
 

Jautājums Nr.1 

 

Lūdzu apstiprināt, ka Izsoles komisijas elektroniskā pasta adrese ir 

izsole@sprk.gov.lv, nevis izsole@sprk.lv kā tas norādīts Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2018.gada 7.jūlija lēmuma Nr.1/11 

“Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 

(turpmāk – Izsoles noteikumi) 32.punktā. 

 

Atbilde Nr.1 

 

Izsoles komisija apstiprina, ka elektroniskā pasta adrese ir izsole@sprk.gov.lv. 

 

Jautājums Nr.2 

 

Sakarā ar to, ka izsole noritēs attālināti, lūdzu skaidrot, vai un kādā veidā tiks 

nodrošinātas Izsoles noteikumos norādītās rakstveida darbības, piemēram, protokola 

parakstīšana (49., 51., 60., 61., 62., 63. u.c. punkti), papildu rakstveida izsoles kārta 

(65.punkts)? 

 

Atbilde Nr.2 

 

Izsoles noteikumos paredzēto dokumentu parakstīšana notiks ar drošu elektronisko 

parakstu. Izsoles dalībnieki elektroniski parakstītos dokumentus nosūtīs Izsoles 

komisijai uz Izsoles komisijas elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv vai 

Microsoft Teams tiešsaistes vidē. 

 

Jautājums Nr.3 

 

Atbilstoši līdzšinējo izsoļu praksei, Izsoles komisija iepazīstina izsoles dalībniekus 

ar rokasgrāmatu, kas skaidro, kā tieši tiek veikta izsoles solījumu veikšana. Tā kā izsole 

notiek attālināti, lūdzu dot iespēju pretendentiem jau savlaicīgi iepazīties ar izsoles 

rokasgrāmatu, publiskojot to internetā. 

 

Atbilde Nr.3 

 

Ar informāciju par izsoles norisi, kā arī izsoles programmnodrošinājuma lietošanu 

iespējams iepazīties Regulatora tīmekļa vietnē1. 

 

Jautājums Nr.4 

 

Izsoles noteikumu 54.punkts paredz, ka izsoles pēdējā kārta ir kārta, kurā neviens 

izsoles dalībnieks neizsaka nevienu piedāvājumu. No minētās normas var secināt, ka 

izsoles dalībniekam, kurš iepriekšējā kārtā ir solījis visaugstāko piedāvājumu par 

attiecīgo objektu, nav nepieciešams veikt nākošo solījumu par to pašu joslu. 

Savukārt Izsoles noteikumu 61.punkts noteic, ka Izsoles komisija izslēdz no 

turpmākas dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu 

 
1 https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/ESPD/Faili/Izsoles_instrukcija_700mhz_2021.pdf 

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/ESPD/Faili/Izsoles_instrukcija_700mhz_2021.pdf


(61.3.apakšpunkts). No minētā var secināt, ka izsoles dalībnieks nedrīkst neizteikt 

piedāvājumu, pretējā gadījumā tas tiktu izslēgts no izsoles.  

Turklāt Izsoles noteikumu 60.punkts paredz, ja kārtējā izsoles kārtā neviens izsoles 

dalībnieks neiesniedz augstāku piedāvājumu, Izsoles komisija izsoli pabeidz. No šīs 

normas izriet, ka izsoles dalībnieks izsoles gaitā var turpināt solīt.  

Lūdzu skaidrot minēto normu mijiedarbību, detalizēti norādot izsoles dalībnieka 

nepieciešamo rīcības modeli. 

 

Atbilde Nr.4 

 

Izsoles dalībnieks piedalās vairāksolīšanā līdz kārtai, kurā neviens izsoles 

dalībnieks neizsaka nevienu jaunu piedāvājumu. Ja izsoles dalībnieks izsoles kārtā ir 

izteicis visaugstāko piedāvājumu par kādu izsoles priekšmetu un vēlas turpināt 

vairāksolīšanu, nākamajā kārtā par šo izsoles priekšmetu ir jāatkārto iepriekš izteiktais 

visaugstākais piedāvājums. Tas ir, nav jāpārsola savs visaugstākais piedāvājums, bet 

nākamajā kārtā jāatkārto izteiktais piedāvājums, apliecinot, ka izsoles dalībnieks 

turpina dalību vairāksolīšanā.  

Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki, atkārtojot iepriekšējā izsoles kārtā izteiktos 

visaugstākos piedāvājumus, piedāvā vienādus visaugstākos piedāvājumus par vienu un 

to pašu izsoles priekšmetu un jaunus piedāvājumus neizsaka, izsole tiek turpināta ar 

papildu izsoles kārtu rakstveidā, kur šie izsoles dalībnieki iesniedz brīvi izvēlētu 

paaugstināšanas soli (Izsoles noteikumu 65.punkts).  

Ja tikai viens izsoles dalībnieks, atkārtojot iepriekšējā izsoles kārtā izteikto 

visaugstāko piedāvājumu, apliecina, ka turpina dalību vairāksolīšanā, bet jaunu 

piedāvājumu neizsaka, šis izsoles dalībnieks izsolē uzvar un iegūst konkrēto izsoles 

priekšmetu (Izsoles noteikumu 60.punkts).  

 

Jautājums Nr.5 

 

Izsole paredzēta divās daļās, no kurām pirmajā tiek izsolītas pamatjoslas un otrajā 

– papildjoslas. Gadījumā, ja papildjoslu izsolē kāds no izsoles dalībniekiem tiek izslēgts 

no turpmākās dalības (Izsoles noteikumu 61.punkts), vai šis izsoles dalībnieks zaudē 

tiesības pretendēt uz iepriekš nosolīto pamatjoslu, vai arī izslēgšana attieksies vienīgi 

uz izsoles otro daļu? 

 

Atbilde Nr.5 

 

Izsoles pirmās daļas rezultātus nevar ietekmēt izsoles otrās daļas rezultāti. Tādējādi, 

ja izsoles otrajā daļā izsoles dalībnieks tiek izslēgts no turpmākas dalības izsolē Izsoles 

noteikumu 61.punkta norādītajos gadījumos, izsoles dalībnieks nezaudē tiesības 

pretendēt uz nosolīto izsoles priekšmetu izsoles pirmajā daļā.  

 

Jautājums Nr.6 

 

Gan pamatjoslas, gan arī papildjoslas izsolē ir iespējama situācija, kad vairāki 

pretendenti sākotnēji izsaka solījumus vienai joslai, taču pēc tam vienlaicīgi “pārlec” 

uz citām joslām un turpina izteikt piedāvājumus. Savukārt, par joslu, par kuru 

pretendenti sākotnēji izteica solījumus, vairākas kārtas netiek izteikti solījumi. Tā kā 

Izsoles noteikumu 53.punktā ir norādīts, ka katras nākamās izsoles kārtas sākumcena ir 

iepriekšējā izsoles kārtā solītais visaugstākais piedāvājums attiecīgajam izsoles 



priekšmetam, lūdzu sniegt skaidrojumu, kāda būs šī izsoles priekšmeta kārtas 

sākumcena, ja iepriekšējā kārtā par to nav veikti solījumi. 

 

Atbilde Nr.6 

 

Gadījumā, ja par kādu izsoles priekšmetu kādā izsoles kārtā nav izteikti 

piedāvājumi, tad par šo izsoles priekšmetu katras nākamās izsoles kārtas sākumcena ir 

iepriekšējā izsoles kārtā, kurā ir izteikts piedāvājums, solītais visaugstākais 

piedāvājums. 

Ja par kādu izsoles priekšmetu izsoles gaitā nav izteikts neviens piedāvājums, katras 

nākamās izsoles kārtas sākumcena ir atbilstoši Regulatora 2021.gada 15.novembra 

lēmuma Nr.130 “Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 

733MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” (turpmāk – 

Izsludināšanas lēmums noteiktajai izsoles priekšmeta sākumcenai (Izsoles noteikumu 

53.punkts). 

 

Jautājums Nr.7 

 

Papildjoslas izsoles gadījumā atbilstoši Izsoles noteikumu 56.punktam izsoles 

dalībnieks ir tiesīgs iesniegt tik piedāvājumu par izsoles priekšmetiem, kas nepārsniedz 

izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs. Lūdzu apstiprināt, ka 

izsoles dalībnieks ir tiesīgs brīvi izvēlēties joslu skaitu, par kurām iesniegt 

piedāvājumus, tas ir, pirmajā kārtā izteikt solījumu par vienu joslu, otrajā par divām, 

trešajā - atkal par vienu un ceturtajā – atkal par divām u.tt.  

 

Atbilde Nr.7 

 

Izsoles komisija apstiprina, ka izsoles otrās daļas dalībnieks ir tiesīgs brīvi izvēlēties 

joslu skaitu, par kurām iesniegt piedāvājumus, tas ir, pirmajā kārtā izteikt solījumu par 

vienu joslu, otrajā – par divām, trešajā – atkal par vienu un ceturtajā – atkal par divām 

utt.  

 

Jautājums Nr.8 

 

Lūdzu arī apstiprināt, ka izsoles dalībnieks, kurš iepriekšējā kārtā ir izvēlējies 

nepiemērot augšupejošu soli (Izsoles noteikumu 53.punkts) vienai vai vairākām joslām, 

nākošajā kārtā ir tiesīgs brīvi mainīt joslu vai solīt par vairākām joslām, vai arī neizteikt 

piedāvājumu par kādu no joslām. 

 

Atbilde Nr.8 

 

Izsoles komisija apstiprina, ka izsoles dalībnieks ir tiesīgs brīvi izvēlēties, par kuru 

izsoles priekšmetu izteikt piedāvājumu katrā konkrētajā izsoles kārtā, kā arī neizteikt 

jaunu piedāvājumu par kādu izsoles priekšmetu, par ko iepriekšējā kārtā piedāvājumu 

bija izteicis. Tāpat Izsoles komisija vērš uzmanību, ka, ievērojot Izsoles noteikumu 

56.punktu, katrā izsoles kārtā izsoles dalībnieks ir tiesīgs iesniegt tik piedāvājumus, kas 

nepārsniedz izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs saskaņā ar 

Izsludināšanas lēmumu. Kā arī nav pieļaujams, ka kādā izsoles kārtā izsoles dalībnieks 

neizsaka nevienu piedāvājumu (Izsoles noteikumu 61.3.apakšpunkts). Papildus Izsoles 

komisija aicina skatīt arī atbildi uz 4.jautājumu. 



 

Jautājums Nr.9 

 

Lūdzu skaidrot Izsoles noteikumu 65.punktā norādīto situāciju, kad, neskatoties uz 

to, ka divi vai vairāki izsoles dalībnieki nākamajā kārtā neizsaka piedāvājumus, izsoli 

tomēr turpina, šiem izsoles dalībniekiem organizējot papildus izsoles kārtu rakstveidā. 

Lūdzu apstiprināt, ja šādu papildus izsoles kārtu neorganizē, ja izsolē turpina aktīvi 

piedalīties vēl kāds cits izsoles dalībnieks – tad attiecīgie izsoles dalībnieki, kuri nav 

izteikuši solījumus, tiek izslēgti no turpmākās dalības izsolē. 

 

Atbilde Nr.9 

 

Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki kādā izsoles kārtā ir izteikuši vienādus 

visaugstākos piedāvājumus par kādu izsoles priekšmetu un nākamajā izsoles kārtā 

neizsaka jaunu piedāvājumu, beidzoties vairāksolīšanai elektroniski, tikai par šo 

konkrēto izsoles priekšmetu turpinās brīvi izvēlētu piedāvājumu izteikšana rakstveidā 

un tikai starp tiem izsoles dalībniekiem, kuri ir izteikuši iepriekšminētos vienādos 

piedāvājumus.  Šajā gadījumā izsolē uzvar un konkrēto izsoles priekšmetu iegūst tas 

izsoles dalībnieks, kurš ir iesniedzis visaugstāko brīvi izvēlēto paaugstināšanas soli 

(Izsoles noteikumu 65.punkts). 

Ja kāds cits izsoles dalībnieks izsaka augstāku piedāvājumu par divu vai vairāku 

izsoles dalībnieku vienādi izteiktajiem piedāvājumiem, izsoles kārta rakstveidā 

(atbilstoši Izsoles noteikumu 65.punktam) rīkota netiek. 

 


