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05.07.2018.  Nr.83 

  (prot. Nr.28, 2.p) 

Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai  

   

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 

5.februārī saņēma elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo 

radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas 

Republikā no 2019.gada 1.janvāra (turpmāk – Pieprasījums). 

 

Regulators konstatē     

 

1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa paredz, ka radiofrekvenču spektra 

izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības. Regulators nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana. Regulators saskaņā ar 

2009.gada 6.oktobra noteikumiem 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) un valsts akciju sabiedrības 

„Elektroniskie sakari” sniegto atzinumu ir tiesīgs pieņemt lēmumu par komercdarbībai 

izmantojamo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu, 

tālāknodošanu un anulēšanu, lai novērstu kaitīgus traucējumus, nodrošinātu 

elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, radiofrekvenču spektra racionālu un 

efektīvu izmantošanu un īstenotu sabiedrības intereses.  

 

2. Elektronisko sakaru likuma 47.panta trešās daļas 1.punkts noteic, ka elektronisko 

sakaru komersants komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību pieprasījumu iesniedz Regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā. 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.  

 



 

2 

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. Radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību termiņš atbilst attiecīgā pakalpojuma mērķim un paredzamajiem 

ieguldījumiem. Pieteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 

iesniedz Regulatoram ne agrāk kā divus gadus pirms normatīvajos aktos noteiktā 

radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņa. Pieteikumu par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību pagarināšanu iesniedz Regulatoram ne agrāk kā divus gadus 

pirms radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa beigām. 

 

4. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi 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) nosaka radiofrekvenču spektra 

joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. 

 

5. Radiofrekvenču spektra josla 3550 MHz – 3600 MHz ir iekļauta Noteikumu 

2.11.apakšpunktā. 

 

6. Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmums Nr.1/11 „Noteikumi radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību 

un nolikumu, kādā Regulators rīko izsoli un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā. 

 

7. Nolikuma 2.punkts noteic, ka Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu izsludina izsoli 

par konkrētu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – 

izsludināšanas lēmums). Regulators izsludināšanas lēmumu pieņem vismaz mēnesi 

pirms izsoles norises. 

 

8.  Saskaņā ar Nolikuma 3.punktu Regulators izsludināšanas lēmumā norāda šādu 

informāciju: 

 

8.1. izsoles priekšmetu: radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, termiņu un 

teritoriju, uz kādu tās piešķir, lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus; 

8.2. izsoles priekšmeta iegūšanas nosacījumus; 

8.3. kritērijus izsoles dalībniekam un izsoles uzvarētājam; 

8.4. izsoles priekšmeta sākumcenu (turpmāk – sākumcena); 

8.5. reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas adresi, vietu, datumu un laiku; 

8.6. nodrošinājuma naudu un tās iemaksas termiņu; 

8.7. valsts budžeta kontu nodrošinājuma naudas un izsoles uzvarētāja solītā 

visaugstākā piedāvājuma iemaksai; 

8.8. izsoles norises vietu, datumu un laiku. 

 

9. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 11.punktu Regulators 

nosaka un publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” kārtību, kādā veicamas 

konsultācijas ar tirgus dalībniekiem, galalietotājiem, patērētājiem, kā arī patērētājiem, 



 

3 

kas ir personas ar invaliditāti (turpmāk – tirgus dalībnieki), nodrošinot, ka tiek izvērtēti 

minēto pušu viedokļi, un paredzot, ka, pieņemot lēmumus par visu galalietotāju un 

patērētāju tiesībām saistībā ar publiski pieejamiem elektronisko sakaru 

pakalpojumiem, pienācīgi tiek ņemtas vērā patērētāju intereses. 

 

10. Regulators veic publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem saskaņā ar Regulatora 

2011.gada 24.augusta lēmumu Nr.1/20 „Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus 

dalībniekiem elektronisko sakaru nozarē (Latvijas Vēstnesis, 2011, 135.nr., 2016, 

78.nr.).  

  

11. Regulators 2018.gada 15.martā publicēja konsultāciju dokumentu par izsoles 

nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai (turpmāk – Konsultāciju dokuments), lai izzinātu tirgus dalībnieku 

viedokļus par nosacījumiem izsolei radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 

MHz lietošanas tiesību piešķiršanai un izsludināšanas lēmumā iekļaujamo informāciju.  

 

12. Regulators ir saņēmis un izvērtējis šādus viedokļus:  

 

12.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – 

SIA „Lattelecom”), 2018.gada 13.aprīļa vēstule Nr.LTC-K-18-3041 (turpmāk – 

Vēstule Nr.1). SIA „Lattelecom” Vēstulē Nr.1 izsaka šādu viedokli: 

 

12.1.1. lūdz mainīt radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

lietošanas tiesību specifisko lietošanas tiesību nosacījumu – prasības 

attiecībā uz šo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību efektīvu 

izmantošanu. SIA „Lattelecom” lūdz mainīt datumu no 2019.gada 

31.decembra uz 2020. vai 2021.gada 31.decembri, uz kuru ir jāsaņem 

Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par 

radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām” 6.3. un 6.4.apakšpunktā 

noteiktā lietošanas atļauja (turpmāk – Lietošanas atļauja). Ņemot vērā, ka 

pašlaik notiek šādu iekārtu izstrāde, nav precīzi zināms, vai uz 2019.gada 

decembri elektronisko sakaru komersantu rīcībā būs komerciāli pieejamas 

standartizētas 5G (piektās paaudzes tīkls) iekārtas;  

12.1.2. lūdz izvērtēt ierobežojumu radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 

MHz iegūšanai, t.i., nosacījumu, ka komersants izsoles vai tālāknodošanas 

rezultātā nevar iegūt vairāk par 100 MHz radiofrekvenču spektra. SIA 

„Lattelecom” norāda, ka viena no 5G priekšrocībām ir tieši liels datu 

pārraides ātrums. Datu pārraides ātrums ir tieši atkarīgs no pieejamā 

radiofrekvenču spektra. Tādējādi ar šāda ierobežojuma iekļaušanu izsoles 

nosacījumos faktiski tiktu būtiski ierobežots 5G ātrums, kā arī tiktu zaudēti 

potenciālie ieņēmumi no izsoles; 

12.1.3. atbalsta radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz sākumcenu 

– 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši) euro;  

 

12.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tele2”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004 (turpmāk – 

SIA „Tele2”), 2018.gada 18.aprīļa vēstuli Nr.1-1.1/176 (turpmāk – Vēstule Nr.2). 

SIA „Tele2” Vēstulē Nr.2 izsaka šādu viedokli: 
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12.2.1. piekrīt Konsultāciju dokumentā ietvertajiem apsvērumiem par izsoles 

nosacījumiem; 

12.2.2. atbalsta Konsultāciju dokumentā ietvertos radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību specifisko lietošanas tiesību 

nosacījumus, tālāknodošanas nosacījumus, kritērijus izsoles dalībniekam, 

piedāvātās sākumcenas lielumam un noteikumiem par izsoles 

nodrošinājuma naudu; 

 

12.3.  sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons”, vienotais 

reģistrācijas numurs: 50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-

1039 (turpmāk – „Latvijas Mobilais Telefons” SIA), 2018.gada 20.aprīļa vēstuli 

Nr.538/JN (turpmāk – Vēstule Nr.3). „Latvijas Mobilais Telefons” SIA Vēstulē 

Nr.3 izsaka šādu viedokli: 

 

12.3.1. jānosaka kritērijs, ka par izsoles dalībnieku var kļūt tikai tāds izsoles 

pretendents, kuram ir vismaz divu gadu pieredze elektronisko sakaru jomā 

Latvijā vai ārvalstīs; 

12.3.2. jānosaka kritērijs, ka par izsoles dalībnieku var kļūt tikai tāds izsoles 

pretendents, kurš var apliecināt, ka uz Nolikuma izsludināšanas brīdi tam 

ir vismaz 50 aktīvi galalietotāji Latvijā vai ārvalstīs; 

12.3.3. atbalsta, ka radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

lietošanas tiesības tiek piešķirtas izsoles kārtībā. 

 

13. Regulatora padomes 2018.gada 14.jūnija sēdē SIA „Tele2” pārstāvis pauda piekrišanu 

šā lēmuma pieņemšanā. 

 

Regulators secina 

 

1. Regulators, saskaņā ar Noteikumu 2.11.apakšpunktu un pamatojoties uz Elektronisko 

sakaru likuma 47.panta piekto daļu, radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

lietošanas tiesības var piešķirt tikai, rīkojot konkursu vai izsoli.  

 

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta trešās daļas 1.punktu Regulatoram 

Pieprasījums ir jāizskata un lēmums par radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 

MHz lietošanas tiesībām ir jāpieņem līdz 2018.gada 4.oktobrim. 

 

3. Radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai ir 

rīkojama un izsludināma izsole, nevis konkurss turpmāk norādīto apsvērumu dēļ: 

 

3.1. 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, elektronisko sakaru 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. Izsoles rezultātā iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības var tālāknodot. Tas nozīmē, ka izsoles uzvarētājam ir tiesības nodrošināt 

efektīvu un racionālu radiofrekvenču spektra izmantošanu sadarbībā ar citiem 

elektronisko sakaru komersantiem; 
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3.2. 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, lietderīgāk ir rīkot izsoli; 

3.3. izsoles rīkošana nodrošina vienlīdzīgu un caurredzamu attieksmi pret visiem 

elektronisko sakaru komersantiem, kuri vēlēsies saņemt radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības.   

 

4. Ņemot vērā iepriekš izteiktos apsvērumus, Regulatoram ar šo lēmumu ir jāizsludina izsole 

radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai. 

Regulators veiks izsoli saskaņā ar Nolikumu un šo lēmumu.  

 

5. Radiofrekvenču plāna 47.punktā ir noteikts, ka radiofrekvenču joslas 3400 MHz – 

3600 MHz lietošanas tiesības piešķīruma vai pagarinājuma termiņš ir spēkā līdz 2028.gada 

31.decembrim, pēc kā josla tiek atbrīvota pārplānošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

Regulators, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un 51.panta 

pirmo daļu, var piešķirt radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesības uz tādu termiņu, kas nepārsniedz Radiofrekvenču plānā noteikto termiņu, t.i., līdz 

2028.gada 31.decembrim. Radiofrekvenču plāna 4.punktā un 1.pielikuma 296.punktā 

noteikts, ka radiofrekvenču spektra josla 3550 MHz – 3600 MHz ir izmantojama platjoslas 

ciparu sistēmām publiskajos elektronisko sakaru tīklos, tātad izsoles uzvarētājam būs 

nepieciešams veikt ieguldījumus publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanā vai arī tā 

pilnveidošanā. Tādējādi, ņemot vērā Radiofrekvenču plānā noteikto radiofrekvenču 

spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz izmantošanu un izsoles uzvarētājam paredzamos 

ieguldījumus, tiesību termiņš ir jānosaka 10 gadi, no 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 

31.decembrim. 

 

6. Regulators, nosakot radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesību specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, ņem vērā šādus apsvērumus: 

 

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

1.punktā; 

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

2.punktā; 

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

5.punktā; 

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

6.punktā, – nodrošināt valsts, lietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu 

aizsardzību; 

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

sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākiem nekā 

viņu tiesību vai tiesisko interešu aizskārumam;  

6.6. pienākuma noteikšana izsoles uzvarētājam saņemt Lietošanas atļaujas noteiktos 

termiņos veicinās to, ka izsoles uzvarētājs sniegs elektronisko sakaru pakalpojumus 

lietotājiem. Tādējādi tas nodrošinās radiofrekvenču spektra racionālu un efektīvu 

izmantošanu, veicinās elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu, elektronisko sakaru 

pakalpojumu attīstību un konkurenci, kā rezultātā sabiedrība, lietotāji un citi 

elektronisko sakaru komersanti gūs labumu;  
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6.7. Administratīvā procesa likuma 6.pantā noteikto vienlīdzības principu – pastāvot 

vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādus 

lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem – 

atšķirīgus lēmumus). Regulators, nosakot specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus 

un izpildes termiņus, ņem vērā tā veikto praksi un elektronisko sakaru komersantiem 

iepriekš noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus un termiņus. Regulators 

piemēro tādus pašus specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus un termiņus, kādus ir 

piemērojis izsoles uzvarētājam radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz 

un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību izmantošanā (Regulatora 2017.gada 

7.decembra lēmums Nr.149 „Par radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz 

un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam”); 

6.8. lai nodrošinātu radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz efektīvu un 

racionālu izmantošanu, ir jānosaka, ka radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 

3600 MHz lietošanas tiesību tālāknodošana ir atļauta, ja to pieļauj normatīvie akti. Tai 

pat laikā, lai nodrošinātu ierobežoto radiofrekvenču resursu racionālu un efektīvu 

izmantošanu, ir nosakāms, ka radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

lietošanas tiesības nevar tālāknodot tādam elektronisko sakaru komersantam vai 

saistītam komersantam Koncernu likuma izpratnē, kurš jau ir ieguvis lietošanas 

tiesības radiofrekvenču spektra joslā 3400 – 4200 MHz un kuram pēc tālāknodošanas 

šajā joslā kopējais lietošanas tiesību apjoms pārsniegtu 100 MHz. 

 

7. Regulators ir izvērtējis SIA „Lattelecom” Vēstulē Nr.1 izteiktos lūgumus par 

specifiskajiem lietošanas tiesību nosacījumiem: 

 

7.1.  grozīt specifisko lietošanas tiesību nosacījumu termiņu. Regulators, nosakot šos 

termiņus, vadās pēc Administratīvā procesa likuma 6. un 13.panta. Šādi nosacījumi ir 

noteikti arī citam elektronisko sakaru komersantam, līdz ar to nav pamata noteikt 

atšķirīgus nosacījumus vienādos apstākļos; 

7.2. grozīt tālāknodošanas nosacījumu, neparedzot ierobežojumu, ka tālāknodot var tikai 

tādam elektronisko sakaru komersantam, kura rīcībā esošās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā 

kopā ar šīm tālāknodotām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām kopsummā 

nepārsniedz 100 MHz platumu. Regulatora ieskatā, šāds ierobežojums, ņemot vērā 

Administratīvā procesa likuma 6.pantu, ir saglabājams, jo tāds ir noteikts arī citam 

elektronisko sakaru komersantam. Turklāt Regulatora rīcībā nav tādas informācijas, 

kas apliecinātu SIA „Lattelecom” pausto viedokli, ka elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanai šajā diapazonā ir nepieciešams joslas platums vairāk nekā 

100 MHz.  

 

8.  Ņemot vērā iepriekš minēto, Pieprasījumā izteikto lūgumu un atbilstoši Nolikuma 

3.1.apakšpunktam, izsoles priekšmets ir jānosaka šāds: radiofrekvenču spektra joslas 3550 

MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā uz 10 

gadiem, no 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim. Izsoles uzvarētājam ir 

jānosaka šādi specifiskie lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz efektīvu 

izmantošanu un tālāknodošanu: 

 

8.1. līdz 2019.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz vienā 

republikas pilsētā; 

8.2. līdz 2020.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz divās 

republikas pilsētās; 
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8.3. līdz 2021.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz piecās 

republikas pilsētās; 

8.4. līdz 2022.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz septiņās 

republikas pilsētās; 

8.5. līdz 2023.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju katrā 

republikas pilsētā; 

8.6. laika posmā no 2024.gada 1.februāra līdz 2028.gada 1.februārim katru gadu uz 

1.februāri ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā „Elektroniskie sakari” saņemtai 

vismaz vienai Lietošanas atļaujai katrā republikas pilsētā; 

8.7. tālāknodošana ir atļauta no 2019.gada 1.janvāra, ja to pieļauj normatīvie akti. 

Tālāknodot var tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, kurš atbilst šādiem 

kritērijiem: 

 

8.7.1. tam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču 

spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā kopā ar šīm tālāknodotām 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām kopsummā nepārsniedz 100 MHz 

platumu; 

8.7.2. tas nav saistītais komersants Koncernu likuma izpratnē tādam elektronisko 

sakaru komersantam vai komersantiem, kuriem piešķirtās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz 

diapazonā kopā ar šīm tālāknodotām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 

kopsummā nepārsniedz 100 MHz platumu. 

 

9. Regulatora ieskatā, šīs izsoles ietvaros nav nepieciešams noteikt papildu izsoles priekšmeta 

iegūšanas nosacījumus.  

 

10. Lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.punktā, un ļautu 

arī citiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem nav radiofrekvenču spektra joslas 

3400 MHz – 4200 MHz lietošanas tiesību, iegūt tās, ir jānosaka, ka izsoles dalībnieks ir 

komersants, kurš atbilst šādam kritērijam: tam un tā saistītajam komersantam vai 

saistītajiem komersantiem Koncernu likuma izpratnē nav piešķirtas radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā 

kopsummā 100 MHz vai vairāk; 

 

11. Regulators ir izvērtējis „Latvijas Mobilais Telefons” SIA pausto viedokli Vēstulē Nr.3 par 

papildu kritēriju noteikšanu izsoles dalībniekam. Regulatora ieskatā, lai īstenotu 

Elektronisko sakaru likuma mērķus, kas noteikti šā likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā, ir 

nepieciešams ļaut elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū ienākt jauniem elektronisko 

sakaru komersantiem, tādējādi veicinot konkurenci. Regulators ir izvērtējis 

SIA „Lattelecom” Vēstulē Nr.1 izteikto lūgumu par ierobežojumu „100 MHz”. Regulatora 

ieskatā, šāds ierobežojums, ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 6.pantu, ir 

saglabājams, jo tāds ir noteikts arī citam elektronisko sakaru komersantam. Turklāt 

Regulatora rīcībā nav tādas informācijas, kas apliecinātu SIA „Lattelecom” pausto 

viedokli, ka elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai šajā diapazonā ir nepieciešams 

joslas platums vairāk nekā 100 MHz. 

 

12. Lai nodrošinātu iepriekš minēto un to, ka ar izsoles dalībnieka rīcību tiek sasniegti 

Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas noteikti šā likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā, 

jānosaka, ka izsoles uzvarētāja vai tā tiesību un saistību pārņēmēja rīcībā nevar būt 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 
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MHz diapazonā kopsummā vairāk kā 100 MHz platumā. Ja izsoles uzvarētāja vai tā tiesību 

un saistību pārņēmēja rīcībā ir vairāk nekā 100 MHz, Regulators var lemt par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu vai nepiešķiršanu daļā par to joslas 

platumu, kas pārsniedz 100 MHz. Regulators vērtē izsoles uzvarētāja vai tiesību un saistību 

pārņēmēja rīcībā esošās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības kopā ar tā saistītajam 

vai saistītajiem komersantiem piešķirtajiem resursiem šajā diapazonā. 

 

13. Regulators, nosakot radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesību sākumcenu, ir vērtējis tirgus dalībnieku viedokļus par Konsultāciju dokumentu. 

Regulators ir ņēmis vērā šādus apsvērumus: 

 

13.1. Regulatora iepriekš rīkoto izsoļu sākumcenu veidošanās kritērijus un apsvērumus; 

13.2. tirgus dalībnieku atbalstu Regulatora piedāvātajai sākumcenai;  

13.3. radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz izmantošanas iespējas un 

platumu; 

13.4. radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību teritoriju un 

termiņu; 

13.5. izsoles sākumcena jānosaka tāda, lai tiktu veicināta radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību izmantošanas uzsākšana pēc iespējas īsākā laikā; 

13.6. 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 radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz racionāla un efektīva izmantošana un lietotāju tiesības saņemt 

elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī elektronisko sakaru komersantu interešu 

aizsardzība. Izsoles gaitā izsoles dalībnieki, izsakot savus cenu piedāvājumus, noteiks 

augstāko cenu par radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesību iegūšanu. 

 

14. Ņemot vērā iepriekš norādītos apsvērumus, radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 

3600 MHz sākumcena ir jānosaka 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši) euro.  

 

15. Saskaņā ar Nolikuma 2.punktu Regulatoram izsole ir jāizsludina vismaz mēnesi iepriekš. 

Regulatoram ir jānosaka tāds reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas laiks un izsoles norises 

datums, lai nodrošinātu, ka komersantu rīcībā ir pietiekams laiks, lai iepazītos ar izsoles 

nosacījumiem un pieņemtu lēmumu par dalību izsolē.  

 

16. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulatoram, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 

47.panta piekto daļu, ir jāizsludina izsole radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 

MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā saskaņā 

ar Nolikumu un šo lēmumu. 

 

 Ņemot vērā Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmuma Nr.1/11 „Noteikumi 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 2. un 3.punktu, saskaņā 

ar 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 
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nozarē” 2.11.apakšpunktu un 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)” 4. un 47.punktu, 1.pielikuma 296.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 daļu, trešās daļas 1.punktu un piekto daļu, septīto 

daļu un 49.panta otro daļu, 51.panta pirmo daļu un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 5.pantu un 9.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 6. un 13.pantu,  

 

padome nolemj: 

 

1. noteikt, ka radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības 

komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā piešķir izsoles kārtībā; 

 

2. izsludināt izsoli radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesību piešķiršanai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2018.gada 7.jūnija lēmumu Nr.1/11 „Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” un ar šo lēmumu; 

 

3. noteikt šādu izsoles priekšmetu: radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā uz 10 gadiem, no 

2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim; 

 

4. noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības efektīvai 

izmantošanai attiecībā uz šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā minēto radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām:   

 

4.1. līdz 2019.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz 

vienā republikas pilsētā; 

4.2. līdz 2020.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz 

divās republikas pilsētās; 

4.3. līdz 2021.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz 

piecās republikas pilsētās; 

4.4. līdz 2022.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju vismaz 

septiņās republikas pilsētās; 

4.5. līdz 2023.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju katrā 

republikas pilsētā; 

4.6. laika posmā no 2024.gada 1.februāra līdz 2028.gada 1.februārim katru gadu uz 

1.februāri ir jābūt spēkā valsts akciju sabiedrībā „Elektroniskie sakari” saņemtai 

vismaz vienai Lietošanas atļaujai katrā republikas pilsētā; 

 

5. noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus tālāknodošanai attiecībā uz šā 

lēmuma lemjošās daļas 3.punktā minēto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām – 

tālāknodošana ir atļauta no 2019.gada 1.janvāra, ja to pieļauj normatīvie akti. 

Tālāknodot var tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, kurš atbilst šādiem 

kritērijiem: 

 

5.1. tam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra 

joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā kopā ar šīm tālāknodotām radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām kopsummā nepārsniedz 100 MHz platumu; 
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5.2. tas nav saistītais komersants Koncernu likuma izpratnē tādam elektronisko sakaru 

komersantam vai komersantiem, kuriem piešķirtās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā 

kopā ar šīm tālāknodotām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām kopsummā 

nepārsniedz 100 MHz platumu; 

 

6. noteikt, ka pretendentu apstiprina par izsoles dalībnieku, ja tas atbilst Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 7.jūnija lēmumā Nr.1/11 „Noteikumi 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” noteiktajiem 

kritērijiem un šādam papildu kritērijam: tam un tā saistītajam komersantam vai 

saistītajiem komersantiem Koncernu likuma izpratnē uz izsoles brīdi nav piešķirtas 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 

4200 MHz diapazonā kopsummā 100 MHz platumā vai vairāk;  

 

7. noteikt kritēriju, ka izsoles uzvarētāja vai tā tiesību un saistību pārņēmēja, vērtējot kopā 

ar saistīto komersantu, rīcībā nevar būt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā kopsummā vairāk kā 

100 MHz platumā; 

 

8. ja neizpildās šā lēmuma lemjošās daļas 7.punktā minētais kritērijs, Regulators var lemt 

par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu vai nepiešķiršanu daļā par to 

joslas platumu, kas pārsniedz 100 MHz, neatmaksājot veiktās maksas par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām; 

 

9. noteikt izsoles priekšmeta sākumcenu: 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši) euro; 

 

10. noteikt reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas adresi, vietu, datumu un laiku: 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45, darba dienas laikā 

(pulksten 8.30–17.00), ne agrāk kā 2018.gada 24.augusta pulksten 9.00 un ne vēlāk kā 

līdz 2018.gada 29.augusta pulksten 10.00; 

 

11. noteikt nodrošinājuma naudas 125 000 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši) euro 

iemaksas termiņu 2018.gada 23.augusts; 

 

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

visaugstākā piedāvājuma iemaksai: Nr.LV58TREL8120203000000; 

 

13. noteikt izsoles norises vietu, datumu un laiku: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45, 2018.gada 29.augusts plkst.10.00.  

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


