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Par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 1432 MHz-1492 MHz
lietošanas tiesību piešķiršanai
Atsaucoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk –
Regulators) 2019.gada 31.jūlijā publicēto konsultāciju dokumentu Par izsoles
nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 1432 MHz-1492 MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai (turpmāk – Konsultāciju dokuments), ar šo SIA “BITE Latvija” (turpmāk –
BITE) vēlas sniegt savu viedokli par zemāk minētājiem nosacījumiem.
1. Izsoles priekšmets
a. Lietošanas tiesības: BITE uzkata, ka radiofrekvenču spektra lietošanas un
tālāknodošanas tiesības nebūtu lietderīgi ierobežot.
b. Lietošanas tiesību specifiskie nosacījumi: BITE uzskata, ka termiņš Lietošanas
atļaujas (Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām” 6.3. un 6.4.punktā noteiktā
lietošanas atļauja) saņemšanai būtu jāpārceļ no 2021.gada 31.decembra uz
vēlāko laiku (vismaz uz gadu), ņemot vērā operatoru koncentrēšanos
galvenokārt uz 5G tehnoloģijas ieviešanu 2021.-2022.gadā. Attiecīgi arī izsoles
priekšmeta lietošanas tiesību sākums var tikt atlikts.
2. Sākumcena
Ņemot vērā izsoles priekšmeta iespējamo izmantošanu tikai lejupielādei, BITE
uzskata, ka sākumcenas noteikšana, pamatojoties uz tirgus dalībnieku viedokļiem
iepriekšējās konsultācijās, nav pamatota. BITE ieskatā sākumcenai ir jābūt
samazinātai vismaz divreiz, t.i. – līdz 125 000 EUR.
3. Nodrošinājuma nauda un tās iemaksas termiņš
BITE ieskatā nodrošinājuma naudas apmēram būtu jābūt 50% apjomā no viena
izsoles priekšmeta sākumcenas.
4. Izsoles norises vieta, datums un laiks
Atsaucoties uz šīs Vēstules 1.punktā ietvertiem priekšlikumiem, BITE uzskata, ka
izsole var norisināties 2020.gada beigās – 2021.gada sākumā, lai operatoriem būtu
iespēja lietderīgi un efektīvi plānot un izmantot budžeta līdzekļus, t.sk., elektronisko
sakaru tīkla attīstīšanai.

Papildus iepriekš minētajam, ņemot vērā to, ka izsoles priekšmeta radiofrekvences
nevar tikt izmantotas patstāvīgi, alternatīvi 1.-4.punktā minētajam BITE aicina
Regulatoru izvērtēt iespējamību piešķirt radiofrekvenču spektra joslas 1432MHz 1492MHz diapazonus esošajiem mobilo sakaru operatoriem vienādās daļās, ar
nosacījumu to izmantot kopā ar LTE frekvencēm par fiksētu, godīgu un objektīvi
pamatotu cenu.
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