijis līdz šim, izņemot tos gadījumus, kad tiks izmantotas individuālu 

ieguldījumu iespējas. 

41. Atbilstoši 2019.gada BEREC kopējā nostājā minētajam, teritorijās, kur infrastruktūras 

konkurence nav iespējama, radiofrekvenču apvienošana varētu sasniegt pārklājuma 

mērķi, nodrošinot labākus pakalpojumus ar lielāku joslas platumu. Lai arī Regulatora 

rīcībā nav informācijas par šādu bāzes staciju konkrētām atrašanās vietām, Projekts 

paredz paplašināt pārklājumu vietās, kur šobrīd SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” nav 

pārklājuma vispār.  

42. Regulators Ziņojumā ir vērtējis ieguvumu analīzi attiecībā uz efektīvāku radiofrekvenču 

spektra izmantošanu. Saskaņā ar 2019.gada BEREC kopējo nostāju radiofrekvenču 

spektra kopīga izmantošana veicinātu efektīvāku to izmantošanu, kā arī veicinātu 

administratīvo izmaksu samazinājumu, t.i., elektronisko sakaru tīkla izvēršanai, 

uzturēšanai un uzlabošanai, kas nepieciešama, lai nodrošinātu elektronisko sakaru 

pakalpojumus. 

43. Radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana veicina elektronisko sakaru tīkla 

kapacitātes paaugstināšanu un labāku elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanu. Latvijas Republikā pastāv būtisks galalietotāju patērēto datu apjoma 

pieaugums mobilo sakaru pakalpojumu tīklos. Piemēram, 2019.gadā galalietotāji patērēja 

datus par 40,68% vairāk nekā 2018.gadā. Neskatoties uz straujo galalietotāju datu 

patēriņa pieaugumu, visu mobilo operatoru vidējais lejupielādes ātrums un citi mobilās 

platjoslas piekļuves kvalitātes parametri ar katru gadu Latvijā palielinās. Kopumā 
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mobilās platjoslas piekļuves kvalitātes rādītāji vidēji tiek nodrošināti labā līmenī, tomēr 

no Regulatora veiktajiem pakalpojumu kvalitātes mērījumiem31 secināms, ka visos 

mobilajos tīklos periodiski ir vērojama pārslodze. Viens no rādītājiem, kas ietekmē 

mobilā tīkla pārslodzi, ir galalietotāju datu patēriņš. Vidējais datu patēriņš Latvijā 

2019.gadā uz vienu mobilā tīkla galalietotāju (16,8 GB32) ir trešais augstākais rādītājs 

starp Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) valstīm un 

daudz augstāks nekā OECD vidējais rādītājs (5,8 GB). 

44. Atbilstoši Iesniedzēju veiktajiem aprēķiniem Projekts ļaus uzlabot datu pārraides ātrumu, 

kas ir viens no vissvarīgākajiem mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

rādītājiem. Maksimālā datu caurlaidspēja būtiski palielināsies un var pat *****. 

SIA “Tele2” norāda, ka gan pilsētas, gan lauku apvidos galalietotāji gūst tiešu labumu no 

daudz lielāka vidējā caurlaidspējas apjoma uz vienu galalietotāju. Vidējā tīklu 

caurlaidspēja noslogotās stundās līdz 2025.gadam palielināsies par *****% pilsētās un 

attiecīgi par *****% laukos. Būtiski palielināsies vidējā 4G galalietotāja datu caurlaide 

noslogotajā stundā (salīdzinot ar caurlaidspēju Iesniedzēju individuālā scenārija 

gadījumā). Palielināsies arī vidējā 5G galalietotāja caurlaidspēja, kas būs īpaši nozīmīgs 

galalietotājiem, kuri izmanto datu apjomīgas lietojumprogrammas. 

45. Paredzams, ka mobiliem operatoriem, veicot ieguldījumus to mobilā tīkla attīstībā un 5G 

tehnoloģijas ieviešanas rezultātā, mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

parametri turpinās uzlaboties. Tomēr, ņemot vērā mobilo tīklu specifiku un pieaugošo 

galalietotāju datu apjomu, pārslodzes visos mobilos tīklos ir iespējamas, galalietotājiem 

izraisot datu pārraides ātruma kritumu vai pārtraukumu. Tā kā pilsētās ir daudz lielāks 

iedzīvotāju blīvums nekā laukos, pārslodzes mobilajos tīklos it īpaši pilsētās būs aktuālas. 

Lai novērstu pārslodzi mobilajā tīklā, nepieciešamas papildu investīcijas mobilā tīkla 

pārplānošanā, piemēram, palielināt bāzes staciju skaitu, palielināt to kapacitāti, veikt 

bāzes staciju savienojumu ar optisko šķiedru vai izmantot konkrētā bāzes stacijā vairāk 

radiofrekvenču spektra u.c. 

46. Atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publiskotajām Lietošanas 

atļaujām mobiliem operatoriem katrā no radiofrekvenču spektra diapazoniem Regulators 

secina, ka lielā mērā Lietošanas atļauju skaits korelējās ar izvērsto bāzes staciju skaitu. 

Atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publiskotajām Lietošanas 

atļaujām SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” mazāk izmanto to potenciālu, salīdzinot ar 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA, kuru ir iespējams izmantot attiecībā uz piešķirtajām 

radiofrekvenču lietošanas tiesībām, proti, izmanto mazāk efektīvi katram operatoram 

piešķirtos radiofrekvenču spektra resursus. Jāņem vērā, ka Elektronisko sakaru likumā ir 

noteikts īpašs regulējums attiecībā uz ierobežotām joslām33, kuru vērtība elektronisko 

sakaru pakalpojumu nodrošināšanā ir ļoti augsta, salīdzinot ar citām neierobežotām 

radiofrekvenču spektra joslām. Lielākā daļa no ierobežotām joslām ir paredzēta lietošanai 

publiskos mobilos tīklos, kur asas konkurences dēļ paritāte (vienlīdzība) starp 

pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti svarīga. Šāda iemesla dēļ ir nepieciešams nodrošināt tādu 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas mehānismu, kurš stimulēs 

elektronisko sakaru komersantus efektīvi izmantot lietošanā piešķirtās radiofrekvenču 

 
31 SPRK Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2019. gadu 

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/ESPD/Faili/Parskati/KVALITATESPARSKATS2019.pdf. 
32 Rādītājs neiekļauj mobilo operatoru sniegto informāciju par platjoslas piekļuvi fiksētā tīklā, t.i., tā platjoslas 

piekļuve, kas tiek sniegta fiksētā vietā, izmantojot mobilā tīkla tehnoloģijas un pamatā attiecas uz “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA sniegto informāciju. 
33 Ierobežotās joslas ir noteiktas Noteikumos Nr.143. Pieprasījumos norādītās radiofrekvenču spektra joslas, kuru 

lietošanas tiesības lūdz tālāknodot, ir iekļautas Noteikumos Nr.143. Tādējādi Pieprasījumos ir lūgts tālāknodot 

ierobežotu joslu lietošanas tiesības. 

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/ESPD/Faili/Parskati/KVALITATESPARSKATS2019.pdf
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spektra joslas. Tomēr Projekta ietvaros Iesniedzēji, kopīgi izmantojot Regulatora atļauto 

tālāknododamo radiofrekvenču spektru, varēs palielināt mobilā tīkla kapacitāti un 

atbilstoši uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Latvijas Republikas tirgus apstākļos kopīga 

izmantošana nav universāls instruments radiofrekvenču spektra efektīvas izmantošanas 

sasniegšanai. Vienlaicīgi pārmērīga šī resursa kopīga izmantošana var veicināt 

konkurences kropļošanas riskus, bet tas nenozīmē, ka daļu radiofrekvenču joslu nevar 

atļaut kopīgi izmantot tik tālu, cik nerodas nevienlīdzīga radiofrekvenču spektra 

koncentrācija34. 

47. Regulators Ziņojumā ir vērtējis ieguvumu analīzi attiecībā uz pozitīvu ietekmi uz 

apkārtējo vidi. Saskaņā ar 2019.gada BEREC kopējo nostāju vēl viens no potenciālajiem 

infrastruktūras kopīgas izmantošanas ieguvumiem ir pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi. 

Šobrīd ir pieaudzis dabas aizsardzības grupu spiediens uz operatoriem samazināt bāzes 

staciju skaitu apgalvotās to negatīvās ietekmes uz veselību dēļ.  

48. Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2019.gada 11.decembra Paziņojumu Eiropas 

Parlamentam, Eiropas Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai COM(2019) 640 final “Eiropas zaļais kurss”35 (turpmāk – Eiropas 

zaļais kurss), BEREC 2020.gadā sāka un 2021.gadā turpinās darbu pie Eiropas zaļā kursa 

veicināšanas, analizējot, vai un kā nacionālo valstu regulējošām iestādēm savā darbībā ir 

iespējas pozitīvi ietekmēt vai samazināt elektronisko sakaru nozares radīto negatīvo 

ietekmi uz vidi.  

49. 5G tīkla ieviešana paredz blīvāku elektronisko sakaru tīklu, izvēršot vairāk bāzes staciju 

pamatā pilsētās, kas savukārt atstās papildu ietekmi uz apkārtējo vidi. Kopīgas 

infrastruktūras izmantošanas rezultātā būs mazāk torņu un mastu, kas samazinās arī 

elektroenerģijas patēriņu un radio emisijas, veicinot cīņu pret klimata izmaiņām. 

Balstoties uz nozares pieredzi, Iesniedzēji paredz, ka bāzes staciju un radio signālu 

raidītāju skaita samazināšana novedīs pie enerģijas patēriņa samazinājuma par 10–15%. 

Turklāt, samazinot pārraidi no dublējošām pārklājuma zonām un šādi panākot mazāk 

bāzes staciju un raidītāju, tiks samazinātas arī radio emisijas. Balstoties uz nozares 

pieredzi, dalībnieki sagaida, ka elektronisko sakaru tīkla koplietošana radiosakaru 

emisijas samazinās par 15–25% lauku apvidos un par 10–15% pilsētās.  

50. Ņemot vērā, ka infrastruktūras kopīga izmantošana ir viens no Eiropas zaļā kursa 

instrumentiem, Regulators secina, ka Projekts atstās pozitīvu ietekmi uz vidi. 

51. Regulators, vērtējot ieguvumu analīzi kopumā, secina, ka, realizējot Projektu, tai skaitā 

apvienojot radiofrekvenču spektru, tiks sniegts būtisks labums galalietotājiem – tiks 

veicināta labāka elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte, kā arī paplašināts mobilā 

tīkla pārklājums. Regulators nevar būt pilnībā pārliecināts par SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija” aprēķināto Projekta ieguvumu pārbaudāmību un to realizēšanos pilnā apmērā. 

Ņemot vērā Regulatora rīcībā esošo informāciju par Iesniedzēju veikto līdzšinējo 

investīciju apjomu un to aprēķinus par Projekta realizāciju, šos ieguvumus nebūtu 

iespējams sasniegt paredzētajā apjomā un laikā, ja mobilie operatori turpinātu darbību 

individuāli. Tomēr projekta rezultātā konkurence par pārklājumu kopumā samazināsies 

un realizēsies starp diviem RAN, nevis trīs, kā tas ir bijis līdz šim, izņemot tos gadījumus, 

kad tiks izmantotas individuālu ieguldījumu iespējas. Projektam būs pozitīva ietekme uz 

apkārtējo vidi. Atbilstoši iesniedzēju norādītajam projekts sniegs izmaksu ietaupījumu, 

 
34 Ja notiek radiofrekvenču spektra apvienošana, tad palielinās datu apjoms, kuru caur attiecīgo kanālu var 

pārraidīt vienā laika vienībā. Operatori iegūst piekļuvi lielākam radiofrekvenču spektram noteiktā radio šūnā, un 

attiecīgi palielinās šīs šūnas jauda, kā rezultātā var rasties radiofrekvenču spektra koncentrācija tādā mērā, kas 

rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. 
35 https://eur–lex.europa.eu/legal–content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
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tomēr Regulators nevar būt pārliecināts, vai un cik lielā mērā izmaksu ietaupījumi tiks 

nodoti patērētājiem, nosakot pakalpojumu cenu. 

52. Regulators Ziņojumā ir veicis risku analīzi attiecībā uz ietekmi uz konkurenci. Regulators 

analizē iespējamos riskus, kas var rasties Projekta rezultātā. Atbilstoši 2019.gada BEREC 

kopējai nostājai, viens no mērķiem, kas jānodrošina un jāņem vērā, vērtējot elektronisko 

sakaru tīkla kopīgas izmantošanas projektus, ir efektīva konkurence tirgū, ko var 

nodrošināt gan kā infrastruktūrā balstītu konkurenci, gan kā pakalpojumu konkurenci. 

BEREC norāda, ka Kodeksā kā mērķis, uz kuru būtu jātiecas kompetentajām iestādēm, ir 

skaidri minēta efektīva uz infrastruktūru balstīta konkurence. Infrastruktūras konkurence 

nodrošina stimulu operatoriem veikt ieguldījumus neatkarīga elektronisko sakaru tīkla 

izveidē, piedāvājot lietotājiem aizvien lielāku labumu – plašāku pārklājumu, 

kvalitatīvākus pakalpojumus. 

53. Pakalpojumu konkurence notiek, veicot konkrētus piedāvājumus par atbilstošu cenu, 

pakalpojumu kvalitāti, joslas platumu, datu apjomu un līdzīgiem parametriem. Uz 

infrastruktūru balstīta konkurence ne vienmēr ir iespējama. Piemēram, jaunpienācējs 

sākotnēji nevarēs konkurēt, pamatojoties tikai uz savu infrastruktūru. Tajā pašā laikā 

kopīga mobilo sakaru infrastruktūras ieviešana un kopīga darbība atšķirībā no vairākām 

neatkarīgām infrastruktūrām varētu dot ietaupījumus daudzās jomās.  

54. Regulators secina, ka, novērtējot infrastruktūras koplietošanas līgumus, jāgūst pārliecība, 

ka tiks nodrošināta efektīva konkurence starp dalībniekiem galalietotāja labā. Vienlaicīgi 

2019.gada BEREC kopējā nostājā ir norādīti šādi kopīgas infrastruktūras izmantošanas 

riski: 

54.1. samazināti stimuli ieguldīt attīstībā un savstarpēji konkurēt; 

54.2. samazināta elektronisko sakaru tīkla izvēles iespēja galalietotājiem; 

54.3. palielināta darbības koordinācija starp dalībniekiem. 

55. Jo plašāka infrastruktūras kopīga izmantošana, jo lielāks risks konkurencei ilgtermiņā. Jo 

lielāka ir mobilā operatora tirgus daļa, jo mazāks ir stimuls veikt ieguldījumus 

individuālas infrastruktūras attīstībā, lai piesaistītu papildu galalietotājus no citiem 

konkurentiem. Un, jo zemāks ir citu operatoru konkurences spiediens, jo mazāks ir 

stimuls izmantot ieguldījumus un veikt labākus piedāvājumus, lai saglabātu esošos 

galalietotājus. Savukārt teritorijās, kur infrastruktūras konkurence nav iespējama, 

radiofrekvenču apvienošana varētu sasniegt pārklājuma mērķi, nodrošinot labākus 

pakalpojumus ar lielāku joslas platumu. Radiofrekvenču spektra apvienošana jānovērtē, 

tai skaitā ņemot vērā katra operatora lietošanā esošo radiofrekvenču spektru. 

56. Coleago Consulting 2017.gada pētījumā secināts, ka nepastāv aktīvā tīkla (MORAN, 

MOCN vai nacionālās viesabonēšanas) kopīgas izmantošanas negatīva ietekme uz 

investīcijām un konkurenci, kā arī tiek prognozēts, ka periodā no pieciem līdz desmit 

gadiem aktīvā tīkla kopīga izmantošana kļūs izplatītāka un dominēs visos reģionos. 

Radiofrekvenču spektra ierobežotības dēļ tirgos, kuros ir četri vai vairāk operatori, notiks 

vai nu apvienošanās/iegāde, vai arī vairāk MOCN darījumu. Rezultātā lielākā tirgū varētu 

būt četri mobilā tīkla operatori ar diviem kopīgi izmantotiem RAN, bet mazākā tirgū 

varētu būt trīs mobilā tīkla operatori ar diviem RAN. 

57. Vērtējot iespējamos Projekta radītos riskus un kaitējumu konkurencei, būtiski ir ņemt 

vērā vispārējo situāciju mobilo elektronisko sakaru tirgū Latvijā, tostarp tirgus dalībnieku 

skaitu, to savstarpējo spēku samēru un citus rādītājus. Mobilo elektronisko sakaru tirgū 

Latvijā darbojas trīs mobilie operatori. SIA “BITE Latvija” ienākot Latvijas tirgū 

2005.gadā, tika veicināta konkurence un turpmāka mobilo elektronisko sakaru tirgus 

attīstība un dinamika, samazinājās mobilo sakaru pakalpojumu cena. Savstarpējais 

konkurences spiediens mudināja mobilos operatorus nepārtraukti uzlabot savus 
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piedāvājumus, rast izmaksu ietaupījumus, veikt ieguldījumus un nodot izmaksu 

ietaupījumus un papildu ieguvumus patērētājiem.  

58. Šobrīd mobilo elektronisko sakaru tirgus ir koncentrēts, un pastāv augstas barjeras 

ienākšanai tirgū, kas saistītas ar būtiskām izmaksām, ierobežoto resursu trūkumu u.c. 

Tomēr mobilo elektronisko sakaru nozare vēl arvien turpina attīstīties. Sākotnēji mobilie 

tīkli tika būvēti primāri balss telefonijas nodrošināšanai. Tehnoloģiskā progresa rezultātā 

attīstījās datu pārraide, ieviešot fundamentālas pārmaiņas galalietotāju paradumos – katru 

gadu turpina pieaugt tieši datu patēriņš, un paredzams, ka nākotnē tas turpinās strauji 

augt. 

59. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA ir lielākais mobilais operators pēc darbības 

ieņēmumiem elektronisko sakaru nozarē un pēc galalietotāju skaita (aktīvo SIM karšu) ar 

tehnoloģiska un ekonomiska rakstura līderību daudzās ar elektronisko sakaru 

pakalpojumu un elektronisko sakaru tīklu saistītās pozīcijās (skat. Projekta ieguvumu 

analīzi un Ziņojumu). Vērtējot SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” tirgus daļu pēc 

galalietotāju (aktīvo SIM karšu) skaita, kopā tās aptver ap 55% no visu trīs pakalpojumu 

sniedzēju aktīvajām SIM kartēm. Ņemot vērā, ka Projekta rezultātā SIA “Tele2” un SIA 

“BITE Latvija” neapvienojas un turpinās sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus 

galalietotājiem individuāli, šis ir indikatīvs rādītājs un automātiski nenozīmē SIA “Tele2” 

un SIA “BITE Latvija” kopīgu tirgus varu pār “Latvijas Mobilais Telefons” SIA. Tirgus 

līderu vienošanās ar konkurentiem par sadarbību parasti rada lielāku kaitējuma 

konkurencei risku nekā mazāku tirgus dalībnieku savstarpējā sadarbība.  

60. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kopumā ir piemērojusi augstākas cenas par 

elektronisko sakaru pakalpojumiem, salīdzinot ar SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija”. 

Tādējādi var secināt, ka liela daļa “Latvijas Mobilais Telefons” SIA galalietotāju ir lojāli 

un mazāk elastīgi cenu izmaiņām. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA nav agresīvs 

konkurents tieši cenu konkurencē, un ciešāka savstarpējā cenu konkurence gadu gaitā ir 

vērojama starp SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija”. Ņemot vērā Regulatoram pieejamo 

informāciju par numura saglabāšanas pakalpojuma dinamiku un nodrošinātās 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus visos mobilajos tīklos, 

konkurence Latvijas Republikā notiek starp visiem trīs mobiliem operatoriem.  

61. Coleago Consulting pētījumā ir analizēta infrastruktūras kopīgas izmantošanas ietekme 

uz cenām, kur norādīts, ka tā, iespējams, neitrāli vai pat labvēlīgi ietekmē cenas. Iepriekš 

jau minēts, ka Projekta rezultātā pastāv izmaksu ietaupījumi, bet Regulators nevar izteikt 

prognozes par iespējamo cenu attīstību, kāda var veidoties Projekta rezultātā.  

62. Kopīgi izmantojot vienu RAN, pēdējo jūdzi, kas nodrošina pieslēgumu pie bāzes stacijas, 

kā arī radiofrekvenču spektru, SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” nodrošinātās 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes iezīmes būtu līdzīgas. Ņemot vērā 

Iesniedzēju individuālās ieguldījumu iespējas izvietot savu bāzes staciju un iespējamo 

konkurenci pamattīkla līmenī, kurā ir definēti tīkla pakalpojumi un noteikti mobilo 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes aspekti, konkurence par pakalpojumu 

kvalitāti starp SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir iespējama, tomēr drīzāk tā būtu 

raksturojama kā ierobežota, salīdzinot ar individuālu darbības scenāriju. Proti, 

infrastruktūrā balstīta konkurence pastāvēs pamatā pamattīkla līmenī. 

63. Lai arī atbilstoši Regulatoram pieejamai informācijai, SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija” pastāv un ir atrunāti mehānismi, kā notiks investīciju plānošana un saskaņošana, 

Regulators nevar būt pārliecināts par SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” pietiekamu 

elastību piedalīties savstarpējā konkurencē mazumtirdzniecībā un nezaudēt motivāciju 

investēt RAN ilgtermiņā. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA līdz šim ir bijusi investīciju 

līdere. Ņemot vērā līdz šim SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” veikto investīciju apjoma 
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dalījumu, Regulators nevar viennozīmīgi secināt par investīciju apjoma risku 

samazināšanos nākotnē. 

64. Ņemot vērā, ka paredzēts īstenot simetrisku radiofrekvenču spektra apvienošanu, katrai 

no vienošanās pusēm būs pieejams abu mobilo operatoru rīcībā esošais radiofrekvenču 

spektra apjoms. Līdz ar to galalietotāju izvēle samazināsies – būs iespēja izvēlēties tikai 

starp “Latvijas Mobilais Telefons” SIA mobilo tīklu un apvienoto SIA “Tele2” un SIA 

“BITE Latvija” mobilo tīklu, lai gan mazumtirdzniecībā pakalpojumus turpinās sniegt 

visi trīs mobilie operatori. 

65. Regulators Ziņojumā ir vērtējis risku analīzi attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

koncentrāciju. Šobrīd visiem mobiliem operatoriem piešķirtais summārais 

radiofrekvenču spektrs kopā ir 987,6 MHz. Ņemot vērā vēsturiskos radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību piešķīrumus, kā arī kāda no mobilo operatoru piedalīšanos vai 

nepiedalīšanos konkrētā izsolē, radiofrekvenču spektra dalījumu var uzskatīt par 

salīdzinoši līdzvērtīgu, bet ne vienādu. Šobrīd lielāko joslas platumu izmanto “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA – 361 MHz, savukārt SIA “Tele2” – 272,4 MHz un SIA “BITE 

Latvija” – 354,2 MHz.  

66. Radiofrekvenču spektra apvienošanas rezultātā mobilie operatori iegūst piekļuvi lielākam 

radiofrekvenču spektram noteiktā radio šūnā un attiecīgi palielinās šīs šūnas jauda. 

Palielinās arī datu apjoms, kuru caur attiecīgo kanālu var pārraidīt vienā laika vienībā. 

Apvienojot radiofrekvenču spektru, tā apjoms būtiski pārsniedz radiofrekvenču spektra 

apjomu, kas ir konkurējoša elektronisko sakaru komersanta rīcībā, kā rezultātā rodas 

radiofrekvenču spektra koncentrācija. Apvienojot radiofrekvenču spektru, rodas arī citas 

priekšrocības, piemēram, apvienojot radiofrekvenču spektru, kas atrodas blakus, vai 

izmantojot radiofrekvenču nesēju apkopošanu (agregāciju)36. 

67. Ja pilnīgi viss Pieprasījumos minētais radiofrekvenču spektrs tiek tālāknodots, tad 

SIA “Centuria” rīcībā nonāks 626,6 MHz (0,397 kHz uz galalietotāju (aktīvo SIM karti)), 

bet “Latvijas Mobilais Telefons” SIA rīcībā ir 361 MHz (0,284 kHz uz galalietotāju 

(aktīvo SIM karti)). Pilnīgi visa Pieprasījumos minētā radiofrekvenču spektra 

tālāknodošana radīs nevienlīdzīgus apstākļus turpmākai konkurencei. Ņemot vērā, ka 

Latvijas Republikā ir trīs mobilā tīkla operatori un pašreizējo tehnoloģiju radiofrekvenču 

spektrs, kas paredzēts mobilo tīklu attīstībai, lielā mērā jau ir piešķirts, “Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA nepastāv iespēja palielināt sava mobilā tīkla kapacitāti un iegūt plašāku 

radiofrekvenču spektru, apvienojot radiofrekvenču spektru ar citu operatoru. Līdz ar to 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA var uzlabot pakalpojumu kvalitāti, tikai veicot 

individuālus ieguldījumus infrastruktūrā, tādējādi paaugstinot izmaksas un, iespējams, 

pakalpojumu cenu. Regulators uzskata, ka galalietotāji gūst labumu ilgtermiņā, ja 

priekšnosacījumi konkurencei ir līdzvērtīgi. 

68. Regulators analizē katru radiofrekvenču spektra diapazonu atsevišķi atbilstoši 

Nacionālajam radiofrekvenču plānam37 un Noteikumiem Nr.143. Radiofrekvenču spektra 

diapazoni savstarpēji nav tiešā veidā aizvietojami, jo katram ir savas fizikālās īpašības un 

priekšrocības. Regulators identificē, kurš tieši radiofrekvenču spektra diapazons veido 

vislielāko radiofrekvenču spektra koncentrāciju un kārto to dilstošā secībā, ņemot vērā 

lielāko starpību, kāda rodas, atņemot Pieprasījumos minēto radiofrekvenču spektra 

diapazonu platumu no “Latvijas Mobilais Telefons” SIA esošo radiofrekvenču spektra 

diapazonu platuma. Apvienojot Pieprasījumos minēto radiofrekvenču spektru, vislielākā 

 
36 Radiofrekvenču spektra agregācija ir realizējama gan Projekta rezultātā, gan jebkuram mobilajam operatoram 

individuāli bez infrastruktūras kopīgas izmantošanas. 
37 Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi 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)  
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radiofrekvenču spektra koncentrācija rodas 3400 MHz – 3800 MHz radiofrekvenču 

spektra joslā. Papildus Regulators identificē nākamos radiofrekvenču spektra diapazonus, 

kur dilstošā secībā SIA “Centuria” rodas radiofrekvenču spektra koncentrācija, t.i., 

radiofrekvenču spektra joslas 1710 MHz – 1785MHz/1805 MHz – 1880 MHz; 1920 MHz 

– 1980 MHz/2110 MHz – 2170 MHz; 791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz; 

880,0 MHz – 890,0 MHz/925,0 MHz – 935,0 MHz un 890,0 MHz – 915,0 MHz/935,0 

MHz – 960,0 MHz (skatīt Ziņojumā 23.tabulu). 

69. Regulators uzskata, ka nav nepieciešams aizliegt tālāknodot visus radiofrekvenču spektra 

diapazonus, kur Regulators konstatēja radiofrekvenču spektra koncentrāciju (skatīt šī 

lēmuma secinājuma daļas 68.punktu), bet gan novērst tā radiofrekvenču spektra 

tālāknodošanu, kur SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” rodas noteicoša priekšrocība 

pakalpojumu sniegšanā galalietotājiem izmantot vairāk radiofrekvenču spektru, tai skaitā 

platāku radiofrekvenču spektra joslu kā esošiem vai potenciāliem konkurentiem, radot 

nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un šķēršļus turpmākai konkurencei mobilo sakaru 

pakalpojumu sniegšanā (skatīt Ziņojuma 8.1.sadaļu). Tāpēc Regulators veic scenāriju 

testēšanu, modelējot mobilo operatoru esošo un potenciālo radiofrekvenču spektra 

dalījumu, nosakot tos radiofrekvenču spektra diapazonus, kuru kopīgas izmantošanas 

gadījumā radiofrekvenču spektra koncentrācija rodas vislielākā (skatīt Ziņojuma 

8.1.sadaļu).  

70.  SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” noteicoša priekšrocība būs novērsta, tiks saglabāts 

optimāls radiofrekvenču spektra apjoma līdzsvars starp SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” 

un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, kā arī nodrošināti līdzvērtīgi apstākļi konkurencei, 

ja netiek atļauts tālāknodot radiofrekvenču spektra 3400 MHz – 3800 38 MHz; 903,3 MHz 

– 904,1 MHz/948,3 MHz – 949,1 MHz39 un 1710 MHz – 1785 MHz/1805 MHz – 1880 

MHz diapazonus (t.i., 55,98% no Pieprasījumos iekļautā radiofrekvenču spektra).  

71. Radiofrekvenču spektra diapazons 3400,00 MHz – 3800,00 MHz tiek uzskatīts par 

galveno un vispievilcīgāko radiofrekvenču spektru 5G izvēršanai pilsētās. Regulators, 

neļaujot tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra 3400 MHz – 3800 MHz 

diapazonu, neierobežo 5G izvēršanu pilsētās, jo SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” 

rīcībā paliek radiofrekvenču spektrs, kas piešķirts uz individuālu tiesību pamata un ko 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” turpinās izmantot individuāli 5G tīkla attīstībai. 

Tāpēc attiecībā uz radiofrekvenču spektru, kuru nav pieļaujams tālāknodot 

SIA “Centuria”, SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” var izmantot Ātrdarbīga 

elektronisko sakaru tīkla likuma ietvaros paredzēto infrastruktūras kopīgu izmantošanu 

vai būtu nepieciešams izvērtēt citu kopīgas izmantošanas veidu iespējamību un 

integrēšanu Projektā, piemēram, izvērtēt tehniskās iespējas vienlaicīgi realizēt MORAN 

un MOCN. Regulators Projektu vērtēja ne tikai attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību tālāknodošanu, bet mijiedarbībā ar kopīga RAN izveidi. Tādējādi 

attiecībā uz radiofrekvenču spektru, kuru netiek atļauts tālāknodot SIA “Centuria”, 

MORAN ir pieļaujams, kas paredz kopīga RAN izmantošanu, bet neparedz 

radiofrekvenču spektra apvienošanu. 

72. Attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu pastāv izsoļu nosacījumi, kurus 

mobilie operatori ir pildījuši. Lai gan Lietošanas atļauju skaits lielā mērā korelējas ar 

izvērsto bāzes staciju skaitu un SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” nav pilnībā 

izmantojušas tām pieejamo potenciālu, Regulatoram nav pamata konstatēt, ka līdz šim 

 
38 3400,00 MHz – 3800,00 MHz ir tas radiofrekvenču spektrs, kas gandrīz pilnā apjomā (izņemot SIA “Tele2” 

piešķirto radiofrekvenču spektra joslu 3550 MHz – 3600 MHz) attiecas uz ierobežojumu nodot tālāk 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja par to nav samaksāts.  
39 Šī radiofrekvenču spektra josla nerada radiofrekvenču spektra koncentrāciju, bet gan ir iegūta, par to 

nemaksājot. 
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radiofrekvenču spektrs kopumā ir izmantots neefektīvi. Tādējādi Regulatoram nav 

pamata secināt, ka Regulatora atļautais tālāknododamais radiofrekvenču spektrs (791,0 

MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz; 880,0 MHz – 890,0 MHz/925,0 MHz – 

935,0 MHz un 890,0 MHz – 915,0 MHz/935,0 MHz – 960,0 MHz; 1900 MHz – 1920 

MHz; 1920 MHz – 1980 MHz/2110 MHz – 2170 MHz; 2300 MHz – 2370 MHz; 2500 

MHz – 2690 MHz) SIA “Centuria” varētu tikt neefektīvi izmantots. 

73. Atbilstoši starptautiskai praksei infrastruktūras kopīga izmantošana var notikt visā valstī 

vai kādā teritorijā, parasti ārpus lielākām pilsētām vai mazāk apdzīvotās vietās. Ņemot 

vērā IRG platformā Regulatora veikto aptauju, ja infrastruktūras kopīga izmantošana 

nenotiek visā valstī, bet, piemēram, ārpus lielākām pilsētām vai mazāk apdzīvotās vietās, 

tad tas var būt uz pašu mobilo operatoru sākotnēji plānotās iniciatīvas pamata vai arī, 

balstoties uz nacionālās regulējošās iestādes ierobežojumiem. Ja nacionālās regulējošās 

iestādes ir noteikušas infrastruktūras kopīgas izmantošanas ierobežojumus pilsētām, tad 

tas ir, pamatojoties uz to, ka pilsētās ir iespējama infrastruktūras konkurence. Regulators 

secina, ka, no vienas puses, infrastruktūras konkurence pilsētās ir iespējama, bet, no otras 

puses, pilsētās ir nepieciešams daudz blīvāks RAN, kurš atstāj ietekmi uz apkārtējo vidi 

un kura saskaņošana var būt apgrūtinoša, kā arī var būt nesekmīga. 

74. Lai novērstu radiofrekvenču spektra koncentrāciju, Regulators neļauj tālāknodot šādus 

radiofrekvenču spektra diapazonus: 3400 MHz – 3800,00 MHz un 1710 MHz – 1785 

MHz/1805 MHz – 1880 MHz. Radiofrekvenču spektrs 3400 MHz – 3800 MHz un 1710 

MHz – 1785 MHz/1805 MHz – 1880 MHz ir augstāks radiofrekvenču spektrs un 

izmantojams galvenokārt pilsētās. Neļaujot to tālāknodot, netiešā veidā tiek uzlikti 

ierobežojumi tieši uz blīvāk apdzīvotām teritorijām. Projekta rezultātā Regulators pieļauj 

MOCN un MORAN vienlaicīgu izmantošanu, kas nozīmē RAN kopīgu izmantošanu 

attiecībā uz to radiofrekvenču spektru, kuru Regulators neļauj tālāknodot, kā arī RAN un 

radiofrekvenču spektra kopīgu izmantošanu attiecībā uz to radiofrekvenču spektru, kuru 

Regulators ļauj tālāknodot. Tādējādi Regulators neierobežo SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija” 5G tīkla attīstību pilsētās.  

75. Ja Regulators neļauj tālāknodot 3400 MHz – 3800 MHz; 903,3 MHz – 

904,1MHz/948,3MHz – 949,1MHz un 1710 MHz – 1785 MHz/1805 MHz – 1880 MHz, 

tad nav nepieciešams noteikt citus papildu ierobežojumus attiecībā uz blīvi apdzīvotām 

teritorijām, piemēram, noteikt aizliegumu infrastruktūras kopīgai izmantošanai lielākajās 

pilsētās, ņemot vērā:  

75.1. to, ka SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” noteicoša priekšrocība attiecībā pret 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA tiek novērsta kopumā; 

75.2. sarežģījumus praksē realizēt radiofrekvenču spektra apvienošanas aizliegumu 

kādās konkrētās teritorijās signāla izplatības īpašību dēļ; 

75.3. pārslodzes mobilajos tīklos, izraisot datu pārraides ātrumu kritumu, kas pilsētās 

vai blīvāk apdzīvotās vietās var būt īpaši aktuālas; 

75.4. sarežģījumus izvērst jaunu bāzes staciju, īpaši pilsētās, apgalvotās radio emisiju 

kaitīgās ietekmes dēļ, īpaši pilsētās.  

76. Regulators Ziņojumā ir vērtējis arī konkurentu darbības koordinācijas riskus. Atbilstoši 

BEREC 2019.gada kopējai nostājai informācijas apmaiņai starp infrastruktūras kopīgas 

izmantošanas dalībniekiem jābūt strikti ierobežotai tādā līmenī, kas ir nepieciešama 

līguma nodrošināšanai un tikai tām personām, lai nodrošinātu līguma pareizu darbību. 

Informācijas apmaiņai nevajadzētu ierobežot dalībnieku iespējas un stimulu konkurēt un 

investēt. Piemēram, ja dalībnieki tiek nekavējoties informēti par individuāliem 

elektronisko sakaru tīkla modernizācijas plāniem, viena dalībnieka investīcijas var 

nekavējoties pielīdzinātas otra dalībnieka investīcijām. Tas pat varētu samazināt stimulu 
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investēt un potenciāli var apturēt šādus modernizēšanas plānus, jo nav pat īslaicīgas 

konkurences priekšrocības un tādējādi galalietotāju ieguvuma no otra dalībnieka. 

77. Atbilstoši Regulatoram pieejamai informācijai par informācijas koordināciju SIA 

“Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir izveidojušas iekšēju sistēmu, lai nodrošinātu, ka SIA 

“Tele2” un SIA “BITE Latvija” nevar tieši vai ar SIA “Centuria” starpniecību apmainīties 

ar informāciju, kas vērsta uz konkurences ierobežošanu. Dalībnieki un SIA “Centuria” 

apņemas nepieprasīt nekādu konfidenciālu informāciju, kuru tām nav tiesību saņemt 

saskaņā ar informācijas apmaiņas politiku. Regulators atbilstoši tā kompetencei 

detalizētāk nevērtē informācijas koordināciju vai aizliegtu vienošanos iespējamību. 

78. Ņemot vērā, ka jau šobrīd SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” rīcībā ir liels 

radiofrekvenču spektra apjoms un ka SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” pastāv iespēja 

kopīgi izmantot RAN neatkarīgi no radiofrekvenču spektra kopīgas izmantošanas, tas ļauj 

samazināt izmaksas, paplašināt pārklājumu, samazināt ietekmi uz vidi un sasniegt citus 

Projekta mērķus, efektīvi izmantojot lielā daļā lietošanā jau piešķirtās radiofrekvenču 

spektra joslas, tās neapvienojot. Regulators secina, ka radiofrekvenču spektra 

tālāknodošana samazinās konkurenci starp SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” un 

Iesniedzēju norādītie ieguvumi radiofrekvenču spektra kopīgas izmantošanas gadījumā 

Projektā prasītajā apjomā neatsver sekas konkurencei kopumā. 

79. Izvērtējot pretfaktiskās analīzes rezultātā gūtās atziņas, Regulatoram nav pamata uzskatīt, 

ka, novēršot radiofrekvenču spektra koncentrāciju kopumā un realizējot Projektu daļā, 

konkurences līmenis kopumā nebūtu pietiekams, radot kvalitātes pazemināšanās vai 

turpmākus tās neuzlabošanās riskus. Regulators uzskata, ka godīgas konkurences 

apstākļos (tai skaitā novēršot radiofrekvenču spektra koncentrāciju) un ņemot vērā 

līdzšinējo mobilo sakaru pakalpojumu attīstību un mobilo operatoru savstarpējo spēku 

samēru nepastāv risks, ka daļēja Projekta realizācijas rezultātā “Latvijas Mobilais 

Telefons” SIA darbība un spēja konkurēt varētu tikt ietekmēta tādā mērā, ka tā būtu 

spiesta atstāt mobilo elektronisko sakaru tirgu. Projekta daļēja īstenošana samazinās SIA 

“Tele2” un SIA “BITE Latvija” savstarpējo konkurenci, bet tas nedod iespēju likvidēt 

konkurenci lielā mobilo elektronisko sakaru tirgus daļā.  

80. Regulators ir izvērtējis Iesniedzēju 2021.gada 16.martā sniegto viedokli par Regulatora 

sagatavoto lēmuma projektu un Ziņojumu. Regulators šā lēmuma secinājuma daļas 81.– 

100.punktā sniedz savu nostāju par Iesniedzēju izteikto viedokli un argumentāciju. 

81. Regulators šajā lēmumā ir skaidrojis Elektronisko sakaru likuma 47.panta 31.daļā ietverto 

nosacījumu “nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu” un tā piemērojamību šā lēmuma 

pieņemšanā (šā lēmuma secinājuma daļas 5.–19.punkts), kā arī šī nosacījuma atbilstību 

Kodeksa 51.panta 1.punktam. Ņemot vērā spēkā esošās Eiropas Savienības tiesību 

normas (Kodeksa 51.panta 1.punkts), dalībvalsts var izvēlēties, vai šo nosacījumu ieviest 

nacionālajos tiesību aktos. Latvijas Republika ir ieviesusi nosacījumu Elektronisko 

sakaru likumā. Nosacījuma piemērošana ne Kodeksā, ne Elektronisko sakaru likumā nav 

saistīta ar to, vai tālāknodošanas process ir par samaksu, bet gan par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību iegūšanu. Regulators nav guvis apstiprinājumu Iesniedzēju 

veiktajai interpretācijai, ka Elektronisko sakaru likuma 47.panta 31.daļā noteiktais 

ierobežojums ir jāvērtē kontekstā ar peļņas gūšanu par nomu. Regulators vērš uzmanību, 

ka no Pieprasījuma un papildmateriāliem izriet, ka Iesniedzēji tālāknodošanas rezultātā 

gūtu labumus, kaut vai izmaksu samazinājumu veidā.  

82. Regulators nepiekrīt Iesniedzēju izteiktajam iebildumam, ka Regulators ir veicis 

sagrozītu interpretāciju par Elektronisko sakaru likuma 47.panta 31.daļu. Lai noskaidrotu 

jēgu un saturu tālāknodošanas nosacījumam “nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu”, ir 

nepieciešams saprast šīs normas attīstību Eiropas Savienības tiesību aktos. Regulators 

vērš uzmanību, ka sistemātiskā interpretācijas metode aptver ne tikai tiesību teksta 
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normatīvo aspektu, bet arī judikatūras atziņas, kas attiecas uz piemērojamām un 

tulkojamām normām. Regulators šajā lēmumā ir vērtējis tālāknodošanas nosacījumu 

saistībā ar radiofrekvenču spektru regulējumu, piešķiršanu un arī Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūru (šā lēmuma secinājuma daļas 10.–18.punkts). 

83. Regulators ir saņēmis un izvērtējis Iesniedzēju nosūtīto Tieslietu ministrijas 2020.gada 

12.novembra vēstuli Nr.1-22.4/3684 par Latvijas Republikas normatīvo aktu 

interpretāciju atbilstoši Eiropas Savienības tiesībām. Regulators vērš uzmanību, ka šā 

lēmuma pieņemšanā nepastāv domstarpības par Tieslietu ministrijas vēstulē norādīto, kā 

arī par to, ka Latvijas Republikas normatīvie akti ir jātulko saistībā ar Eiropas Savienības 

tiesību aktiem un interpretācijas metodēm.  

84. Administratīvā procesa likuma 7.pants noteic, ka valsts iestāde savā darbībā ievēro 

tiesiskuma principu, t.i., iestādes rīcībai ir jāatbilst tiesību normām. Iestāde darbojas 

normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras var izmantot tikai 

atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Tādējādi katrs publisko tiesību subjekts rīkojas 

tikai atbilstoši savai kompetencei, kas ir noteikta tiesību normās40. Tādējādi šā lēmuma 

pieņemšanā ir jāizdala apsvērumi, par kuriem likumdevējs ir izteicis savu gribu 

(Elektronisko sakaru likuma 47.panta 31.daļa), un apstākļi, kuru lemšanā Regulatoram ir 

rīcības brīvība. 

85. Iesniedzēji Pieprasījumus ir iesnieguši par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

tālāknodošanu, kuras rezultātā tiks kopīgi izmantots radiofrekvenču spektrs. Tādējādi arī 

Regulators Pieprasījumus izskata atbilstoši tām Elektronisko sakaru likuma un Kodeksa 

normām, kas regulē tālāknodošanu un kopīgu izmantošanu. Regulatora lēmumā ir atļauta 

tālāknodošana par tām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kas atbilst 

tālāknodošanas atļaušanas kritērijiem. 

86. Regulators atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 47.panta 61.daļai un Kodeksa 51.panta 

3.punktam ir vērtējis, vai tālāknodošana netraucē konkurenci (pēc Kodeksa neizkropļo 

konkurenci). Regulatoram Elektronisko sakaru likumā nav noteikta kompetence piemērot 

Līguma par Eiropas Savienības līguma 101.pantu vai Konkurences likuma 11.pantu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators konkurences novērtējumu ir veicis, ievērojot 

BEREC 2019.gada kopējo nostāju. Regulators sadarbības ietvaros ir lūdzis Konkurences 

padomei sniegt viedokli par Regulatora veikto konkurences vērtējumu. Konkurences 

padome ir sniegusi novērtējumu, ka Ziņojumā un lēmuma projektā ir ietverti būtiski 

konkurences novērtējuma elementi, kas ir pietiekami, lai izdarītu pamatotus un objektīvus 

secinājumus par ietekmi uz konkurenci. 

87. Regulators šā lēmuma pieņemšanā ir ievērojis Administratīvā procesa likuma 141.pantā 

noteikto procesuālā taisnīguma principu – Iesniedzējiem ir nodrošināta iespēja pienācīgi 

izteikt savu viedokli un iesniegt pierādījumus. Regulators šā lēmuma pieņemšanā 

Iesniedzējus ir uzklausījis gan rakstveidā, gan arī mutvārdos (šā lēmuma konstatējuma 

daļas 13.–17., 20.–22., 25., 27., 32.-33., 36.-37.punkts). Regulators ar Iesniedzējiem ir 

vairākkārtīgi ticies, lai uzklausītu Iesniedzēju argumentus un viedokļus, kā arī Iesniedzējs 

ir sniedzis rakstveidā savus apsvērumus. Regulators ir pagarinājis šā lēmuma 

pieņemšanas termiņu, lai Iesniedzēji varētu sniegt savu viedokli un apsvērumus par 

Pieprasījumiem un Regulatora sagatavoto lēmuma projektu (šā lēmuma konstatējuma 

daļas 18.–19.punkts, 23.–24.punkts). Regulators šajā lēmumā ir sniedzis argumentāciju 

un apsvērumus šā lēmuma pieņemšanā, kā arī sniedzis izvērtējumu par Iesniedzēja 

iesniegtajiem argumentiem un viedokli (šā lēmuma secinājuma daļa).  

 
40 Administratīvā procesa likuma komentāri, A un B daļa, Tiesu namu aģentūra, 2013, 146.lp. 
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88. Kodekss paredz vienādu konkurences apstākļu41 veicināšanu visiem tirgus 

dalībniekiem42. Savukārt viens no likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

pamatprincipiem ir lietotāju interešu aizstāvēšana un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

attīstības veicināšana saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un 

proporcionalitātes principiem43. Regulators, pieņemot šo lēmumu, darbojas neatkarīgi un 

patstāvīgi, izpildot likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Elektronisko 

sakaru likumā noteiktās funkcijas. 

89. Projekta realizācija pilnā apmērā nozīmē savstarpēji konkurējošu operatoru 

radiofrekvenču spektra apvienošanu, kā arī RAN apvienošanu, radot Iesniedzējiem 

būtiskas konkurences priekšrocības. Radiofrekvenču spektra tālāknodošanas gadījumā 

Iesniedzējiem rodas pārmērīgs radiofrekvenču spektra ieguvums, t.i., radiofrekvenču 

spektra koncentrācija, ko Regulators analizēja Ziņojuma 7.4.1.sadaļā. Regulators 

secināja, ka divreiz vairāk radiofrekvenču spektra nodrošina aptuveni divreiz lielāku datu 

pārraides ātrumu vai vairāk, kas var būt atkarīgs no izmantotās modulācijas, iekārtu un 

optikas izmantošanas, radiofrekvenču nesēju apkopošanas (agregācijas), radiofrekvenču 

spektra apvienošanas, kas atrodas blakus, u.c. faktoriem.  

90. Regulators, pieņemot šo lēmumu, atļauj daļēju Projekta realizāciju visā valsts teritorijā. 

SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un SIA “UNISTARS” var kopīgi izmantot RAN visā 

Latvijas Republikas teritorijā (proti, realizēt MORAN) attiecībā uz visu Pieprasījumos 

minēto radiofrekvenču spektru – gan to, kura tālāknodošanu Regulators atļauj (791,0 

MHz – 801 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz; 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 862,0 

MHz; 880,2 MHz – 889,8 MHz/925,2 MHz – 934,8 MHz; 904,2 MHz – 914,0 MHz/949,2 

MHz – 959,0 MHz; 914,0 MHz – 915,0 MHz/959,0 MHz – 960,0 MHz un; 880,2 MHz 

– 889,8 MHz/925,2 MHz – 934,8 MHz; 1900 MHz – 1905 MHz; 1960 MHz – 1980 

MHz/2150 MHz – 2170 MHz; 2330 MHz – 2360 MHz; 2520 MHz – 2560 MHz/ 2640 

MHz – 2680 MHz; ), gan to, kura tālāknodošanu Regulators atsaka (t.i., 3450 MHz – 

3650 MHz; 3700 MHz – 3750 MHz; 903,3 MHz – 904,1 MHz/948,3 MHz – 949,1 MHz 

un 1735,2 MHz – 1759,8 MHz/1830,2 MHz – 1854,8 MHz; 1760,0 MHz – 1785,0 MHz 

/1855,0 MHz – 1880,0 MHz). SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” un SIA “UNISTARS” 

var vienlaicīgi realizēt MORAN un MOCN tajās Pieprasījumos minētajās radiofrekvenču 

spektra joslās, kuru tālāknodošanu Regulators atļauj, jo bez radiofrekvenču spektra 

apvienošanas MOCN realizācija jau iekļauj MORAN. 

91. Atbilstoši Regulatoram pieejamai informācijai MORAN vai MOCN ir realizēts 14 

Eiropas Savienības valstīs, t.i., Dānijā, Ungārijā, Itālijā, Zviedrijā, Polijā, Somijā, Kiprā, 

Beļģijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Portugālē, Rumānijā un Spānijā. Latvijā Regulatora 

atļautā Projekta dziļums ir vēl lielāks nekā 10 no iepriekš minētajām 14 valstīm, t.i., 

Ungārijā, Somijā, Kiprā, Beļģijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Portugālē, Rumānijā un 

Spānijā. Papildus, Regulators neuzliek Projekta realizācijai teritoriālus ierobežojumus 

(10 no 14 Eiropas Savienības valstīm MORAN vai MOCN izmantošana nenotiek visā 

valsts teritorijā, t.i., Ungārijā, Zviedrijā, Somijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, 

Portugālē, Rumānijā, Spānijā). Tas nozīmē, ka Latvijas Republikā Iesniedzēji var gūt 

salīdzinoši lielākus izmaksu ietaupījumus un citus ieguvumus nekā vairumā Eiropas 

Savienības valstu, kurās ir realizēts MORAN vai MOCN. Jāņem vērā, ka, apvienojot 

divus RAN visā valsts teritorijā, atkarībā no Projekta realizācijas dziļuma tiek būtiski 

samazināta vai pilnībā likvidēta konkurence starp SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” 

par mobilā tīkla pārklājumu Latvijas Republikā, un tas pretēji Iesniedzēju norādītajam 

nekādā veidā nerada priekšrocības “Latvijas Mobilais Telefons” SIA.  

 
41 Angļu val. – level playing field. 
42  Kodeksa 3.apsvērums. 
43 Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pants 
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92. Regulators ir neatkarīgs likumā noteikto funkciju pildīšanā un nav padots valsts vai 

pašvaldību institūcijām44. Regulators lēmumu ir pamatojis ar Eiropas Savienības un 

nacionālajiem tiesību aktiem, ka arī ar novērtējumu par tālāknodošanas ietekmi uz 

konkurenci. Regulators lēmumu ir pamatojis ar savā rīcībā esošiem faktiem un 

juridiskiem apsvērumiem. Regulators kategoriski noraida Iesniedzēju izteikto iebildumu, 

ka Regulators šo lēmumu pieņem, lai radītu priekšrocības “Latvijas Mobilais Telefons” 

SIA, jo Latvijas Republikai pieder šī komersanta kapitāldaļas. Regulatora veiktā analīze 

nav atkarīga no tā, vai Latvijas Republika ir konkurējošā operatora kapitāldaļu turētājs, 

Regulators vadās pēc Administratīvā procesa likumā noteiktajiem vispārējiem tiesību 

principiem un gūtajiem faktiem no konkurences vērtējuma.  

93. Regulators veica pilnvērtīgu konkurences vērtējumu atbilstoši vispārpieņemtai praksei, 

analizējot iespējamos Projekta ieguvumus un riskus pilna un daļēja Projekta īstenošanas 

rezultātā, kā arī sniedzot vērtējumu, vai ieguvumi galalietotājiem atsver riskus 

konkurencei. Regulators secināja, ka daļējas Projekta īstenošanas rezultātā pastāv vairāki 

ieguvumi patērētājiem, tostarp uzlabots elektronisko sakaru tīkla pārklājums, uzlabota 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte, kā arī labvēlīga ietekme uz vidi. Papildus 

Regulators secināja, ka godīgas konkurences apstākļos (tai skaitā novēršot 

radiofrekvenču spektra koncentrāciju) un ņemot vērā līdzšinējo mobilo sakaru 

pakalpojumu attīstību un mobilo operatoru savstarpējo spēku samēru, nepastāv risks, ka 

daļēja Projekta realizācijas rezultātā “Latvijas Mobilais Telefons” SIA darbība un spēja 

konkurēt varētu tikt ietekmēta tādā mērā, ka tā būtu spiesta atstāt mobilo elektronisko 

sakaru tirgu. Projekta daļēja īstenošana samazinās SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” 

savstarpējo konkurenci (tai skaitā konkurenci par pārklājumu un nodrošināto elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitāti, kas ir viens no būtiskākajiem konkurences elementiem, 

piesaistot galalietotājus), bet tas nedod iespēju likvidēt konkurenci lielā mobilo 

elektronisko sakaru tirgus daļā.  

94. Pieprasījumā norādītā visa radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošana radīs 

nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, un Regulators savā analīzē jau ir secinājis, ka šādā 

gadījumā Iesniedzēju norādītie ieguvumi neatsver sekas konkurencei kopumā. 

Vienlaicīgi norādāms, ka tas rada riskus turpmākai mobilo elektronisko sakaru tirgus 

attīstībai. Iesniedzēju aprēķinātie Projekta ieguvumi attiecas uz situāciju, ja Projekts tiek 

realizēts pilnā apjomā.  

*****.  

Papildus Regulators uzsver, ka Iesniedzēji 2021.gada 16.marta iesniegumā nav 

norādījuši, kādas potenciālās izmaksas šādā gadījumā varētu rasties galalietotājiem. Lai 

gan Regulators nevar būt pilnībā pārliecināts par Iesniedzēju aprēķinātajiem Projekta 

ieguvumiem, aprēķini ir veikti īstermiņā līdz 2025.gadam. Iesniedzēji nav Regulatoram 

iesnieguši ieguvumu aprēķinus ilgtermiņā, ka arī nav iesnieguši ieguvumu aprēķinus, kas 

salīdzinātu MORAN un MOCN realizāciju. Regulators uzskata, ka galalietotāju 

ieguvumi ir skatāmi ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā, kā arī jāapsver visu operatoru 

galalietotāji. Pastāvot izteikti nevienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, ilgtermiņā pastāv 

augsti konkurences kropļojuma riski, kas novestu pie galalietotāju ieguvumu 

samazināšanās. 

95. Regulators Ziņojuma 7.4.1.sadaļā konstatēja, ka šobrīd lielāko radiofrekvenču spektra 

joslas platumu izmanto “Latvijas Mobilais Telefons” SIA – 361 MHz, savukārt 

SIA “Tele2” – 272,4 MHz un SIA “BITE Latvija” – 354,2 MHz. SIA “Tele2” rīcībā ir 

vismazāk radiofrekvenču spektra, ja vērtē pēc radiofrekvenču spektra joslas platuma 

megahercos. Šāda situācija ir radusies, ņemot vērā vēsturiskos radiofrekvenču spektra 

 
44 Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 11.panta pirmā un otrā daļa. 
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lietošanas tiesību piešķīrumus, tai skaitā atbilstoši operatoru ienākšanai elektronisko 

sakaru tirgū. SIA “Tele2” rīcībā ir arī mazāk radiofrekvenču spektra, jo SIA “Tele2” 

nepiedalījās 2,3 GHz radiofrekvenču spektra izsolē 2012.gadā, neiegūstot 30 MHz platu 

joslu, kā arī atteicās no 5 MHz platas radiofrekvenču spektra joslas tiesību pagarināšanas 

1,9 GHz radiofrekvenču spektra diapazonā. Ņemot vērā, ka šobrīd SIA “Tele2” rīcībā ir 

mazāk radiofrekvenču spektra, apvienojot radiofrekvenču spektru Pieprasījumos prasītā 

apjomā, to būtu iespējams balansēt starp SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija”. Tomēr, 

balstoties uz taisnīguma, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principu, 

Regulators nepiekrīt Iesniedzēju veiktajiem aprēķiniem, secinot, ka Projekts sniedz 

vislielāko ieguldījumu līdzvērtīgākam un taisnīgākam spektra sadalījumam kopumā, jo 

Regulators nevar balstīties tikai uz radiofrekvenču spektra nelīdzsvarotību starp 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija”. Vienlaicīgi Regulators norāda, ka Iesniedzēju 

norādītie līdzsvarotības tabulas aprēķini Regulatora ieskatā nav izprotami, kā arī 

pārbaudāmi.  

96. Realizējot Projektu daļēji atļautā tālāknododamā radiofrekvenču spektra ietvaros, 

iespējams panākt vispārēju radiofrekvenču spektra balansu uz šo brīdi starp visiem tirgus 

dalībniekiem. Ziņojuma 8.1.sadaļā Regulators veica radiofrekvenču spektra 

koncentrācijas novēršanas mehānismu, veicot scenāriju modelēšanu un novēršot 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” noteicošo priekšrocību attiecībā pret “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA. Attiecībā uz atlikušo radiofrekvenču spektra nelīdzsvarotību 

(skatīt Ziņojuma 24.tabulu) pēc radiofrekvenču spektra tālāknodošanas atteikuma 3,6 

GHz joslā atšķirība starp SIA “Centuria”, proti, SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija”, un 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA ir 0,0325 kHz uz vienu SIM karti, kas nozīmē, ka 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija ir vairāk radiofrekvenču spektra, nevis mazāk, kā to 

norāda Iesniedzēji. Atlikusī radiofrekvenču spektra nelīdzsvarotība ir 114 MHz, kas 

veido 11,5% no kopējā visiem mobiliem operatoriem piešķirtā radiofrekvenču spektra 

apjoma (t.i., 987,6 MHz). Ņemot vērā, ka divreiz vairāk radiofrekvenču spektra var 

nodrošināt vairāk nekā divreiz lielāku datu pārraides ātrumu, Regulators veic nākamo 

scenārija modelēšanu, uzskatot, ka radiofrekvenču spektra koncentrācija būs novērsta un 

negatīva ietekme uz konkurenci samazināta, ja netiek atļauts tālāknodot radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības 3450 MHz – 3650 MHz; 3700 MHz – 3750 MHz; 1735,2 MHz 

– 1759,8 MHz/1830,2 MHz – 1854,8 MHz; 1760,0 MHz – 1785,0 MHz/1855,0 MHz – 

1880,0 MHz;903,3MHz – 904,1MHz/ 948,3MHz – 949,1MHz.  

97. Regulators paskaidro, ka, pieņemot šo lēmumu, Regulators neanulē nevienu no 

SIA “Tele2”, SIA “BITE Latvija” vai SIA “UNISTARS” piešķirtajām radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām, tai skaitā kura tālāknodošanu Regulators atsaka. Tās paliek 

mobilo operatoru individuālai lietošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators, 

pieņemot šo lēmumu, *****. Realizējot Projektu daļēji, nav iespējams radīt “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA konkurences priekšrocības, jo “Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

neiegūst papildu radiofrekvenču spektru. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA darbojas 

individuāli. Savukārt Iesniedzējiem ir būtiska konkurences priekšrocība attiecībā uz 

kopīga RAN izvēršanu, kāda “Latvijas Mobilais Telefons” SIA nerodas. Turklāt 

Iesniedzēji var gūt labumu attiecībā uz to radiofrekvenču spektru, kuru Regulators atļauj 

tālāknodot SIA “Centuria”, jo divreiz lielāks radiofrekvenču spektrs var nodrošināt vairāk 

nekā divreiz lielāku datu pārraides ātrumu. Turklāt Iesniedzēji kopīgi varēs izmantot 2G, 

3G un 4G radiofrekvenču spektru, kuru Regulators ir atļāvis tālāknodot 5G un nākamo 

paaudžu vajadzībām. 

98. Regulators piekrīt Iesniedzēju paustajai nostājai, ka Lietošanas tiesību analīze ir viens no 

vairākiem konkurences izvērtējuma elementiem, kā tas ir Regulatora veiktajā analīzē. 

Līdz ar to Regulators nepiekrīt Iesniedzējiem, ka Regulators apgalvo, ka svarīgākais 
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konkurences priekšnosacījums Latvijas Republikas mobilo elektronisko sakaru tirgū ir 

radiofrekvenču spektra apjoms uz vienu SIM karti, kas pieder katram operatoram kopumā 

un katrā radiofrekvenču spektra joslā. Regulators paskaidro, ka tas veica ieguvumu un 

risku vērtējumu un secināja, ka radiofrekvenču spektrs ir viens no risku analīzes 

vērtējuma aspektiem, kas ir būtisks. 

99. Atbilstoši Regulatora rīcībā esošajai informācijai Latvijas Republikā aktīvo SIM karšu 

skaits, balstoties uz kurām tiek nodrošināts M2M pakalpojums, nav 700 000, bet gan 

daudz mazāks, t.i., *****. Regulators radiofrekvenču spektra koncentrācijas novēršanas 

aprēķinos iekļāva tās aktīvās SIM kartes, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošināšanai un kurām nepieciešams radiofrekvenču spektrs. M2M ir 

viens no tiem pakalpojumiem, kura nodrošināšanai ir nepieciešams radiofrekvenču 

spektrs. Regulatoram nav pamata radiofrekvenču spektra koncentrācijas novēršanas 

mehānisma aprēķinos neiekļaut tos pakalpojumus, kuru nodrošināšanai ir nepieciešama 

maza jauda vai to nodrošinājumam nepieciešami zemi datu pārraides ātrumi. Pat ja 

Regulators radiofrekvenču spektra koncentrācijas novēršanas mehānisma aprēķinos 

neiekļautu aktīvās SIM kartes, balstoties uz kurām tiek nodrošināts M2M pakalpojums, 

tad tam vajadzētu izslēgt arī SIM kartes, kas nodrošina citus zemas jaudas pakalpojumus, 

piemēram, balss telefonijas pakalpojumu. Regulators uzskata, ka šāda pieeja nav 

pamatota. Kaut gan Regulators pagaidām neprognozē plašu pielietojumu tuvākā nākotnē, 

jāņem vērā, ka, ieviešot 5G, var parādīties pakalpojumi, kuriem nepieciešami arī lieli datu 

pārraides ātrumi, t.i., kritiskās IoT lietojumprogrammas, piemēram, attālinātai ķirurģijai 

un automatizētiem transportlīdzekļiem būs nepieciešama augstas uzticamības un zema 

latentuma savienojamība45.  

100. Iesniedzēji piedāvā veikt aprēķinus par radiofrekvenču spektra pieejamību katram 

elektronisko sakaru komersantam uz abonentu, nevis SIM karti. Saskaņā ar Elektronisko 

sakaru likuma 1.panta 2.punktu abonents ir fiziskā vai juridiskā persona, kas ir noslēgusi 

līgumu ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju par konkrētu elektronisko sakaru 

pakalpojumu saņemšanu. Regulators paskaidro, ka vienam abonentam var būt vairākas 

SIM kartes un tieši SIM kartes izmantošana rada radiofrekvenču resursa patēriņu. Tāpēc 

radiofrekvenču spektra koncentrācijas novēršanas mehānisma aprēķinos piemērotāks 

rādītājs ir aktīvo SIM karšu skaits, jo abonentu skaits neatspoguļo situāciju par patieso 

pakalpojumu lietojumu. Pretēji Iesniedzēju norādītajam elektronisko sakaru nozarē 

abonentu skaits nav visbiežāk izmantotais kritērijs tirgus daļu salīdzinājumam, bet gan 

aktīvo SIM karšu skaits. 2020.gada jūnija BEREC dokuments (BoR (20) 97) 

“Savienojumu pabeigšanas tarifi Eiropas līmenī, Janvāris 2020”, uz kuru atsaucas 

Iesniedzēji savā 2021.gada 16.marta iesniegumā, attiecas tikai uz balss telefoniju. Turklāt 

šī dokumenta 14.lpp. ir sniegts izmantotā termina “mobilie abonenti” skaidrojums, kas ir 

aktīvās SIM kartes. Regulators uzskata, ka radiofrekvenču spektra joslas platums uz 

aktīvo SIM karti ir labākais pieejamais rādītājs, lai veiktu radiofrekvenču spektra 

koncentrācijas novēršanas mehānisma aprēķinus, un, ņemot vērā iepriekš minēto, 

Regulators nemaina tā pieeju. 

101.  Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Regulators secina, ka līdzvērtīgus konkurences 

apstākļus var saglabāt, tālāknododot SIA “Centuria” šādu radiofrekvenču spektra joslu 

lietošanas tiesības: 

101.1. SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības: 

101.1.1. 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 862,0 MHz; 

101.1.2. 904,2 MHz – 914,0 MHz/949,2 MHz – 959,0 MHz; 

 
45 2018.gada 23.oktobra OECD documents “IoT mērījumi un lietojumprogrammas” 

(DSTI/CDEP/CISP/MADE(2017)1/FINAL). 
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101.1.3. 914,0MHz – 915,0MHz/959,0MHz – 960,0MHz; 

101.1.4. 1960 MHz – 1980 MHz/2150 MHz – 2170 MHz; 

101.1.5. 2520 MHz – 2540 MHz/2640 MHz – 2660 MHz; 

101.2. SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības: 

101.2.1. 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz; 

101.2.2. 880,2MHz – 889,8 MHz; 

101.2.3. 925,2 MHz – 934,8 MHz; 

101.2.4. 1900 MHz – 1905 MHz; 

101.2.5. 1940 MHz – 1960 MHz; 

101.2.6. 2130 MHz – 2150 MHz; 

101.2.7. 2330 MHz – 2360 MHz;  

101.2.8. 2540 MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz. 

102. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vērtē Regulatora lēmumos noteiktos šādus 

tālāknodošanas nosacījumus: 

102.1. aizliegums tālāknodot citam izsoles uzvarētājam radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības: 

102.1.1. radiofrekvenču spektra josla 791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 

MHz. SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir vienas izsoles uzvarētājas. 

SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 

MHz – 962,0 MHz lietošanas tiesības un SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču 

spektra joslas 791 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas 

tiesības nevar tālāknodot citam izsoles uzvarētājam;  

102.1.2. radiofrekvenču josla 2300 MHz – 2360 MHz. SIA “BITE Latvija” nevar 

tālāknodot radiofrekvenču spektra joslas 2330 MHz – 2360 MHz lietošanas 

tiesības citam izsoles uzvarētājam, kas ir ieguvis radiofrekvenču spektra joslas 

2300 MHz – 2360 MHz lietošanas tiesības. SIA “Tele2” nav šīs izsoles 

uzvarētāja; 

102.1.3. radiofrekvenču spektra josla 2500 MHz – 2690 MHz. SIA “Tele2” un 

SIA “BITE Latvija” ir vienas izsoles uzvarētājas. SIA “BITE Latvija” 

radiofrekvenču spektra joslas 2540 MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz 

un SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas 2520 MHz – 2540 MHz/2640 

MHz – 2600 MHz nevar tālāknodot citam izsoles uzvarētājam; 

102.2. aizliegums tālāknodot cita izsoles uzvarētāja saistītajam komersantam: 

radiofrekvenču spektra joslas 791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz. 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir vienas izsoles uzvarētājas. SIA “Tele2” 

radiofrekvenču spektra joslas 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 962,0 MHz 

lietošanas tiesības un SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču spektra joslas 791,0 MHz 

– 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesības nevar tālāknodot SIA 

“BITE Latvija” un SIA “Tele2” saistītajam komersantam Koncernu likuma 

izpratnē; 

102.3. tālāknodošanas nosacījumi attiecībā uz SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesībām. SIA “Tele2” var tālāknodot tikai tādam 

elektronisko sakaru komersantam, kurš atbilst šādiem kritērijiem: 

102.3.1. tam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču 

spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā kopā ar šīm tālāknodotām 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām kopsummā nepārsniedz 100 MHz 

platumu;  

102.3.2. tas nav saistītais komersants Koncernu likuma izpratnē tādam elektronisko 

sakaru komersantam vai komersantiem, kuriem piešķirtās radiofrekvenču 
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spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 

MHz diapazonā kopā ar šīm tālāknodotām radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām kopsummā nepārsniedz 100 MHz platumu. 

103. Pieprasījumos ir lūgts tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

SIA “Centuria”. Līdz ar to Regulators vērtē, vai SIA “Centuria” ir tiesīga tālāknodošanas 

veidā saņemt Pieprasījumā norādītās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, t.i., vai 

nav konstatējumi Regulatora lēmumos noteiktie tālāknodošanas ierobežojumi. SIA 

“Centuria” ir reģistrēta Regulatora uzturētajā elektronisko sakaru komersantu sarakstā 

2020.gada 28.jūlijā. Tādējādi SIA “Centuria” kā elektronisko sakaru komersants ir 

reģistrēta nesen, tā nav piedalījusies Regulatora rīkotajās izsolēs radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību iegūšanai, līdz ar to SIA “Centuria” nav nevienas izsoles uzvarētāja. 

Iepriekš Regulatora lēmumos noteiktais tālāknodošanas ierobežojumu mērķis bija novērst 

radiofrekvenču spektra koncentrēšanās iespēju viena elektronisko sakaru komersanta 

rīcībā, kuram tālāknodošanas rezultātā tiktu pilnībā nodotas radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības, kuras turpinātu izmantot tikai šis konkrētais elektronisko sakaru 

komersants – tālāksaņēmējs. Šāda situācija, neapšaubāmi, radītu radiofrekvenču spektra 

koncentrāciju, ko Regulators ar tālāknodošanas aizliegumiem ir ierobežojis. Iesniedzēji 

savā Pieprasījumā un Papildmateriālos ir uzsvēruši, ka konkrētā Projekta ietvaros 

radiofrekvenču spektra kopīga izmantošana nav iespējama bez tā tālāknodošanas, proti, 

nepastāv cits risinājums, kā realizēt radiofrekvenču spektra kopīgu izmantošanu. Līdz ar 

to Regulatora ieskatā pastāv atšķirība, ja radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiek 

tālāknodotas viena komersanta rīcībā un viņš to izmanto viens pats vai ja radiofrekvenču 

spektra resursus vienlaicīgi izmanto vairāki elektronisko sakaru komersanti – SIA 

“Centuria”, SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija”. Šādā gadījumā jāņem vērā arī apstāklis, 

ka pieaugs galalietotāju skaits, kuriem elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai 

tiks izmantotas kopīgi izmantojamās radiofrekvenču spektru joslas. Papildus Regulators 

vērš uzmanību, ka Projekta ietekmes uz konkurenci izvērtēšanas ietvaros Ziņojuma 

8.1.sadaļā Regulators veica radiofrekvenču spektra koncentrācijas novēršanas 

mehānismu, kā rezultātā ir secināts, ka tālāknodošanai atļautajās spektra joslās nerodas 

koncentrācija. Tāpat arī norādāms, ka atbilstoši Projektam un SIA “Centuria” dibināšanas 

mērķim SIA “Centuria” nesniegs elektronisko sakaru pakalpojumus mazumtirdzniecībā 

un nebūs konkurents nevienam no esošajiem elektronisko sakaru komersantiem. Saskaņā 

ar Pieprasījumos un Papildmateriālos sniegto informāciju SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija” mazumtirdzniecības līmenī turpinās konkurēt savā starpā un sadarbība Projekta 

ietvaros notiks starp SIA “Tele2” un SIA “Centuria”, kā arī starp SIA “BITE Latvija” un 

SIA “Centuria”, nevis starp SIA “BITE Latvija” un SIA “Tele2”. Līdz ar to Regulators 

nekonstatē Regulatora lēmumos noteiktos tālāknodošanas ierobežojumus (šā lēmuma 

secinājuma daļas 102.1.apakšpunkts) attiecībā uz SIA “Centuria”. 

104. Saskaņā ar Koncernu likuma 2.panta pirmo daļu koncerns ir valdošā uzņēmuma un vienas 

vai vairāku atkarīgo sabiedrību kopums. Jēdziens “koncerns” tiek attiecināts uz jebkuru 

kapitālsabiedrību, kura atrodas viena valdošā uzņēmuma ietekmē.46 Turklāt Koncernu 

likuma 2.panta trešā daļa noteic, ka atkarīgā sabiedrība ir valdošā uzņēmuma izšķirošajā 

ietekmē esoša sabiedrība, kas atrodas Latvijā. Atkarīgā sabiedrība vienlaikus var atrasties 

vairāku valdošo uzņēmumu izšķirošajā ietekmē. 

 
46 Grīnberga, I. Vai pastāv ierobežotās atbildības robežas attiecībā uz kapitālsabiedrību daļu īpašniekiem. Jurista 

Vārds, 08.09.2020. Nr. 36 (1146), 13.lpp. 
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105. Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieejamo informāciju komercreģistrā 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” katrai pieder 50 procenti SIA “Centuria” kapitāldaļu. 

Pieprasījumā Nr.1 un Pieprasījumā Nr.2 ir norādīts, lai gan SIA “Tele2”, gan SIA “BITE 

Latvija” katrai pieder 50 procenti SIA “Centuria” kapitāldaļu un balsstiesību, SIA 

“Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir un paliek neatkarīgi, nesaistīti saimnieciskās darbības 

veicēji, kas savstarpēji konkurē elektronisko sakaru tirgū. 

106. SIA “Centuria” Statūtu 6.2.apakšpunktā ir noteikts, ka padomē ir seši locekļi. Padome no 

saviem locekļiem ievēlē padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku. 

Pieprasījumā Nr.1 un Pieprasījumā Nr.2 ir sniegta papildu informācija, proti, padome 

sastāv no sešiem locekļiem, kurus vienādā skaitā ir iecēlusi SIA “Tele2” un SIA “BITE 

Latvija”. Regulators, vērtējot Pieprasījumā Nr.1 un Pieprasījumā Nr.2 sniegto 

informāciju par SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” balsstiesībām, secina, ka SIA 

“Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir vienlīdzīgs balsstiesību skaits. Ne SIA “Tele2”, ne SIA 

“BITE Latvija” nav ieguvušas balsstiesību vairākumu, tādējādi neizpildot Koncernu 

likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto. 

107. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators secina, ka šā lēmuma secinājuma daļas 

102.punktā minētie tālāknodošanas nosacījumi nav attiecināmi uz šādām radiofrekvenču 

spektra joslām: 

107.1. SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības: 

107.1.1. 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 962,0 MHz; 

107.1.2. 2520 MHz – 2540 MHz/2640 MHz – 2660 MHz; 

107.1.3. 3550 MHz – 3600 MHz. 

107.2. SIA “BITE Latvija” radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības: 

107.2.1. 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz; 

107.2.2. 2330 MHz – 2360MHz; 

107.2.3.  2540 MHz – 2560 MHz/2660 MHz – 2680 MHz. 

108. Regulators ir pētījis Ziemeļvalstu praksi (skatīt Ziņojuma 6.5. un 6.6.sadaļu) attiecībā uz 

Iesniedzēju norādītajiem apsvērumiem, kuros norādīta šo valstu pozitīvā pieredze saistībā 

ar radiofrekvenču spektru kopīgu izmantošanu tajās. Regulatora ieskatā Iesniedzēju 

apsvērumi ne vienmēr ir piemērojami Latvijas Republikā esošo atšķirīgo tirgus un 

ģeogrāfisko apstākļu dēļ. Ņemot vērā Ziņojuma 3.punktā minēto, radiofrekvenču spektra 

apjoms uz vienu iedzīvotāju vai vienu aktīvo SIM karti ir daudz lielāks nekā Dānijā, 

Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā, kas atļauj vieglāk plānot mobilo tīklu un nodrošināt 

augstu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti. Vienīgais izņēmums attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra apjomu uz vienu iedzīvotāju vai uz vienu aktīvu SIM karti var būt 

Islande, kuras specifiskie klimatiskie un ģeogrāfiskie apstākļi būtiski atšķiras no Baltijas 

reģiona, līdz ar to pastāvot pamatotiem iemesliem nodrošināt radiofrekvenču spektra 

kopīgu izmantošanu. 

109. Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punkts noteic, ka ir jānodrošina ierobežoto resursu 

racionāla un efektīva izmantošana elektronisko sakaru nozarē. Regulatoram, ņemot vērā 

Administratīvā procesa likuma 10.pantā noteikto tiesiskās paļāvības principu, ir 

jānodrošina, ka tālāknododamajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām tiek 

izpildīti iepriekš noteiktie specifiskie lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu, tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru 

likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteiktos Elektronisko sakaru likuma mērķus. Līdz 

ar to Regulatoram ir jānosaka, ja Pieprasījumā norādītās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības netiks izmantotas atbilstoši Regulatora noteiktajiem termiņiem un 

apjomam, Regulators var lemt par SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” piešķirto 

Pieprasījumā norādīto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību anulēšanu un ar šo 



 

54 

lēmumu atļautās tālāknodošanas atcelšanu. Tādējādi šīs anulētās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības varēs piešķirt citam elektronisko sakaru komersantam, lai tas veicinātu 

konkurences attīstību elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanā, veicinātu elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas un 

elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību un sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumus 

galalietotājiem. 

110.  Regulatoram, atļaujot Iesniedzējiem tālāknodot Pieprasījumā norādītās radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības SIA “Centuria”, ir jānosaka specifiskie lietošanas tiesību 

nosacījumi – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu – šādu 

apsvērumu dēļ: 

110.1. saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 1.panta 16.punktu, 47.panta piekto daļu un 

Noteikumu Nr.143 2.10.apakšpunktu Pieprasījumā norādītās radiofrekvenču 

spektra joslas ir radiofrekvenču spektra joslas, kuras efektīvas izmantošanas labad 

ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 

elektronisko sakaru nozarē; 

110.2. SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” ir noteikti specifiski lietošanas tiesību 

nosacījumi, kas ir jāizpilda, izmantojot Pieprasījumā norādītās radiofrekvenču 

spektra joslas; 

110.3. lai nodrošinātu, ka tālāknodotās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiek 

izmantotas; 

110.4. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 

1.punktā, – veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko 

sakaru pakalpojumu attīstību; 

110.5. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 

2.punktā, – veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanā 

un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā; 

110.6. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir notikts šā likuma 2.panta 

5.punktā, – nodrošināt ierobežoto resursu racionālu un efektīvu izmantošanu 

elektronisko sakaru nozarē; 

110.7. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas noteikts šā likuma 2.panta 

6.punktā, – nodrošināt valsts lietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu 

aizsardzību. 

111. Regulators, nosakot apjomu un termiņus specifiskajiem lietošanas tiesību nosacījumiem, 

ņem vērā iepriekš noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, kādi ir noteikti 

SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija”.  

112. Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmuma “Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 81.punkts noteic, ka par tālāknodoto radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam 

iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un šo noteikumu un citu 

pienākumu un saistību izpildi atbild elektronisko sakaru komersants, kuram Regulatora 

noteiktajā kārtībā ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, ja netiek izpildīti specifiskie lietošanas tiesību nosacījumi, atbildība ir 

tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības, t.i., SIA “BITE Latvija” un SIA “Tele2”. Ja netiks izpildīti ar šo 

lēmumu noteiktie specifiskie lietošanas tiesību nosacījumi, Regulators varēs lemt par 

piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu un ar šo lēmumu atļautās 

tālāknodošanas atcelšanu, ja ar šo lēmumu noteiktie specifiskie radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību nosacījumi netiks izpildīti. 

113. Lai veicinātu konkurenci elektronisko sakaru nozarē, ņemot vērā Elektronisko sakaru 

likuma 2.panta 5.punktā noteikto Elektronisko sakaru likuma mērķi – nodrošināt 
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ierobežoto resursu racionālu un efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē –, kā 

arī ievērojot Elektronisko sakaru likuma 47.panta septītās daļas 4.punktu, ir samērīgi un 

lietderīgi atļaut SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” tālāknodot SIA “Centuria” 

Pieprasījumā norādīto un šā lēmuma secinājuma daļas 101.punktā minēto radiofrekvenču 

spektra joslu lietošanas tiesības uz tādu pašu termiņu, kā tika noteikts SIA “Tele2” un 

SIA “BITE Latvija”, – no 2021.gada 31.marta. 

114. Saskaņā ar šā lēmuma konstatējuma daļas 2.2.3., 2.4.5., 2.6.3., 4.2.3., 4.3.3., 4.6.3., 4.7.3. 

un 4.8.3.apakšpunktu Pieprasījumos norādītajām radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām tika noteikti specifiski lietošanas tiesību nosacījumi, kurus jāturpina izpildīt pēc 

šā lēmuma pieņemšanas.  

115. Saskaņā ar šā lēmuma konstatējuma daļas 2.7.4., 4.9.4. un 4.10.4.apakšpunktu 

Pieprasījumos norādītajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām tika noteikti 

specifiski lietošanas tiesību nosacījumi. Lai samazinātu birokrātisko slogu, Regulatora 

ieskatā nav lietderīgi šīs specifiskās lietošanas tiesības turpināt izpildīt SIA “Centuria”, 

jo atskaitē prasīto informāciju Regulators var saņemt no valsts akciju sabiedrības 

“Elektroniskie sakari”. 

116. Ņemot vērā iepriekš minēto, tālāknododamajām radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām jānosaka šādi specifiski radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumi: 

116.1. laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 2030.gada 28.jūnijam katru gadu uz 

1.februāri katrā radiofrekvenču spektra joslā: 

116.1.1. 880,2 MHz – 889,8 MHz un 925,2 MHz – 934,8 MHz ir jābūt spēkā vismaz 

377 valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas 

atļaujām; 

116.1.2. 1940 MHz – 1960 MHz un 2130 MHz – 2150 MHz ir jābūt spēkā vismaz 

171 valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas 

atļaujai; 

116.2. laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 2026.gada 28.februārim katru gadu uz 

1.februāri katrā radiofrekvenču spektra joslā 904,2 MHz – 914,0 MHz un 949,2 

MHz – 959,0 MHz ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtām vismaz 618 Lietošanas atļaujām; 

116.3. laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 2026.gada 28.februārim katru gadu uz 

1.februāri katrā radiofrekvenču spektra joslā 914 MHz – 915,0 MHz un 959 MHz – 

960 MHz ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām 

vismaz 824 Lietošanas atļaujām; 

116.4. laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 2030.gada 28.jūnijam katru gadu uz 

1.februāri radiofrekvenču spektra joslā 1900 MHz – 1905 MHz ir jābūt spēkā 

vismaz vienai valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas 

atļaujai katrā pilsētā, kurā saskaņā ar oficiāli publicēto aktuālo informāciju ir vairāk 

nekā 20 000 (divdesmit tūkstoši) pastāvīgo iedzīvotāju; 

116.5. laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 2027.gada 31.decembrim katru gadu uz 

1.februāri katrā radiofrekvenču spektra joslā 1960 MHz – 1980 MHz un 2150 MHz 

– 2170 MHz ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām 

vismaz 245 Lietošanas atļaujām.  

117. Atbildot uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA 2021.gada 23.marta vēstulē Nr.462/JN un 

LIKTA 2021.gada 23.marta vēstulē Nr.2021/03-08 paustajiem viedokļiem, Regulators 

vērš uzmanību, ka: 

117.1. Regulators 2021.gada 18.martā savā tīmekļvietnē publiskoja lēmuma projektu un 

Ziņojumu, kas nav uzskatāms par publisko konsultāciju Regulatora 2011.gada 

24.augusta lēmuma Nr.1/20 “Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus 

dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē” izpratnē. Regulators lēmuma projektu 
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un Ziņojumu publiskoja pirms tā izskatīšanas padomes sēdē, lai nodrošinātu savas 

darbības atklātumu un informētu sabiedrību par Regulatora plānoto darbību. 

Regulatora rīcībā ir pietiekama informācija un fakti, lai pieņemtu šo lēmumu. 

Tādējādi Regulatoram nav pamata pagarināt šā lēmuma pieņemšanas termiņu;  

117.2. saskaņā ar šā lēmuma konstatējuma daļas 29.2.apakšpunktu Regulators ir veicis 

precizējumus Ziņojuma 9.sadaļā, norādot, ka apskatāmais ģeogrāfiskais tirgus ir 

Latvijas Republika. Papildus Regulators vērš uzmanību, ka tas nepiekrīt “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA paustajam iebildumam, ka Regulators, izvērtējot 

Pieprasījumus, nav analizējis, kā un vai tiek līdzsvaroti dažādi normatīvajos aktos 

noteiktie Regulatora uzdevumi un mērķi – investīciju veicināšana, galalietotāju 

izvēle, pakalpojumu dažādība, konkurences veicināšana, pakalpojumu kvalitāte 

u.c. apsvērumi. Regulators norāda, ka iepriekš minētie aspekti ir analizēti gan 

Ziņojumā, gan arī lēmuma projektā un Regulatora apsvērumi, kas saistīti ar šā 

lēmuma konstatējuma daļas 29.2. un 29.3.apakšpunktā minēto, jau ir iekļauti šā 

lēmuma secinājuma daļas 33.–79.punktā un Ziņojuma 7.3., 7.4. un 10.nodaļā; 

117.3.  šā lēmuma konstatējuma daļas 29.4.apakšpunktā minētie apsvērumi ir izskatīti un 

jau iekļauti šā lēmuma secinājuma daļas 103.–106.punktā.  

118.  Regulators ir izvērtējis valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" 2021.gada 

23.marta vēstuli Nr.2.1-1.3/356 (šā lēmuma konstatējuma daļas 30.punkts). Regulators 

secina, ka valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” par sniegtajiem publiskajiem 

maksas pakalpojumiem iekasē maksu Ministra kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā47, 

t.i., piemērošanas kārtībai un apjomiem ir jābūt noteiktiem Cenrādī. Cenrāža 13.punkts 

noteic, ka maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9.apakšpunktā minētajiem 

pakalpojumiem piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību spēkā stāšanās datuma. Valsts akciju 

sabiedrības “Elektroniskie sakari” lūgums ir saistīts nevis ar Regulatora lēmumu pēc 

būtības un Regulatora kompetenci, bet gan lai risinātu Cenrāža piemērošanas neskaidros 

jautājumus, kas savukārt ir valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” kompetencē. 

Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmajā daļā ir noteikta Regulatora kompetence 

pieņemt lēmumus par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, 

tālāknodošanu, anulēšanu un tiesību termiņa pagarināšanu. Tādējādi Elektronisko sakaru 

likumā ir atsevišķi izdalītas kategorijas “tālāknodošana” un “piešķiršana”, tomēr 

Regulatora kompetencē neietilpst pieņemt lēmumus par Cenrāža interpretāciju, 

elektromagnētiskās saderības maksājumiem un to maksātājiem.  

119. Regulators uzraudzīs šā lēmuma darbību un ietekmi elektronisko sakaru nozarē, kā arī 

vai neveidojas problēmas elektronisko sakaru tirgos un netiek ierobežota konkurences 

attīstība. Ņemot vērā tiesiskos un faktiskos apstākļus, piemēram normatīvo aktu 

regulējuma, tirgus situācijas izmaiņas un konkurences problēmas, Regulators var atcelt 

vai pārskatīt šo lēmumu un piemērojamos nosacījumus. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma 

Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 2., un 24., Regulatora 

2018.gada 7.jūnija lēmumu Nr.1/11 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanai izsoles kārtībā”, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2. un 

5.punktu, 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 31.daļu, 61.daļu un 

septītās daļas 2., 4. un 7.punktu, un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 6. un 9.punktu un otro daļu, Administratīvā procesa 

 
47 Elektronisko sakaru likuma 6.panta ceturtā daļa. 

https://likumi.lv/ta/id/302686#piel0
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likuma 4., 7., 8., 10., 13. 141.pantu, 55.panta 1.punktu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 2. un 

3.punktu, 64.panta otro daļu, un 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu, 70.panta trešo daļu, 

 

 

padome nolemj:  

 

1. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 811,0 MHz – 821,0 

MHz/852,0 MHz – 862,0 MHz un 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz 

lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2021.gada 31.marta 

līdz 2033.gada 30.jūnijam; 

 

2. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 904,2 MHz – 914,0 

MHz/949,2 MHz – 959,0 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 

teritorijā no 2021.gada 31.marta līdz 2026.gada 28.februārim; 

 

3. noteikt šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 

2026.gada 28.februārim katru gadu uz 1.februāri katrā šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā 

noteiktajā radiofrekvenču spektra joslā ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā 

“Elektroniskie sakari” saņemtām vismaz 618 Lietošanas atļaujām; 

 

4. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 914,0 MHz – 915,0 

MHz/959,0 MHz – 960,0 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 

teritorijā no 2021.gada 31.marta līdz 2026.gada 28.februārim; 

 

5. noteikt šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 

2026.gada 28.februārim katru gadu uz 1.februāri katrā šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā 

noteiktajā radiofrekvenču spektra joslā ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā 

“Elektroniskie sakari” saņemtām vismaz 767 Lietošanas atļaujām; 

 

6. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 1960 MHz – 1980 

MHz/2150 MHz – 2170 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 

teritorijā no 2021.gada 31.marta līdz 2027.gada 31.decembrim; 

 

7. noteikt šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 

2027.gada 31.decembrim katru gadu uz 1.februāri katrā šā lēmuma lemjošās daļas 

6.punktā noteiktajā radiofrekvenču spektra joslā ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā 

“Elektroniskie sakari” saņemtām vismaz 245 Lietošanas atļaujām; 

 

8. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 2520,0 MHz – 2540,0 

MHz/2640,0 MHz – 2660,0 MHz un 2540,0 MHz – 2560,0 MHz/2660,0 MHz – 2680,0 

MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2021.gada 

31.marta līdz 2028.gada 31.decembrim; 

 

9. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 880,2 MHz – 889,8 MHz 

un 925,2 MHz – 934,8 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 

teritorijā no 2021.gada 31.marta līdz 2030.gada 28.jūnijam; 
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10. noteikt šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 

2030.gada 28.jūnijam katru gadu uz 1.februāri katrā šā lēmuma lemjošās daļas 9.punktā 

noteiktajā radiofrekvenču spektra joslā  ir jābūt spēkā vismaz 377 valsts akciju sabiedrībā 

“Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

 

11. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 1900 MHz – 1905 MHz 

lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2021.gada 31.marta 

līdz 2030.gada 28.jūnijam; 

 

12. noteikt šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 

2030.gada 28.jūnijam katru gadu uz 1.februāri šā lēmuma lemjošās daļas 11.punktā 

noteiktajā radiofrekvenču spektra joslā ir jābūt spēkā vismaz vienai valsts akciju 

sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai katrā pilsētā, kurā saskaņā 

ar oficiāli publicēto aktuālo informāciju ir vairāk nekā 20 000 (divdesmit tūkstoši) 

pastāvīgo iedzīvotāju; 

 

13. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 1940,00 MHz – 1960,00 

MHz un 2130,00 MHz – 2150,00 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā no 2021.gada 31.marta līdz 2030.gada 28.jūnijam; 

 

14. noteikt šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 31.marta līdz 

2030.gada 28.jūnijam katru gadu uz 1.februāri katrā šā lēmuma lemjošās daļas 13.punktā 

noteiktajā radiofrekvenču spektra joslā ir jābūt spēkā vismaz 171 valsts akciju sabiedrībā 

“Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai; 

 

15. atļaut tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslas 2330,00 MHz – 2360,00 

MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2021.gada 

31.marta līdz 2027.gada 5.decembrim; 

 

16. atteikt tālāknodot SIA “Centuria” radiofrekvenču spektra joslu 903,3 MHz – 904,1 

MHz/948,3 MHz – 949,1 MHz, 1735,2 MHz – 1759,8 MHz/1830,2 MHz – 1854,8 MHz, 

1760 MHz – 1785 MHz, 1855 MHz – 1880 MHz, 3450 MHz – 3500 MHz, 3500 MHz – 

3550 MHz, 3550 MHz – 3600 MHz, 3600 MHz – 3650 MHz un 3700 MHz – 3750 MHz 

lietošanas tiesības; 

 

17. ja netiks uzsākta šā lēmuma lemjošās daļas 2., 4., 6., 9., 11., un 13.punktā noteikto 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana atbilstoši šā lēmuma lemjošās daļas 

3., 5., 7., 10., 12., un 14.punktā noteiktajam, Regulators var lemt par SIA “Tele2” un SIA 

“BITE Latvija” attiecīgo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu vai ar šo 

lēmumu atļautās tālāknodošanas atcelšanu. 
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Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

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

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 
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