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I Precizētā konsultāciju dokumenta mērķis 

Šī precizētā konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt tirgus 
dalībnieku viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 
sagatavoto lēmuma projektu “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). 

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 Precizētā konsultāciju dokumenta nepieciešamība 

Regulators 2019.gada 31.jūlijā izsludināja publisko konsultāciju par izsoles 
nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1492,0 MHz lietošanas tiesību 
piešķiršanai (turpmāk – sākotnējā konsultācija) un noteica komentāru iesniegšanas termiņu 
līdz 2019.gada 4.septembrim2. Sākotnējās konsultācijas laikā Regulators saņēma 
daudzpusīgus, kā arī krasi pretējus viedokļus gan no tirgus dalībniekiem, gan no elektronisko 
sakaru nozares politikas veidotājiem3. Ņemot vērā, ka sākotnējās konsultācijas laikā tirgus 
dalībnieki tika informēti4 par plānotajām izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 
noteikumos 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 un 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 “Noteikumi par 
radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru 
nozarē” (turpmāk – Noteikumi Nr.143)6 attiecībā uz radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz 
– 1492,0 MHz sadalījumu, sākotnējā konsultācija tika pārtraukta un izsoles izsludināšana uz 
radiofrekvenču spektra joslām 1432,0 MHz – 1492,0 MHz atlikta.  

2020.gada 14.jūlijā ir pieņemti grozījumi Radiofrekvenču plānā un Noteikumos Nr.143, 
kā rezultātā iepriekš noteiktā radiofrekvenču spektra josla 1432,0 MHz – 1492,0 MHz ir sadalīta 
radiofrekvenču spektra joslās 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz 
(turpmāk – Joslas7). 

Ar grozījumiem Radiofrekvenču plānā un Noteikumos Nr.143 iepriekšminētās 
radiofrekvenču spektra joslas ir pārplānotas, radot labvēlīgākus apstākļus elektronisko sakaru 
pakalpojumu izvēršanai elektronisko sakaru komersantiem (turpmāk – komersanti). To 
veicināja koordinācijas kritēriju saskaņošana pierobežā ar Krieviju un koordinācijas attālumu 
ap ostām un lidostām noteikšana8.  

 
1 https://likumi.lv/doc.php?id=235088&from=off 
2 https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/KD_izsoles%20nosacijumi_ESPD_0.pdf 
3 https://www.sprk.gov.lv/content/publiskas-konsultacijas 
4 https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/publiskas_konsultacijas/VASES_KD_ES_Radiofrekvencu_izsoles_n

osacijumi_2019.pdf 
5 https://likumi.lv/doc.php?id=198903 
6 https://likumi.lv/ta/id/205417-noteikumi-par-radiofrekvencu-spektra-joslam-kuru-efektivas-izmantosanas-

labad-ir-nepieciesams-ierobezot-radiofrekvencu-spektra- 
7 Radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz radiokanālu sadalījums 

noteikts bāzes stacijas papildu lejuplīnijām raidīšanas režīmā (SDL – Supplemental Downlink) 
8 Noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 “Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē” sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487665 

https://likumi.lv/doc.php?id=235088&from=off
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/KD_izsoles%20nosacijumi_ESPD_0.pdf
https://www.sprk.gov.lv/content/publiskas-konsultacijas
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/publiskas_konsultacijas/VASES_KD_ES_Radiofrekvencu_izsoles_nosacijumi_2019.pdf
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/publiskas_konsultacijas/VASES_KD_ES_Radiofrekvencu_izsoles_nosacijumi_2019.pdf
https://likumi.lv/doc.php?id=198903
https://likumi.lv/ta/id/205417-noteikumi-par-radiofrekvencu-spektra-joslam-kuru-efektivas-izmantosanas-labad-ir-nepieciesams-ierobezot-radiofrekvencu-spektra-
https://likumi.lv/ta/id/205417-noteikumi-par-radiofrekvencu-spektra-joslam-kuru-efektivas-izmantosanas-labad-ir-nepieciesams-ierobezot-radiofrekvencu-spektra-
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487665
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Vienlaicīgi 2020.gada 31.augustā Regulators saņēma trīs komersantu pieprasījumus par 
visu tiem piederošo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Centuria”9. Tas radīja būtisku nenoteiktību elektronisko sakaru nozarē 
kopumā, kā arī pieprasījumu izvērtēšana notika ilgstošā laika periodā, kā rezultātā izsoles 
izsludināšana par Joslu lietošanas tiesību piešķiršanu joprojām nenotika.  

Regulators 2021.gada 8.jūnijā saņēma komersanta pieprasījumu par Joslu lietošanas 
tiesību piešķiršanu. Līdz ar to, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta trešās 
daļas 1.punktu, Regulators pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām izskata 
sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tiek izsludināts konkurss vai izsole 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai, Regulators lēmumu pieņem ne vēlāk kā 
astoņu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, t.i., līdz 2022.gada 8.februārim.  

Regulators vērš uzmanību, ka, izstrādājot šo konsultāciju dokumentu un Izsludināšanas 
lēmumu, ir ņemti vērā sākotnējā konsultācijā iesniegtie priekšlikumi un komentāri. Regulatora 
ieskatā būtiskākie komentāri ir par: 

• ierobežojumu katram izsoles dalībniekam iegūt vairāk par vienu izsoles priekšmetu. 
Tika saņemti pretēji viedokļi no diviem komersantiem, proti, sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Tele2” ieskatā ir lietderīgi noteikt ierobežojumu iegūt vairāk 
par vienu izsoles priekšmetu, savukārt “Latvijas Mobilais Telefons” sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību (turpmāk – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA) viedoklis bija 
nenoteikt šādu ierobežojumu. Ņemot vērā apstākli, ka Joslu darbība ir paredzēta 
tikai datu lejuplīnijas raidīšanas režīmā, Regulatora ieskatā ir atbalstāms “Latvijas 
Mobilais Telefons” SIA viedoklis. Joslu lietošanas tiesības ir uzskatāmas par lietderīgu 
resursu elektronisko sakaru tīkla kapacitātes palielināšanai, tomēr to trūkums pats 
par sevi nevarētu būt būtisks šķērslis komersanta turpmākajai darbībai elektronisko 
sakaru nozarē. Konkrētās izsoles ietvaros Regulatora ieskatā lietderīgākais un 
efektīvākais risinājums ir atļaut izsoles dalībniekiem iegūt vairāk par vienu izsoles 
priekšmetu; 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
iebilda par izsoles priekšmetu sākumcenas apmēru, kas sākotnējās konsultācijas 
laikā tika noteikta 250 000 euro apmērā. Abi komersanti aicināja sākumcenas 
apmēru samazināt. Ņemot vērā komersantu iebildumus un apstākli, ka, piemēram, 
par radiofrekvenču spektra joslu 738 MHz – 758 MHz iepriekšējās konsultācijās 
piedāvātais10 cenas apmērs par 10 MHz joslas platumu ir 150 000 euro, bet Joslas 
platums ir 20 MHz, Regulatora ieskatā ir samērīgi samazināt sākumcenas apmēru 
līdz 200 000 euro.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Regulatora ieskatā ir lietderīgi rīkot atkārtotu 
konsultāciju.   

 

III Papildu informācija 

 Regulators aicina tirgus dalībniekus sniegt priekšlikumus un komentārus par 
sagatavoto Izsludināšanas lēmumu līdz 2021.gada 22.novembrim.  

 
9https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN019D30032021_visparpieejama%20info.pdf 
10 Regulatora 2020.gada 16.jūlija Precizēts konsultāciju dokuments par  izsoles izsludināšanu radiofrekvenču 

spektra joslas 703 MHz – 733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai. Pieejams: 

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/ESPD/Faili/Dokumenti/KD_ES_Precizets_Radiofrekvencu_izs

oles_nosacijumi_703%20MHz_733%20MHz_738MHz_788MHz_16072020.pdf  

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN019D30032021_visparpieejama%20info.pdf
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Priekšlikumus un komentārus par Izsludināšanas lēmumu lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā, nosūtot uz adresi Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, vai elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv. 

Priekšsēdētāja A. Ozola  
 
 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 
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 Pielikums Precizētajam konsultāciju dokumentam par 

izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 

1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz  

lietošanas tiesību piešķiršanai 
 

 

PADOMES LĒMUMS 

Rīgā 

__.___2021.  Nr.____ 

  (prot. Nr.__, __.p) 

Par izsoles izsludināšanu 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 (turpmāk – Pieprasījums). 

 

 

Regulators konstatē  

 

1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā 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.  

 

2. Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām” 2.punkts noteic, ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības var 

saņemt, pagarināt termiņu, anulēt un tālāknodot, tikai vēršoties ar rakstveida pieprasījumu 

Regulatorā.  

 

3. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 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.  

 

4. Ievērojot 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” 2.4.1 un 2.4.2apakšpunktu, radiofrekvenču spektra joslas 

1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršana 

komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir ierobežota. 

 

5. Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmums Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību un 
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nolikumu, kādā Regulators rīko izsoli un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā. 

 

6. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta septīto daļu, ja elektronisko sakaru 

komersantam komercdarbības veikšanai ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības, tad Regulators var noteikt specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus. 

 

7. Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 47.panta piektajai daļai radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību termiņš jānosaka atbilstoši attiecīgā pakalpojuma mērķim un 

paredzamajiem ieguldījumiem. 

 

8. Lai izzinātu ieinteresēto personu viedokļus par nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā un šajā lēmumā iekļaujamo informāciju, 

Regulators tā tīmekļvietnē publicēja: 

8.1. 2019.gada 31.jūlija konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem 

radiofrekvenču spektra joslas 1432 MHz – 1492 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai; 

8.2. 2021.gada 4.novembra konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem 

radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 

1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai. 

 

9. Uz Regulatora padomes 202x.gada xx.xxxxxx sēdi tika uzaicināti komersantu pārstāvji. 
[Komersantu pārstāvju Regulatora padomes sēdē izteiktais viedoklis un argumenti, ja tādi tiks izteikti]. 

 

 

Regulators secina 

 

1. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, radiofrekvenču spektra 

racionālu un efektīvu izmantošanu un īstenotu sabiedrības intereses, Regulatora padome ar 

šo lēmumu izsludina izsoli par radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz 

un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanu. 

 

2. Radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai ir rīkojama un izsludināma izsole, nevis konkurss turpmāk 

norādīto apsvērumu dēļ: 

2.1. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktā noteikto mērķi nodrošināt 

radiofrekvenču spektra racionālu un efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru 

nozarē, lietderīgāk ir rīkot izsoli. Rīkojot izsoli, komersants izteiks cenu 

piedāvājumu, par kādu ir gatavs iegūt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to izsoles uzvarētājs būs 

ieinteresēts pēc iespējas racionālāk un efektīvāk izmantot iegūtās radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības;  

2.2. lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1.punktā noteikto mērķi veicināt 

elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu 

attīstību un šī likuma 2.panta 2.punktā minēto – veicināt konkurences attīstību 

elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanā, kā arī šī likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto Regulatora 

pienākumu veicināt konkurenci elektronisko sakaru nozarē. 
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3. Lai novērstu radiofrekvenču spektra sadrumstalotu lietošanu, par izsoles priekšmetu ir 

jānosaka šādas radiofrekvenču spektra joslu diapazona 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 

1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības: 

3.1. radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesības; 

3.2. radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesības; 

3.3. radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības 

(turpmāk 3.1.–3.3.apakšpunktā minētās radiofrekvenču spektra joslas 

kopā – Joslas).  

 

4. 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)” (turpmāk – Radiofrekvenču plāns) 

253., 254. un 255.punktu Joslas ir izmantojamas publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu 

pakalpojumu nodrošināšanai. Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 2.pielikuma 2.1punkta 

“Radiosaskarne RS LM.1500” 8.apakšpunktu Joslās bāzes stacijas raidīšana var notikt 

(tikai lejuplīnijas) režīmā (SDL11). Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators, pamatojoties 

uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un 51.panta pirmo daļu, var piešķirt 

Joslu lietošanas tiesības. Saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 1.pielikuma 253., 254. un 

255.punktu Joslas ir izmantojamas mobilajām radiosakaru sistēmām, tātad izsoles 

uzvarētājam būs nepieciešams veikt ieguldījumus publiskā elektronisko sakaru tīkla 

izveidošanā vai arī tā pilnveidošanā. Tādējādi, ņemot vērā Radiofrekvenču plānā noteikto 

Joslu izmantošanu, Pieprasījumu un izsoles uzvarētājam paredzamos ieguldījumus, ir 

jānosaka šo radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību termiņš 20 gadi – no 2022.gada 

1.februāra līdz 2042.gada 31.janvārim.  

 

5. Regulators, nosakot Joslu specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, ņem vērā šādus 

apsvērumus: 

5.1. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 

1.punktā; 

5.2. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 

2.punktā; 

5.3. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 

5.punktā; 

5.4. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 

6.punktā; 

5.5. Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteikto samērīguma principu – labumam, 

ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam 

nekā viņu tiesību vai tiesisko interešu aizskārumam;  

5.6. pienākuma noteikšana izsoles uzvarētājam saņemt Ministru kabineta 2006.gada 

6.jūnija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas 

atļaujām” 6.3.apakšpunktā un 9.punktā12 noteiktās lietošanas atļaujas (turpmāk – 

lietošanas atļauja) veicinās to, ka elektronisko sakaru pakalpojumi būs pieejami 

galalietotājiem. Tādējādi tiks nodrošināta radiofrekvenču spektra racionāla un 

efektīva izmantošana, veicināta elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana, 

elektronisko sakaru pakalpojumu attīstība un konkurence, kā rezultātā sabiedrība, 

lietotāji un citi komersanti gūs labumu;  

 
11 SDL (Supplemental Downlink) – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms; 
12 Lietošanas atļauja ir dokuments, ar kuru atļauj radioiekārtas vai radiosakaru tīkla pastāvīgu ekspluatāciju; 
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5.7. Joslas ir izmantojamas tikai lejupielādei13. 

 

6. Atbilstoši Nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajam Regulators vērš uzmanību uz 

apsvērumiem, kas ņemti vērā, nosakot izsoles priekšmeta iegūšanas nosacījumus un to, ka 

katrs izsoles dalībnieks var iegūt divas Joslas: 

6.1. Joslas ir papildjoslas, proti, to darbība ir paredzēta tikai datu lejuplīnijas raidīšanas 

režīmā; 

6.2. Joslu  neiegūšana neietekmēs dalībnieku turpmāko konkurētspēju nozarē, t.i., lai arī 

Joslu lietošanas tiesības ir uzskatāmas par lietderīgu resursu elektronisko sakaru 

tīkla kapacitātes palielināšanai, tomēr to trūkums pats par sevi nevarētu būt šķērslis 

komersanta turpmākajai darbībai elektronisko sakaru nozarē; 

6.3. lai nodrošinātu vienkāršāku vairāksolīšanas kārtību un samazinātu iespējamību, ka 

kāds izsoles priekšmets nav nosolīts. 

 

7. Lai novērstu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību koncentrāciju tādā apjomā, kas dod 

būtiskas priekšrocības attiecībā pret citu elektronisko sakaru komersantu, papildus 

Nolikumā noteiktajiem kritērijiem izsoles dalībnieki nevar būt saistītie komersanti. 

Saistītie komersanti šīs izsoles ietvaros ir divas vai vairākas komercsabiedrības, ja 

līdzdalības daļa tieši vai pastarpināti otrā komercsabiedrībā ir vismaz 30 procenti no 

apmaksātā pamatkapitāla. 

 

8. Atbilstoši Nolikuma 3.4.apakšpunktam ir jānosaka izsoles priekšmeta sākumcena. 

Regulators, nosakot Joslu lietošanas tiesību sākumcenu, ir ņēmis vērā šādus apsvērumus: 

8.1. Joslu izmantošanas iespējas un platumu; 

8.2. Joslu lietošanas tiesību teritoriju un termiņu; 

8.3. ir nepieciešams veicināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanas 

uzsākšanu pēc iespējas īsākā laikā; 

8.4. Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteikto mērķu 

sasniegšana. Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, sākumcena ir jānosaka tāda, 

lai izsoles sākumcena nav šķērslis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

iegūšanai un komersanti pieteiktos dalībai izsolē. Tādējādi tiktu veicināta 

elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana un elektronisko sakaru pakalpojumu 

attīstība, tiktu veicināta konkurences attīstība elektronisko sakaru tīklu 

nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, kā rezultātā tiks 

nodrošināta Joslu racionāla un efektīva izmantošana un lietotāju tiesības saņemt 

elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī komersantu interešu aizsardzība. Izsoles 

gaitā izsoles dalībnieki, izsakot savus cenu piedāvājumus, noteiks augstāko cenu 

par Joslu lietošanas tiesību iegūšanu; 

8.5. tirgus dalībnieku viedokļus par konsultāciju dokumentiem, kā arī uzklausīšanas 

sanāksmē izteiktos viedokļus. 

 

9. Saskaņā ar šā lēmuma konstatējošās daļas 1. un 2.punktu Joslu lietošanas tiesību 

piešķiršana, nodošana, iznomāšana vai kopīga izmantošana, t.sk. izsoles uzvarētāja 

reorganizācijas un kapitāldaļu iegādes ceļā, ir atļaujama tikai saskaņā ar atsevišķu 

Regulatora lēmumu. Tāpat Regulators vērš uzmanību, ka, izvērtējot Joslu lietošanas 

tiesību izmantošanas ietekmi uz konkurenci un konstatējot konkurences kropļojumu, 

 
13 Radiofrekvenču plāna 1.pielikuma 253., 254. un 255.punkts. 

https://likumi.lv/ta/id/198903-noteikumi-par-radiofrekvencu-spektra-joslu-sadalijumu-radiosakaru-veidiem-un-iedalijumu-radiosakaru-sistemam-ka-ari-par-radiofr...
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Regulators var anulēt Joslu lietošanas tiesības pilnībā vai daļēji atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam14. 

 

 Ņemot vērā Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 “Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 2. un 8.punktu, Regulatora 2018.gada 7.jūnija 

lēmuma Nr.1/11 “Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 

kārtībā” 2. un 3.punktu, 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” 2.4.1 un 2.4.2apakšpunktu, 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 

253., 254. un 255.punktu, 2.pielikuma 21.punktu un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 

2.panta 1., 2., 5. un 6.punktu, 8.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu, 47.panta pirmo, 

piekto, septīto daļu un 49.panta otro daļu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

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

procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu,  

 

 

padome nolemj: 

 

1. noteikt, ka radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 

1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 

teritorijā piešķir izsoles kārtībā; 

 

2. izsludināt izsoli radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 

1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai; 

 

3. noteikt šādus izsoles priekšmetus radiofrekvenču spektra joslas 

1432,0 MHz – 1472,0 MHz un 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā uz 20 gadiem – no 2022.gada 1.februāra 

līdz 2042.gada 31.janvārim: 

3.1. radiofrekvenču spektra joslas 1432,0 MHz – 1452,0 MHz lietošanas tiesības; 

3.2. radiofrekvenču spektra joslas 1452,0 MHz – 1472,0 MHz lietošanas tiesības; 

3.3. radiofrekvenču spektra joslas 1492,0 MHz – 1512,0 MHz lietošanas tiesības; 

 

4. noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu – uz šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–

3.3.apakšpunktā minētajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām: 

4.1. līdz 2025.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz vienā 

Latvijas Republikas valstspilsētā vai ar to robežotā novadā; 

4.2. līdz 2026.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz divās 

Latvijas Republikas valstspilsētās vai ar tām robežotos novados; 

4.3. līdz 2027.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz piecās 

Latvijas Republikas valstspilsētās vai ar tām robežotos novados; 

4.4. līdz 2028.gada 1.februārim saņemt vismaz vienu lietošanas atļauju vismaz septiņās 

Latvijas Republikas valstspilsētās vai ar tām robežotos novados; 

 
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko 

sakaru kodeksa izveidi 19.panta 1. un 2.punkts 
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4.5. laika posmā no 2028.gada 1.februāra līdz 2041.gada 1.februārim katru gadu uz 

1.februāri ir jābūt spēkā vismaz vienai lietošanas atļaujai katrā Latvijas Republikas 

valstspilsētā; 

 

5. noteikt, ka izsoles dalībnieks var iegūt divus šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–

3.3.apakšpunktā noteiktos izsoles priekšmetus; 

 

6. noteikt, ka saistītie komersanti šīs izsoles ietvaros ir divas vai vairākas 

komercsabiedrības, ja līdzdalības daļa tieši vai pastarpināti otrā komercsabiedrībā ir 

vismaz 30 procenti no apmaksātā pamatkapitāla; 

 

7. noteikt kritēriju, ka izsoles dalībnieki nevar būt saistītie komersanti; 

 

8. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–3.3.apakšpunktā minēto lietošanas tiesību 

piešķiršana, nodošana, iznomāšana vai kopīga izmantošana, t.sk. izsoles uzvarētāja 

reorganizācijas un kapitāldaļu iegādes ceļā, ir atļauta tikai saskaņā ar atsevišķu 

Regulatora lēmumu. Ja Regulators lemj par kādu no šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–

3.3.apakšpunktā minēto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu vai 

nepiešķiršanu, veiktā samaksa par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām netiek 

atmaksāta; 

 

9. noteikt, ja netiek ievērots šā lēmuma lemjošās daļas 8.punkts, Regulators var lemt par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu vai nepiešķiršanu daļā, neatmaksājot 

veikto samaksu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām; 

 

10. noteikt katra šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.–3.3.apakšpunktā noteiktā izsoles priekšmeta 

sākumcenu 200 000 euro; 

 

11. noteikt reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas elektronisko adresi un laiku: 

izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālajā elektroniskajā adresē ne agrāk kā 2021.gada 

xx.xxxxx un ne vēlāk kā līdz 2021.gada xx.xxxxx pulksten 10.00; 

 

12. noteikt nodrošinājuma naudas 200 000 euro iemaksas termiņu līdz 2021.gada xx.xxxxx; 

 

13. noteikt valsts budžeta kontu nodrošinājuma naudas un izsoles uzvarētāja solītā 

visaugstākā piedāvājuma iemaksai: Nr.LV58TREL8120203000000; 

 

14. noteikt izsoles norises datumu, laiku un vietu: 2021.gada xx.xxxxx pulksten 10.00. 

Izsoles dalībnieki izsolē piedalīsies attālināti, izsoles laikā izmantojot Regulatora 

izsniegtu un izsoles norises nodrošināšanai nokonfigurētu tehnisko aprīkojumu ar 

savienojuma risinājumu – virtuāls pieslēgums Regulatora privātajam elektronisko sakaru 

tīklam. Izsoles dalībnieki ar izsoles komisiju izsoles laikā varēs sazināties attālināti 

Microsoft Teams tiešsaistes vidē, izmantojot Regulatora izsniegto tehnisko aprīkojumu 

vai izsoles dalībnieku īpašumā esošu tehnisko aprīkojumu; 

 

15. noteikt, ka pretendents elektronisko atslēgu (paroli) šifrēta dokumenta atvēršanai izsoles 

komisijai iesniedz reģistrācijas iesnieguma atvēršanas brīdī elektroniski, nosūtot to uz 

elektronisko adresi izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi. 

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

mailto:izsole@sprk.gov.lv
mailto:izsole@sprk.gov.lv
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Priekšsēdētāja  I.Birziņš 

p.i. 

padomes loceklis     
 

 


