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20.12.2021.  Nr. 172       
  (prot. Nr.53, 1.p) 

Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču 
spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 
1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību 
piešķiršanai 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 
8.jūnijā saņēma pieprasījumu radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 
1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai (turpmāk – Pieprasījums). 

 
Regulators konstatē  

 
1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa paredz, ka radiofrekvenču spektra 

izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesības, tai skaitā arī uz radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad 
ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 
komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē.  
 

2. Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra 
lietošanas tiesībām” 2.punkts noteic, ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības var 
saņemt, pagarināt termiņu, anulēt un tālāknodot, tikai vēršoties ar rakstveida pieprasījumu 
Regulatorā. 

 
3. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu Ministru kabinets nosaka 

radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams 
ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai 
elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Regulators rīko konkursu vai izsoli saskaņā 
ar Regulatora apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 
konkursa vai izsoles uzvarētājam.  

 
4. Ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumu Nr.143 “Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams 
ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai 
elektronisko sakaru nozarē” 2.4.1 un 2.4.2apakšpunktu, radiofrekvenču spektra joslas 
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1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršana 
komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir ierobežota. 

 
5. Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmums Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību un 
nolikumu, kādā Regulators rīko izsoli un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 
komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā. 

 
6. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta septīto daļu, ja elektronisko sakaru 

komersantam komercdarbības veikšanai ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesības, tad Regulators var noteikt specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus. 

 
7. Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 47.panta piektajai daļai radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību termiņš jānosaka atbilstoši attiecīgā pakalpojuma mērķim un 
paredzamajiem ieguldījumiem. 
 

8. Lai izzinātu ieinteresēto personu viedokļus par nosacījumiem radiofrekvenču spektra 
joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā un šajā lēmumā iekļaujamo 
informāciju, Regulators tā tīmekļvietnē publicēja: 
8.1. 2019.gada 31.jūlija konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem 

radiofrekvenču spektra joslas 1432 MHz – 1492 MHz lietošanas tiesību 
piešķiršanai; 

8.2. 2021.gada 4.novembra konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem 
radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 
MHz lietošanas tiesību piešķiršanai. 

 
9. Uz Regulatora padomes 2021.gada 20.decembra sēdi tika uzaicināti sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “BITE Latvija” (turpmāk – SIA “BITE Latvija”), sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Tele2” (turpmāk – SIA “Tele2”) un “Latvijas Mobilais Telefons” 
SIA (turpmāk – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA) pārstāvji. “Latvijas Mobilais telefons” 
SIA pārstāvis Regulatora padomes sēdes laikā kopumā atbalstīja izstrādāto lēmuma 
projektu. Savukārt SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” vērsa uzmanību, ka būtu jānosaka 
ierobežojums izsoles dalībniekam ļaut iegūt vairāk par vienu izsoles priekšmetu. Papildus 
SIA “Tele2” pārstāvis lūdza atlikt izsoles norisi vismaz līdz 2022.gada martam. 
 

Regulators secina 
 

1. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, radiofrekvenču spektra 
racionālu un efektīvu izmantošanu un īstenotu sabiedrības intereses, Regulatora padome 
ar šo lēmumu izsludina izsoli radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz 
un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai. 
 

2. Radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz 
lietošanas tiesību piešķiršanai ir rīkojama un izsludināma izsole, nevis konkurss turpmāk 
norādīto apsvērumu dēļ: 
2.1. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktā noteikto mērķi nodrošināt 

radiofrekvenču spektra racionālu un efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru 
nozarē, lietderīgāk ir rīkot izsoli. Rīkojot izsoli, komersants izteiks cenu 
piedāvājumu, par kādu ir gatavs iegūt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 
elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to izsoles uzvarētājs būs 
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ieinteresēts pēc iespējas racionālāk un efektīvāk izmantot iegūtās radiofrekvenču 
spektra lietošanas tiesības;  

2.2. lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1.punktā noteikto mērķi veicināt 
elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu 
attīstību un šī likuma 2.panta 2.punktā minēto – veicināt konkurences attīstību 
elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanā, kā arī šī likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto Regulatora 
pienākumu veicināt konkurenci elektronisko sakaru nozarē. 

 
3. Lai novērstu radiofrekvenču spektra sadrumstalotu lietošanu, par izsoles priekšmetu ir 

jānosaka šādas radiofrekvenču spektra joslu diapazona 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 
1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības: 

3.1. radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesības; 
3.2. radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesības; 
3.3. radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības 

(turpmāk 3.1.–3.3.apakšpunktā minētās radiofrekvenču spektra joslas 
kopā – Joslas).  
 

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1151 “Noteikumi par 
radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru 
sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem 
nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” (turpmāk – Radiofrekvenču plāns) 
1.pielikuma 253., 254. un 255.punktu Joslas ir izmantojamas publisko mobilo 
elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai. Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 
2.pielikuma 2.1punkta “Radiosaskarne RS LM.1500” 8.apakšpunktu Joslās bāzes stacijas 
raidīšana var notikt tikai lejuplīnijas režīmā (SDL1). Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Regulators, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un 51.panta 
pirmo daļu, var piešķirt Joslu lietošanas tiesības. Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 
1.pielikuma 253., 254. un 255.punktu Joslas ir izmantojama mobilajām radiosakaru 
sistēmām, tātad izsoles uzvarētājam būs jāveic ieguldījumi publiskā elektronisko sakaru 
tīkla izveidošanā vai arī tā pilnveidošanā. Tādējādi, ņemot vērā Radiofrekvenču plānā 
noteikto Joslu izmantošanu, Pieprasījumu un izsoles uzvarētājam paredzamos 
ieguldījumus, ir jānosaka šo radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību termiņš 
20 gadi – no 2022.gada 8.februāra līdz 2042.gada 7.februārim.  
 

5. Regulators, nosakot Joslu specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, ņem vērā šādus 
apsvērumus: 

5.1. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 
1.punktā; 

5.2. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 
2.punktā; 

5.3. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 
5.punktā; 

5.4. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 
6.punktā; 

5.5. Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteikto samērīguma principu – 
labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt 
lielākiem nekā viņu tiesību vai tiesisko interešu aizskārumam;  

 
1 SDL (Supplemental Downlink) – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms. 
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5.6. pienākuma noteikšana izsoles uzvarētājam saņemt Ministru kabineta 2006.gada 
6.jūnija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas 
atļaujām” 6.3.apakšpunktā un 9.punktā2 noteiktās lietošanas atļaujas (turpmāk – 
lietošanas atļauja) veicinās to, ka elektronisko sakaru pakalpojumi būs pieejami 
galalietotājiem. Tādējādi tiks nodrošināta radiofrekvenču spektra racionāla un 
efektīva izmantošana, veicināta elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana, 
elektronisko sakaru pakalpojumu attīstība un konkurence, kā rezultātā sabiedrība, 
lietotāji un citi komersanti gūs labumu; 

5.7. Administratīvā procesa likuma 6.pantā noteikto vienlīdzības principu – pastāvot 
vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādus 
lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem – 
atšķirīgus lēmumus). Regulators, nosakot specifiskos lietošanas tiesību 
nosacījumus un izpildes termiņus, ņem vērā tā veikto praksi un komersantiem 
iepriekš noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus un termiņus. 
Regulators nosaka samērīgus specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus un 
termiņus, kādus ir noteicis izsoles uzvarētājam radiofrekvenču spektra joslas 
738 MHz – 758 MHz lietošanas tiesību izmantošanā3, ņemot vērā apstākli, ka 
Joslās bāzes stacijas aptveramība un līdz ar to arī šī resursa lietošanas efektivitāte 
ir mazāka nekā radiofrekvenču spektra joslā 738 MHz – 758 MHz; 

5.8. Joslas ir izmantojamas tikai lejupielādei4. 
 
6. Atbilstoši Nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajam Regulators vērš uzmanību uz 

apsvērumiem, kas ņemti vērā, nosakot izsoles priekšmeta iegūšanas nosacījumus un to, 
ka katrs izsoles dalībnieks var iegūt divas Joslas: 

6.1. Joslas ir papildjoslas, proti, to darbība ir paredzēta tikai datu lejuplīnijas raidīšanas 
režīmā; 

6.2. Joslu  neiegūšana neietekmēs dalībnieku turpmāko konkurētspēju nozarē, t.i., lai 
arī Joslu lietošanas tiesības ir uzskatāmas par lietderīgu resursu elektronisko 
sakaru tīkla kapacitātes palielināšanai, to trūkums pats par sevi nevarētu būt 
šķērslis komersanta turpmākajai darbībai elektronisko sakaru nozarē; 

6.3. lai samazinātu iespējamību, ka kāds izsoles priekšmets nav nosolīts; 
6.4. Regulatora iepriekšējā prakse5, izsolot radiofrekvenču spektra 738 MHz –

758 MHz lietošanas tiesības un nosakot izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt 
viens izsoles dalībnieks. 

 
7. Lai novērstu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību koncentrāciju tādā apjomā, kas dod 

būtiskas priekšrocības attiecībā pret citu elektronisko sakaru komersantu, atbilstoši 
Nolikuma 3.3.apakšpunktam tiek noteikti kritēriji izsoles dalībniekam. Papildus 
Nolikumā noteiktajiem kritērijiem izsoles dalībnieki nevar būt saistītie komersanti. 
Saistītie komersanti šīs izsoles ietvaros ir divas vai vairākas komercsabiedrības, ja 
līdzdalības daļa tieši vai pastarpināti otrā komercsabiedrībā ir vismaz 30 procenti no 
apmaksātā pamatkapitāla. 

 
2 Lietošanas atļauja ir dokuments, ar kuru atļauj radioiekārtas vai radiosakaru tīkla pastāvīgu ekspluatāciju. 
3 Regulatora 2021.gada 15.novembra lēmums Nr.130 “Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 
703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai”. Pieejams: 
https://www.sprk.gov.lv/lemumi?year=2021&sector=All&category=14  
4 Radiofrekvenču plāna 1.pielikuma 253., 254. un 255.punkts 
5 Regulatora 2021.gada 15.novembra lēmuma Nr.130 “Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 
703 MHz – 733MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” lemjošās daļas 7.1.apakšpunkts 
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN130D15112021.pdf  

https://www.sprk.gov.lv/lemumi?year=2021&sector=All&category=14
https://likumi.lv/ta/id/198903-noteikumi-par-radiofrekvencu-spektra-joslu-sadalijumu-radiosakaru-veidiem-un-iedalijumu-radiosakaru-sistemam-ka-ari-par-radiofr...
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN130D15112021.pdf
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8. Atbilstoši Nolikuma 3.4.apakšpunktam ir jānosaka izsoles priekšmeta sākumcena. 

Regulators, nosakot Joslu lietošanas tiesību sākumcenu, ir ņēmis vērā šādus apsvērumus: 
8.1. Joslu izmantošanas iespējas un platumu; 
8.2. Joslu lietošanas tiesību teritoriju un termiņu; 
8.3. nepieciešamību veicināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanas 

uzsākšanu pēc iespējas īsākā laikā; 
8.4. Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteikto mērķu 

sasniegšanu. Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, sākumcena ir jānosaka tāda, 
lai izsoles sākumcena nav šķērslis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 
iegūšanai un komersanti pieteiktos dalībai izsolē. Tādējādi tiktu veicināta 
elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana un elektronisko sakaru pakalpojumu 
attīstība, tiktu veicināta konkurences attīstība elektronisko sakaru tīklu 
nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, kā rezultātā tiks 
nodrošināta Joslu racionāla un efektīva izmantošana un lietotāju tiesības saņemt 
elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī komersantu interešu aizsardzība. Izsoles 
gaitā izsoles dalībnieki, izsakot savus cenu piedāvājumus, noteiks augstāko cenu 
par Joslu lietošanas tiesību iegūšanu; 

8.5. Regulatora iepriekš rīkoto izsoļu līdzīga izsoles priekšmeta izsolei sākumcenu 
veidošanas kritērijus un apsvērumus. Radiofrekvenču spektra joslu 738 MHz – 
758 MHz noteiktā cena ir 150 000 euro par 10 MHz joslas platumu, savukārt Joslas 
platums ir 20 MHz6;  

8.6. tirgus dalībnieku viedokļus par konsultāciju dokumentiem. 
 

9. Saskaņā ar šā lēmuma konstatējošās daļas 1. un 2.punktu Joslu lietošanas tiesību 
piešķiršana, nodošana, iznomāšana vai kopīga izmantošana, t.sk. izsoles uzvarētāja 
reorganizācijas un kapitāldaļu iegādes ceļā, ir atļaujama tikai saskaņā ar atsevišķu 
Regulatora lēmumu. Tāpat Regulators vērš uzmanību, ka, izvērtējot Joslu lietošanas 
tiesību izmantošanas ietekmi uz konkurenci un konstatējot konkurences kropļojumu, 
Regulators var anulēt Joslu lietošanas tiesības pilnībā vai daļēji atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajam7.  

 
 Ņemot vērā Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 2. un 8.punktu, Regulatora 2018.gada 7.jūnija 
lēmuma Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 
kārtībā” 2. un 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumu Nr.143 
“Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir 
nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai 
elektronisko sakaru nozarē” 2.4.1 un 2.4.2apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 
noteikumu Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru 
veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu 
izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” 1.pielikuma 
253., 254. un 255.punktu, 2.pielikuma 21.punktu un pamatojoties uz Elektronisko sakaru 
likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktu, 8.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu, 47.panta 
pirmo, piekto, septīto daļu un 49.panta otro daļu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

 
6 Regulatora 2021.gada 15.novembra lēmums Nr.130 “Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 
703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai”. Pieejams: 
https://www.sprk.gov.lv/lemumi?year=2021&sector=All&category=14  
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko 
sakaru kodeksa izveidi 19.panta 1. un 2.punkts 

https://www.sprk.gov.lv/lemumi?year=2021&sector=All&category=14
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regulatoriem” 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu, Administratīvā 
procesa likuma 6.pantu, 13.pantu, 55.panta 1.punktu, 
 

padome nolemj: 
 

1. noteikt, ka radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 
1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 
teritorijā piešķir izsoles kārtībā; 

 
2. izsludināt izsoli radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz 

– 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai; 
 

3. noteikt šādus izsoles priekšmetus radiofrekvenču spektra joslas 
1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 
komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā uz 20 gadiem – no 2022.gada 8.februāra 
līdz 2042.gada 7.februārim: 

3.1. radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesības; 
3.2. radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesības; 
3.3. radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības; 

 
4. noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu – uz šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–
3.3.apakšpunktā minētajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām: 

4.1. līdz 2025.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz vienā 
Latvijas Republikas valstspilsētā vai ar to robežotā novadā; 

4.2. līdz 2026.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz divās 
Latvijas Republikas valstspilsētās vai ar tām robežotos novados; 

4.3. līdz 2027.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz piecās 
Latvijas Republikas valstspilsētās vai ar tām robežotos novados; 

4.4. līdz 2028.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz septiņās 
Latvijas Republikas valstspilsētās vai ar tām robežotos novados; 

4.5. laika posmā no 2028.gada 1.februāra līdz 2041.gada 1.februārim katru gadu uz 
1.februāri ir jābūt spēkā vismaz vienai lietošanas atļaujai katrā Latvijas Republikas 
valstspilsētā; 

 
5. noteikt, ka izsoles dalībnieks var iegūt divus šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–

3.3.apakšpunktā noteiktos izsoles priekšmetus; 
 

6. noteikt, ka saistītie komersanti šīs izsoles ietvaros ir divas vai vairākas komercsabiedrības, 
ja līdzdalības daļa tieši vai pastarpināti otrā komercsabiedrībā ir vismaz 30 procenti no 
apmaksātā pamatkapitāla; 
 

7. noteikt kritēriju, ka dalībnieki nevar būt saistītie komersanti; 
 

8. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–3.3.apakšpunktā minēto lietošanas tiesību 
piešķiršana, nodošana, iznomāšana vai kopīga izmantošana, t.sk. izsoles uzvarētāja 
reorganizācijas un kapitāldaļu iegādes ceļā, ir atļauta tikai saskaņā ar atsevišķu Regulatora 
lēmumu. Ja Regulators lemj par kādu no šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–3.3.apakšpunktā 
minēto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu vai nepiešķiršanu, veiktā 
samaksa par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām netiek atmaksāta; 
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9. noteikt katra šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–3.3.apakšpunktā noteiktā izsoles priekšmeta 

sākumcenu 200 000 euro; 
 
10. noteikt reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas elektronisko adresi un laiku: 

izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālajā elektroniskajā adresē ne agrāk kā 2022.gada 
7.janvārī un ne vēlāk kā līdz 2022.gada 14.janvāra pulksten 10.00; 

 
11. noteikt nodrošinājuma naudas 200 000 euro iemaksas termiņu līdz 2022.gada 

17.janvārim; 
 
12. noteikt valsts budžeta kontu nodrošinājuma naudas un izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā 

piedāvājuma iemaksai: Nr.LV58TREL8120203000000; 
 

13. noteikt izsoles norises datumu, laiku un vietu: 2022.gada 20.janvārī pulksten 10.00. 
Izsoles dalībnieki izsolē piedalīsies attālināti, izsoles laikā izmantojot Regulatora 
izsniegtu un izsoles norises nodrošināšanai nokonfigurētu tehnisko aprīkojumu ar 
savienojuma risinājumu – virtuāls pieslēgums Regulatora privātajam elektronisko sakaru 
tīklam. Izsoles dalībnieki ar izsoles komisiju izsoles laikā varēs sazināties attālināti 
Microsoft Teams tiešsaistes vidē, izmantojot Regulatora izsniegto tehnisko aprīkojumu 
vai izsoles dalībnieku īpašumā esošu tehnisko aprīkojumu; 

 
14. noteikt, ka pretendents elektronisko atslēgu (paroli) šifrēta dokumenta atvēršanai izsoles 

komisijai iesniedz reģistrācijas iesnieguma atvēršanas brīdī elektroniski, nosūtot to uz 
elektronisko adresi izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi. 

 
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
 

Priekšsēdētāja A. Ozola 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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