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27.01.2022.   Nr. 15  
  (prot. Nr.4, 1.p) 

Par izsoles rezultātiem 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.  
 
Regulators konstatē un secina 
 
1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa, trešās daļas 1.punkts un piektā 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. Šajā gadījumā Regulators rīko 
konkursu vai izsoli saskaņā ar Regulatora apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču 
spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam. Ja tiek izsludināts konkurss 
vai izsole radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai, Regulators lēmumu 
pieņem ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 
2. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.143 “Noteikumi par radiofrekvenču 

spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču 
spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē” nosaka 
radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru 
nozarē. 
 

3. Radiofrekvenču spektra josla 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz ir 
iekļauta iepriekšminēto noteikumu 2.4.1 un 2.4.2apakšpunktā.  
 

4. Ņemot vērā minēto, Regulators ar 2021.gada 20.decembra lēmuma Nr.172 “Par izsoles 
izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 
1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” (turpmāk – izsludināšanas lēmums) lemjošās 
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daļas 2.punktu izsludināja izsoli radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz 
un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai.  
 

5. Saskaņā ar izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 3.punktu par izsoles priekšmetu ir 
noteiktas šādas radiofrekvenču spektra joslu diapazona 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 
1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības: 
5.1. radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesības; 
5.2. radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesības; 
5.3. radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz (turpmāk 5.1.–

5.3.apakšpunktā minētās radiofrekvenču spektra joslas kopā – Joslas) lietošanas 
tiesības. 

6. Saskaņā ar izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 5.punktu ir noteikts, ka izsoles 
dalībnieks var iegūt divu Joslu lietošanas tiesības. 
 

7. Izsoles komisijas sastāvs Joslu lietošanas tiesību piešķiršanai (turpmāk – Izsoles komisija) 
ir apstiprināts ar Regulatora 2022.gada 13.janvāra lēmumu Nr.6 “Par izsoles komisijas 
sastāvu radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 
1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai”. 

 
8. Atbilstoši izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 13.punktam un Regulatora 2018.gada 

7.jūnija lēmuma Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai 
izsoles kārtībā” (turpmāk – Izsoles noteikumi) 40. un 41.punktam 2022.gada 20.janvārī 
sākās izsole (Izsoles komisijas sēdes radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 
1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 2022.gada 
20.janvāra protokols Nr.1). Dalībai izsolē bija pieteikušies trīs pretendenti.  

 
9. Izsoles komisija konstatēja pretendentu atbilstību Izsoles noteikumiem un izsludināšanas 

lēmumam un apstiprināja par izsoles dalībniekiem šādus pretendentus: 
9.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A–24, Rīga, LV-1005 (turpmāk – 
SIA “BITE Latvija”); 

9.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tele2”, vienotais reģistrācijas numurs: 
40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004 (turpmāk – SIA “Tele2”); 

9.3. “Latvijas Mobilais Telefons” sabiedrību ar ierobežotu atbildību, vienotais 
reģistrācijas numurs: 50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 
(turpmāk – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA). 

 
10. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 50.punktu, ja izsolē piedalās vismaz divi izsoles dalībnieki, 

notiek vairāksolīšana elektroniski. Izsole notika šādā datumā – 2022.gada 20.janvārī. 
 

11. Izsoles noteikumu 54.punkts noteic, ka izsole notiek pa kārtām. Izsoles pēdējā kārta ir 
kārta, kurā neviens izsoles dalībnieks neizsaka nevienu piedāvājumu. Izsoles noteikumu 
60.punkts paredz, ja kārtējā izsoles kārtā neviens izsoles dalībnieks neiesniedz augstāku 
piedāvājumu, izsoles komisija izsoli pabeidz. Par izsoles uzvarētāju un izsoles priekšmeta 
ieguvēju kļūst tas izsoles dalībnieks, kas, ievērojot Izsoles noteikumu 64.1punktā noteikto, 
ir solījis visaugstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu, nepārsniedzot 
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izsludināšanas lēmumā noteikto iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu vienam izsoles 
uzvarētājam.  

 
12. Izsoles piektajā kārtā par izsoles priekšmetiem neviens izsoles dalībnieks neiesniedza 

augstāku piedāvājumu, un saskaņā ar Izsoles noteikumu 60.punktu Izsoles komisija izsoli 
pabeidza. 

 
13. Izsoles piektajā kārtā visaugstāko piedāvājumu par izsoles priekšmetu: 

13.1. radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesībām izteica 
SIA “BITE Latvija” – 280 000 (divi simti astoņdesmit tūkstoši) euro; 

13.2. radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesībām izteica 
“Latvijas Mobilais Telefons” SIA – 280 000 (divi simti astoņdesmit tūkstoši) euro; 

13.3. radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesībām izteica 
SIA “Tele2” – 220 000 (divi simti divdesmit tūkstoši) euro. 

14. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 71.punktu Regulatora padome 10 darba dienu laikā no 
izsludināšanas lēmumā noteiktās izsoles pabeigšanas dienas apstiprina izsoles rezultātu, 
lemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu un izsoles uzvarētājam piešķir radiofrekvenču 
spektra lietošanas tiesības.  
 

15. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulatora padomei ir jāapstiprina izsoles Joslu lietošanas 
tiesību piešķiršanai rezultāti un jālemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu. 

 
Ņemot vērā Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmuma Nr.1/11 “Noteikumi 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 71.punktu un 
pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās 
daļas 1.punktu un piekto daļu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 6.panta 
otro daļu, 7.panta trešo daļu, 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu,   
 
padome nolemj:  
 
1. apstiprināt izsoles radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 

1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai rezultātu: 
1.1. par radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesībām – 

SIA “BITE Latvija” visaugstāk solītais piedāvājums: 280 000 (divi simti 
astoņdesmit tūkstoši) euro; 

1.2. par radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesībām – 
“Latvijas Mobilais Telefons” SIA visaugstāk solītais piedāvājums: 280 000 (divi 
simti astoņdesmit tūkstoši) euro; 

1.3. par radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesībām – 
SIA “Tele2” visaugstāk solītais piedāvājums: 220 000 (divi simti divdesmit 
tūkstoši) euro; 

 
2. noteikt izsoles radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 

1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai uzvarētāju: 
2.1. radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesībām – 

SIA “BITE Latvija”; 
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2.2. radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesībām – 
“Latvijas Mobilais Telefons” SIA; 

2.3. radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesībām – 
SIA “Tele2”. 

 
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

Priekšsēdētāja A. Ozola 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


