
Jautājums: 

 

Saskaņā ar Nolikuma 59.3. punktu, Izsoles komisija izslēdz no turpmākas 

dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai 

nepiedalās kārtējā izsoles kārtā. Savukārt Nolikuma 58.punkts paredz, ka Izsole 

notiek pa kārtām, kamēr izsoles dalībnieki iesniedz piedāvājumus. Augstāk minēto 

Nolikuma normu kontekstā, lūdzu, apstipriniet, ka izsoles dalībnieks, kurš izsoles 

kārtā neizsaka piedāvājumu, saglabā tiesības tikt atzītam par izsoles uzvarētāju, ja par 

attiecīgo izsoles priekšmeta daļu šī izsoles dalībnieka iesniegtais pēdējais 

piedāvājums ir visaugstākais (un citi izsoles dalībnieki par šo izsoles priekšmeta daļu 

solījumus neiesniedz). 

        Savukārt, ja kādā no turpmākām izsoles kārtām, kāds no izsoles 

dalībniekiem par attiecīgo izsoles priekšmeta daļu iesniedz augstāku piedāvājumu, 

nekā no turpmākās dalības izsolē saskaņā ar 59.3.punktu izslēgtais dalībnieks, 

izslēgtais izsoles dalībnieks neatgriezeniski ir zaudējis tiesības iegūt izsoles 

priekšmetu. Lūdzam apstiprināt šādu izsoles nolikuma interpretāciju. 

 

Atbilde: 

 

Izsoles komisija informē, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2013.gada 28.augusta lēmuma Nr.1/10 „Nolikums radiofrekvenču spektra 

joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

izsoles kārtībā” (turpmāk – Nolikums) 6.punktu izsolē piedāvā radiofrekvenču spektra 

joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesības 

komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā trim izsoles uzvarētājiem. Katrs izsoles 

uzvarētājs iegūst radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tikai uz vienu izsoles 

priekšmeta daļu, izņemot Nolikuma 68.punktā noteikto gadījumu. 

Nolikuma 59.3.apakšpunkts nosaka, ka Izsoles komisija izslēdz no turpmākas 

dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai 

nepiedalās kārtējā izsoles kārtā. Saskaņā ar Nolikuma 66.punktu izsolē iegūst izsoles 

priekšmetu un uzvar tas izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko piedāvājumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ja beidzoties izsolei saskaņā ar Nolikuma 

59.3.apakšpunktu no turpmākās dalības izsolē izslēgtais izsoles dalībnieks ir par kādu 

izsoles priekšmeta daļu solījis visaugstāko piedāvājumu kādai no izsoles priekšmeta 

daļai, tad šis izsoles dalībnieks var iegūt šo izsoles priekšmetu, ja ir izpildījis 

Nolikumā noteiktās prasības un  nav iepriekšējās izsoles kārtās nosolījis par citu 

izsoles priekšmeta daļu visaugstāko piedāvājumu. 

Ņemot vēra Nolikuma 66.punktu, nav iespējama situācija, ka izsoles 

priekšmeta daļu iegūst tāds izsoles dalībnieks, kas nav solījis visaugstāko 

piedāvājumu. Izsoles komisija norāda, ka ir jāņem vērā Nolikumā noteiktie 

ierobežojumi par visaugstākā piedāvājuma atzīšanu, piemēram Nolikuma 64.punktā 

noteiktais. 

 

Jautājums: 

 

Nolikuma 68.punktā ir aprakstīta situācija, kad rodas, ja izsolē paliek 

neizsolīta viena no izsoles priekšmeta daļām. Izsoles komisija šo neizsolīto izsoles 

priekšmeta daļu piešķir abiem pārējiem izsoles uzvarētājiem (68.1.punkts) vai vienam 

izsoles uzvarētājam, ja otrs atsakās (68.2.punkts). Atbilstoši Nolikuma 68.1. punktam, 

šajā gadījumā, katrs no izsoles uzvarētājiem saņem pusi no neizsolītās izsoles 

priekšmeta daļas, par to samaksājot tādu pašu cenu kā par savu izteikto visaugstāko 

piedāvājumu par jau nosolīto izsoles priekšmeta daļu. Var rasties situācija, kad 

izsoles uzvarētājs iepriekšējās izsoles kārtās ir izteicis augstākus piedāvājumus par 



vienu izsoles priekšmeta daļu (piemēram, Ls 370 tūkst. par daļu A), taču izsoles gaitā 

iegūs citu izsoles priekšmeta daļu par zemāku summu (piemēram, Ls 350 tūkst. par 

daļu B). Ja iestātos Nolikuma 68.1.punktā noteiktais gadījums, vai izsoles 

uzvarētājam par pusi no neizsolītās izsoles priekšmeta daļas būtu jāmaksā tādu pašu 

cenu, kā par tā iegūto izsoles priekšmeta daļu (piemērā minētajā gadījumā - Ls 350 

tūkst.), vai arī jāmaksā cenu, kā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu visas 

izsoles laikā (piemērā minētajā gadījumā - Ls 370 tūkst.) 

 

Atbilde: 

 

Saskaņā ar Nolikuma 68.2.apakšpunktu, ja izsolē paliek neizsolīta viena no šā 

Nolikuma 4.punktā noteiktajām izsoles priekšmeta daļām, tad šo neizsolīto izsoles 

priekšmeta daļu piešķir izsoles uzvarētājiem tādā kārtībā, ka katrs no izsoles 

uzvarētājiem saņem pusi no neizsolītās izsoles priekšmeta daļas, par to samaksājot 

tādu pašu cenu kā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu par jau nosolīto izsoles 

priekšmeta daļu. Izsoles uzvarētājs, kura piedāvājums ir visaugstākais, izvēlas savu 

pusi no neizsolītās izsoles priekšmeta daļas. Ņemot vērā iepriekš minēto, izsoles 

uzvarētājam par pusi no neizsolītās izsoles priekšmeta daļas ir jāsamaksā tāda paša 

cena kā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu par jau nosolīto izsoles priekšmeta 

daļu, tas ir,- tā cena, kas nosolīta par jau saņemto izsoles priekšmeta daļu, neatkarīgi 

no citiem augstākiem solījumiem par citām, bet nesaņemtām izsoles priekšmeta 

daļām. Izsoles komisija vērš jūsu uzmanību uz  Nolikuma 53.punktu, kas nosaka, ka 

izsoles dalībnieks iesniedz piedāvājumu tikai izsoles kārtā, izmantojot izsoles 

programmu. Izsoles kārtā izsoles dalībnieks iesniedz vienu piedāvājumu par vienu 

izsoles priekšmeta daļu. Ja iepriekšējā izsoles kārtā izsoles dalībnieks par izsoles 

priekšmeta daļu ir iesniedzis visaugstāko piedāvājumu, tad nākošajā izsoles kārtā 

izsoles dalībnieks var iesniegt piedāvājumu tikai par šo izsoles priekšmeta daļu. Ja 

iepriekšējā izsoles kārtā divi vai vairāki izsoles dalībnieki par izsoles priekšmeta daļu 

ir iesnieguši vienādu visaugstāko piedāvājumu, tad nākošajā izsoles kārtā izsoles 

dalībnieki var iesniegt piedāvājumu par jebkuru vienu izsoles priekšmeta daļu. Izsoles 

dalībnieks, kurš nav iesniedzis augstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmeta 

daļu, nākošajā izsoles kārtā var iesniegt piedāvājumu par jebkuru izsoles priekšmeta  

daļu. 

 

Jautājums: 

 

Gadījumā, ja iestājas Nolikuma 68.punktā minētais gadījums, cik ilgs laiks tiks dots:  

1)        izsoles uzvarētājiem, lai pieņemtu lēmumu – pirkt vai atteikties no puses no 

neizsolītā izsoles priekšmeta daļas?  

2)        izsoles uzvarētājam, kura piedāvājums ir visaugstākais, lai izvēlētos savu pusi 

no neizsolītās izsoles priekšmeta daļas?  

3)        izsoles uzvarētājam, lai pieņemtu lēmumu par visa neizsolītā izsoles 

priekšmeta daļas pirkšanu Nolikuma 68.2.punktā minētajā gadījumā?  

Atbilde: 

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 

28.augusta lēmuma Nr.1/10 „Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 

821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 



62.punktā noteikto izsoles dalībniekam vienu reizi izsoles laikā ir tiesības pieprasīt 

pārtraukumu līdz divām stundām.    

 Ja Izsoles komisija pēc izsoles dalībnieka vai savas iniciatīvas pārtrauks uz 

laiku izsoli, tad atbilstoši Nolikuma 43.punktam izsoles vadītājs informēs izsoles 

dalībniekus par izsoles norises laiku.  

             

Jautājums: 

 

Atbilstoši izsoles formātam, ir iespējama situācija, kad vairāki izsoles 

dalībnieki sacenšas par vienu izsoles priekšmeta daļu. Piemēram, Dalībnieki X; Y, Z 

uzsāk solīšanu par izsoles priekšmeta daļu A. Dalībnieks X pirmajā kārtā izsaka 

solījumu Ls 360 tūkst., savukārt nākošajās kārtās vairs piedāvājumus neizsaka. 

Savukārt dalībnieki Y un Z turpina solīšanu par minēto izsoles priekšmeta daļu A līdz 

Ls 500 tūkst., taču pēc tam abi divi iesniedz piedāvājumus par citām izsoles 

priekšmeta daļām (B un C). Ja neviens no dalībniekiem neiesniegtu piedāvājumu un 

izsole tiktu slēgta, vai Dalībnieks X šādā situācijā tiks atzīsts par izsoles uzvarētāju 

(par daļu A), neskatoties, ka izsoles gaitā citi izsoles dalībnieki ir iesnieguši augstākus 

piedāvājumus par attiecīgā izsoles priekšmeta daļu un Dalībnieka X izteiktais 

piedāvājums Ls 360 tūkst. vairākas kārtas ir mazāks par mazāko iesniedzamo 

piedāvājuma vērtību par daļu A. 

 

Atbilde: 

 

Izsoles komisija informē, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2013.gada 28.augusta lēmuma Nr.1/10 „Nolikums radiofrekvenču spektra 

joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 

izsoles kārtībā” (turpmāk – Nolikums) 6.punktu izsolē piedāvā radiofrekvenču spektra 

joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesības 

komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā trim izsoles uzvarētājiem. Katrs izsoles 

uzvarētājs iegūst radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tikai uz vienu izsoles 

priekšmeta daļu, izņemot Nolikuma 68.punktā noteikto gadījumu. Nolikuma 

59.3.apakšpunkts nosaka, ka Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē 

izsoles dalībnieku, kurš izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai nepiedalās kārtējā 

izsoles kārtā. Saskaņā ar Nolikuma 66.punktu izsolē iegūst izsoles priekšmetu un 

uzvar tas izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko piedāvājumu. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, ja beidzoties izsolei saskaņā ar Nolikuma 59.3.apakšpunktu no 

turpmākās dalības izsolē izslēgtais izsoles dalībnieks ir par kādu izsoles priekšmeta 

daļu solījis visaugstāko piedāvājumu kādai no izsoles priekšmeta daļai, tad šis izsoles 

dalībnieks var iegūt šo izsoles priekšmetu, ja ir izpildījis Nolikumā noteiktās prasības 

un  nav iepriekšējās izsoles kārtās nosolījis par citu izsoles priekšmeta daļu 

visaugstāko piedāvājumu. Izsoles komisija informē, ka, izsolei beidzoties izsoles 

priekšmeta daļām var būt dažādi visaugstākie piedāvājumi, jo katra izsoles priekšmeta 

daļa tiek solīta atsevišķi un to visaugstākais piedāvājums nav saistīts ar citu izsoles 

priekšmeta daļas visaugstāko piedāvājumu. 

 

Jautājums: 

 

Ja iepriekš minētajā piemērā, dalībnieki Y un Z pēc Ls 500 tūkst. robežas 

sasniegšanas par izsoles priekšmeta daļu A, abi iesniegtu piedāvājumus par izsoles 

priekšmeta daļu B, savukārt pēc dažām kārtām dalībnieks Y vēlētos izteikt 

piedāvājumu par izsoles priekšmeta daļu A, kāda ir izsoles priekšmeta A attiecīgās 

kārtas mazākā iesniedzamā piedāvājuma vērtība - Ls 500 tūkst., vai dalībnieka 

sākotnēji izteiktais solījums Ls 360 tūkst. 



 

Atbilde: 

 

Saskaņā ar Nolikuma 54.punktu katras nākošās izsoles kārtas sākumcena ir 

iepriekšējā izsoles kārtā solītais visaugstākais piedāvājums. Līdz ar to izsoles 

priekšmeta daļas vērtība pieaug atkarībā no tā, kā izsoles dalībnieki izsaka 

piedāvājumus. Ja izsoles kārtā par izsoles priekšmeta daļu netiek izteikts piedāvājums, 

tad uz nākamo izsoles kārtu saglabājas pēdējais solītais visaugstākais piedāvājums 

konkrētai izsoles priekšmeta daļai. 

 

Jautājums: 

 

Lūdzu apstiprināt, ka mazākā iesniedzamā piedāvājuma vērtība palielinās 

vienīgi tām izsoles priekšmeta daļām, par kurām tiek izteikti piedāvājumi. Savukārt, 

ja pretendenti neiesniedz piedāvājumus par kādu no izsoles priekšmeta daļām, tai 

mazākā iesniedzamā piedāvājuma vērtība nepieaug. 

 

Atbilde: 

 

Saskaņā ar Nolikuma 54.punktu mazākā iesniedzamā piedāvājuma vērtība 

palielinās vienīgi tām izsoles priekšmeta daļām, par kurām tiek izteikti piedāvājumi. 

 

 

 

 

 


