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30.10.2013.                                                                                                               Nr.208 

        (prot. Nr.41., 8.p) 

            

 
 
 
Par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz 
lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam 

 

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. Komisija ar 2013.gada 28.augusta lēmuma Nr.168 „Par izsoles izsludināšanu 
radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas 
tiesību piešķiršanai” (turpmāk – Lēmums Nr.168) lemjošās daļas 1.punktu ir noteikusi, ka 
radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas 
tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā piešķir izsoles uzvarētājam. 
Komisija ar Lēmuma Nr.168 lemjošās daļas 2.punktu izsludināja izsoli radiofrekvenču 
spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 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 28.augusta  lēmumu Nr.1/10 „Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 791,0 
MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 
(turpmāk – Nolikums) ir noteikta kārtība, kādā Komisija piešķir izsoles kārtībā 
radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz  lietošanas 
tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2015.gada 1.jūlija, kā arī izsoles 
principi un izsoles norises kārtība. 

2. Komisija ar 2013.gada 30.oktobra lēmumu Nr.207 „Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču 
spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību 
piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – Lēmums Nr.207) ir apstiprinājusi radiofrekvenču 
spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību 
piešķiršanai izsoles kārtībā rezultātu un par izsoles uzvarētāju noteikusi: 
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2.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BITE Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs: 
40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005 (turpmāk - SIA 
„BITE Latvija”)- par radiofrekvenču joslu 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 
MHz lietošanas tiesībām; 
 
2.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons”, vienotais 
reģistrācijas numurs: 50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 
(turpmāk – „Latvijas Mobilais Telefons” SIA)- par radiofrekvenču spektra joslu 801,0 
MHz – 811,0 MHz/842,0 MHz – 852,0 MHz lietošanas tiesībām; 
 
 

    2.3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tele2”, vienotais reģistrācijas numurs: 
40003272854, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV - 1004 (turpmāk - SIA 
„Tele2”)- par radiofrekvenču spektra joslu 811,0 MHz – 821,0 MHz/852,0 MHz – 862,0 
MHz lietošanas tiesībām. 

 

3. Saskaņā ar Nolikuma 75.punktu izsoles uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, 
skaitot no dienas, kad Komisijas padome ir noteikusi izsoles uzvarētāju, normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā:  

3.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš 
nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants); 

3.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Komisijai reģistrācijas paziņojumu (ja 
tas iepriekš nav Komisijai nosūtījis reģistrācijas paziņojumu); 

3.3. ja solītā cena nepārsniedz 702 804 LVL (septiņi simti divi tūkstoši astoņi simti četri 
lati), samaksā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 solīto cenu, kas ir 
par 320 000 LVL (trīs simti divdesmit tūkstoši latu) mazāka, jo šī summa valsts 
budžeta kontā ir iemaksāta kā nodrošinājuma nauda un tā veido daļu no solītās cenas, 
un nosūta elektroniski paziņojumu par naudas iemaksu uz e-pastu 
(izsole@sprk.gov.lv); 

3.4. ja solītā cena pārsniedz 702 804 LVL (septiņi simti divi tūkstoši astoņi simti četri 
lati),  samaksā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 pirmo iemaksu 
382 804 LVL (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti četri lati) un astoņu 
mēnešu laikā no izsoles uzvarētāja apstiprināšanas dienas samaksā atlikušo summu 
un nosūta elektroniski paziņojumu par naudas iemaksu uz e-pastu 
(izsole@sprk.gov.lv).  
 

4. Nolikuma 76.punkts nosaka, ja izsoles uzvarētājs neizpilda Nolikuma 75.punktā noteiktos 
nosacījumus,  Komisijas padome izsoles uzvarētāja noteikšanu var atzīt par spēkā neesošu 
un anulēt piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Šajā gadījumā Komisija 
neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar Nolikuma 
75.punktu. 

 

5. Nolikuma 78.punkts nosaka, ka izsoles uzvarētājs izsoles rezultātā piešķirto 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 
2009.gada 6.oktobra noteikumos 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)” noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām 
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nodrošina tā, lai, izmantojot savu izveidoto elektronisko sakaru tīklu, līdz 2018.gada 
1.jūlijam būtu uzstādīta vismaz viena bāzes stacija uz katru 200 km2 lielu teritoriju, 
izņemot republikas pilsētas. Izsoles uzvarētājs uzstāda bāzes stacijas ārpus republikas 
pilsētas. Teritorijas laukumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:  

S=πR2, 
kur 
S – teritorijas laukums; 
 π – matemātiskā konstante (3,14159); 
R – signāla izplatīšanas rādiuss. 

 
6. Nolikuma 79.punkts nosaka, ja izsoles uzvarētājs neizpilda Nolikuma 78.punktā noteikto, 

Komisija var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. 
Šajā gadījumā Komisija neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta 
saskaņā ar Nolikuma 75.punktu. 

 

7. Saskaņā ar Nolikuma 80.punktu izsoles kārtībā piešķirto radiofrekvenču spektra joslu 
791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību tālāknodošana, ja to 
pieļauj normatīvie akti, ir atļauta no 2015.gada 1.jūlija tikai tādam elektronisko sakaru 
komersantam, kuram kā izsoles uzvarētājam nav piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu 
791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesības un kurš nav saistītais 
komersants Koncerna likuma izpratnē ar kādu no šīs izsoles uzvarētājiem. Par tālāknodoto 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un šī Nolikuma un 
citu pienākumu un saistību izpildi atbild elektronisko sakaru komersants, kuram Komisijas 
noteiktajā kārtībā ir tālāknodotas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. 

 

8. Uz šā lēmuma izskatīšanu Komisijas padomes sēdē tika uzaicināts SIA „BITE Latvija” 
pārstāvis, kurš uz Komisijas padomes sēdi neieradās. 

 

Komisija secina: 

 

1. Ņemot vērā, ka SIA „BITE Latvija” ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā un ir elektronisko sakaru komersants, atbilstoši Nolikuma 75.4.apakšpunktam un 
Lēmumam Nr.207 SIA „BITE Latvija” ir jāveic šādas darbības: 

1.1. līdz 2013.gada 29.novembrim ir jāveic 382 804 LVL (trīs simti astoņdesmit divi 
tūkstoši astoņi simti četri lati) samaksa valsts budžeta kontā 
Nr.LV58TREL8120203000000 un jānosūta elektronisko paziņojums par naudas 
iemaksu uz e-pastu (izsole@sprk.gov.lv);  

1.2. līdz 2014.gada 30.jūnijam ir jāveic 417 196 LVL (četri simti septiņpadsmit tūkstoši 
simt deviņdesmit seši lati) jeb 593 616,43 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši 
seši simti sešpadsmit eiro un 43 eiro centi) samaksa valsts budžeta kontā 
Nr.LV58TREL8120203000000 un jānosūta elektroniski paziņojums par naudas 
iemaksu uz e-pastu (izsole@sprk.gov.lv).  

2. Ja SIA „BITE Latvija” līdz 2013.gada 29.novembrim un 2014.gada 30.jūnijam 
neveiks iepriekš minētās darbības, Komisija var rīkoties atbilstoši Nolikuma 76.punktam, t.i., 
Komisija SIA „BITE Latvija” noteikšanu par izsoles uzvarētāju par radiofrekvenču spektra 
joslu 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesībām var atzīt par 
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spēkā neesošu un anulēt piešķirtās radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 801,0 
MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesības. Šajā gadījumā Komisija neatmaksā 
nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar Nolikuma 75.punktu. 

3. SIA „BITE Latvija” kā izsoles uzvarētājam, izmantojot radiofrekvenču spektra joslu 
791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesības, ir jāizpilda specifiski 
lietošanas tiesību nosacījumi, kas ir noteikti Nolikuma 75., 78. un 80.punktā.  

4. Ņemot vērā iepriekš minēto, Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu, trešās 
daļas 1.punktu un piekto daļu un Nolikumu, SIA „BITE Latvija” ir jāpiešķir radiofrekvenču 
spektra joslu 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesības 
komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2015.gada 1.jūlija līdz 2033.gada 
30.jūnijam, nosakot specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus.  

 

Ņemot vērā Nolikumu, Lēmumu Nr.207, un 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)” 1.pielikuma 241.punktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 3.panta 
pirmo un otro daļu, 6.panta pirmo un otro daļu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 
2.panta 5.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 un 56.panta pirmo daļu,  

 
padome nolemj: 
 

1. Piešķirt no 2015.gada 1.jūlija līdz 2033.gada 30.jūnijam SIA „BITE Latvija” 
radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz 
lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā.  

2. Noteikt SIA „BITE Latvija” šādus specifiskus radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 
nosacījumus: 

2.1. līdz 2018.gada 1.jūlijam, izmantojot savu izveidoto elektronisko sakaru tīklu,   
uzstādīt vismaz vienu bāzes staciju uz katru 200 km2 lielu teritoriju, izņemot 
republikas pilsētas, Komisijas 2013.gada 28.augusta  lēmuma Nr.1/10 „Nolikums 
radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz 
lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”  noteiktajā  kārtībā. SIA „BITE Latvija” 
uzstāda bāzes stacijas ārpus republikas pilsētas;  

2.2. ja SIA „BITE Latvija” nebūs izpildījusi šā lēmuma lemjošās daļas 2.1.apakšpunktā 
noteikto, Komisija var lemt par šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā piešķirto 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Komisija 
neatmaksā SIA „BITE Latvija”   nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta 
par šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteiktajām radiofrekvenču spektra lietošanas 
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tiesībām; 

2.3. no 2015.gada 1.jūlija  Komisijas noteiktajā kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 
791,0 MHz – 801,0 MHz/832,0 MHz – 842,0 MHz lietošanas tiesību tālāknodošana, ja 
to pieļauj normatīvie akti, ir atļauta tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, 
kuram kā izsoles uzvarētājam nav piešķirtas radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 
821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesības, un kurš nav saistītais 
komersants Koncerna likuma izpratnē ar šīs izsoles uzvarētājiem - „Latvijas Mobilais 
Telefons” SIA, SIA „BITE Latvija” vai SIA „Tele2”.  

 

3.   Noteikt līdz 2013.gada 29.novembrim SIA „BITE Latvija” pienākumu veikt 382 804 LVL 
(trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti četri lati) samaksu valsts budžeta kontā 
Nr.LV58TREL8120203000000 un nosūtīt elektroniski paziņojumu par naudas iemaksu uz e-
pastu (izsole@sprk.gov.lv). 
 
4.   Noteikt līdz 2014.gada 30.jūnijam SIA „BITE Latvija” pienākumu veikt 417 196 LVL 
(četri simti septiņpadsmit tūkstoši simt deviņdesmit seši lati) jeb 593 616,43 EUR (pieci simti 
deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti sešpadsmit eiro un 43 eiro centi)  samaksu valsts budžeta 
kontā Nr.LV58TREL8120203000000 un nosūtīt elektroniski paziņojumu par naudas iemaksu 
uz e-pastu (izsole@sprk.gov.lv). 
 
5. Ja SIA „BITE Latvija” neveic šā lēmuma lemjošās daļas 3. un 4.punktā noteikto, Komisija 
var atzīt izsoles uzvarētāja SIA „BITE Latvija”  noteikšanu par spēkā neesošu un anulēt SIA 
„BITE Latvija” ar šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktu piešķirtās radiofrekvenču spektra 
lietošanas tiesības. Šajā gadījumā Komisija neatmaksā SIA „BITE Latvija”   nodrošinājuma 
naudu un summu, kas ir samaksāta par šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteiktajām 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām. 

 

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. 

 

Pirms radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas SIA „BITE Latvija” jāsaņem 
radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas Elektronisko sakaru likuma 50.pantā noteiktajā 
kārtībā. 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                            V.Lokenbahs 

 
 


