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2020.gada 28.augustā, Rīgā 

Nr.LV1140-108 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

sprk@sprk.gov.lv 

 

Par publicēto viedokli 

(par precizētu Konsultāciju dokumentu) 

 

 

SIA “BITE Latvija” (turpmāk – BITE) iepazinās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (turpmāk – Regulators) tīmekļa vietnē publicētajiem viedokļiem publiskās 

konsultācijas ietvaros par precizētu Konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem 

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

piešķiršanai ietvaros un vēlās sniegt komentāru par atsevišķiem ierosinājumiem un 

argumentiem SIA “Latvijas mobilais telefons” (turpmāk – LMT) viedoklī. 

Proti, LMT viedoklī 3.punktā norāda, ka “(..) Konsultāciju dokumentu ir nepieciešams 

papildināt ar izsoles uzvarētāju pienākumu izveidot neatkarīgu infrastruktūru elektronisko 

sakaru pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši BEREC 2019.gada kopējā pozīcijā (BoR 

(19) 110), noteiktajam.” No minētā izriet, ka uzvarētājam būtu jābūt savai individuālajai 

infrastruktūrai.  

Izvērtējot LMT viedoklī minēto BEREC dokumentu, secināms, ka šis dokuments nevar 

tikt interpretēts kā tāds, kas nosaka vai atbalsta spektra lietošanas tiesību ieguvējam 

uzlikt koplietošanas nosacījumus un ierobežojumus, t.sk. pienākumu izveidot neatkarīgu 

infrastruktūru. Šis BEREC dokuments apraksta vispārīgus kopīgi formulētus spektra, 

pasīvas un aktīvas infrastruktūras koplietošanas līgumu regulēšanas mērķus, 

koplietošanas līgumu veidus (klasifikāciju), vispārīgu pieeju novērtēšanai, iespējamus 

pozitīvus un negatīvus efektus konkurencei. Turklāt tajā vairākkārtīgi tiek norādīts, ka 

minētie koplietošanas līgumi ir vērtējami pēc case-by-case principa (minot, piemēram, 

“evidence-based analysis on a case-by-case basis” 2.lpp., “market context is likely to be 

highly significant in any assessment of infrastructure sharing agreement” 4.lpp., “highly 

market and context specific” 10.lpp., “according to the situation” 14.lpp. utt.), t.i., ņemot 

vērā konkrētos tirgus apstākļus, un ka nosacījumi un ierobežojumi koplietošanai nevar 

būt piemērojami vienādi, vienlīdzīgi dažādos tirgos apstākļos. Cita starpā, šajā BEREC 

dokumentā kā būtiskie vērtējamie tirgus apstākļi ir norādīti: tirgus struktūra, esošie 

konkurējošie spēki, iedzīvotāju blīvums un ar to saistītā koplietošanas ekonomiskā 

racionalitāte un citi specifiskie apstākļi.  

Jāmin arī, ka šis BEREC dokuments ir izstrādāts, ievērojot Eiropas Elektronisko sakaru 

kodeksā ietvertās idejas, viena no kurām ir efektīva un racionāla spektra resursu un 

infrastruktūras izmantošana, cik vien to pieļauj konkurences apsvērumi. 
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Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka LMT ierosinājums papildināt izsoles nolikumu ar 

nosacījumu noteikt izsoles uzvarētājam pienākumu izveidot neatkarīgu infrastruktūru ir 

nepamatots, un nevar būt piemērojams izsoles nolikumā bez detalizētas tirgus izpētes un 

argumentiem par tā nepieciešamību. 

 

Ar cieņu, 

SIA “BITE Latvija” pilnvarotā persona 

J.Linkeviča 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


