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06.05.2021.   Nr. 28  

  (prot. Nr.17, 2.p) 

Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija” 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 

8.aprīlī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, vienotais 

reģistrācijas numurs: 40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A–24, Rīga, LV-1005 

(turpmāk – SIA “BITE Latvija”), 2021.gada 8.aprīļa pieprasījumu Nr.LV1140-46 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai, kas papildināts ar SIA “BITE Latvija” 

2021.gada 19.aprīļa iesniegumu Nr.LV1140-54 (turpmāk – Pieprasījums). 

 

Regulators konstatē: 

 

1. Pieprasījumā SIA “BITE Latvija” lūdz piešķirt šādas radiofrekvenču spektra joslas:  

1.1. 17,7 GHz – 19,7 GHz lietošanas tiesības; 

1.2. 22 GHz – 22,6 GHz/23 GHz – 23,6 GHz lietošanas tiesības; 

1.3. 28,0525 GHz – 28,4445 GHz / 29,0605 GHz – 29,4525 GHz trīs blakus esošu 28 MHz 

platu radiokanālu lietošanas tiesības; 

1.4. 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz 19. – 24.radiokanāla un 

49.radiokanāla lietošanas tiesības. 

2. Pieprasījumā izteiktais lūgums izteikts, pamatojoties uz 2021.gada 1.aprīlī  komercreģistrā 

veikto SIA “Latnet” reorganizāciju, kā rezultātā SIA “BITE Latvija” ir tiesību, saistību un 

mantas pārņēmēja attiecībā uz SIA “Latnet” radiosakaru tīklu. 

3. Pieprasījumā norādītas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības: 

3.1. 17,7 GHz – 19,7 GHz: 

3.1.1. ar Regulatora 2008.gada 26.novembra lēmuma Nr.447 “Par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stream 

Networks”” lemjošās daļas 1.punktu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Latnet”1, vienotais reģistrācijas numurs: 50003913971 

(turpmāk – SIA “Latnet”), ir piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas 

17,7 GHz – 19,7 GHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 

 
1 Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju 2018.gada 27.novembrī sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Stream Networks” mainīts nosaukums pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latnet”. 
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teritorijā no 2008.gada 27.novembra līdz 2013.gada 26.novembrim; 

3.1.2. saskaņā ar Regulatora 2013.gada 2.oktobra lēmuma Nr.187 “Par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Stream Networks”” (turpmāk – Lēmums Nr.187) lemjošās daļas 1.punktu ir 

pagarināts no 2013.gada 27.novembra līdz 2023.gada 26.novembrim 

SIA “Latnet” radiofrekvenču spektra joslas 17,7 GHz – 19,7 GHz lietošanas 

tiesību termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā. 

3.2. 22 GHz – 22,6 GHz/23 GHz - 23,6 GHz: 

3.2.1. ar Regulatora 2008.gada 26.novembra lēmuma Nr.447 “Par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stream 

Networks”” lemjošās daļas 1.punktu SIA “Latnet” ir piešķirtas 

radiofrekvenču spektra joslas 22 GHz – 22,6 GHz/23 GHz – 23,6 GHz 

lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2008.gada 

27.novembra līdz 2013.gada 26.novembrim; 

3.2.2. ar Lēmuma Nr.187 lemjošās daļas 2.punktu ir pagarināts no 2013.gada 

27.novembra līdz 2023.gada 26.novembrim SIA “Latnet” radiofrekvenču 

spektra joslas 22 GHz – 22,6 GHz/23 GHz – 23,6 GHz lietošanas tiesību 

termiņš komercdarbībai Latvijas Republikā. 

3.3. 28,0525 GHz – 28,4445 GHz / 29,0605 GHz – 29,4525 GHz trīs blakus esošu 28 MHz 

platu radiokanālu lietošanas tiesības: 

3.3.1. saskaņā ar Regulatora 2009.gada 29.aprīļa lēmuma Nr.123 “Par 

radiofrekvenču spektra joslu 28,0525 GHz – 28,4445 GHz/29,0605 GHz – 

29,4525 GHz trīs radiokanālu lietošanas tiesībām konkursa uzvarētājam” 

lemjošās daļas 1.punktu SIA “Latnet” ir piešķirtas radiofrekvenču spektra 

joslu 28,0525 GHz – 28,4445 GHz/29,0605 GHz – 29,4525 GHz trīs blakus 

esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā, izņemot Rīgu un Rīgas rajonu, līdz 2019.gada 

28.aprīlim; 

3.3.2. ar Regulatora 2019.gada 28.februāra lēmuma Nr.46 “Par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latnet”” 

(turpmāk – Lēmums Nr.46) lemjošās daļas 3.punktu ir pagarinātas no 

2019.gada 29.aprīļa līdz 2029.gada 28.aprīlim SIA “Latnet” radiofrekvenču 

spektra joslu 28,0525GHz – 28,4445GHz/29,0605GHz – 29,4525GHz trīs 

blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, 

Garkalnes, Inčukalna, Ķekavas, Krimuldas novadu, izņemot Lēdurgas 

pagastu, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, 

Siguldas, Stopiņu novadu un Rīgu; 

3.3.3. ar Lēmuma Nr.46 lemjošās daļas 11.punktu ir noteikti SIA “Latnet” šādi 

specifiski nosacījumi – prasības attiecībā uz 3.punktā noteikto radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2019.gada 

29.aprīļa līdz 2029.gada 28.aprīlim katru gadu uz 1.februāri ir jābūt spēkā 

vismaz deviņām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām 

Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par 

radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām” 6.3.apakšpunktā un 9.punktā 

noteiktajām lietošanas atļaujām (turpmāk – Lietošanas atļauja). 

3.4. 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz 19.–24.radiokanāla un 

49.radiokanāla lietošanas tiesības: 

3.4.1. Regulators ar 2016.gada 26.maija lēmuma Nr.90 “Par radiofrekvenču spektra 
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lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stream Networks”” 

(turpmāk – Lēmums Nr.90) lemjošās daļas 1.punktu ir piešķīris no 2016.gada 

27.maija līdz 2019.gada 13.jūnijam SIA “Latnet” radiofrekvenču spektra joslu 

27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz 

19. – 24.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Babītes, 

Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Ķekavas, Krimuldas novadā, 

izņemot Lēdurgas  pagastu, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, 

Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu novadā un Rīgā; 

3.4.2. ar Lēmuma Nr.90 lemjošās daļas 2.punktu nolemts piešķirt no 2016.gada 

27.maija līdz 2019.gada 31.decembrim SIA “Latnet” radiofrekvenču spektra 

joslu 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz 

49.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Babītes, Baldones, 

Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Ķekavas, Krimuldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, 

Sējas, Siguldas, Stopiņu novadā un Rīgā; 

3.4.3. saskaņā ar Lēmuma Nr.46 lemjošās daļas 1.1.–1.6.apakšpunktu ir pagarinātas 

no 2019.gada 14.jūnija līdz 2029.gada 13.jūnijam SIA “Latnet” 

radiofrekvenču spektra joslu 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 

GHz – 29,4525 GHz 19.–24.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai 

Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Ķekavas, 

Krimuldas novadā, izņemot Lēdurgas  pagastu, Mālpils, Mārupes, Olaines, 

Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu novadā un Rīgā;  

3.4.4. ar Lēmuma Nr.46 lemjošās daļas 2.punktu ir pagarinātas no 2020.gada 

1.janvāra līdz 2029.gada 13.jūnijam SIA “Latnet” radiofrekvenču spektra 

joslu 27,8285GHz – 28,4445GHz/28,9485GHz – 29,4525GHz 

49.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Babītes, Baldones, 

Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Ķekavas, Krimuldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, 

Sējas, Siguldas, Stopiņu novadā un Rīgā; 

3.4.5. SIA “Latnet” ir noteikti šādi specifiski nosacījumi – prasības attiecībā uz 

Lēmuma Nr.46 lemjošās daļas 1.1.–1.6.apakšpunktos noteikto radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu: 

3.4.5.1. attiecībā uz 1.1.–1.3.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2019.gada 

14.jūnija līdz 2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri ir jābūt 

spēkā vismaz divām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtām Lietošanas atļaujām; 

3.4.5.2. attiecībā uz 1.4.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu –  laika posmā no 2019.gada 

14.jūnija līdz 2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri ir jābūt 

spēkā vismaz vienai valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtai Lietošanas atļaujai; 

3.4.5.3. attiecībā uz 1.5. un 1.6.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu –  laika posmā no 2019.gada 

14.jūnija līdz 2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri ir jābūt 

spēkā vismaz trijām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtām Lietošanas atļaujām; 

3.4.6. Saskaņā ar Lēmuma Nr.46 lemjošās daļas 10.punktu ir noteikti SIA “Latnet” 

šādi specifiski nosacījumi – prasības attiecībā uz 2.punktā noteikto 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā 
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no 2020.gada 1.janvāra līdz 2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri ir 

jābūt spēkā vismaz divām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” 

saņemtām Lietošanas atļaujām. 

4. Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2021.gada 1.aprīļa lēmuma Nr.6-12/35543 

“Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā” lemjošās daļas 1.punktu nolemts 

ierakstīt komercreģistrā ziņas par SIA “Latnet” reorganizāciju – sadalīšanu, sašķeļot 

SIA “Latnet”. Daļu mantas nolemts pievienot pie sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“UNISTARS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003482318, juridiskā adrese: Uriekstes 

iela 2A–24, Rīga, LV-1005 (turpmāk – SIA “UNISTARS”), un daļu mantas pievienot pie 

SIA “BITE Latvija”. Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma lemjošās daļas 

2.1.apakšpunktu nolemts SIA “Latnet” izslēgt no komercreģistra. 

5. SIA “BITE Latvija” un SIA “UNISTARS” ar 2021.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.LV1140-54 

“Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pārreģistrāciju” apliecina, ka 

SIA “UNISTARS” un SIA “BITE Latvija” ir pārņēmušas SIA “Latnet” mantu, tiesības un 

saistības, savukārt viss SIA “Latnet” lietojumā piešķirtais radiofrekvenču spektrs piekrīt 

SIA “BITE Latvija”. 

6. Saskaņā ar Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām” 23.31.apakšpunktu Pieprasījums izskatāms Regulatora 

padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties SIA “BITE Latvija”. 

7. SIA “BITE Latvija” tika uzaicināta attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, 

deleģējot pārstāvi. SIA “BITE Latvija” pārstāvis Regulatora padomes sēdē nepiedalījās. 

 

Regulators secina:  

 

1. SIA “Latnet” ar 2021.gada 1.aprīlī ir reorganizēta – sadalīta sašķelšanās ceļā, kur daļa no 

SIA “Latnet” mantas pievienota SIA “UNISTARS” un daļa – SIA “Bite Latvija”.  

2. Komerclikuma 334.panta pirmā daļa nosaka, ka komercsabiedrību var reorganizēt cita 

starpā arī sadalīšanas ceļā. Sadalīšana ir process, kurā sadalāmā sabiedrība nodod savu 

mantu vienai vai vairākām citām sabiedrībām sašķelšanās vai nodalīšanas ceļā. 

Sašķelšanās gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu divām vai vairākām 

iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa2.  

3. Ņemot vērā, ka SIA “Latnet” reorganizācijas rezultātā ir likvidēta un atbilstoši SIA “BITE 

Latvija” un SIA “UNISTARS” 2021.gada 19.aprīļa vēstulē Nr.LV1140-54 “Par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pārreģistrāciju” norādītajam manta, tiesības un 

saistības attiecībā uz SIA “Latnet” piešķirto radiofrekvenču spektru piekrīt SIA “BITE 

Latvija”, Pieprasījums ir apmierināms. SIA “BITE Latvija” ir piešķiramas tās pašas 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kuru lietošanas termiņš SIA “Latnet” ar 

Lēmumu Nr.187 un Lēmumu Nr.46 ir pagarināts: 

3.1. 17,7 GHz – 19,7 GHz lietošanas tiesības; 

3.2. 22 GHz - 22,6 GHz/23 GHz - 23,6 GHz lietošanas tiesības; 

3.3. 28,0525 GHz – 28,4445 GHz / 29,0605 GHz – 29,4525 GHz trīs blakus esošu 

28 MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības; 

3.4. 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz 19.–24.radiokanāla un 

49.radiokanāla lietošanas tiesības. 

 
2 Komerclikuma 336.panta pirmā un otrā daļa. 
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4. Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips paredz, ka iestādei, pieņemot lēmumu, ir jābūt 

pastāvīgai jeb konsekventai savā rīcībā. Tādā veidā iestāde respektē paļāvību, kas personai 

varēja rasties. Līdz ar to Regulators, nosakot apjomu un termiņus specifiskajiem lietošanas 

tiesību nosacījumiem SIA “BITE Latvija”, ņem vērā iepriekš SIA “Latnet” noteiktos 

specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus.  

      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)” 1.pielikuma 

374.–379., 385.–389. un 399.–401.punktu, Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma 

Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 2., 9.1, 9.2, 11. un 

12.punktu, Komerclikuma 336.panta pirmo un otro daļu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru 

likuma 2.panta 5.punktu, 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, otro daļu un trešās daļas 

1.punktu un septītās daļas 2. un 4.punktu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

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

likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta trešo daļu, 70.panta trešo daļu, 

 

padome nolemj:  

          

1. anulēt no 2021.gada 7.maija SIA “Latnet” radiofrekvenču spektra joslas: 

1.1. 17,7 GHz – 19,7 GHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā; 

1.2. 22,0 GHz – 22,6 GHz/23,0 GHz – 23,6 GHz lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikā; 

1.3. 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz: 

1.3.1. 19.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, 

Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, un Rīgā; 

1.3.2. 20.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, 

Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, un Rīgā; 

1.3.3. 21.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, 

Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, un Rīgā; 

1.3.4. 22.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, 

Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, un Rīgā; 

1.3.5. 23.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, 

Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, un Rīgā; 

1.3.6. 24.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, 

Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, un Rīgā; 

1.3.7. 49.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, 

Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot 

Lēdurgas pagastu, un Rīgā; 

1.4. 28,0525 GHz – 28,4445 GHz / 29,0605 GHz – 29,4525 GHz trīs blakus esošu 28 MHz 

platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā, izņemot 

Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadu, 
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izņemot Lēdurgas pagastu, un Rīgu; 

2. atcelt no 2021.gada 7.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 

2.oktobra lēmuma Nr.187 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Stream Networks”” lemjošās daļas 1. un 2.punktu; 

3. atcelt no 2021.gada 7.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 

28.februāra lēmumu Nr.46 “Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Latnet””; 

4. piešķirt no 2021.gada 7.maija līdz 2023.gada 26.novembrim SIA “BITE Latvija” 

radiofrekvenču spektra joslas 17,7 GHz – 19,7 GHz lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikā; 

5. piešķirt no 2021.gada 7.maija līdz 2023.gada 26.novembrim SIA “BITE Latvija” 

radiofrekvenču spektra joslas 22,0 GHz – 22,6 GHz/23,0 GHz – 23,6 GHz lietošanas 

tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā; 

6. piešķirt no 2021.gada 7.maija līdz 2029.gada 13.jūnijam SIA “BITE Latvija” 

radiofrekvenču spektra joslu 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz:  

6.1. 19.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot Lēdurgas pagastu, 

un Rīgā; 

6.2. 20.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot Lēdurgas pagastu, 

un Rīgā; 

6.3. 21.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot Lēdurgas pagastu, 

un Rīgā; 

6.4. 22.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot Lēdurgas pagastu, 

un Rīgā; 

6.5. 23.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot Lēdurgas pagastu, 

un Rīgā; 

6.6. 24.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot Lēdurgas pagastu, 

un Rīgā; 

6.7. 49.radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Ādažu, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas novadā, izņemot Lēdurgas pagastu, 

un Rīgā; 

7. piešķirt no 2021.gada 7.maija līdz 2029.gada 28.aprīlim SIA “BITE Latvija” 

radiofrekvenču spektra joslu 28,0525 GHz – 28,4445 GHz / 29,0605 GHz – 29,4525 GHz 

trīs blakus esošu 28 MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā, izņemot Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, 

Saulkrastu, Siguldas novadu, izņemot Lēdurgas pagastu, un Rīgu; 

8. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības 

attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 6.1.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 
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2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 

divām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

9. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības 

attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 6.2.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 

2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 

divām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

10. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības 

attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 6.3.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 

2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 

divām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

11. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības 

attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 6.4.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 

2029.gada 13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz 

vienai valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai Lietošanas atļaujai; 

12. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības 

attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 6.5.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 2029.gada 

13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz trijām valsts 

akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

13. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības 

attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 6.6.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 2029.gada 

13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz trijām valsts 

akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

14. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības 

attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 6.7.apakšpunktā noteikto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 2029.gada 

13.jūnijam katru gadu uz 1.februāri SIA “BITE Latvija” ir jābūt spēkā vismaz divām valsts 

akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

15. noteikt SIA “BITE Latvija” šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz šā 

lēmuma lemjošās daļas 7.punktā noteikto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

efektīvu izmantošanu – laika posmā no 2021.gada 7.maija līdz 2029.gada 28.aprīlim katru 

gadu uz 1.februāri ir jābūt spēkā vismaz deviņām valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie 

sakari” saņemtām Lietošanas atļaujām; 

16. ja SIA “BITE Latvija” neizmantos šā lēmuma lemjošās daļas 4. – 7.punktā noteiktās 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši šā lēmuma lemjošās daļas 

8. – 15.punktā noteiktajam, Regulators var lemt par attiecīgo SIA “BITE Latvija” 

neizmantoto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. 

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
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Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

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

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


