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PADOMES LĒMUMS 

Rīgā  

25.10.2017.                                                                                                    Nr.118 
                   (prot. Nr.37., 3.p) 

 

Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslu 

3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 
 

Elektronisko sakaru likuma 47.pants 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.  

2. 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. 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. 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)” (turpmāk – Radiofrekvenču plāns) 47.punkts noteic, ka šo 

noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteiktās 3400–3600 MHz un 3600–3800 

MHz radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības piešķīruma vai pagarinājuma termiņš ir 

spēkā līdz 2028.gada 31.decembrim, pēc kā josla tiek atbrīvota pārplānošanai. 

3. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.143 „Noteikumi par radiofrekvenču 

spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot 
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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. 

4. Radiofrekvenču spektra josla 3400 MHz – 3450 MHz ir iekļauta Noteikumu 

2.11.apakšpunktā. 

5. Radiofrekvenču spektra josla 3650 MHz – 3700 MHz ir iekļauta Noteikumu 

2.12.apakšpunktā. 

6. Regulators 2017.gada 13.aprīlī ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu 

komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 

3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 

1.janvāra (turpmāk – Pieprasījums). 

7. 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.  

8. Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām” 8.punkts nosaka, ka Regulators konkursa vai izsoles kārtībā iegūtās 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir, pagarina termiņu un anulē saskaņā ar 

konkursa vai izsoles nolikumu un šiem noteikumiem. 

9. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta otro daļu radiofrekvenču spektra joslu 

3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesības izmantojamas 

atbilstoši Radiofrekvenču plānā noteiktajam radiofrekvenču spektra joslas sadalījumam 

radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām. 

Regulators secina 

1. Regulators, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu un 

Noteikumu 2.11. un 2.12.apakšpunktu, saskaņā ar Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma 

Nr.1/7 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 8.punktu, 

radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas 

tiesības var piešķirt tikai, rīkojot konkursu vai izsoli.  

2. Ņemot vērā, ka Regulatorā ir saņemts Pieprasījums, Regulatoram saskaņā ar Elektronisko 

sakaru likuma 47.panta trešās daļas 1.punktu lēmums par radiofrekvenču spektra joslu 3400 

MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesībām ir jāpieņem līdz 

2017.gada 13.decembrim. 

3. Regulators secina, ka radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 

3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai ir rīkojama 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 
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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. 

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 Radiofrekvenču plāna 1.pielikuma 296. – 297.punktā noteikto – radiofrekvenču 

spektra josla 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz ir izmantojama platjoslas 

ciparu sistēmām publiskajos elektronisko sakaru tīklos, izsoles uzvarētājam būs nepieciešams 

veikt ieguldījumus publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanā vai arī tā pilnveidošanā. 

Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņš ir jānosaka 10 gadi, jo saskaņā ar 

Radiofrekvenču plāna 47.punktu šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. punktā noteiktās 

3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības piešķīruma vai 

pagarinājuma termiņš ir spēkā līdz 2028.gada 31.decembrim, pēc kā josla tiek atbrīvota 

pārplānošanai. 

5.  Radiofrekvenču plāna 46.punktā noteikts, ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 

radiosaskarnē RS LM.3600-1 noteikto TDD 3400–3450 MHz un 3650–3700 MHz frekvenču 

bloku izmantošanai no 2019. gada 1. janvāra piešķir Elektronisko sakaru likumā noteiktajā 

kārtībā par radiofrekvenču spektra izmantošanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē 

elektronisko sakaru komersantam, kuram nav piešķirtas šo noteikumu 1. pielikuma 296. un 297. 

punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Tādejādi izsolē var piedalīties tikai 

tāds komersants, kuram iepriekš nav piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 

MHz lietošanas tiesības.  

6. Regulators, nosakot radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 

MHz lietošanas tiesību izsoles sākumcenu un nosakāmos specifiskos lietošanas tiesību 

nosacījumus, ir vērtējis elektronisko sakaru komersantu viedokļus, kas izteikti 2017.gada 

29.jūnija un 2017.gada 6.septembra publisko konsultāciju laikā, un ņēmis vērā šādus 

apsvērumus: 

 6.1. Regulatora iepriekš rīkoto izsoļu sākumcenu veidošanās kritēriji un apsvērumi; 

 6.2. elektronisko sakaru komersantu vairākuma atbalsts Regulatora piedāvātajai sākumcenai un 

izsoles solim 2017.gada 29.jūnija konsultācijā par pamatnosacījumiem izsoles nolikuma izstrādei 

radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas 

tiesību piešķiršanai;  

6.3. radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz 

sadalījums un platums; 

6.4. radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas 

tiesību termiņu un teritoriju; 

6.5.  izsoles sākumcena jānosaka tāda, lai tiktu veicināta radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību izmantošana pēc iespējas īsākā laikā; 
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6.6.  tālāknodošana – lai nodrošinātu radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 

3650 MHz – 3700 MHz efektīvāku izmantošanu ir jānosaka, ka radiofrekvenču spektra 

joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 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 izsolāmo joslu 

lietošanas tiesības nevar tālāknodot tādam 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; 

6.7.  konkurences veicināšana – lai veicinātu konkurenci radiofrekvenču spektra joslu 3400 

MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz izmantošanā, ir jānosaka, ka izsolē netiek 

pielaists tāds izsoles dalībnieks, kura saistītajam komersantam vai saistītajiem 

komersantiem Koncernu likuma izpratnē uz 2017.gada 27.novembri ir piešķirtas 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 

MHz diapazonā kopsummā 100 MHz vai vairāk; 

6.8. lai veicinātu konkurenci un ļautu arī citiem elektronisko sakaru komersantiem iegūt šī 

radiofrekvenču spektra diapazona lietošanas tiesības, izsoles uzvarētājam ir jānosaka tāda 

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

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 4200 

MHz diapazonā kopsummā vairāk par 100 MHz. Regulators izsoles uzvarētāja rīcībā esošo 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību apjomu vērtē kopā ar tā saistītajiem komersantiem 

piešķirtajiem resursiem šajā diapazonā;   

6.9. Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2. 5. un 6.punktā noteikto mērķu sasniegšana – 

veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu 

attīstību, veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un 

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt ierobežoto resursu racionālu un 

efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē, nodrošināt valsts, lietotāju un 

elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību. 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 konkurence un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas un elektronisko sakaru 

pakalpojumu attīstība, kā rezultātā tiks nodrošināta radiofrekvenču spektra joslu 3400 

MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz racionāla un efektīva izmantošana un 

lietotāju tiesības saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī elektronisko sakaru 

komersantu interešu aizsardzība. Izsoles gaitā elektronisko sakaru komersanti, izsakot 

savus cenu piedāvājumus, noteiks augstāko cenu par radiofrekvenču spektra joslu 3400 

MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību iegūšanu.  

7.  Ņemot vērā iepriekš norādītos  apsvērumus un komersantu izteikto viedokli, katras  

radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz sākumcena ir 

250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši) euro.  

8. Ievērojot visus iepriekš minētos argumentus,  Regulatoram, pamatojoties uz Elektronisko sakaru 

likuma 47.panta piekto daļu, ir jāizsludina izsole radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 

3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā saskaņā ar Regulatora apstiprinātu nolikumu. 

 Ņemot vērā Regulatora 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7  „Noteikumi par 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām” 8.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

16.februāra noteikumu  Nr.143 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas 
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izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 

komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē” 2.11. un 2.12.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., 47.punktu, 

1.pielikuma 296. un 297.punktu, 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 un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 5.pantu un 9.panta otro daļu,   

 

padome nolemj: 

 

1.   noteikt, ka radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz 

lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā piešķir izsoles kārtībā; 

 

2.  izsludināt izsoli radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 

MHz lietošanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar šīs izsoles nolikumu ar tā spēkā stāšanās brīdi. 

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

 

Priekšsēdētājs                  R.Irklis 

 


