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Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslas  
2570 MHz –2620 MHz  lietošanas tiesību  
piešķiršanai izsoles kārtībā  
 
 
 

Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa nosaka, ka radiofrekvenču spektra 
izmantošanai komercdarbībai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – 
Komisija) piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. 
 
Komisija konstatē: 

1. 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 Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas 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 Komisijai ne agrāk kā divus gadus pirms normatīvajos aktos 
noteiktā radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņa. Pieteikumu par radiofrekvenču 
spektra lietošanas tiesību pagarināšanu iesniedz Komisijai ne agrāk kā divus gadus pirms 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa beigām. 

2.  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” nosaka 
radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru 
nozarē. 

 
3. Radiofrekvenču spektra josla 2570 MHz – 2620 MHz ir iekļauta 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” 2.10.apakšpunktā. 
 



2 
 
4.   Komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.1/7 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām” (turpmāk - Komisijas noteikumi) 8.punkts nosaka, ka Komisija konkursa 
vai izsoles kārtībā iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir, pagarina termiņu 
un anulē saskaņā ar konkursa vai izsoles nolikumu un šiem noteikumiem. 

 
5. Ņemot vērā Komisijas noteikumu 8.punktu, Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu un 

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” 
2.10.apakšpunktu, Komisija ar 2013.gada 19.jūnija lēmuma Nr.114 „Par izsoles izsludināšanu 
radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz –2620 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” (turpmāk 
– Lēmums Nr.114) lemjošās daļas 1.punktu ir noteikusi, ka radiofrekvenču spektra joslas 2570 
MHz – 2620 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā piešķir 
izsoles uzvarētājam. Komisija ar Lēmuma Nr.114 lemjošās daļas 2.punktu izsludināja izsoli 
radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar 
šīs izsoles nolikumā noteikto izsoles priekšmetu, sākumcenu, kārtību, norisi un izsoles 
principiem ar šīs izsoles nolikuma spēkā stāšanās brīdi. Ar 2013.gada 19.jūnija lēmumu Nr.1/3 
„Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz –2620 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 
izsoles kārtībā” (turpmāk – Nolikums) ir noteikta kārtība, kādā Komisija piešķir izsoles kārtībā 
radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 MHz  lietošanas tiesības komercdarbībai 
Latvijas Republikas teritorijā no 2014.gada 1.janvāra, kā arī izsoles principi un izsoles norises 
kārtība.  

 
6. Saskaņā ar Nolikuma 4.punktu izsoles priekšmets ir radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 

2620 MHz  radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 
teritorijā  no 2014.gada 1.janvāra. 

7. Izsoles komisijas sastāvs radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 MHz  lietošanas 
tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā (turpmāk – izsoles komisija) ir apstiprināts ar Komisijas 
2013.gada 19.jūnija  lēmuma Nr.115 „Par izsoles komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra 
joslas 2570 MHz – 2620 MHz  lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”. 

 
8. 2013.gada 26.augustā atbilstoši Nolikuma 41.punktam notika izsoles komisijas sēde un atbilstoši 

Nolikumam notika izsole (Izsoles komisijas radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 
MHz  lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā sēdes protokols). Izsoles komisijas sēdē 
tika izvērtēta šāda izsoles dalībnieka pielaišana izsolē: sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Latvijas Mobilais Telefons”, vienotais reģistrācijas numurs: 50003050931, juridiskā adrese: 
Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 (turpmāk – „Latvijas Mobilais Telefons” SIA). 

 
9. Saskaņā ar Nolikuma 49.punktu, ja izsolē piedalās tikai viens izsoles dalībnieks, tad 

vairāksolīšana nenotiek un vienīgais izsoles dalībnieks ir izsoles uzvarētājs, kurš samaksā 
Nolikuma 5.punktā noteikto sākumcenu un izpilda Nolikuma 73.punktu. 

 
Komisija secina: 

 
1.  Ņemot vērā Nolikuma 49. un 69.punktu, izsoles komisija ir apkopojusi izsoles rezultātus un 

iesniegusi Komisijas padomei. 
2. Atbilstoši Nolikuma 69.punktam Komisijas padome apstiprina izsoles rezultātus un lemj par 

izsoles uzvarētāja noteikšanu. 
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Ņemot vērā Nolikumu un Komisijas noteikumu 8.punktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru 

likuma 8.panta otro daļu un 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 un 9.panta otro 
daļu, 
 

padome nolemj:  
 

1. Apstiprināt radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 MHz lietošanas tiesību 
piešķiršanai izsoles kārtībā rezultātu  –  „Latvijas Mobilais Telefons” SIA visaugstāk solīto cenu  
200 000 LVL (divi simti tūkstoši latu). 
 

2. Noteikt par radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 MHz lietošanas tiesību 
piešķiršanai izsoles kārtībā izsoles uzvarētāju „Latvijas Mobilais Telefons” SIA.  
 
  
 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad 
ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu. 
 
 
 
 
Priekšsēdētājs                                                                            V.Lokenbahs 
 
 
 
 
 


