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11.01.2019.  Nr.2 

  (prot. Nr.2, 1.p) 

Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Lattelecom”  

  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), pamatojoties 

uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 9.panta otro daļu, atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajai kompetencei 

patstāvīgi pieņem lēmumus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem. 

 

 

Regulators konstatē 

 

1. Regulators elektronisko sakaru komersantam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Lattelecom”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu 

iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – SIA “Lattelecom”), ar 2017.gada 21.decembra 

lēmuma Nr.155 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Lattelecom”” (turpmāk – Lēmums Nr.155) lemjošās daļas: 

1.1.  1.punktu  pagarināja no 2018.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim 

radiofrekvenču spektra joslas 1427 MHz – 1452 MHz lietošanas tiesību termiņu 

komercdarbībai Latvijas Republikā; 

1.2.  2.punktu pagarināja no 2018.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim SIA 

“Lattelecom” radiofrekvenču spektra joslas 1492 MHz – 1517 MHz lietošanas tiesību 

termiņu komercdarbībai Latvijas Republikā (turpmāk šā lēmuma konstatējošās daļas 

1.1. un 1.2.apakšpunktā norādītās radiofrekvenču spektra joslas kopā – 

Radiofrekvenču spektra joslas). 

 

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 51.panta pirmo daļu radiofrekvenču spektra joslas 

atbrīvošanas termiņi radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana 

paredzēta starptautiskajos līgumos vai normatīvajos aktos, tiek norādīti nacionālajā 

radiofrekvenču plānā ne vēlāk kā divus gadus pirms paredzētās radiofrekvenču spektra 

joslas atbrīvošanas. Elektronisko sakaru komersanta vai privātā elektronisko sakaru tīkla 
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īpašnieka izdevumi vai zaudējumi, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra joslas 

atbrīvošanu, netiek segti. 

 

3. 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) 

49.punkts1 noteic, ka elektronisko sakaru komersants, kuram uz 2018. gada 31. decembri 

ir piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslā 

1427 MHz – 1517 MHz, atbrīvo joslu līdz 2020.gada 31.decembrim. 

4. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un Regulatora 2011.gada 

16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 

(turpmāk – Noteikumi) 23.7.apakšpunktu Regulators pēc savas iniciatīvas var anulēt 

elektronisko sakaru komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja 

elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir piešķirtas 

uz laiku, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto attiecīgās radiofrekvenču spektra 

joslas atbrīvošanas termiņu. 

 

5. Uz Pieprasījuma izskatīšanu Regulatora padomes sēdē tika uzaicināts SIA “Lattelecom” 

pārstāvis, kurš uz Regulatora padomes sēdi neieradās. 

 

 

Regulators secina 

 

1. Ņemot vērā, ka Radiofrekvenču spektra joslas ietilpst 1427 MHz – 1517 MHz 

radiofrekvenču joslā, SIA “Lattelecom” saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 49.punktu ir 

pienākums līdz 2020.gada 31.decembrim atbrīvot Radiofrekvenču spektra joslas. 

Attiecīgi SIA “Lattelecom” no 2021.gada 1.janvāra vairs nevarēs izmantot 

Radiofrekvenču spektra joslas, un SIA “Lattelecom” Radiofrekvenču spektra joslu 

lietošanas tiesības ir anulējamas. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 51.panta pirmo 

daļu SIA “Lattelecom” izdevumi vai zaudējumi, kas saistīti ar Radiofrekvenču spektra 

joslu atbrīvošanu, netiek segti. 

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 7.pantā noteikto tiesiskuma principu un 

66.pantā noteiktajiem lietderības apsvērumiem attiecībā uz administratīvā akta izdošanu 

Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs 

mērķa – nodrošināt Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteikto – 

sasniegšanai. Pieņemot šo lēmumu, tiks nodrošināta Radiofrekvenču plānā noteiktā 

radiofrekvenču spektra joslas 1427 MHz – 1517 MHz atbrīvošana, līdz ar to šādā veidā 

tiks nodrošināta ierobežotā resursa – radiofrekvenču spektra – efektīva un racionāla 

izmantošana, kā arī tiks ievērotas valsts, galalietotāju un citu elektronisko sakaru 

komersantu intereses. 

 

                                                 
1 2018.gada 22.decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr.817 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos 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),”” ar ko grozīts Radiofrekvenču 

plāna 49.punkts. 
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3. Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Noteikumu 9.punktu, 23.7.apakšpunktu, 

Radiofrekvenču plāna 49.punktu, Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un 

51.panta pirmo daļu Regulatoram ir jāanulē no 2021.gada 1.janvāra SIA “Lattelecom” 

radiofrekvenču spektra joslas 1427 MHz – 1452 MHz un 1492 MHz – 1517 MHz 

lietošanas tiesības. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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)” 49.punktu, 

Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām” 9.punktu, 23.7.apakšpunktu un 23.34.apakšpunktu, pamatojoties uz 

Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktu, 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo 

daļu, 51.panta pirmo daļu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta pirmo 

daļu, 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 7.pantu, 

55.panta 2.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmo daļu, 

70.panta trešo daļu, 85.panta otrās daļas 1.punktu, 

 

padome nolemj: 

 

1.  anulēt no 2021.gada 1.janvāra SIA “Lattelecom” radiofrekvenču spektra joslas 1427 MHz 

– 1452 MHz un 1492 MHz – 1517 MHz lietošanas tiesības; 

 

2. atcelt no 2021.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 

21.decembra lēmuma Nr.155 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Lattelecom”” lemjošās daļas 1. un 2.punktu. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


