
Izskatīts 12.06.2013. Komisijas padomes sēdē                                                                                                    

                       (prot. Nr. 22, 5.p) 
 

 

Komentāru un priekšlikumu apkopojums par  konsultāciju dokumentu par izsoli radiofrekvenču spektra joslām 791,0MHz - 

821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz. 
 

 

N.p.k. Konsultējamie jautājumi Komersanta viedoklis Komisijas viedoklis 

1. Vai ir lietderīgi radiofrekvenču 

spektra joslu 791,0MHz - 

821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz 

lietošanas tiesības piešķirt uz 15 

gadiem ar nosacījumiem, ka 

radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības var tālāknodot, ja to pieļauj 

normatīvie akti? 

Satiksmes ministrija 

Piekrīt. 

 

SIA „Tele2”  

Būtu piešķiramas vismaz uz 20 

gadiem. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā, jo termiņam jābūt 

atbilstīgam attiecīgā pakalpojuma mērķim un 

paredzamajiem ieguldījumiem. Ņemot vērā izvirzītos 

specifiskos nosacījumus attiecībā tīkla pārklājuma 

izvēršanu un elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšanu lauku teritorijās, radiofrekvenču spektra 

joslu 791,0MHz - 821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz 

lietošanas tiesības būtu  jāpiešķir uz 20 gadiem, jo iepriekš 

piedāvātajos 15 gados ieguldītās investīcijas ir sarežģīti 

ieplānot. 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Būtu piešķiramas vismaz uz 25 

gadiem. 

Priekšlikums daļēji tiek ņemts vērā. Skatīt komentāru 

iepriekš. 

 

SIA „Lattelecom” 

Piekrīt. 

 

SIA „BITE Latvija” 

Būtu piešķiramas vismaz uz 20 

gadiem. Tālāknodošana jāierobežo tā, 

lai vienam uzvarētājam netiek vairāk, 

kā viena daļa. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā 

2. Kādi izsoles uzvarētājam būtu Satiksmes ministrija Priekšlikums tiek ņemts vērā. Izsoles uzvarētājiem tiks 
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izvirzāmi specifiskie nosacījumi 

attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla 

pārklājumu vai elektronisko sakaru 

pakalpojumu pieejamību? Kādos 

termiņos? 

3 gadu laikā nodrošināt pārklājumu 

visā Latvijas Republikas teritorijā, 

precizējot izsoles nolikumā 800MHz 

joslas izmantošanas nosacījumus un 

ierobežojumus. 

noteikts līdz 2018.gada 1.jūlijam uzstādīt vismaz vienu 

bāzes staciju uz katru 200km
2
 lielu teritoriju, izņemot 

Republikas nozīmes pilsētas.  

SIA „Tele2”  

5 gadu laikā nodrošināt LTE 

pakalpojuma pieejamību vismaz 85% 

Latvijas Republikas iedzīvotājiem, 

neatkarīgi, no tā, kādās radiofrekvenču 

spektra joslās tas tiek nodrošināts. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo nav vienotas 

metodoloģijas, kā izmērīt tīkla pārklājumu. 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

VAS „Elektroniskie sakari” izvirzītās 

tehniskās prasības nevar būt vienīgais 

viedoklis. Nepieciešamas atsevišķas 

konsultācijas par izvirzāmajām 

tehniskajām prasībām. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. Izsoles nolikumā atbilstoši 

Komisijas kompetencei un nolikuma pilnvarojumam ir 

iekļauti specifiskie lietošanas tiesību nosacījumi. Izsoles 

uzvarētāja pienākums ir ievērot normatīvos aktus un citu 

institūciju noteiktās prasības. 

Tālāknodošana ir jāatļauj. Priekšlikums tiek ņemts vērā. 

3 gadu laikā nodrošināt ārtelpu 

pārklājumu vismaz 95% Latvijas 

Republikas teritorijas, neatkarīgi, no tā, 

kādās radiofrekvenču spektra joslās un 

kādās tehnoloģijās tas tiek nodrošināts. 

 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo izsoles nolikums nevar 

atsaukties uz citām radiofrekvenču spektra joslām, kas 

komersantiem jau ir piešķirtas, kā arī nav vienotas 

metodoloģijas, kā izmērīt tīkla pārklājumu. 

 

Ja pārklājuma noteikšanas 

metodoloģija netiek izstrādāta, 

prasības pārklājumam var noteikt ar 

bāzes staciju skaitu, kā praksē līdz šim. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. Izsoles uzvarētājiem tiks 

noteikts līdz 2018.gada 1.jūlijam uzstādīt vismaz vienu 

bāzes staciju uz katru 200km
2
 lielu teritoriju, izņemot 

Republikas nozīmes pilsētas. 

SIA „Lattelecom” 

Noteikt prasību nodrošināt pārklājumu 

tajās teritorijās, kur nav pieejami 

fiksētie pieslēgumi. 

Priekšlikums  netiek ņemts vērā, jo nav pieejami 

centralizēti dati par fiksēto pieslēgumu pieejamību. 
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SIA „BITE Latvija” 

Trijos gados 95% teritorijas ārpustelpu 

uztveršanai. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo nav vienotas 

metodoloģijas, kā izmērīt tīkla pārklājumu. 

3. Vai izsoles uzvarētājam būtu 

izvirzāmi specifiskie nosacījumi 

attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla 

gala lietotājam garantēto minimālo 

datu plūsmas ātrumu un kvalitāti? 

Satiksmes ministrija 

Līdz 2020. gadam nodrošināt gala 

lietotājam datu plūsmas ātrumu 

30Mbit/s vai ātrāku. 

 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo konkurences apstākļos 

gala lietotājs saņems tehniski/ekonomiski pamatotas 

kvalitātes pakalpojumus. Ir kvalitātes deklarācijas. 

Komisija plāno izvirzīt specifiskos nosacījumus attiecībā 

uz tīkla pārklājumu, jo radiofrekvenču spektra josla 

791,0MHz - 821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz raksturojas 

ar labu signāla izplatīšanās (aptveramības) rādiusu vairāk 

nekā ar maksimāli iespējamiem datu pārraides ātrumiem. 

Ņemot vērā, ka šī frekvenču josla tiek dalīta starp 

teorētiski trim pretendentiem, tad maksimāli iespējamie 

datu pārraides ātrumi proporcionāli sadalās. No otras 

puses, iedalot šo frekvenču joslu tikai diviem uzvarētājiem, 

mazināsies konkurence attiecībā uz datu pārraides 

pakalpojumu pieejamību, kā arī cenām. Skatīt arī 

komentārus iepriekš par plānotajiem specifiskajiem 

nosacījumiem. 

SIA „Tele2”  

Noteikt prasības minimālajam datu 

plūsmas ātrumam nav lietderīgi. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. 

 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Noteikt prasības minimālajam datu 

plūsmas ātrumam nav lietderīgi. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. 

 

SIA „Lattelecom” 

Prasība noteikt minimālo datu plūsmas 

ātrumu galalietotājam 30Mbit/s nav 

lietderīga.  

Priekšlikums tiek ņemts vērā. 

Lietderīgi būtu noteikt bāzes staciju Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo bāzes staciju datu 
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minimālo datu piekļuves kapacitāti 

vismaz 100Mbit/s. 

piekļuves kapacitāte tieši neietekmē galalietotāja datu 

piekļuves ātrumus. 

SIA „BITE Latvija” 

Aicina izvērtēt prasību normas 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. 

 

4. Vai izsoles uzvarētājam būtu 

izvirzāmi citi specifiskie 

nosacījumi? 

Satiksmes ministrija 

Noteikt par obligātām VAS 

„Elektroniskie sakari” vēstulē minētās 

tehniskās prasības. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā. Komisijas tiesības un 

kompetence ir noteikta Elektronisko sakaru likumā. 

Piešķirot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, 

Komisijai ir jārīkojas saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likuma 47.pantā noteikto. Valsts AS „Elektroniskie sakari” 

vēstulē minētās tehniskās prasības neattiecas uz 47.panta 

piektajā un septītajā daļā noteikto Komisijas kompetenci. 

AS „Telekom Baltija” 

Būtu jānodrošina viesabonēšanas 

pakalpojumi savā elektronisko sakaru 

tīklā. 

Būtu jānodrošina virtuālo operatoru 

piekļuve pakalpojumu sniegšanai savā 

elektronisko sakaru tīklā. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā. Šādu obligātu prasību 

noteikšanai ir jāveic tirgus analīze, konsultācijas un 

plānotie pieņemtie lēmumi ir jāpamato un jāsaskaņo ar 

Eiropas Komisiju. Vidēji tas aizņem 2 gadus.  Parasti 

nacionālā viesabonēšana kā obligāts pienākums ir 

atbalstāms tajos tirgos, kuri tiek atvērti konkurencei, kā arī, 

lai atbalstītu jaunos ienācējus.  

SIA „BITE Latvija” 

Aicina nepieļaut saistīto uzņēmumu 

dalību likuma „Par uzņēmumu 

ienākuma nodokli” izpratnē.  

Priekšlikums netiek ņemts vērā. Koncernu likumā ir 

noteikts vispārējs regulējums, kādos gadījumos ir 

uzskatāms, ka komersantiem ir izšķiroša ietekme un to 

veidi. Savukārt likums „Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 

ir speciālais likums nodokļu jomā. 

5. Vai plānotās izsoles priekšmeta 

sākumcenas veidošanā ir ņemti vērā 

visi nepieciešamie apsvērumi? Ja nē, 

lūdzu norādīt, kas būtu papildus 

vērtējams, nosakot izsoles 

priekšmeta sākumcenu. 

SIA „Tele2”  

Piekrīt 

 

 „Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Piekrīt 

 

SIA „Lattelecom” 

Laika perioda (T) iekļaušana aprēķinos 

nav pamatota, jo praksē nav piemēru, 

Priekšlikums netiek ņemts vērā. Laika periods tomēr 

nosaka izsoles priekšmeta cenas apmēru. Tas ir 

nepieciešams, lai arī komersanti varētu aprēķināt veikto 
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kuros kādam elektronisko sakaru 

komersantam tiktu atteikta 

radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību termiņa pagarināšana. 

investīciju atmaksas periodu. 

SIA „BITE Latvija” 

Sākumcena blokam 2X10MHz jābūt 

vienam miljonam latu. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā. Izsoles mērķis ir 

pašreizējā tirgus konkurences apstākļos dod ierobežoto 

resursu komersantiem, lai galalietotāji (patērētāji) iegūtu 

maksimālu labumu. Nosakot pārāk augstu sākumcenu, 

pastāv iespēja, ka komersanti par ierobežoto resursu 

pārmaksā (ja nepastāv sacensība izsolē), kas atspoguļosies 

galalietotāju ikmēneša maksājumos un piesaistīto 

galalietotāju skaitā. 

6. Citi priekšlikumi SIA „Tele2”  

Izsoles norisei vajadzētu sākties no 

2013.gada 1.oktobra. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. Izsole tiek plānota 

21.oktobrī. 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Iesaka izsolīt divus 2X15MHz  

radiofrekvenču spektra blokus. 

 

Priekšlikums tiek ņemts vērā pie nosacījuma, ja viens 

izsoles priekšmets paliek neizsolīts. Nolikuma projekta 

68.punkts paredz divus dažādus risinājuma variantus. 

Izsoles nolikuma projektā tiek paredzēts, ja nav 

pretendenta uz vienu bloku, tad 1) to sadala uz pusēm starp 

diviem izsoles uzvarētājiem vai 2) to nedala, bet izsoles 

dalībnieki veic vairāksolīšanu. 

 

Ja kāds priekšmets netiek solīts, atļaut 

vienam dalībniekam solīt un iegūt 

lietošanas tiesības diviem izsoles 

priekšmetiem. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. 

Atļaut izsolē piedalīties tikai tiem 

komersantiem, kuriem ir vismaz 

20 000 aktīvi elektronisko sakaru gala 

lietotāji. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo tādā veidā tiek 

ierobežota citu komersantu ienākšana tirgū. 

Noteikt sagatavošanās laiku izsolei 2-

3mēneši, izsoles nolikumu publicējot 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. Izsole tiek plānota 

2013.gada 21.oktobrī. 
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pēc iespējas ātrāk. 

Izsoles uzvarētājam noteikt atlikto 

maksājumu. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. Ja solītā summa pārsniedz 

702 804 LVL, tad izsoles uzvarētājs veic apmaksu divos 

maksājumos. 

Lietderīgi būtu rīkot vienlaicīgu šo un 

2570MHz – 2620MHz izsoli. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo izsoles priekšmets un 

izvirzāmie specifiskie nosacījumi ir atšķirīgi. 

 


