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20.09.2018.  Nr.105 

  (prot. Nr.39, 3.p) 

Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču 

 spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

 lietošanas tiesību piešķiršanai 

  

Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa, trešās daļas 1.punkts un piektā daļa 

paredz, ka radiofrekvenču spektra izmantošanai komercdarbībai Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības, tai skaitā arī uz radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir 

nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai 

elektronisko sakaru nozarē.  

 

 

Regulators konstatē un secina 

 

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 Nacionālo 

radiofrekvenču plānu 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. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta trešās daļas 1.punktu 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 dienas. 
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3. Elektronisko sakaru likuma 47.panta piektā daļa paredz, ka 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. Regulators nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersantiem, 

kuriem beidzas piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šajās joslās, var 

pagarināt piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu. 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 termiņa 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. Regulators 2018.gada 5.februārī ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu 

komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra.  

 

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

2.11.apakšpunktā.  

 

7. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators ar 2018.gada 5.jūlija lēmuma Nr.83 “Par izsoles 

izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai” (turpmāk – izsludināšanas lēmums) lemjošās daļas 1.punktu ir noteicis, ka 

radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai 

Latvijas Republikas teritorijā piešķir izsoles kārtībā. Regulators ar izsludināšanas lēmuma 

lemjošās daļas 2.punktu izsludināja 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” (turpmāk – Izsoles noteikumi) un ar šo 

lēmumu.  

 

8. Saskaņā ar izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 3.punktu izsoles priekšmets ir 

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.  

 

9. Izsoles komisijas sastāvs radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesību piešķiršanai (turpmāk – Izsoles komisija) ir apstiprināts ar Regulatora 2018.gada 

5.jūlija lēmumu Nr.84 “Par izsoles komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslas 3550 

MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai”. 

 



 

3 

10. 2018.gada 29.augustā atbilstoši izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 13.punktam un 

Izsoles noteikumu 40. un 41.punktam sākās izsole (Izsoles komisijas sēdes radiofrekvenču 

spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 2018.gada 29.augusta 

protokols Nr.1). Dalībai izsolē bija pieteikušies divi pretendenti.  

 

11. Izsoles komisija konstatēja pretendentu atbilstību Izsoles noteikumiem un izsludināšanas 

lēmumam  un apstiprināja par izsoles dalībniekiem šādus pretendentus: 

11.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tele2”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004 (turpmāk – SIA “Tele2”); 

11.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”, vienotais reģistrācijas numurs: 

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

“Lattelecom”). 

 

12. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 50.punktu, ja izsolē piedalās vismaz divi izsoles dalībnieki, 

notiek vairāksolīšana elektroniski. Izsole notika šādos datumos: 

12.1. 2018.gada 29.augustā (Izsoles komisijas sēdes radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 2018.gada 29.augusta protokols 

Nr.1) 

12.2. 2018.gada 30.augustā (Izsoles komisijas sēdes radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 2018.gada 30.augusta protokols 

Nr.2); 

12.3. 2018.gada 31.augustā (Izsoles komisijas sēdes radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 2018.gada 31.augusta protokols 

Nr.3); 

12.4. 2018.gada 10.septembrī (Izsoles komisijas sēdes radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 2018.gada 10.septembra 

protokols Nr.4); 

12.5. 2018.gada 11.septembrī (Izsoles komisijas sēdes radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 2018.gada 11.septembra 

protokols Nr.5). 

 

13. Izsoles noteikumu 54.punkts noteic, ka izsole notiek pa kārtām, kamēr izsoles dalībnieks 

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

izsoles dalībnieks neiesniedz piedāvājumu, izsoles komisija izsoli slēdz. Saskaņā ar Izsoles 

noteikumu 66.punktu izsolē uzvar un izsoles priekšmetu iegūst tas izsoles dalībnieks, kurš 

ir solījis visaugstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu. 

 

14. SIA “Lattelecom” no dalības izsolē tika izslēgta 2018.gada 11.septembrī izsoles 250.kārtā 

saskaņā ar Izsoles noteikumu 61.3.apakšpunktu, jo izsoles kārtā neizteica piedāvājumu. 

SIA “Tele2” izteica izsoles 250.kārtā visaugstāko piedāvājumu par izsoles priekšmetu: 6 

525 000 (seši miljoni pieci simti divdesmit pieci tūkstoši) euro. Izsoles 251.kārtā netika 

izteikts neviens izsoles dalībnieku piedāvājums, tādējādi izsoles komisija saskaņā ar 

Izsoles noteikumu 60.punktu 2018.gada 11.septembrī pēc izsoles 251.kārtas noslēgšanās 

slēdza (pabeidza) izsoli. 

 

15. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 71.punktu Regulatora padome 10 darba dienu laikā no 

izsludināšanas lēmumā noteiktās izsoles pabeigšanas dienas apstiprina izsoles rezultātu, 

lemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu un izsoles uzvarētājam piešķir radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības.  
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16. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulatora padomei ir jāapstiprina izsoles radiofrekvenču 

spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai rezultāts un jālemj 

par izsoles uzvarētāja noteikšanu. 

 

Ņemot vērā Regulatora 2018.gada 7.jūnija lēmumu Nr.1/11 “Noteikumi 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”, 2018.gada 5.jūlija 

lēmumu Nr.83 “Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 

3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 

8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu un piekto daļu un likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 6.panta otro daļu, 7.panta trešo daļu, 9.panta pirmās 

daļas 9.punktu un otro daļu, 

 

padome nolemj:  

 

1. apstiprināt izsoles radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai rezultātu – par radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesībām – SIA “Tele2” visaugstāk solītais piedāvājums: 6 525 000 (seši miljoni pieci simti 

divdesmit pieci tūkstoši) euro; 

 

2. noteikt izsoles radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai uzvarētāju – SIA “Tele2”.  

 

  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


