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20.09.2018.  Nr.106 

  (prot. Nr.39, 4.p) 

Par radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Tele2” 

 

  

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 

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

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – 

Noteikumi) un ar šo lēmumu. Ar Noteikumiem ir noteikta kārtība un nolikums, kādā 

Regulators rīko izsoli un piešķir radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesības 

komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā. 

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

sākās 2018.gada 29.augustā un tika slēgta (pabeigta) 2018.gada 11.septembrī.  

 

5. Saskaņā ar 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.  

 

6. Regulators ar 2018.gada 20.septembra lēmumu Nr.105 “Par izsoles rezultātiem 

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

(turpmāk – Lēmums Nr.105) ir apstiprinājis izsoles radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai rezultātu un par izsoles uzvarētāju 

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

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

 

7. Saskaņā ar Noteikumu 75.punktu izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā no šo 

Noteikumu 71.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas, ja tas nav elektronisko sakaru 

komersants, saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas 

paziņojumu. 

 

8. Saskaņā ar Noteikumu 76.punktu izsoles uzvarētāja iemaksātā nodrošinājuma nauda ir daļa 

no izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā piedāvājuma. Izsoles uzvarētājs sešu mēnešu laikā 

no šo noteikumu 71.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas saskaņā ar izsludināšanas 

lēmumu samaksā par iegūto izsoles priekšmetu atlikušo visaugstākā piedāvājuma summas 

daļu, kuru nesedz nodrošinājuma nauda. Izsoles uzvarētājs maksājumā norāda, par kuru 

iegūto izsoles priekšmetu veic samaksu. Izsoles uzvarētājs veic samaksu par katru izsoles 

priekšmeta daļu, ko tas ir ieguvis. Izsoles uzvarētājs nosūta elektroniski paziņojumu par 

naudas iemaksu uz e-pasta adresi: izsole@sprk.gov.lv. 

 

9. Izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 12.punktā ir noteikts valsts budžeta konts 

Nr.LV58TREL8120203000000, uz kuru izsoles uzvarētājam ir jāveic maksājums par 

atlikušo visaugstākā piedāvājuma summas daļu. 

   

10. Noteikumu 77.punkts noteic, ja izsoles uzvarētājs neizpilda šo noteikumu 75. vai 

76.punktā noteiktos nosacījumus, Regulatora padome var anulēt piešķirtās radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu, kas 
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samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 24.punktu, un summu, kas 

ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu. 

 

11. Ņemot vērā izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 4.punktu, izsoles uzvarētājam ir 

jāizpilda  šādi specifiski lietošanas tiesību nosacījumi – prasības attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību efektīvu 

izmantošanu: 

11.1. līdz 2019.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Ministru kabineta 

2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma 

lietošanas atļaujām” 6.3. vai 6.4.apakšpunktā noteikto lietošanas atļauju (turpmāk – 

Lietošanas atļauja) vismaz vienā republikas pilsētā; 

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

divās republikas pilsētās; 

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

piecās republikas pilsētās; 

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

septiņās republikas pilsētās; 

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

republikas pilsētā; 

11.6. 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. 

 

12. Ņemot vērā izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 5.punktu, izsoles uzvarētājam ir 

jāizpilda šādi specifiski lietošanas tiesību nosacījumi attiecībā uz                                                                                                                                                                                           

radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību tālāknodošanu – 

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

var tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, kurš atbilst šādiem kritērijiem: 

12.1. 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; 

12.2. 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. 

 

13. Saskaņā ar Noteikumu 80.punktu, ja izsoles uzvarētājs neizpilda tam noteiktos specifiskus 

lietošanas tiesību nosacījumus, Regulators var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma 

naudu, kas samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 24.punktu, un 

summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu. 

 

14. Saskaņā ar Noteikumu 82.punktu, ja Regulators konstatē, ka nav ievērota tālāknodošanas 

kārtība un principi, Regulators var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu, 

kas samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 24.punktu, un summu, 

kas ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu. 
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15. Izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 7.punkts nosaka 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. 

 

16. Saskaņā ar izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 8.punktu, 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. 

 

17. Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteiktie likuma mērķi ir šādi: 

17.1. veicināt elektronisko sakaru tīku nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu 

attīstību; 

17.2. veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un 

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā; 

17.3. nodrošināt ierobežoto resursu racionālu un efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru 

nozarē; 

17.4. nodrošināt lietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību. 

 

18. Uz šā lēmuma izskatīšanu Regulatora padomes sēdē tika uzaicināts SIA “Tele2” pārstāvis, 

kurš piekrita pieņemamajam lēmumam. 

 

Regulators secina 

1. Regulatoram, ievērojot ar Lēmumu Nr.105 apstiprināto izsoles rezultātu un noteikto izsoles 

uzvarētāju, ir jāpiešķir izsoles uzvarētājam SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas 3550 

MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības. Regulators, piešķirot radiofrekvenču spektra joslas 3550 

MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības, ņem vērā Noteikumos un izsludināšanas lēmumā 

noteiktos nosacījumus.  

2. SIA “Tele2” ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ir elektronisko sakaru 

komersants saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, līdz ar to tā ir izpildījusi Noteikumu 

75.punktu. Atbilstoši Noteikumu 76.punktam SIA “Tele2” līdz 2019.gada 19.martam ir 

jāsamaksā 6 400 000 (seši miljoni četri simti tūkstoši) euro un jānosūta elektroniski 

paziņojums par naudas iemaksu uz e-pastu (izsole@sprk.gov.lv). 

3.  Ja SIA “Tele2” līdz 2019.gada 19.martam neveiks iepriekš minēto darbību, Regulators var 

rīkoties atbilstoši Noteikumu 77.punktam, t.i., Regulatora padome var anulēt SIA “Tele2” 

piešķirtās radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības. Šajā 

gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu, kas samaksāta saskaņā ar 

izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 24.punktu, un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo 

noteikumu 76.punktu. 

4. SIA “Tele2” kā izsoles uzvarētājai, izmantojot radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 

3600 MHz lietošanas tiesības, ir jāizpilda specifiski lietošanas tiesību nosacījumi, kas ir 

noteikti izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 4., 5. un 7.punktā. Ja SIA “Tele2” neizpilda 

Regulatora noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, Regulators, ņemot vērā 
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Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 

68.panta pirmo daļu, izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 4., 5. un 7.punktu, Noteikumu 80. 

un 82.punktu, var anulēt piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Šajā gadījumā 

Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar 

Noteikumu 24.punktu, un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo Noteikumu 76.punktu.      

5. Regulators, nosakot SIA “Tele2” specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus un izpildes 

termiņus, kādā tie ir jāizpilda, ņem vērā Administratīvā procesa likuma 13.pantu. 

Regulatoram, ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 10.pantā noteikto tiesiskās paļāvības 

principu, ir jānodrošina, lai SIA “Tele2” izpilda specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus, 

tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteiktos 

Elektronisko sakaru likuma mērķus. Līdz ar to Regulatoram ir jānosaka nosacījums, ja SIA 

“Tele2” neizmantos piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši 

Noteikumiem, izsludināšanas lēmumam un Regulatora noteiktajiem nosacījumiem, 

Regulators var lemt par piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Tādējādi 

SIA “Tele2” anulētās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības varēs piešķirt citam 

elektronisko sakaru komersantam, lai tas veicinātu konkurences attīstību elektronisko sakaru 

tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, veicinātu elektronisko 

sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību un sniegtu 

elektronisko sakaru pakalpojumus galalietotājiem. 

6. Regulatoram, piešķirot radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesības, ir jānosaka arī tādi nosacījumi, kas nepieciešami, lai tiktu nodrošināta Elektronisko 

sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteikto mērķu sasniegšana. Iepriekš minēto 

apsvērumu dēļ Regulatoram jānosaka tādi tālāknodošanas nosacījumi un prasības 

radiofrekvenču spektra efektīvai izmantošanai, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 

SIA “Tele2”, tā tiesību un saistību pārņēmēja, saistīto komersantu un komersanta, kuram 

tālāknodotas piešķirotās radiofrekvenču spektra joslu 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesības, rīcībā nav radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz lietošanas tiesības 

kopsummā vairāk nekā 100 MHz platumā. Regulators SIA “Tele2” rīcībā esošo 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību apjomu vērtē kopā ar tā saistītajiem komersantiem 

piešķirtajiem resursiem šajā radiofrekvenču spektra joslu diapazonā. Ja netiek ievēroti 

Noteikumos, izsludināšanas lēmumā un šajā lēmumā noteiktie nosacījumi, Regulators, lai 

nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma mērķus, var lemt par radiofrekvenču spektra joslas 

3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā 

nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar Noteikumu 24.punktu, un 

summu, kas ir samaksāta saskaņā ar Noteikumu 76.punktu. 

7. Regulators, izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības 

apsvērumus attiecībā uz administratīvajā aktā ietveramajiem nosacījumiem, secina, ka šis 

administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs Elektronisko sakaru likuma 

2.panta 1., 2., 5. un 6.punktā noteikto mērķu sasniegšanai. Regulatora ieskatā, šādā veidā tiks 

nodrošināta ierobežotā resursa – radiofrekvenču spektra – efektīva un racionāla izmantošana, 

kā arī tiks ievērotas valsts, galalietotāju un citu elektronisko sakaru komersantu intereses, tiks 

ievērots samērības, vienlīdzības un lietderības princips. SIA “Tele2”, izmantojot ar šo lēmumu 

piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, dos labumu galalietotājiem, jo sniegs 

elektronisko sakaru pakalpojumus. Ja piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

netiks izmantotas, galalietotāji nesaņems elektronisko sakaru pakalpojumus un citu 

elektronisko sakaru komersantu darbība elektronisko sakaru nozarē tiks ierobežota. Ņemot 

vērā, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežotais resurss, tā neizmantošana var novest pie tā, ka 
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citiem elektronisko sakaru komersantiem nevarēs piešķirt radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. 

8. Ņemot vērā iepriekš minēto, Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu, trešās daļas 

1.punktu un piekto daļu, Noteikumu un izsludināšanas lēmumu, Regulatoram ir jāpiešķir SIA 

“Tele2” radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības 

komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 

31.decembrim, nosakot specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus. 

 

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

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

Nr.83 “Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai”, Regulatora 2018.gada 20.septembra lēmumu Nr.105 “Par 

izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību 

piešķiršanai”, 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 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)” 46. un 

47.punktu, 1.pielikuma 296.punktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 

5. un 6.punktu, 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, piekto daļu un 

septītās daļas 2., 4., 5. un 7.punktu, 49.panta otro daļu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 5.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta trešo daļu un 9.panta otro daļu, 

Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 65.panta pirmo daļu, 

66.panta pirmās daļas 1.–3.punktu, 68.panta pirmo daļu, 

 

padome nolemj: 

 

1. piešķirt SIA “Tele2” radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas 

tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2019.gada 1.janvāra līdz 

2028.gada 31.decembrim; 

2. noteikt SIA “Tele2” šādus specifiskus nosacījumus – prasības attiecībā uz šā lēmuma 

lemjošās daļas 1.punktā minēto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību efektīvu 

izmantošanu: 

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

vienā republikas pilsētā; 

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

divās republikas pilsētās; 

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

piecās republikas pilsētās; 

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

septiņās republikas pilsētās; 
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2.5.līdz 2023.gada 31.decembrim saņemt vismaz vienu Lietošanas atļauju katrā 

republikas pilsētā; 

2.6.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; 

3. ja SIA “Tele2” nebūs izpildījusi šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā noteikto, 

Regulators var lemt par šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā piešķirto radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību anulēšanu; šajā gadījumā Regulators neatmaksā SIA “Tele2” 

nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta par šā lēmuma lemjošās daļas 

1.punktā noteiktajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām; 

4. noteikt SIA “Tele2” šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus šā lēmuma 

lemjošās daļas 1.punktā minētās radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesību 

tālāknodošanai: 

4.1.no 2019.gada 1.janvāra var tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, 

ja to pieļauj normatīvie akti; 

4.2.tālāknodot var tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, kurš atbilst šādiem 

kritērijiem: 

4.2.1. 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; 

4.2.2. 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; 

5. noteikt SIA “Tele2” pienākumu līdz 2019.gada 19.martam veikt 6 400 000 (seši 

miljoni četri simti tūkstoši) euro samaksu valsts budžeta kontā 

Nr.LV58TREL8120203000000 un nosūtīt elektroniski paziņojumu par naudas 

iemaksu uz e-pastu (izsole@sprk.gov.lv); 

6. ja SIA “Tele2” neveic šā lēmuma lemjošās daļas 5.punktā noteikto, Regulators var 

anulēt SIA “Tele2” ar šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktu piešķirtās radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesības; šajā gadījumā Regulators neatmaksā SIA “Tele2” 

nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta par šā lēmuma lemjošās daļas 

1.punktā noteiktajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām; 

7. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības var tikt anulētas, neatmaksājot nodrošinājuma naudu un summu, kas 

ir samaksāta par šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteiktajām radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesībām, šādos gadījumos: 

mailto:izsole@sprk.gov.lv
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7.1.ja SIA “Tele2” neievēro tālāknodošanas kārtību un principus; 

7.2.ja SIA “Tele2” vai tā tiesību un saistību pārņēmēja, vērtējot kopā ar saistīto 

komersantu, rīcībā būs radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču 

spektra joslas 3400 MHz – 4200 MHz diapazonā kopsummā vairāk kā 100 MHz 

platumā. Regulators var lemt par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

anulēšanu vai nepiešķiršanu daļā par to platumu, kas pārsniedz 100 MHz. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


