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Par konsultāciju dokumentu par 28 MHz platas radiofrekvenču spektra joslas 
lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas iespējamību ierobežotā radiofrekvenču joslā 
3600 MHz–3800 MHz un tālāko ierobežotas radiofrekvenču joslas 3600 MHz–3650 MHz 
lietošanas tiesību izmantošanu 

 
 
Esam izskatījuši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) 

2023.gada 12.janvāra publicēto Konsultāciju dokumentu par 28 MHz platas radiofrekvenču 
spektra joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas iespējamību ierobežotā 
radiofrekvenču joslā 3600 MHz–3800 MHz un tālāko ierobežotas radiofrekvenču joslas 3600 
MHz–3650 MHz lietošanas tiesību izmantošanu, un nosūtam sekojošus SIA “Tet” 
komentārus. 

 
Ņemot vērā, ka 2022.gada 31.maijā SIA “Tet” ir iegādājusies SIA “Telia Latvija”, un 

abu uzņēmumu integrāciju plānots pabeigt 2023.gada pirmajā pusē (SIA “Tet” pārņemot 
visas SIA “Telia Latvija” saistības), viedokli par lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas un 
izmantošanas iespējām un nosacījumiem SIA “Tet” sniedz arī SIA “Telia Latvija” vārdā. 

 
Pašlaik notiek SIA “Telia Latvija” klientu pārņemšana, pārslēdzot tos uz citām 

tehnoloģijām un saglabājot pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktību. Klientu 
pārslēgšanu plānots pabeigt aptuveni divu gadu laikā. Bet tuvākajos mēnešos SIA “Tet” 
neplāno tīkla pieslēgumu attīstību vai to optimizāciju, izmantojot 3600 MHz – 3800 MHz 
radiofrekvenču joslu. Pēc SIA “Telia Latvija” un SIA “Tet” integrācijas pabeigšanas varēsim 
precīzāk informēt SPRK par pieņemto lēmumu un plāniem attiecībā uz radiofrekvenču 
spektra joslas 3600 MHz – 3800 MHz lietošanas tiesību izmantošanu. 

 
Lai pieņemtu lēmumu par plāniem attiecībā uz radiofrekvenču spektra joslas 3600 

MHz – 3800 MHz lietošanas tiesību turpmāko izmantošanu (vai neizmantošanu), SIA “Tet” 
turpina izvērtēt sekojošos uzņēmumu darbības aspektus: 

1. Biznesa jautājumi - pakalpojumu piegādes/uzturēšanas izmaksas, maksājumi par 

radiofrekvenču atļaujām, elektrības izmaksas, sistēmu atbilstība klientu prasībām 

u.c. 
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2. Tehnoloģiju jautājumi - klientu pārslēgšana uz citām tehnoloģijām/ 

pakalpojumiem, kā arī iekārtu kalpošanas laiks un iekārtu rezerves daļu 

pieejamība.   

 
Ņemot vērā, ka SIA “Telia Latvija” tika piešķirtas ierobežotu radiofrekvenču joslu 3600 

MHz–3700 MHz / 3700 MHz–3800 MHz viena 14 MHz plata radiokanāla lietošanas tiesības 
(28 MHz radiofrekvenču bloks) komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, 
līdz 2025.gada 6.maijam, lietošanas tiesību termiņa pagarināšana nav iespējama, ja SIA 
“Tet” līdz 2025.gada 7.maijam lietošanā neiegūst nepārtrauktu radiofrekvenču bloku vismaz 
50 MHz platumā ierobežotā 3600 MHz– 3650 MHz radiofrekvenču joslā (kā tas noteikts 
“Nacionālā radiofrekvenču plānā”, t.i. vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā 
elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais 
pieejamais nepārtraukta radiofrekvenču bloka platums ir 50 MHz (vēlamais 80 MHz–100 
MHz)). Tas nozīmē, ka lai izveidotu publisku elektronisko sakaru tīklu visā Latvijas 
Republikas teritorijā, SIA “Tet” būtu jāpretendē uz papildu vismaz 22 MHz (un vēl 30-50 MHz) 
radiofrekvenču bloku. 

 
Papildus vēlamies informēt, ka būsim gatavi izskatīt visus SPRK izstrādātus 

priekšlikumus jautājumā par ierobežotas 3600 MHz – 3800 MHz radiofrekvenču spektra 
joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamību no 2025.gada 7.maija un 
plānotajiem pasākumiem jautājumā par joslas 3600 MHz–3800 MHz izmantošanu nākotnē. 
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