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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Šī konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt tirgus 
dalībnieku viedokli par nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 
733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā.  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – 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”1. 

II Konsultāciju dokumenta nepieciešamība 

1. Radiofrekvenču spektra joslas raksturojums 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija lēmuma 
Nr.2017/899 “Par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā”2 1.panta 
1.punktu no 2020.gada 30.jūnija dalībvalstis atļauj izmantot 694 – 790 MHz 
(“700 MHz”) frekvenču joslu zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas 
elektronisko sakaru pakalpojumus, tikai saskaņā ar harmonizētiem tehniskiem 
nosacījumiem, ko Eiropas Komisija noteikusi, ievērojot Lēmuma Nr.676/2002/EK3 
4.pantu. 

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma “Ceļvedis piektās 
paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā”4 
2.1.apakšpunktu līdz šim Eiropā ir identificētas trīs 5G ieviešanai piemērotākās 
radiofrekvenču spektra joslas, kuras paredzēts atbrīvot vai pārplānot. Radiofrekvenču 
spektrā zem 1 GHz ir paredzēts pārplānot 700 MHz radiofrekvenču spektra joslu, jo tā 
ir piemērota plašāku teritoriju pārklājuma ar 5G nodrošināšanai, piemēram, lauku 
teritorijās. 

Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi 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)5 
nosaka radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu 
radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgos 
nosacījumus (tajā skaitā radio saskarnes un to parametrus).  

 
1 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 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija lēmums Nr.2017/899 “Par 470–790 MHz 
frekvenču joslas izmantošanu Savienībā” https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0899  
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta lēmums Nr.676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0676  
4 http://tap.mk.gov.lv/doc/2020_02/SMzin_051219_5G.2489.docx 
5 Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi 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)” 

https://likumi.lv/doc.php?id=198903 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0676&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0676&from=LV
https://likumi.lv/doc.php?id=235088&from=off
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0899
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0899
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0676
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0676
http://tap.mk.gov.lv/doc/2020_02/SMzin_051219_5G.2489.docx
https://likumi.lv/doc.php?id=198903
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Radiofrekvenču plāna 54.punkts noteic, ka šo noteikumu 1.pielikuma 
240.1punktā noteiktās 703 MHz – 733 MHz un 758 MHz – 788 MHz radiofrekvenču 
spektra joslas no 2022.gada 1.janvāra ir izmantojamas publisko mobilo elektronisko 
sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai un šīs radiofrekvenču spektra joslas var 
izmantot PPDR6 sistēmas darbības nodrošināšanai saskaņā ar PPDR sistēmas īpašnieka 
vai tiesiskā valdītāja un elektronisko sakaru komersantu noslēgtu vienošanos. 

Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 52.punktu šo noteikumu 1.pielikuma 
240.1punktā noteiktais iedalījums televīzijas apraides sistēmām radiofrekvenču spektra 
joslā 694 MHz – 790 MHz ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam. No 2022.gada 1.janvāra 
līdz 2022.gada 30.jūnijam noteikts pārejas periods televīzijas apraides sistēmu raidošo 
tīklu pārkārtošanai 694 MHz – 790 MHz radiofrekvenču spektra joslas pilnīgai 
atbrīvošanai 2022.gada 30.jūnijā. Šā pārejas perioda laikā radiofrekvences piešķīruma 
lietošanas atļaujas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru sistēmu lietošanai ir 
izsniedzamas ģeogrāfiskajās vietās, kurās ir pabeigta televīzijas apraides raidošo tīklu 
pārkārtošana vai to darbībai nav iespējami kaitīgie radiotraucējumi. Šajā periodā (līdz 
2022.gada 30.jūnijam) zemes televīzijas apraidei tiek noteikta prioritāte pār citiem 
lietojuma veidiem. 

 Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 53.punktu šo noteikumu 1.pielikuma 
240.1punktā noteiktais iedalījums SRD7 sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694 MHz 
– 789 MHz un SAB8/SAP9 sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 694 MHz – 786 MHz 
ir spēkā līdz 2022.gada 1.janvārim. 

 Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 1.pielikuma 240.1punktu radiofrekvenču 
spektra josla 694 MHz – 790 MHz ir izmantojama apraides un mobilajiem radiosakaru 
veidiem televīzijas apraides sistēmām un mobilajām radiosakaru sistēmām šādā 
sadalījumā: 

1. FDD10/ML11: 703 MHz – 733 MHz; 
2. FDD/FB12: 758 MHz – 788 MHz; 
3. SDL13/FB: 738 MHz – 758 MHz. 

Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 2.pielikuma 55.punktu Radiosaskarne RS 
LM.700 radiofrekvenču spektra joslā 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 
piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma14 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.  

 
6 PPDR (Public Protection and Disaster Relief) – sabiedrības drošība un katastrofu seku novēršana 
7 SRD (Short Range Devices) – maza darbības attāluma ierīces 
8 SAB (Service Ancillary to Broadcasting) – apraides palīgdienests 
9 SAP (Service Ancillary to Program Making) – palīgdienests (apraides) programmu veidošanai 
10 FDD (Frequency Division Duplex) – frekvenčdales duplekss 
11 ML (Mobile Station) – mobilā stacija 
12 FB (Base Station) – mobilo sakaru bāzes stacija 
13 SDL (Supplemental Downlink) – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms 
14 Elektronisko sakaru likums https://likumi.lv/doc.php?id=96611  

https://likumi.lv/doc.php?id=96611
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Saskaņā ar 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”15 (turpmāk – Noteikumi Nr.143) 
2.1.1apakšpunktu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 
788 MHz lietošanas tiesību piešķiršana komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir 
ierobežota. 

Ņemot vērā iepriekš minēto: 
1. radiofrekvenču spektra josla 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz, sākot 

ar 2022.gada 1.janvāri, kļūst daļēji pieejama elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai, lietojot mobilās radiosakaru sistēmas; 

2. radiofrekvenču spektra josla 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz ne 
vēlāk kā sākot ar 2022.gada 1.jūliju kļūst pilnībā pieejama elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniegšanai, lietojot mobilās radiosakaru sistēmas; 

3. radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 
ierobežota lietošana mobilajiem radiosakariem laika periodā no 2022.gada 
1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam nozīmē, ka Latvijas Republikas teritorijā 
šajā laika periodā šīs joslas lietošana kļūs pakāpeniski iespējama tikai tajās 
teritorijās, kurās nebūs traucējumi no pakāpeniski izslēgtajiem televīzijas 
raidītājiem šajā joslā un šajā laika periodā. Sākot ar 2022.gada 1.jūliju, ir 
jābūt izslēgtiem visiem televīzijas raidītājiem radiofrekvenču spektra joslā 
703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz; 

4. Regulatoram ir lietderīgi un nepieciešams savlaicīgi izsludināt konkursu vai 
izsoli radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 
lietošanas tiesību piešķiršanai. 
 

2. Regulatora tiesības piešķirt radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesības izsoles kārtībā 

 
Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu radiofrekvenču 

spektra izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir spektra lietošanas 
tiesības. Regulators nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra 
lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.  

Regulators secina, ka radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 
733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikas 
teritorijā ir rīkojama izsole, nevis konkurss šādu apsvērumu dēļ: 

1. Regulators rīko izsoles radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 
piešķiršanai Noteikumos Nr.143 noteiktajās radiofrekvenču spektra joslās 
jau kopš 2010.gada; 

2. lietderīgāk ir rīkot izsoli, jo tādējādi tiek īstenots Elektronisko sakaru likuma 
mērķis (2.panta 5.punkts), proti, tiek nodrošināta radiofrekvenču spektra 
racionāla un efektīva izmantošana elektronisko sakaru nozarē. Rīkojot 
izsoli, elektronisko sakaru komersants izsaka cenas piedāvājumu, par kādu 
ir gatavs iegūt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, lai nodrošinātu 
elektronisko sakaru pakalpojumus. Līdz ar to izsoles uzvarētājs ir 

 
15 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  

https://likumi.lv/doc.php?id=205417
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ieinteresēts pēc iespējas racionālāk un efektīvāk izmantot iegūtās 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības; 

3. izsole veicina elektronisko sakaru komersantu savstarpēju konkurenci, jo 
ar izsoles uzsākšanas brīdi katrs izsoles dalībnieks sāk konkurēt ar citiem 
izsoles dalībniekiem attiecībā uz tam lietderīgākā izsoles priekšmeta 
iegūšanu;  

4. izsoles rīkošana nodrošina vienlīdzīgu un caurredzamu attieksmi pret 
visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri vēlas saņemt 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības; 

5. izsoles laikā, komersantiem izsakot piedāvājumus, tiek atspoguļota izsoles 
priekšmeta tirgus vērtība, savukārt noteiktā dalības maksa dalībai 
konkursā var neatspoguļot konkursa kārtībā iegūstamā resursa tirgus 
vērtību konkursa brīdī. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Regulators ir izstrādājis Dokumentu, kurā tiek 
apzināti tirgus dalībnieku viedokļi par nosakāmajiem izsoles nosacījumiem 
radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas 
tiesību piešķiršanai. 

 

III Nosacījumi radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 
733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 
izsoles kārtībā 

Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmuma Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču 
spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”16 (turpmāk – Izsoles noteikumi) 
1.punkts noteic, ka Izsoles noteikumi nosaka kārtību un nolikumu, kādā Regulators 
rīko izsoli un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas 
Republikas teritorijā. 

Izsoles noteikumu 2.punkts noteic, ka Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu 
izsludina izsoli par konkrētu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 
(turpmāk – izsludināšanas lēmums). Regulators izsludināšanas lēmumu pieņem vismaz 
mēnesi pirms izsoles norises. 

Izsoles noteikumu 3.punkts noteic, ka Regulators izsludināšanas lēmumā 
norāda šādu informāciju: 

 
1.  Izsoles priekšmets: radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, 

termiņš un teritorija, uz kādu tās piešķir, lietošanas tiesību 
specifiskie nosacījumi 

 

1.1. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 
 
Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 1.pielikuma 240.1punktā noteikto 

radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 

 
16 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-spektra-
lietosanas-tiesibu-pieskirsanai-izsoles-kartiba 

https://likumi.lv/ta/id/299586-noteikumi-radiofrekvencu-spektra-lietosanas-tiesibu-pieskirsanai-izsoles-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/299586-noteikumi-radiofrekvencu-spektra-lietosanas-tiesibu-pieskirsanai-izsoles-kartiba
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dalījumu un ņemot vērā faktu, ka Latvijas Republikas teritorijā tiek ekspluatēti 
vairāki mobilo radiosakaru tīkli, ir lietderīgi izsolei noteikt trīs līdzīgus izsoles 
priekšmetus: 

1) radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 713 MHz, 738 MHz – 
743 MHz un 758 MHz – 768 MHz (kopsummā 25 MHz) lietošanas 
tiesības; 

2) radiofrekvenču spektra joslas 713 MHz – 723 MHz, 743 MHz – 
748 MHz un 768 MHz – 778 MHz (kopsummā 25 MHz) lietošanas 
tiesības; 

3) radiofrekvenču spektra joslas 723 MHz – 733 MHz, 748 MHz – 
758 MHz un 778 MHz – 788 MHz (kopsummā 30 MHz) lietošanas 
tiesības. 

 

1.2. Termiņš un teritorija 
 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņš jānosaka atbilstoši attiecīgā 
pakalpojuma mērķim un paredzamajiem ieguldījumiem. 

Iepriekšējā Regulatora 2013.gada 21.oktobrī rīkotajā izsolē 
radiofrekvenču spektra joslu 791 MHz – 821 MHz/832 MHz – 862 MHz 
lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā (turpmāk – 2013.gada 
21.oktobra izsole), Regulators izsoles priekšmetos iekļauto lietošanas tiesību 
termiņu ir noteicis 18 gadi.  

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra 
direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi17 
49.panta 2.punktu, kad dalībvalstis uz ierobežotu laikposmu piešķir 
individuālās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, attiecībā uz kurām 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 676/2002/EK ar tehniskiem īstenošanas pasākumiem 
ir noteikti harmonizēti nosacījumi, lai ļautu to lietot bezvadu platjoslas 
elektronisko sakaru pakalpojumos (“bezvadu platjoslas pakalpojumi”), tās 
nodrošina regulējuma paredzamību tiesību subjektiem vismaz 20 gadus 
attiecībā uz nosacījumiem ieguldījumiem infrastruktūrā, kas balstās uz šādu 
radiofrekvenču spektra lietošanu, ņemot vērā šā panta 1.punktā minētās 
prasības. Vajadzības gadījumā uz šo pantu attiecas jebkāds grozījums 
minētajām lietošanas tiesībām piesaistītajos nosacījumos saskaņā ar 
18.pantu. Šādā nolūkā dalībvalstis nodrošina, kas šādas tiesības ir derīgas 
vismaz 15 gadus un vajadzības gadījumā ietver piemērotu to pagarinājumu 
atbilstoši pirmajai daļai, ievērojot šajā punktā noteiktos nosacījumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 
733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību termiņš ir nosakāms 20 gadi, 
un tas ir atbilstoši iespējamo pakalpojumu mērķim un paredzamajiem 
ieguldījumiem nākamo paaudžu elektronisko sakaru tīkla izveidei un 
ekspluatācijai. Pēc Regulatora noteiktā iepriekš minētās radiofrekvenču 
spektra joslas lietošanas tiesību termiņa beigām elektronisko sakaru 

 
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīva (ES) 2018/1972 par Eiropas 

Elektronisko sakaru kodeksa izveidi https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
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komersantam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lūgt 
Regulatoram šo termiņu pagarināt. 

Ņemot vērā Radiofrekvenču plānā noteikto radiofrekvenču spektra 
joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas sākuma termiņu 
mobilajām radiosakaru sistēmām, lietošanas tiesību termiņš ir jānosaka no 
2022.gada 1.janvāra līdz 2041.gada 31.decembrim komercdarbībai Latvijas 
Republikas teritorijā. 
 

1.3. Lietošanas tiesību specifiskie nosacījumi 
 

Ņemot vērā, ka radiofrekvenču spektra josla 703 MHz – 733 MHz/738 
MHz – 788 MHz ir iekļauta Noteikumu Nr.143 2.1.1apakšpunktā, piešķirot šī 
resursa lietošanas tiesības, ir jānosaka īpaši lietošanas tiesību nosacījumi 
attiecībā uz efektīvu radiofrekvenču spektra resursu lietošanu, attiecībā uz 
izmantošanu sabiedrības drošības, katastrofu seku novēršanai un attiecībā 
uz šī ierobežotā resursa tādu lietošanu, kas var ierobežot konkurences 
deformācijas iespējamību mobilo radiosakaru jomā. 

 

1.3.1. Efektīva radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 
MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību izmantošana 

Attiecībā uz efektīvu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 
MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanu jānosaka līdzīgi, samērīgi un 
pakāpeniski realizējami nosacījumi, kā tika noteikti un tiek izpildīti 
radiofrekvenču spektra joslā 791 MHz – 821 MHz/832 MHz – 862 MHz. 
Katra elektronisko sakaru komersanta mobilo elektronisko sakaru tīkla 
radiofrekvenču spektra joslā 791 MHz – 821 MHz/832 MHz – 862 MHz 
tiek ekspluatētas vismaz 800 bāzes stacijas. Līdz ar to attiecībā uz 
efektīvu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 
788 MHz lietošanu jānosaka šādi specifiski lietošanas tiesību 
nosacījumi – prasības attiecībā uz katrā izsoles priekšmetā noteikto 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību efektīvu izmantošanu: 

1) līdz 2022.gada 31.decembrim saņemt vismaz desmit lietošanas 
atļaujas vismaz 10 Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās 
ārpus 10 pilsētām ar vislielāko iedzīvotāju skaitu18; 

2) līdz 2023.gada 31.decembrim saņemt vismaz simts lietošanas 
atļaujas vismaz 15 Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās 
ārpus 10 pilsētām ar vislielāko iedzīvotāju skaitu; 

3) līdz 2024.gada 31.decembrim saņemt vismaz piecus simtus  
lietošanas atļaujas; 

4) laika posmā no 2025.gada 1.februāra līdz 2041.gada 
31.decembrim katru gadu uz 1.februāri ir jābūt spēkā valsts akciju 
sabiedrībā „Elektroniskie sakari” saņemtām vismaz 800 lietošanas 
atļaujām. 

 
18 http://www.varam.gov.lv/insite/tools/download.php?file=files/text/Darb_jomas/pasv// Iedzivotaju 
_skaits_platiba_pasvald_2016_A.xlsx 

http://www.varam.gov.lv/insite/tools/download.php?file=files/text/Darb_jomas/pasv//%20Iedzivotaju%20_skaits_platiba_pasvald_2016_A.xlsx
http://www.varam.gov.lv/insite/tools/download.php?file=files/text/Darb_jomas/pasv//%20Iedzivotaju%20_skaits_platiba_pasvald_2016_A.xlsx
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Regulators lūdz tirgus dalībniekus izteikt savu viedokli par iepriekš 
minētajiem nosacījumiem attiecībā uz katrā izsoles priekšmetā 
noteikto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību efektīvu 
izmantošanu. 
 

1.3.2. PPDR sistēmas darbības nodrošināšana. 
 

Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 54.punktu šo noteikumu 1.pielikuma 
240.1punktā noteiktās 703 MHz – 733 MHz un 758 MHz – 788 MHz 
radiofrekvenču spektra joslas no 2022.gada 1.janvāra ir izmantojamas 
publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai, un 
šīs radiofrekvenču spektra joslas var izmantot PPDR sistēmas darbības 
nodrošināšanai saskaņā ar PPDR sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un 
elektronisko sakaru komersantu noslēgtu vienošanos.  

 
1.3.3. Lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz tālāknodošanu. 

 
Lai nodrošinātu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 

MHz – 788 MHz efektīvu un racionālu izmantošanu, kā arī samazinātu 
konkurences deformācijas iespējamību, ir jānoteic, ka radiofrekvenču 
spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību 
tālāknodošana ir atļauta, ja to pieļauj normatīvie akti. Tajā pašā laikā, lai 
nodrošinātu ierobežoto radiofrekvenču resursu racionālu un efektīvu 
izmantošanu, ir nosakāms, ka radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 
733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesības nevar tālāknodot tādam 
elektronisko sakaru komersantam vai saistītam komersantam Koncernu 
likuma izpratnē, kurš jau ir ieguvis lietošanas tiesības radiofrekvenču 
spektra joslā 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz un kuram pēc 
tālāknodošanas šajā joslā kopējais lietošanas tiesību apjoms pārsniegtu 
40 MHz. 

 
1.3.4. Lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra joslu kopīgu izmantošanu. 

Lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz radiofrekvenču spektra joslu 
kopīgu izmantošanu, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiks noteikta 
kārtība kopīgai radiofrekvenču spektra izmantošanai. Lai nodrošinātu 
radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 
izmantošanā efektīvu un iespējami augstāku konkurenci mobilo radiosakaru 
infrastruktūru izveidē un lietošanā, kā arī ņemot vērā, ka 700 MHz 
radiofrekvenču spektra josla ir piemērota plašāku teritoriju pārklājuma ar 
5G nodrošināšanai, piemēram, lauku teritorijās, radiofrekvenču spektra 
joslā 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz tās daļu kopīga izmantošana 
ir atļauta tikai ārpus 10 pilsētām ar vislielāko iedzīvotāju skaitu (saskaņā ar 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicētajiem datiem).  
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2. Izsoles priekšmeta iegūšanas nosacījumi, izsoles priekšmetu 
skaits, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs 

 
Ņemot vērā, ka izsolei tiek plānoti trīs izsoles priekšmeti, kā arī ņemot vērā 

Regulatora pieredzi iepriekš rīkotajās izsolēs, lietderīgs ir izsoles nosacījums, ka visi 
izsoles priekšmeti tiek izsolīti vienlaicīgi. 

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 56.punktu, 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. 

Lai veicinātu elektronisko sakaru komersantu savstarpēju konkurenci mobilo 
elektronisko radiosakaru tīklu infrastruktūru izveidē un pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšanā katrā savstarpēji nesaistītā elektronisko sakaru tīklā, ir jānoteic, ka 
katrs izsoles uzvarētājs var iegūt vienu izsoles priekšmetu. 

 
3. Kritēriji izsoles dalībniekam un izsoles uzvarētājam 

 
Izsoles noteikumu 9.punkts noteic, ka izsoles dalībnieks ir pretendents19, kuru 

izsoles komisija saskaņā ar šo noteikumu 46.punktu ir apstiprinājusi dalībai izsolē 
izsoles priekšmeta iegūšanai un kurš atbilst šādiem kritērijiem: 

1. tas ir iesniedzis Izsoles noteikumu 13., 14. un 15.punktā noteiktos 
dokumentus atbilstoši Izsoles noteikumu prasībām; 

2. tas atbilst kritērijiem, kas ir noteikti izsludināšanas lēmumā; 
3. tas ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēts komersants; 
4. tas ir samaksājis nodrošinājuma naudu saskaņā ar Izsoles noteikumu 

24.punktu un izsludināšanas lēmumu; 
5. tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ievērojot pēdējā datu 
aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 
parādnieku datubāzē ievietoto informāciju (ārvalstīs reģistrētam 
komersantam – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā); 

6. tas neatrodas likvidācijas stadijā, tam nav pasludināts maksātnespējas 
process vai ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta; 

7. nav konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi dalībai izsolē. 
 
 
4. Sākumcena 

 
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu, samērīgu un caurredzamu sākumcenas noteikšanas 

principu, Regulators, piedāvājot radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 
MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā sākumcenu katram izsoles 
priekšmetam – 1 000 000 euro –, ir vērtējis 2013.gada 21.oktobra izsolē mazāko 
visaugstāko piedāvājumu par vienu izsoles priekšmetu un ņem vērā šādus apstākļus 
un kritērijus: 

 
19 Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad šo noteikumu 16.punktā un izsludināšanas lēmumā 
noteiktajā kārtībā ir iesniegusi reģistrācijas iesniegumu 
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1. radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 
lietošanas tehniski ekonomiskie parametri ir līdzīgi kā 2013.gada 
21.oktobra izsolē izsolītajai radiofrekvenču spektra joslai 791 MHz – 
821 MHz/832 MHz – 862 MHz, bet kopējais izsolei paredzētais 
radiofrekvenču spektra joslas platums ir par 20 MHz platāks; 

2. radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 
tādus lietošanas tehniskos nosacījumus kā sadalījums, platums un 
teorētiskā vienas bāzes stacijas aptveramība (ekvivalenta radiofrekvenču 
spektra joslai 791 MHz – 821 MHz/832 MHz – 862 MHz ); 

3. radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz 
lietošanas tiesību teritoriju (Latvijas Republikas teritorija) un lietošanas 
tiesību iespējamo termiņu (lietošanas termiņa ilgums tāds pats kā 
radiofrekvenču spektra joslai 791 MHz – 821 MHz/832 MHz – 862 MHz); 

4. 2013.gada 21.oktobra izsolē mazākais visaugstākais piedāvājums par 
vienu izsoles priekšmetu sasniedza 1 502 990 euro; 

5. izsoles sākumcena nosakāma tāda, lai tiktu veicināta radiofrekvenču 
spektra lietošanas tiesību izmantošana pēc iespējas īsākā laikā; 

6. lai sasniegtu Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā 
noteiktos mērķus, sākumcena ir jānosaka tāda, lai tā nav šķērslis 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību iegūšanai un komersanti 
pieteiktos dalībai izsolē. Tādējādi tiktu veicināta konkurence, uzlabota 
elektronisko sakaru tīklu kvalitāte un veicināta elektronisko sakaru 
pakalpojumu attīstība, kā rezultātā tiks nodrošināta radiofrekvenču spektra 
joslu racionāla un efektīva izmantošana, sniedzot lietotājiem iespējas 
saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsoles gaitā komersanti, 
izsakot savus cenu piedāvājumus, noteiks augstāko cenu par 
radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz / 738 MHz – 788 MHz 
lietošanas tiesību iegūšanu. 
 

Katra izsoles priekšmeta sākumcena nosakāma 1 000 000 (viens miljons) 
euro. 

 
5. Reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas datums un laiks 

 
Reģistrācijas iesniegumu pretendents nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta 

adresi izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi. Reģistrācijas 
iesnieguma iesniegšanas termiņš sāksies ne agrāk kā sešas dienas pirms noteiktās 
izsoles dienas un beigsies izsoles atklāšanas dienā, izsoles atklāšanas brīdī. 

 
 

6. Nodrošinājuma naudas apmērs un tās iemaksas termiņš 
 

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 24.punktu pretendents veic nodrošinājuma naudas 
iemaksu, kas ir sākumcenas apmērā. Regulatora ieskatā nodrošinājuma naudai ir jābūt 
iemaksātai Regulatora noteiktajā valsts budžeta kontā ne vēlāk kā piecas darba dienas 
pirms izsludināšanas lēmumā noteiktās izsoles sākuma dienas, lai Regulators varētu 
pārliecināties, ka uz izsoles sākuma brīdi nodrošinājuma nauda ir saņemta. 
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7. Valsts budžeta konts nodrošinājuma naudas un izsoles uzvarētāja 
solītā visaugstākā piedāvājuma iemaksai 

 
Viedoklis netiek prasīts. 

 
8. Izsoles norises vieta, datums un laiks 

 
Izsole notiks Regulatora telpās Rīgā, Ūnijas ielā 45. Regulators plāno, ka izsole 

par radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733 MHz, 738 MHz – 788 MHz lietošanas 
tiesībām varētu notikt 2020.gada novembrī. 

 
9. Derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta 

atvēršanai iesniegšanas kārtība un termiņš 
 

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 16.punktu reģistrācijas iesniegumu sagatavo 
elektroniski un iesniedz šifrētā veidā, izņemot pavadtekstā norādīto informāciju, kas 
netiek šifrēta. Pretendents saglabā reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta 
kopiju. Pretendents ir atbildīgs par to, ka reģistrācijas iesniegums ir atverams un 
lasāms. Reģistrācijas iesniegumu nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi 
izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi, pavadtekstā norādot: 

1. pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruni; 
2. izsoles nosaukumu; 
3. atzīmi, ka reģistrācijas iesniegumu neatver līdz izsludināšanas lēmumā 

norādītajam izsoles norises datumam un laikam, norādot konkrētu datumu un 
laiku. 

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 45.punktu izsoles komisija atver reģistrācijas 
iesniegumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti, izmantojot atvēršanas brīdī 
pretendenta izsoles komisijai iesniegto atšifrēšanas atslēgu. Ja, atverot 
reģistrācijas iesniegumu, rodas tehniskas problēmas, pretendentam ir tiesības izsoles 
komisijai iesniegt saglabāto reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta kopiju, 
izmantojot datu nesēju. Tas nozīmē, ka šādā gadījumā reģistrācijas iesniegums tiek 
iesniegts pretendenta izvēlētā šifrēšanas veidā, izmantojot tikai tam zināmu 
atšifrēšanas atslēgu, un līdz izsoles sākuma brīdim reģistrācijas iesniegums šifrētā 
veidā tiek glabāts Regulatora datorsistēmas datu nesējos, bet tā kopija nemainītā veidā 
var tikt glabāta pretendenta datu nesējā.  

Pretendents ir atbildīgs par atšifrēšanas atslēgas un atšifrēšanas 
programmnodrošinājuma nodošanu izsoles komisijai, ja izsoles komisijas rīcībā nav 
nepieciešamā atšifrēšanas programmnodrošinājuma šim šifrēšanas veidam vai 
dokumentu neizdodas atvērt. Pretendentam tehnisku problēmu gadījumā ir tiesības 
izmantot līdzi paņemtu portatīvo datortehniku reģistrācijas iesnieguma atvēršanai un 
atvērto dokumentu saglabāšanai nešifrētā veidā nodošanai izsoles komisijai. 

Tirgus dalībnieku izteiktajiem priekšlikumiem nevajadzētu būt pretrunā ar Izsoles 
noteikumos jau noteikto derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta 
atvēršanai iesniegšanas nosacījumiem, bet izteiktajos viedokļos iespējams precizēt 
izsludināšanas lēmumā nosakāmo kārtību šo nosacījumu piemērošanai. 
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IV Papildu informācija 

Priekšlikumus un komentārus Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, kā arī 
elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 
2020.gada 25.maijam. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to 
norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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