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Par konsultāciju dokumentu
VAS “Elektroniskie sakari” ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(turpmāk – SPRK) interneta vietnē publicēto 2019. gada 31. jūlija Konsultāciju dokumentu par
izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 1432 – 1492 MHz lietošanas tiesību
piešķiršanai (turpmāk - Dokuments).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1151 (turpmāk Nacionālais radiofrekvenču plāns) radiofrekvenču josla 1432-1492 MHz ir iedalīta ciparu
radiolīnijām, fiksētās bezvadu piekļuves radiosakaru sistēmām un Zemes sistēmām, kas spēj
nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk - SDL). Ciparu radiolīnijām un fiksētās
bezvadu piekļuves radiosakaru sistēmām iedalījums ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.
Saskaņā ar VAS “Elektroniskie sakari” reģistrēto informāciju radiofrekvenču joslās 14271452 MHz un 1492-1518 MHz šobrīd ir izsniegtas 18 radiofrekvenču piešķīruma lietošanas
atļaujas radioiekārtu lietošanai atsevišķās valsts teritorijas vietās. Nepieciešamības gadījumā
joslas dažādām sakaru sistēmām var tikt koplietotas, piemērojot plānošanas ierobežojumus līdz
iepriekš minētā sakaru sistēmu iedalījuma termiņa beigām.
VAS “Elektroniskie sakari” saistībā ar izsoles priekšmeta 60 MHz lietošanas tehniskajiem
nosacījumiem vērš SPRK uzmanību uz to, ka atsevišķās šā resursa joslas daļās pierobežas
teritorijās ar kaimiņvalstīm var tikt noteikti dažādi lietošanas ierobežojumi. Sadarbībā ar Lietuvas
un Igaunijas frekvenču spektra regulējošām organizācijām tiek veiktas frekvenču koordinācijas
sarunas ar Krievijas Federācijas Galveno Radiofrekvenču centru par iespējamu harmonizētu
frekvenču joslas 1427-1518 MHz lietošanas koordināciju. Frekvenču koordinācijas sarunu
rezultāts sagaidāms 2019. gada oktobra otrajā pusē.
Ņemot vērā, ka izsoles priekšmetam robežfrekvences un lietošanas tehniskie nosacījumi
sarunu rezultātā var būtiski mainīties, rosinot nepieciešamību veikt grozījumus Nacionālajā
radiofrekvenču plānā un 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”, VAS “Elektroniskie sakari” ierosina SPRK izvērtēt nepieciešamību izsoli pārcelt uz
2020. gada vidus daļu.
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