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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Šā konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt 
ieinteresēto personu viedokli par plānoto ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas 
25,1–27,5 GHz lietošanas tiesību izmantošanu no 2024.gada 1.janvāra.  

II Konsultāciju dokumenta nepieciešamība 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 45.panta pirmo daļu1 Ministru kabinets 
nosaka ierobežotas radiofrekvenču joslas. 

Radiofrekvenču spektra josla 25,1–27,5 GHz, ievērojot Ministru kabineta 
2022.gada 11.oktobra noteikumu Nr.635 “Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi”2 
2.17.apakšpunktu un 4.punktu, no 2024.gada 1.janvāra ir noteikta par ierobežotu 
radiofrekvenču spektra joslu. 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 45.panta otro daļu3 Regulators 
elektronisko sakaru komersantam piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz 
ierobežoto radiofrekvenču joslu. Elektronisko sakaru likuma 46.panta pirmā daļa4 
noteic, ka elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs pieprasījumu par ierobežotas 
radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanu iesniegt Regulatoram ne agrāk kā 
divus gadus pirms datuma, kad tiks uzsākta ierobežotas radiofrekvenču joslas 
izmantošana. Regulators pēc pieprasījuma saņemšanas vai savas iniciatīvas rīko 
konkursu vai izsoli ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai.  

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 52.panta pirmajā daļā5 doto 
deleģējumu, Ministru kabinets apstiprina nacionālo radiofrekvenču plānu, kas nosaka 
radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmu 
iedalījumu, radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus, tai 
skaitā radiosaskarnes un koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju. 
Elektronisko sakaru likuma 52.panta otrā daļa noteic, ka radiofrekvenču spektra joslas 
var izmantot tikai saskaņā ar nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajiem 
radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām. 

Saskaņā ar iepriekš norādīto  deleģējumu ir izstrādāts Ministru kabineta 
noteikumu projekts “Nacionālais radiofrekvenču plāns” (22-TA-1822) 
(turpmāk – Radiofrekvenču plāns)6. Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna: 

1. 31.punktu ierobežota radiofrekvenču spektra josla 24,5–26,5 GHz jāatbrīvo 
no lietotajām radiosakaru sistēmām, izņemot SRD7 un PMSE8 radiosakaru 
sistēmas, līdz 2023.gada 31.decembrim; 

 
1 https://likumi.lv/ta/id/334345#p45 
2 https://likumi.lv/ta/id/336387-ierobezoto-radiofrekvencu-joslu-noteikumi 
3 https://likumi.lv/ta/id/334345#p45  
4 https://likumi.lv/ta/id/334345#p46  
5 https://likumi.lv/ta/id/334345#p52  
6 Regulators lūdz ņemt vērā Dokumentā minēto Radiofrekvenču plāna aktuālo redakciju viedokļu 

izteikšanas brīdī, ja tā atšķiras no Dokumentā minētās: 
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/20c910bd-1751-4721-a3dc-1f831c737711  
7 SRD (Short Range Devices) – maza darbības attāluma ierīces 
8 PMSE (Programme making and special events) – programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces 
(radiomikrofoni, auss monitori, pagaidu skaņas radiolīnijas) 

https://likumi.lv/ta/id/334345#p45
https://likumi.lv/ta/id/334345#p45
https://likumi.lv/ta/id/334345#p46
https://likumi.lv/ta/id/334345#p52
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/20c910bd-1751-4721-a3dc-1f831c737711
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2. 35.punktu ierobežota radiofrekvenču spektra josla 26,5–27,5 GHz jāatbrīvo 
no Zemes sistēmām, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu 
platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT9, līdz 2023.gada 
31.decembrim; 

3. 33.punktu ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas 25,1–27,5 GHz 
iedalījums Zemes sistēmām, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu 
platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, un radiosaskarne RS 
LM.26G-1 stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī; 

4. 36.punktu 24,25–26,65 GHz radiofrekvenču josla ir pieejama SRR10 
iekārtām, kuru uzstādīšana apstiprināta līdz 2018.gada 1.janvārim, vai, ja to 
aizstāj ar citu SRR iekārtu, Eiropas Savienībā ražotā vai reģistrētā un 
ekspluatācijā nodotā automobilī; 

5. 34.punktu šo noteikumu 1.pielikuma 439. un 440.punktā noteikto iedalījumu 
AS11 un CS12 sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 25,25–26,5 GHz 
pārskata līdz 2023.gada 31.decembrim; 

6. 18.punktu Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir 
tiesības pieprasīt radiofrekvences piešķīrumus valsts aizsardzības 
vajadzībām nepieciešamajiem privātajiem elektronisko sakaru tīkliem arī 
radiofrekvenču joslās, kuras nav paredzētas AS vai AS un CS, ievērojot 
normatīvos aktus par radiofrekvenču lietošanu un piešķiršanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators var plānot piešķirt elektronisko sakaru 
komersantiem ierobežotas radiofrekvenču joslas 25,1–27,5 GHz lietošanas tiesības uz 
termiņu, sākot no 2024.gada 1.janvāra.  

Regulatoram ir lietderīgi piešķirt ierobežotas radiofrekvenču joslas 25,1–
27,5 GHz lietošanas tiesības no 2024.gada 1.janvāra, jo tas dos iespējas elektronisko 
sakaru komersantiem uzsākt elektronisko pakalpojumu sniegšanu galalietotājiem 
iespējami drīzākā termiņā, ja vien tiek prognozēta nepieciešamās radioaparatūras 
pieejamība. 

Ņemot vērā starptautisko pieredzi, piemēram, Itālijas, Vācijas, Grieķijas un 
Spānijas, radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību piešķiršanā 26 GHz13 
radiofrekvenču spektra joslu diapazonā, uz šīs pieredzes pamata nav iespējams 
vispārināt izvirzāmos nosacījumus un nosakāmo kārtību radiofrekvenču joslas 25,1–
27,5 GHz lietošanas tiesību piešķiršanai. 

Tādējādi, lai Regulators varētu apsvērt norises gaitu ierobežotas radiofrekvenču 
joslas 25,1–27,5 GHz lietošanas tiesību piešķiršanai, Regulators vēlas uzzināt 
ieinteresēto personu viedokli par šādiem jautājumiem: 

1. kādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu uzskatāt par perspektīvu, 
izmantojot ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas 25,1–27,5 GHz 
lietošanas tiesības; 

 
9 IMT (International Mobile Telecommunications) – starptautiskie mobilie telesakari 
10 SRR (Short Range Radars (Automotive)) – automobiļu tuvdarbības radari 
11 AS – aizsardzības sistēmas (radiosakaru sistēmas militārām vajadzībām) 
12 CS – civilās radiosakaru sistēmas (radiosakaru sistēmas, kuras nav aizsardzības sistēmas (AS)) 
13 Eiropas Savienības dalībvalstīs radiofrekvenču spektra joslu diapazonā 24,25–27,5 GHz iedalījuma 

robežas IMT radiosakaru sistēmām publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem (t.i., ekskluzīvu lietošanas 
tiesību piešķiršanai) var atšķirties 



   
 

 

 5 

 

2. vai saredzat nepieciešamību saņemt ierobežotas radiofrekvenču spektra 
joslas lietošanas tiesības elektronisko pakalpojumu sniegšanai sākot ar 
2024.gada 1.janvāri vai, ņemot vērā nepieciešamās radioaparatūras 
prognozējamo pieejamību un prognozēto elektronisko pakalpojumu 
pieprasījumu šajā joslā, sākot ar vēlāku laiku; 

3. vai ir lietderīgi, ka izsole tiktu izsludināta pēc Regulatora iniciatīvas, vai 
lietderīgāk ir, ka Regulators izsludinās izsoli ne ātrāk kā pēc elektronisko 
sakaru komersanta pieprasījuma saņemšanas; 

4. uz cik platu ierobežotu radiofrekvenču spektra joslu un kādā teritorijā 
(vietējā, reģionālā vai nacionālā) ir piešķiramas lietošanas tiesības; 

5. vai ir nepieciešams noteikt specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, 
piemēram, pienākumu ar vienlīdzīgiem nosacījumiem dot tiesības visiem 
Latvijas Republikā reģistrētajiem elektronisko sakaru komersantiem kopīgi 
izmantot elektronisko sakaru komersantam piešķirtās lietošanas tiesības šajā 
ierobežotajā radiofrekvenču spektra joslā kādā konkrētā teritorijā; 

6. vai Regulatoram lietderīgāk ir izsludināt izsoli uz visu ierobežotas 
radiofrekvenču spektra joslas platumu visā Latvijas Republikas teritorijā vai 
lietderīgāk ir izsludināt izsoles pakāpeniski saskaņā ar elektronisko sakaru 
komersantu pieprasījumā norādītajām teritorijām un ierobežotas 
radiofrekvenču spektra joslas platumu; 

7. vai saredzat citus apsvērumus, kas Regulatoram jāņem vērā, piešķirot 
ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas 25,1–27,5 GHz lietošanas tiesības. 

III Papildu informācija 

Priekšlikumus un komentārus Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, kā arī 
elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 
2023.gada 16.janvārim. Iesniedzot ierobežotas pieejamības informāciju, Regulators 
lūdz to norādīt, kā arī pamatot šāda statusa noteikšanu.  

 

Priekšsēdētāja A. Ozola 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 

 


