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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

 

Rīgā,                                                                                             Datums skatāms laika zīmogā 

Nr.2-1.1/4 

 

Par plānoto ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas 25,1–27,5 GHz lietošanas tiesību 

izmantošanu no 2024. gada 1. janvāra 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tele2” (turpmāk – Tele2) ir iepazinusies ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2022. gada 15. decembra 

konsultāciju dokumentu “Par plānoto ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas 25,1–27,5 GHz 

(turpmāk – Josla) lietošanas tiesību izmantošanu no 2024. gada 1. janvāra” un sniedz šādas 

atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 

1. Tele2 uzskata, ka tuvāko gadu laikā Joslas izmantošana interneta piekļuves 

pakalpojuma sniegšanai būs ļoti minimāla bez būtiskas saimnieciskas nozīmes. Joslas 

izmantošana specifiskākiem pakalpojumiem, piemēram, rūpniecības procesu 

automatizācijai, Latvijas Republikas teritorijā varētu būt aktuāla ne ātrāk kā 2026. gadā; 

2. nē, neredzam nepieciešamību saņemt Joslas lietošanas tiesības elektronisko 

pakalpojumu sniegšanai sākot ar 2024. gada 1. janvāri. Uzskatām, ka Joslas lietošanas 

tiesības elektronisko pakalpojumu sniegšanai piešķiramas ne agrāk kā 2026. gada 

1. janvāri, ja vien straujā nozares attīstība neveicinās reālu pieprasījumu pēc 

pakalpojumiem, kuru sniegšanu elektronisko sakaru komersanti varētu nodrošināt, 

izmantojot Joslu; 

3. Joslas izsoles priekšnoteikumus nosaka attiecīgais regulējums, tomēr uzskatām, ka nav 

pamata izsoli organizēt pēc Regulatora iniciatīvas, jo tam trūkst nepieciešamo 

saimniecisko priekšnoteikumu, ņemot vērā radiotīkla aparatūras un galiekārtu 

pieejamību, kā arī reālu pieprasījumu pēc elektroniskajiem pakalpojumiem Joslā; 

4. uzskatām, ka katram mobilo sakaru operatoram būtu jādod iespēja iegūt Joslas 

lietošanas tiesības nacionālā mērogā uz 800 MHz platu joslu; 

5. neuzskatām par nepieciešamu noteikt tādus specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, 

kas paredzētu pienākumu ar vienlīdzīgiem nosacījumiem dot tiesības visiem Latvijas 

Republikā reģistrētajiem elektronisko sakaru komersantiem kopīgi izmantot 

elektronisko sakaru komersantam piešķirtās lietošanas tiesības šajā ierobežotajā 

radiofrekvenču spektra joslā kādā konkrētā teritorijā; 

6. kā norādīts atbildē uz 4. jautājumu, uzskatām, ka izsoli lietderīgāk ir organizēt uz 

ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesībām, kas sadalītas 3 lotēs, no 

kurām katra ir vismaz 800 MHz plata un ir nodalīta nepārtrauktā radiofrekvenču spektra 

joslā visā Latvijas Republikas teritorijā. 

 

Ar cieņu 

 

Aigars Evertovskis 

SIA “Tele2” valdes loceklis 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 
Jurģis Lauks, jurgis.lauks@tele2.com 

 

 

 
 

 

 


