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02. 04. 2020.   Nr. 29      

   (prot. Nr.15, 3.p) 

Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām valsts akciju sabiedrībai 

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

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

19.martā saņēma un izvērtēja valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003011203, juridiskā adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, LV-

1012 (turpmāk – AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”), 2020.gada 18.marta 

pieprasījumu Nr.30FAD.04-01/15/00/816 radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanai 

(turpmāk – Pieprasījums). 

   

Regulators konstatē  

 

1. AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Pieprasījumā lūdz anulēt radiofrekvenču 

spektra joslas 10,5 GHz diapazona 5.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikā. 

 

2. Regulators ar 2010.gada 6.oktobra lēmuma Nr.387 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”” lemjošās 

daļas 1.4.apakšpunktu piešķīra AS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā līdz 

2018.gada 25.februārim šādā radiofrekvenču spektra joslā – 10,5 GHz diapazona 

5.radiokanāls. 

 

3. Regulators ar 2018.gada 26.janvāra lēmuma Nr.19 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”” (turpmāk – 

Lēmums Nr.19) lemjošās daļas 4.punktu pagarināja no 2018.gada 26.februāra līdz 

2028.gada 25.februārim AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” radiofrekvenču 

spektra joslas 10,5 GHz diapazona 5.radiokanāla lietošanas tiesību termiņu 

komercdarbībai Latvijas Republikā. 

 

4. Regulators Lēmuma Nr.19 lemjošās daļas 5.punktā noteica AS “Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2018.gada 26.februāra līdz 
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2028.gada 25.februārim katru gadu uz 1.februāri šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā 

noteiktajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām AS “Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs” ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai 

vismaz vienai Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par 

radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām” 6.3. un 6.4.apakšpunktā noteiktai 

lietošanas atļaujai (turpmāk – Lietošanas atļauja). 

 

5. Regulators 2020.gada 2.martā saņēma valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” 

2020.gada 2.marta vēstuli Nr. 2.1-1.3/218 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

izmantošanu”, kurā valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” norāda, ka AS “Latvijas 

Valsts radio un televīzijas centrs” uz 2020.gada 1.februāri nav spēkā neviena Lietošanas 

atļauja radiofrekvenču spektra joslas 10,5 GHz diapazona 5.radiokanāla lietošanai. 

 

6. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu radiofrekvenču spektra 

izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības. Regulators nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana. 

 

7. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta trešās daļas 1.punktu elektronisko sakaru 

komersants komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

pieprasījumu iesniedz Regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā. Regulators 

pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām izskata sešu nedēļu laikā no 

pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 

8. Saskaņā ar Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām” 2.punktu elektronisko sakaru komersants, lai anulētu 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz precīzi un pilnībā aizpildītu 

rakstveida pieprasījuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. 

 

9. AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts 

attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet Regulatora padomes sēdē nepiedalījās.  

 

Regulators secina 

 

1.   AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Pieprasījumu ir iesniegusi atbilstoši 

Noteikumu 2.punktam, kas noteic, ka elektronisko sakaru komersants, lai anulētu 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz precīzi un pilnībā aizpildītu 

rakstveida pieprasījuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. 

2.   Ņemot vērā iepriekš minēto, AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Pieprasījumā 

izteikto lūgumu, Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu, 

AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Pieprasījums ir apmierināms, nosakot, ka 

Pieprasījumā norādītās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiek anulētas no 

2020.gada 3.aprīļa un tiek atcelts Lēmuma Nr.19 lemjošās daļas 4. un 5.punkts.  

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma 

Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 2. un 21.punktu, 

pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās 

daļas 1.punktu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta pirmo daļu, 
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9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 

56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 65.panta trešo daļu, 70.panta trešo 

daļu, 

 

padome nolemj:  

 

1. anulēt no 2020.gada 3.aprīļa AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

radiofrekvenču spektra joslas 10,5 GHz diapazona 5.radiokanāla lietošanas tiesības 

komercdarbībai Latvijas Republikā; 

2. atcelt no 2020.gada 3.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2018.gada 26.janvāra lēmuma Nr.19 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 

valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”” lemjošās daļas 

4. un 5.punktu. 

 

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. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


