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Komentāru un priekšlikumu apkopojums par  konsultāciju dokumentu par nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 

2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai un nolikuma projektu. 
 

 

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

1. Vai ir lietderīgi ierobežot piedalīties 

plānotajā izsolē tos elektronisko 

sakaru komersantus, kuri 2012.gada 

2.janvāra izsolē ir ieguvuši 

radiofrekvenču spektra joslas 

2500MHz – 2690MHz  lietošanas 

tiesības?  Lūdzu norādīt būtiskākos 

apsvērumus un priekšlikumus. 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Nav lietderīgi. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā ar nosacījumu, ka izsolē 

iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības nevar 

tālāknodot 2012.gada 2.janvāra izsoles uzvarētājiem, kā arī 

četru gadu laikā jānodrošina radiofrekvenču lietošana 

vismaz 20 Latvijas Republikas vai novadu pilsētās. 

SIA „Lattelecom” 

Ir lietderīgi. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, taču tiek izvirzīts 

nosacījums, ka izsolē iegūtās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības nevar tālāknodot 2012.gada 2.janvāra 

izsoles uzvarētājiem, kā arī četru gadu laikā jānodrošina 

radiofrekvenču lietošana vismaz 20 Latvijas Republikas 

vai novadu pilsētās. 

SIA „Tele2”  

Nav lietderīgi. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā ar nosacījumu, ka izsolē 

iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības nevar 

tālāknodot 2012.gada 2.janvāra izsoles uzvarētājiem, kā arī 

četru gadu laikā jānodrošina radiofrekvenču lietošana 

vismaz 20 Latvijas Republikas vai novadu pilsētās. 

2. Vai ir lietderīgi radiofrekvenču 

spektra joslas 2570 – 2620MHz 

lietošanas tiesības piešķirt uz 15 

gadiem ar līdzīgiem specifiskajiem 

nosacījumiem, kādi tika piemēroti 

2012.gada 2.janvāra izsoles 

uzvarētājiem?  Ja nē, lūdzu norādīt 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Piešķirt uz 15 gadiem ir lietderīgi. 

Līdzīgi nosacījumi nav lietderīgi. 

Lietderīgāks ir nosacījums četru gadu 

laikā nodrošināt frekvences lietošanu 

vismaz deviņās Latvijas Republikas 

vai novadu pilsētās. 

Priekšlikums  daļēji tiek ņemts vērā. Tiek izvirzītas 

prasības četru gadu laikā nodrošināt radiofrekvenču 

lietošanu vismaz 20 Latvijas Republikas vai novadu 

pilsētās. 
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būtiskākos apsvērumus un 

priekšlikumus. 

SIA „Lattelecom” 

Piešķirt uz 15 gadiem ir lietderīgi. 

Līdzīgi nosacījumi ir lietderīgi. 

Priekšlikums daļēji tiek ņemts vērā. Tiek izvirzītas 

prasības četru gadu laikā nodrošināt radiofrekvenču 

lietošanu vismaz 20 Latvijas Republikas vai novadu 

pilsētās. 

3. Lūdzu iesniegt komentārus un 

priekšlikumus par Dokumenta 

3.5.apakšpunktā norādītajiem 

nosacījumiem radiofrekvenču 

spektra joslas 2570MHz – 2620MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanai. 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Piekrīt sākumcenai Ls 200 000.- un 

solim ne mazākam kā Ls 30 000.- 

 

SIA „Lattelecom” 

Piekrīt. 

 

4. Lūdzu iesniegt komentārus un 

priekšlikumus par projektu 

„Nolikums radiofrekvenču spektra 

joslas 2570MHz –2620MHz  

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 

kārtībā” (Pielikumā). 

Komersanti citus komentārus un 

priekšlikumus nesniedz. 

 

 

 

 

Rutka, 67097209 


