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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums
Šī konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir informēt sabiedrību un
uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk
– Regulators) izstrādāto lēmuma projektu „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2018.gada 7.jūnija lēmumā Nr.1/11 „Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”” (turpmāk – Grozījumu projekts).
Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu Ministru kabinets nosaka
radiofrekvenču joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru
nozarē1. Šajos gadījumos Regulators rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Regulatora apstiprinātu
nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles
uzvarētājam.
Grozījumu projekts ir sagatavots, lai precizētu Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmumā
Nr.1/11 „Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”2
(turpmāk – Izsoles noteikumi) noteikto kārtību, kādā norit izsole radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesību piešķiršanai. Grozījumu projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – nākamajā
dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā,
nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2019.gada 23.decembrim.
Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts ir pievienots šā Dokumenta pielikumā.
Regulators Dokumentu sagatavoja un tirgus dalībnieku viedokļus apzina atbilstoši
Regulatora 2011.gada 24.augusta lēmumam Nr.1/20 „Noteikumi par konsultāciju kārtību ar
tirgus dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē”3.

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1) Pamatojums
Regulators, ņemot vērā tā ilgstošo pieredzi radiofrekvenču spektra izsoļu rīkošanā
elektronisko sakaru nozarē, ir konstatējis, ka ir lietderīgi precizēt Izsoles noteikumos noteikto
izsoles norises kārtību.
1. Grozījumu projektā ir ietverti nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu izsoles norisi
gadījumos, kad vienlaicīgi tiek izsolīti vairāki izsoles priekšmeti. Šādos gadījumos tiek
noteikts, ka:
• Regulators pirms katras konkrētās izsoles atsevišķi izsludināšanas lēmumā
noteic izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs, vadoties
pēc plānotā izsolāmā priekšmetu daudzuma, tos raksturojošām pazīmēm,
aktualitātēm, tirgus tendencēm nozarē u.c. apstākļiem;
• katrā izsoles kārtā izsoles dalībnieks ir tiesīgs iesniegt tik piedāvājumu par
izsoles priekšmetiem, kas nepārsniedz izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt
viens izsoles uzvarētājs;
1

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” https://likumi.lv/doc.php?id=205417.
2
Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmums Nr.1/11 „Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību
piešķiršanai
izsoles
kārtībā”
https://likumi.lv/ta/id/299586-noteikumi-radiofrekvencu-spektralietosanas-tiesibu-pieskirsanai-izsoles-kartiba.
3
Regulatora 2011.gada 24.augusta lēmums Nr.1/20 „Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus
dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē” https://likumi.lv/doc.php?id=235088&from=off.

3

•
•
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•

katrā izsoles kārtā izsoles dalībnieks ir tiesīgs izteikt piedāvājumus par citiem
izsoles priekšmetiem, kas nepārsniedz izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt
viens izsoles uzvarētājs;
izsoles dalībniekam dalībai izsoles nākamajā kārtā tiek atļauts par izsoles
priekšmetu izteikt to pašu piedāvājumu, nepiemērojot augšupejošu soli, ja šis
dalībnieks iepriekšējā kārtā bija vienīgais, kurš izteicis piedāvājumu par šo
konkrēto izsoles priekšmetu. Tādējādi izsoles dalībniekam tiek saglabāta aktīva
dalība izsolē, bet tajā pašā laikā tam nav jāpārsola savs iepriekšējā kārtā
izteiktais piedāvājums;
ja izsoles dalībnieks ir izteicis visaugstākos piedāvājumus, pārsniedzot
iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu (piemēram, izsoles dalībnieks ir izteicis
visaugstākos piedāvājumus vairākās izsoles kārtās, tādējādi piedāvājumu
kopsumma var pārsniegt izsludināšanas lēmumā noteikto iegūstamo
priekšmetu skaitu), tam ir jāizvēlas tik izsoles priekšmetu, cik ir atļauts iegūt
saskaņā ar izsludināšanas lēmumu, un tos, par kuriem šis dalībnieks ir izteicis
visaugstākos piedāvājumus lielākajā naudas izteiksmē;
ja izsoles dalībnieks nevar iegūt izsoles priekšmetu, par kuru ir izteicis
visaugstāko piedāvājumu, vai atsakās no tā, tad šo izsoles priekšmetu iegūst
nākamais izsoles dalībnieks, kurš ir izteicis augstāko piedāvājumu par šo
priekšmetu. Ja šāda izsoles dalībnieka nav, izsoles priekšmets paliek neizsolīts.

2. Lai veicinātu, ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiktu izmantotas pēc
iespējas efektīvāk un lietderīgāk un dalību izsolē pieteiktu tie pretendenti, kuru
darbība elektronisko sakaru nozarē ir vērsta uz tālāku un plānveida attīstību, kā arī lai
mazinātu risku, ka izsoles dalībnieks atsakās no izsoles priekšmeta, par kuru ir izteicis
visaugstāko piedāvājumu, nodrošinājuma naudas apmērs tiek noteikts sākumcenas
apmērā. Sākumcenas apmērs ir noteikts izsludināšanas lēmumā, bet, ja izsolē plāno
izsolīt vairākus izsoles priekšmetus, – nodrošinājuma nauda ir lielākās noteiktās
sākumcenas apmērā.
3. Izsoles noteikumu pašreizējā redakcija noteic, ka reģistrācijas iesniegums par dalību
izsolē jāiesniedz papīra formātā izsoles sekretāram. Lai mazinātu administratīvo slogu,
Regulators Grozījumu projektā ir noteicis, ka reģistrācijas iesniegumu iesniedz
elektroniskā formātā un pretendents vai izsoles dalībnieks sazinās ar Regulatoru
elektroniski.
4.

Tāpat Grozījumu projektā tiek precizēta pārtraukumu noteikšanas kārtība
vairāksolīšanas laikā, jo līdzšinējie Izsoles noteikumi paredzēja ļoti stingru kārtību
attiecībā uz pārtraukumiem (ilgums, pārtraukuma pieprasīšanas kārtība), kas
paildzināja izsoles norisi. Tādējādi Grozījumu projektā ir paredzēta elastīgāka
pārtraukuma kārtība – izsoles komisija to nosaka, ņemot vērā izsoles norises
apstākļus.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Regulators ir izstrādājis Grozījumu projektu, nosakot
vairākus precizējumus, tādējādi veicinot lietderīgāku un efektīvāku radiofrekvenču spektra
izsoles norisi.

4

2) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu
ietekmēt
Grozījumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs elektronisko sakaru komersantus,
precizējot un mainot radiofrekvenču spektra izsoles norisi. Grozījumu projektā ietvertais
regulējums neietekmēs elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājus.

Priekšsēdētāja
p.i.
padomes locekle

R.Irkļa
R.Šņuka
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Pielikums
konsultāciju dokumentam par grozījumiem
noteikumos radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada
7.jūnija lēmumā Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru
likuma 47.panta pirmo daļu, trešās daļas
1.punktu un piekto daļu un likuma “Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

25.panta pirmo daļu
1.

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 7.jūnija lēmumā
Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”
(Latvijas Vēstnesis, 2018, 116.nr.) šādus grozījumus:
1.1. papildināt 3.2.apakšpunktu aiz vārda “nosacījumus” ar vārdiem “izsoles priekšmetu
skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs”;
1.2. svītrot 3.5.apakšpunktā vārdus “adresi, vietu”;
1.3. izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.6. nodrošinājuma naudas apmēru un tās iemaksas termiņu”;
1.4. papildināt lēmumu ar 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.9. derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta atvēršanai
iesniegšanas kārtību un termiņu.”;
1.5. aizstāt 4.punktā vārdus “diviem izsoles komisijas locekļiem un izsoles komisijas
priekšsēdētāja” ar vārdiem “trīs izsoles komisijas locekļiem, no kuriem viens ir
izsoles komisijas priekšsēdētājs”;
1.6. aizstāt 5.punktā vārdus “pretendenta dalību izsolē, apstiprinot to par izsoles
dalībnieku” ar vārdiem “pretendenta apstiprināšanu par izsoles dalībnieku”;
1.7. aizstāt 6.punktā vārdus “pieņem reģistrācijas iesniegumu” ar vārdiem “kārto izsoles
lietvedību”;
1.8. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad šo noteikumu 16.punktā un
izsludināšanas lēmumā noteiktajā kārtībā ir iesniegusi reģistrācijas iesniegumu.”;
1.9. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Pretendents izsoles komisijai iesniedz aizpildītu, ar drošu elektronisko parakstu
parakstītu reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums) un šo noteikumu 14.punktā
noteiktos dokumentus. Reģistrācijas iesnieguma veidlapa elektroniski ir pieejama
Regulatora tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.”;
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1.10. svītrot 14.2.apakšpunktu;
1.11. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Reģistrācijas iesniegumu sagatavo elektroniski un iesniedz šifrētā veidā.
Pretendents ir atbildīgs par to, ka piedāvājums ir atverams un lasāms. Reģistrācijas
iesniegumu nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv,
norādot:
16.1. pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruni;
16.2. izsoles nosaukumu;
16.3. atzīmi, ka reģistrācijas iesniegumu neatver līdz izsludināšanas lēmumā
norādītajam izsoles norises datumam un laikam, norādot konkrētu datumu un
laiku.”;
1.12. svītrot 17.punktu;
1.13. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Izsoles komisija izsolei iesniegto reģistrācijas iesniegumu, kas saņemts pirms vai
pēc izsludināšanas lēmumā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu un
neatver.”;
1.14. svītrot 20.punktā vārdu “rakstveidā”;
1.15. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Pretendents vai izsoles dalībnieks elektroniski iesniedz izsoles komisijai ar drošu
elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu un Dokumentu juridiskā spēka likumu. Pretendents vai izsoles dalībnieks
iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās
izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.”;
1.16. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
“24. Pretendents veic nodrošinājuma naudas iemaksu, kas ir sākumcenas apmērā. Ja ir
vairāki izsoles priekšmeti, nodrošinājuma nauda ir lielākās noteiktās sākumcenas
apmērā. Pretendents maksājumā norāda saņēmēju – Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija –, iemaksas mērķi – nodrošinājuma nauda – un attiecīgās izsoles
nosaukumu.”;
1.17. aizstāt 30.punktā skaitli “48.” ar skaitļiem “39., 48. un 70.”;
1.18. aizstāt 31.punktā vārdus “neatzīst par izsoles uzvarētāju” ar vārdiem “izslēdz no
dalības izsolē pretendentu vai”;
1.19. papildināt 32.punktu aiz vārda “rakstveidā” ar vārdiem “valsts valodā” un aiz vārda
“divas“ ar vārdu “darba”;
1.20. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:
“33. Jebkura persona jautājumus izsoles komisijai iesniedz personīgi, nosūtot pa pastu
uz Regulatora adresi vai elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv. Persona,
iesniedzot jautājumu izsoles komisijai, norāda attiecīgās izsoles nosaukumu, kā arī
personas vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu, vienoto reģistrācijas
numuru), kura šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (adresi,
elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru).”;
7

1.21. aizstāt 35.punktā vārdus “komisija publisko” ar vārdiem “komisija vienlaicīgi
publisko”;
1.22. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Regulators līdz izsoles beigām neizpauž šādu informāciju:
37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaits;
37.2. pretendents;
37.3. iesniegtā reģistrācijas iesnieguma saturs;
37.4. izsoles dalībnieku izteiktie piedāvājumi.”;
1.23. izteikt 45.punktā šādā redakcijā:
“45. Izsoles komisija atver reģistrācijas iesniegumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti un
pārliecinās, vai:
45.1. reģistrācijas iesniegums ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;
45.2. pretendents atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem;
45.3. ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas noteikta šo noteikumu 13., 14.
un 15.punktā;
45.4. ir saņemta pretendenta iemaksātā nodrošinājuma nauda saskaņā ar šo
noteikumu 24.punktu un izsludināšanas lēmumu.”;
1.24. papildināt 46.punktu aiz vārda “kritērijiem” ar vārdiem “vai pārkāpj šo noteikumu
39., 48. un 70.punktā noteiktos nosacījumus”;
1.25. papildināt lēmumu ar 46.1punktu šādā redakcijā:
“46.1 Izsoles komisija reģistrācijas iesniegumu uzskata par nederīgu, izsolē
neiesniegtu šādos gadījumos:
46.11. nav ievērots šo noteikumu 16.punkts;
46.12. reģistrācijas iesniegumu vai tam pievienotos dokumentus nevar atvērt un
lasīt.”;
1.26. papildināt lēmumu ar 51.1punktu šādā redakcijā:
“51.1 Izsoles vadītājs informē izsoles dalībniekus par piedāvājuma izteikšanas kārtību,
izsoles kārtas un starpkārtu ilgumu un par kārtību pārtraukuma pieprasīšanai. Izsoles
komisija ir tiesīga mainīt izsoles kārtas un starpkārtas ilgumu, informējot izsoles
dalībniekus.”;
1.27. aizstāt 52.punktā vārdu “komisija” ar vārdu “sekretārs”;
1.28. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:
“53. Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Izsoles kārtas piedāvājuma paaugstināšanas solis
izsoles priekšmetam ir ne mazāks par 10% no izsludināšanas lēmumā norādītās
sākumcenas attiecīgajam izsoles priekšmetam. Izsoles dalībnieks izsoles kārtās cenas
piedāvājumu nosaka, noapaļotu pilnos tūkstošos. Katras nākamās izsoles kārtas
sākumcena ir iepriekšējā izsoles kārtā solītais visaugstākais piedāvājums attiecīgajam
izsoles priekšmetam. Ja vairāksolīšana notiek par vairākiem izsoles priekšmetiem un
tikai viens izsoles dalībnieks kārtā ir izteicis piedāvājumu par konkrētu izsoles
priekšmetu, nākamajā kārtā šis izsoles dalībnieks par šo izsoles priekšmetu var izteikt
to pašu piedāvājumu, nepiemērojot augšupejošu soli.”;
1.29. izteikt 54.punktu šādā redakcijā:
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“54. Izsole notiek pa kārtām. Izsoles pēdējā kārta ir kārta, kurā neviens izsoles
dalībnieks neizsaka nevienu piedāvājumu.”;
1.30. izteikt 56.punktu šādā redakcijā:
“56. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti vairāki izsoles priekšmeti, izsoles dalībnieks
izsoles kārtā ir tiesīgs iesniegt tik piedāvājumu par izsoles priekšmetiem, kas
nepārsniedz izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs. Ja izsoles
dalībnieks iesniedz vairākus piedāvājumus, tas katru piedāvājumu norāda atsevišķi.”;
1.31. papildināt 58.punktā aiz vārdiem “gan ar cipariem” ar vārdiem “izsoles kārtas
numuru, datumu un laiku”;
1.32. papildināt 60.punktu aiz vārda “neiesniedz“ ar vārdu “augstāku”;
aizstāt vārdu “slēdz” ar vārdu “pabeidz”;
1.33. izteikt 61.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“61.1. izsaka piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles kārtas sākumcenas un izsoles soļa
kopsummu, vai izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas nav noapaļots pilnos tūkstošos,
izņemot šo noteikumu 65.punktā noteikto gadījumu.”;
1.34. svītrot 61.2.apakšpunktā vārdus “izsoles kārtā”;
1.35. aizstāt 61.3.apakšpunktā vārdu “kārtējā” ar vārdu “šajā”;
1.36. svītrot 63.punktā teikumu “Tiesības uz izsoles priekšmetu iegūst nākamais izsoles
dalībnieks, kurš nosolījis augstāko piedāvājumu.”;
1.37. svītrot 64.punktu;
1.38. papildināt lēmumu ar 64.1 un 64.2punktu šādā redakcijā:
“64.1 Izsolē uzvar un izsoles priekšmetu iegūst tas izsoles dalībnieks, kurš ir solījis
visaugstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu, nepārsniedzot
izsludināšanas lēmumā noteikto iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu vienam izsoles
uzvarētājam. Ja izsoles dalībnieks ir izteicis visaugstākos piedāvājumus, pārsniedzot
iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu, tas iegūst izsoles priekšmetu pēc šādiem
principiem:
64.11. tiek ņemts vērā maksimālais izsoles priekšmetu skaits, ko var iegūt viens
izsoles uzvarētājs;
64.12. prioritārais un obligāti iegūstamais izsoles priekšmets ir tas, par kuru izsoles
dalībnieks ir izteicis visaugstāko piedāvājumu.
64.2 Ja izsoles dalībnieks saskaņā ar šiem noteikumiem nevar iegūt izsoles priekšmetu,
par kuru ir izteicis visaugstāko piedāvājumu, vai atsakās no tā, izsoles dalībnieks ar
nākamo augstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu iegūst šo izsoles
priekšmetu. Ja šāda izsoles dalībnieka nav, izsoles priekšmets paliek neizsolīts.”;
1.39. svītrot 66.punktu;
1.40. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:
“68. Izsoles dalībniekam ir tiesības pieprasīt vienu pārtraukumu katrā izsoles norises
dienā, norādot pārtraukuma laiku un ilgumu. Izsoles komisija nekavējoties lemj par
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pārtraukuma ilgumu un nosaka pārtraukumu ne ātrāk kā pirms nākamās neuzsāktās
izsoles kārtas. Izsoles komisija var izsludināt pārtraukumu pēc savas iniciatīvas.”;
1.41. svītrot 69.punktā pirms vārda “iesniedz” vārdu “rakstveidā”;
1.42. izteikt 75.punktu šādā redakcijā:
“75. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā no izsoles uzvarētāja noteikšanas
saskaņā ar šo noteikumu 71.punktu, ja tas nav elektronisko sakaru komersants,
atbilstoši Elektronisko sakaru likumam nosūta Regulatoram reģistrācijas
paziņojumu.”;
1.43. papildināt 76.punktu aiz vārda “lēmuma” ar vārdiem “par radiofrekvenču spektra
lietošanas tiesību piešķiršanu”;
1.44. svītrot 77., 78., 80. un 82.punktā vārdus “kas samaksāta saskaņā ar izsludināšanas
lēmumu un šo noteikumu 24.punktu”;
1.45. svītrot 4.pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
Priekšsēdētājs

R. Irklis
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