
 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

 

Rīgā,                                                                                          2020. gada 19.augustā 

Nr. 2-1.1/91 

 

 

Par konsultāciju dokumentu 

 

SIA “Tele2” ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas precizēto 

konsultāciju dokumentu „Par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703 

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

Konsultāciju dokuments) un sniedz šādus komentārus: 

 

I Izsoles priekšmets: radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, termiņš un 

teritorija, uz kādu tās piešķir, lietošanas tiesību specifiskie nosacījumi  

(a) Sadalījums pamatjoslā un papildjoslā  

Konsultāciju dokumenta 1.1. punktā noteiktais radiofrekvenču spektra joslas sadalījums 

pamatjoslā un papildjoslā ir atbalstāms, tomēr jāņem vērā, ka papildjoslas izmantošanas 

mērķi šīs joslas fizikālo īpašību dēl būs atšķirīgi un tām nedrīkst piemērot līdzvērtīgus 

lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus.  

Konsultāciju dokumenta 1.1 punktā nav  ietverts skaidrojums par papildjoslu pielietojumu. 

Jāņem vērā, ka šobrīd nav pieejamas iekārtas, kas būtu lietojamas, izmantojot papildjoslā 

nodalīto radiofrekvenču spektra joslu. 

 

(b) Lietošanas tiesību specifiskie nosacījumi 

 

(i) lūdzam izslēgt saistības līdz 2022. gada 1. februārim saņemt vismaz 10 lietošanas 

atļaujas radioiekārtu darbībai, kas uzstādītas vismaz 1 km attālumā no autoceļa “Via 

Baltica”, jo nav garantijas, ka uz to laiku būs pārtraukta televīzijas apraide 700 MHz 

radiofrekvenču joslā. Saistības nodrošnāt lietošanas atļaujas konkrētā atrašanās vietā 

var tikt noteiktas tikai 6 mēnešus pēc televīzijas apraides pārtraukšanas brīža 

minētajā radiofrekvenču joslā; 

 

(ii) ņemot vērā 700 MHz radiofrekvenču joslas radioviļņu izplatīšanās īpašības, 

ierosinām attāluma no radioiekārtas līdz “Via Baltica” vai jebkura no sauszemes 

transporta koridoriem vai valsts autoceļiem maksimālo attālumu noteikt vismaz 3km 

attālumā; 

 

 



 

 

 

 

 

(iii) šobrīd joprojām nav oficiāla apstiprinājuma par gala ierīču atbalstu radiofrekvenču 

spektra joslā 738 MHz – 758 MHz (papildjoslās), tāpat jāņem vērā, ka papildjoslā 

nodalītais radiofrekvenču spektrs tā īpašību dēļ būs vairāk izmantojams kā 

papildinājums 800 MHz joslas radiofrekvencēm kapacitātes nodrošināšanai, līdz ar 

to tā izmantošanas specifiskajos noteikumos nav pamata iekļaut prasības par fiksēta 

skaita lietošanas atļauju radioiekārtu darbībai saņemšanu, jo šī radiofrekvenču joslas 

daļa nav izmantojama teritoriālā pārklājuma nodrošināšanai.  

 

Lūdzam no papildjoslas lietošanas tiesību specifiskajiem nosacījumiem izslēgt 

saistības nodrošināt noteikta skaita lietošanas atļaujas radioiekārtu darbībai. 

 

(c) Ierobežojumi lietošanas tiesību nosacījumos attiecībā uz tālāknodošanu un    

radiofrekvenču spektra joslu kopīgu izmantošanu 

Konsultāciju dokumenta 1.2.2. un 1.2.3. punktos ir ietverti vairāki ierobežojumi 

attiecībā radiofrekvenču lietošanas tiesību tālāknodošanu un radiofrekvenču spektra 

joslu kopīgu izmantošanu: 

(i) ierobežota radiofrekvenču tālāknodošana, ja pēc tālāknodošanas kopējais 

lietošanas tiesību apjoms konkrētam elektronisko sakaru komersantam pārsniegtu 

30MHz. Šāds ierobežojums nav pamatojams ar spēkā esošā Elektronisko sakaru 

likuma noteikumiem, tāpat tas ir pretrunā  Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvas (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko 

sakaru kodeksa izveidi (turpmāk tekstā ”Direktīva”) 51. panta noteikumiem. 

Turklāt šāda ierobežojuma rezultātā piešķirtais radiofrekvenču lietošanas tiesību 

apjoms tiktu sadalīts daļās, kur viena daļa – 10 MHz vispār nebūtu lietderīgi 

izmnatojama, tādejādi pārkāpjot Direktīvā noteikto principu par radiofrekvenču 

spektra pārvaldības lietderību; 

 

(ii) ierobežota radiofrekvenču spektra joslu kopīga izmantošana, nosakot, ka kopīgi 

izmantojamās joslas platums nepārsniedz 30 MHz, ja šo spektra joslu neizmanto 

visi elektronisko sakaru komerasnti, kuriem pieškirtas lietošanas tiesības uz 700 

MHz radiofrekvenču spektra joslas pamatjoslām. Šāds ierobežojums nav 

pamatojams ar spēkā esošā Elektronisko sakaru likuma noteikumiem, tāpat tas ir 

pretrunā  Direktīvas 47. panta noteikumiem. Turklāt šāda ierobežojuma rezultātā 

piešķirtais radiofrekvenču lietošanas tiesību apjoms tiktu sadalīts daļās, kur viena 

daļa – 10 MHz vispār nebūtu lietderīgi izmnatojama, tādejādi pārkāpjot Direktīvā 

noteikto principu par radiofrekvenču spektra pārvaldības lietderību; 

 

(iii) noteikts ierobežojums sākotnēji kopīgi izmantot 700 MHz radiofrekvenču spektra 

joslu lietošanas tiesības valstspilsētās, kā pamatojumu norādot faktu, ka 700 MHz 

radiofrekvenču spektra josla ir piemērotāka plašāku teritoriju pārklājuma ar 5G 

nodrošināšanai, piemēram, lauku teritorijās. Kā jau norādīts sākotnējā 

Konsultāciju dokumenta komentāros šāda ierobežojuma noteikšana būtu 

prettiesiska un atstātu nelabvēlīgu ietekmi uz 5G infrastruktūras izvēršanu, kā arī 

radītu bīstamus apstākļus atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanā. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(d)Termiņš 

 

Ņemot vērā, ka joprojām nav apstiprināta Elektronisko sakaru likuma jaunā 

redakcija un  nav izstrādāti vairāki izsoles norisei būtiski atvasinātie tiesību akti, 

nav precizēta 700 MHz joslas atbrīvošana no televīzijas apraides, lūdzam izsoli 

organizēt ne ātrāk kā 2021. gada 2. pusē. 

 

II  Sākumcena 

 

Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” atzinumā par Konsultāciju 

dokumentu norādīts, ka “Saskaņā ar 3GPP1 standartizācijas organizācijas 

tehniskajām specifikācijām TS 36.104 V16.5.0 (2020-03) un TS 36.101 V16.5.0 

(2020-03) frekvenču joslai 738–758 MHz (SDL daļa) minimālais kanāla joslas 

platums ir 5 MHz un SDL spektru paredzēts izmantot vienīgi kombinācijā ar 791–

821 MHz / 832–862 MHz joslu.  

Līdz ar to uzskatām, ka nav pamatoti 20 MHz papildjoslu vērtēt kontekstā ar 

pamatjoslu, lai pamatotu sākumcenu. Tātad reālais 700 MHz radiofrekvenču joslas 

apjoms ir 60 MHz tāpat kā 800 MHz radiofrekvenču joslai, tāpēc izsoles sākumcena 

ir jānosaka zemāka kā 700 000 euro, pielīdzinot 800 MHz un 3,5 Ghz 

radiofrekvenču joslu lietošanas tiesību izsoles priekšmeta sākumcenai.  

Papildjoslas izsoles priekšmetu sākumcena, ņemot vērā, ka šī radiofrekvenču josla 

līdz 2025. gadam praktiski nav izmantojama, būtu jānoska apmērā, kas nepārsniedz 

50 000 EUR. 

 

 

Ar cieņu, 

 

_______________________ 

Valdis Vancovičs 

SIA “Tele2” valdes priekšsēdētājs 
 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 


