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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas 

sanāksme 

par priekšlikumu un komentāru apkopojumu par precizēto konsultāciju dokumentu 

par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz– 733MHz/738 MHz 

– 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

un 

lēmuma projektu par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 

733MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai  

 

Protokols 

Rīgā 

2021.gada 30.augustā  Nr.3 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 

Regulators) pārstāvis. 

 

Piedalījās: 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāvis; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve;  

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve;  

V.Uzvārds, SIA “Tele2” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Tele2” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Tele2” pārstāvis; 

V.Uzvārds, “Latvijas Mobilais Telefons” SIA pārstāvis; 

V.Uzvārds, “Latvijas Mobilais Telefons” SIA pārstāve; 

V.Uzvārds, SIA “BITE Latvija” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “BITE Latvija” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “BITE Latvija” pārstāve; 

V.Uzvārds, SIA “Huawei Technologies Latvia”pārstāve; 

V.Uzvārds, ZAB “COBALT” pārstāve; 

V.Uzvārds, Satiksmes ministrijas pārstāve; 

V.Uzvārds, Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pārstāvis; 

V.Uzvārds, Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pārstāvis. 
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Protokolē:  

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve. 

 

Sanāksme sākas plkst. 14.00. 

Sanāksme tiek organizēta attālināti tiešsaistes režīmā ar lietojumprogrammas 

“Microsoft Teams meeting” programmnodrošinājumu. 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību.  

2. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un komentāri par 

priekšlikumu un komentāru apkopojumu par precizēto konsultāciju dokumentu 

par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz– 

733MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai (turpmāk – 

konsultāciju dokuments) un lēmuma projektu par izsoles izsludināšanu 

radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733MHz/738 MHz – 788 MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai (turpmāk – lēmuma projekts). 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par 

sanāksmes norises kārtību un mērķi precizēt iepriekš Regulatorā saņemtos viedokļus 

par konsultāciju dokumentu un lēmuma projektu. Tiek atkārtoti uzskaitīti galvenie 

radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733MHz/738 MHz – 788 MHz plānotās 

izsoles nosacījumi attiecībā uz priekšmetu sadalījumu un to iegūšanu, bāzes staciju 

izbūvi, sākumcenas apmēru, kā arī tiek informēts, ka izsoles norise provizoriski tiek 

plānota 2021.gada oktobrī. 

Regulatora pārstāvis pēc sanāksmes dalībnieku piekrišanas uzsāk sanāksmes ierakstu.  

 

2. Dalībnieku komentāri par konsultāciju dokumentu un lēmuma projektu  

 

SIA “Tele2” pārstāvis sniedz šādus komentārus (protokola pielikumā rakstiski izteikts 

SIA “Tele2” viedoklis): 

1. ņemot vērā esošos ierobežojumus, aicina izvērtēt pamatjoslu lietošanas uzsākšanas 

termiņu. Tiek piedāvāts priekšlikums pagarināt šo termiņu līdz 2022.gada 

1.jūlijam, attiecīgi atliekot visu saistību termiņus par līdzvērtīgu laika posmu. 

Tāpat tiek norādīts, ka līdzīgi ir arī ar papildjoslu lietošanas uzsākšanas termiņu un 

tas būtu jānosaka ne ātrāka kā 2027.gada 1.janvāris. Tas tiek pamatots ar to, ka 
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tirgū šobrīd nav un vēl arī tuvākajā laikā nebūs pieejamas tehniskās iekārtas un 

infrastruktūra šo papildjoslu izmantošanai; 

2. norāda, ka konsultāciju dokumentā un lēmuma projektā minētais “saistīto 

komersantu” definējums neko nerisina, jo pastāv iespēja arī starp grupas 

uzņēmumiem netiešā veidā būt saistītiem uzņēmumiem, līdz ar to rodot iespēju 

piedalīties izsolē. Lai to nepieļautu un sasniegtu reālu saistīto komersantu 

piedalīšanās aizlieguma mērķi, piedāvā gan tieši, gan netieši saistītiem 

komersantiem noteikt šādu ierobežojumu – viena komersanta dalība otrā vismaz 

5% apmērā;  

3. būtiski iebilst pret lēmuma projekta secinājumu daļas 10.punktu - radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību kopīgas izmantošanas nosacījumu. Norāda, ka tas ir 

nepamatoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvas 

(ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi kontekstā. Aicina 

no lēmuma projekta to izslēgt; 

4. ierosina par to maksājuma daļu, kas būs lielāka par drošības naudas iemaksu, 

noteikt, ka norēķinu var veikt vismaz astoņu mēnešu periodā. 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA pārstāvis sniedz šādus komentārus (protokola 

pielikumā rakstiski izteikts “Latvijas Mobilais Telefons” SIA viedoklis): 

1. norāda, ka konsultāciju dokuments ir turpinājums pirmreizējai konsultācijai, kas 

notika 2020.gada maijā. Šajā laika periodā ir notikušas būtiskas pārmaiņas 

elektronisko sakaru tirgū, kur divi mobilo elektronisko sakaru operatori ir 

izveidojuši trešo uzņēmumu SIA “Centuria” kopīga elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšanas nolūkā. Šāda darbība ir radījusi lielu elektronisko sakaru tirgus 

“šūpošanu”, bet lēmuma projektā šajā sakarā nekādas būtiskas redakcionālas 

izmaiņas nav ieviestas, izņemot vienu punktu, kas noteic “saistīto komersantu” 

aizliegumu piedalīties izsolē. Lai arī ir noprotams, ka “saistīto komersantu” 

definīcija ir radīta ar nolūku ierobežot SIA “Centuria” dalību izsolē, tomēr 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA ieskatā tas nav veiksmīgs risinājums. Piedāvā 

lēmuma projektā noteikt, ka komersants, kas ir izveidots ar nolūku nodrošināt cita 

komersanta elektronisko sakaru tīklu, izsolē piedalīties nevar; 

2. atkārtoti vērš uzmanību, ka sākumcenas apmērs salīdzinājumā ar citām 

iepriekšējām izsolēm ir pārāk augsts. Piedāvā pamatjoslas sākumcenas apmēru 

noteikt 500 000 euro apmērā. Savukārt attiecībā uz papildjoslām piekrīt SIA 

“Tele2” pārstāvja paustajam viedoklim, ka šobrīd un arī tuvākajos gados tirgū nav 

pieejama tehniskās iekārtas šo joslu darbības nodrošināšanai. Tāpat arī norāda, ka 

metodoloģija papildjoslas cenas aprēķinam ir neprecīza, jo šī josla ir paredzēta tikai 

SDL (lejuplīnijas) režīmam. Līdz ar to šo joslu sākumcena būtu nosakāma aptuveni 

divas reizes mazāka. Papildus norāda, ka nepieciešams papildjoslu izmantošanas 

termiņu atlikt par trīs gadiem, jo nav lietderīgi investēt infrastruktūras attīstībā, ja 

nav iespējams nodrošināt pakalpojumus un gūt peļņu; 

3. par elektronisko sakaru tīkla izvēršanas nosacījumiem – ja Regulators noteic trīs 

kilometru kritērijus bāzes staciju uzstādīšanai no autoceļa “Via Baltica”, tādā 

gadījumā lēmuma projektā būtu arī jānosaka konkrēti ceļu apraksti vai precīzas 
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koordinātes. Tas ir saistīts ar to, ka šie autoceļi nepārtraukti tiek pārbūvēti. 

Gadījumā, ja šobrīd tiktu uzbūvētas bāzes stacijas, ir nepieciešams gūt pārliecību, 

ka šīs bāzes stacijas arī pēc 10 gadiem skaitīsies kā specifisko lietošanas tiesību 

nosacījumu izpilde. Piedāvā no lēmuma projekta izņemt attiecīgos nosacījumus, 

kas ir saistīti ar elektronisko sakaru tīkla izvēršanu gar “Via Baltica” autoceļu. 

Papildus norāda, ka Satiksmes ministrija jau šobrīd virza projektu par Eiropas 

Savienības struktūrfondu apguvi, kā rezultātā jau automātiski tiks nodrošināts 

pārklājums gar šo autoceļu. 

SIA “BITE Latvija” pārstāvis sniedz šādus komentārus (protokola pielikumā 

rakstiski izteikts SIA “BITE Latvija” viedoklis): 

1. piekrīt SIA “Tele2” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA pārstāvju paustajam 

viedoklim attiecībā par pamatjoslu un papildjoslu izmantošanas termiņu atlikšanu. 

Ņemot vērā, ka radiofrekvenču spektra resurss būs pieejams no 2022.gada 1.jūlija, 

aicina kā atskaites periodu noteikt vienu gadu pirmo lietošanas atļauju saņemšanai 

pamatjoslās, t.i. no 2023.gada 1.jūlija; 

2. par lēmuma projektā uzliktajām saistībām nodrošināt PPDR (sabiedrības drošība 

un katastrofu seku novēršana) sistēmas – no konsultāciju dokumenta un lēmuma 

projekta nav pilnvērtīgi izprotams, ko šī saistība ietver. Nav saprotams, kā tā tiks 

uzraudzīta un kas komersantiem ir jādara, lai to īstenotu. Tāpat nav saprotams, vai 

tas ir komercpakalpojums vai jānodrošina solidāri visiem izsoles uzvarētājiem. Ja 

tas nav komercpakalpojums, vai šādā gadījumā valsts vai Ministru kabinets noteiks 

kādas prasības vai atlīdzības par šā elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu 

aizsardzības un drošības struktūrām vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienestam.  

Regulatora pārstāvis skaidro, ka radiofrekvenču plāna darba grupā tika nolemts, ka 

PPDR saistības ir jānoteic izsoles izsludināšana lēmumos. Tas nozīmē, ka komersanti 

ir informēti, ka aizsardzības un drošības struktūras vai Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienests var pieprasīt nodrošināt šo pakalpojumu. Savukārt komersantu un 

šo dienestu līgumiskās attiecības, kādā veidā tiek nodrošināti PPDR pakalpojumi, 

izsludināšanas lēmums neregulē. 

SIA “BITE Latvija” pārstāvis iesaka precizēt PPDR saistību punktu lēmuma projekta 

lemjošajā daļā, nosakot, ka PPDR pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar noslēgtajām 

vienošanām. 

 

Regulatora pārstāvis aicina izteikties citus sanāksmes dalībniekus. 

 

Regulatora pārstāvis norāda, ka šī brīža problēma ir tā, ka joprojām nav stājies spēkā 

jaunais Elektronisko sakaru likums, līdz ar to ir apgrūtinoši balansēt starp spēkā esošo 

un jauno likumu. Tāpat arī informē, ka izsole tiks izsludināta 2021.gadā. Papildus 

norāda, ka Regulators izvērtēs šīs sanāksmes laikā izteiktos viedokļus.   

 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA pārstāvis noslēgumā jautā, kādā veidā, raugoties 

no praktiski tehniskā viedokļa, tiks nodrošināta izsoles attālinātā norise. 
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Regulatora pārstāvis paskaidro, ka pirms jebkuras izsoles ir paredzēta apmācība ar 

izsoles programmatūru un tiks veikts izsoles testa izmēģinājums.  

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 14:35. 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs V. Uzvārds  

Protokolētājs  V. Uzvārds  


