
4.pielikums 

Izskatīts 28.08.2013. Komisijas padomes sēdē                                                                                                    

                       (prot. Nr. 32, 8.p) 
 

 

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

821,0MHz/832,0MHz -862,0MHz lietošanas tiesību piešķiršanai un nolikuma projektu. 
 

 

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

1. 

 

 

 

 

2. 

Lūdzu iesniegt komentārus un 

priekšlikumus par Dokumenta 

2.1.apakšpunktā norādītajiem 

nosacījumiem radiofrekvenču 

spektra joslu 791,0MHz - 

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

lietošanas tiesību piešķiršanai. 

 

Lūdzu iesniegt komentārus un 

priekšlikumus par projektu 

„Nolikums radiofrekvenču spektra 

joslu 791,0MHz - 

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

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 

kārtībā” 

1. Par izsoles priekšmetu (Nolikuma 

projekta 68.punkts) 

 

SIA „BITE Latvija ” 

Atbalsta 1.variantu 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

 Atbalsta 2.variantu 

AS „Telekom Baltija” 

Atbalsta 1.variantu 

 Komisija izsoles nolikumā iekļauj 1.variantu, jo to ir 

atbalstījuši divi  komersanti un šāds princips nodrošinās 

vienlīdzīgus nosacījumus, ja izsolē būs tikai divi 

uzvarētāji. 

„ 68. Ja izsolē paliek neizsolīta viena no šā nolikuma 

4.punktā noteiktajām izsoles priekšmeta daļām, tad 

Komisija šo neizsolīto izsoles priekšmeta daļu piešķir 

izsoles uzvarētājiem šādā kārtībā:  

68.1. katrs no izsoles uzvarētājiem saņem pusi no 

neizsolītās izsoles priekšmeta daļas, par to samaksājot 

tādu pašu cenu kā par savu izteikto visaugstāko 

piedāvājumu par jau nosolīto izsoles priekšmeta daļu. 

Izsoles uzvarētājs, kura piedāvājums ir visaugstākais, 

izvēlas savu pusi no neizsolītās izsoles priekšmeta daļas. 

Ja abi izsoles uzvarētāji ir piedāvājuši vienādus 

visaugstākos piedāvājums, tad izsoles komisija rīkojas šā 

nolikuma 67.punktā noteiktajā kārtībā.    

68.2. ja viens izsoles uzvarētājs atsakās no savas puses 

no neizsolītās izsoles priekšmeta daļas, tad otrs izsoles 

uzvarētājs iegūst visu neizsolīto izsoles priekšmeta daļu, 

par to samaksājot cenu, kuru veido šā izsoles uzvarētāja 

izteiktais visaugstākais piedāvājums par jau nosolīto 

izsoles priekšmeta daļu un neizsolītās izsoles priekšmeta 

daļas sākumcena.” 
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2.Par lietošanas tiesību ilgumu  

SIA „Lattelecom” 

Izsolāmās radiofrekvenču spektra joslu 

lietošanas tiesības piešķirt uz 15 

gadiem. 

 

Priekšlikums daļēji tiek ņemts vērā, nosakot termiņu 18 

gadi. 

„7. Šā nolikuma 4.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz 18 

(astoņpadsmit) gadiem no 2015.gada 1.jūlija. Saskaņā 

ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta otro daļu 

radiofrekvenču spektra joslu 791,0MHz - 

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

izmantojamas atbilstoši 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.”  

 

3.Par izsoles dalībniekiem  

SIA „Tele2”  

 

Nepieciešams nolikumā iekļaut 

regulējumu, kas jebkuros apstākļos 

izslēgtu saistīto komersantu.  

piedalīšanos izsolē. Papildināt 

Nolikuma 80.punktu ar regulējumu, 

kas ierobežotu jebkādus citus 

darījumus, kuru rezultātā varētu 

koncentrēties radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesības viena vai saistīto 

uzņēmumu lietošanā. 

 

 

Priekšlikums tiek ņemts vērā, izsolē nepielaižot saistītos 

komersantus Koncernu likuma izpratnē kā atsevišķu 

izsoles dalībnieku. 

„80.Izsoles kārtībā piešķirto radiofrekvenču spektra joslu 

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

821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz lietošanas tiesības, un 

kurš nav saistītais komersants Koncerna likuma izpratnē 

ar kādu no izsoles uzvarētājiem. (..)” 
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„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Piekrīt analīzei, kas paredz, ka izsolē 

var piedalīties ikviens Latvijas 

Republika reģistrēts elektronisko 

sakaru komersants. Vienīgais 

ierobežojums ir saistītie komersanti 

atbilstoši Koncernu likumam, kas 

paredz detalizētu šī jautājuma 

regulējumu. Šāds izsoles princips 

nodrošina vienlīdzīgus noteikumus gan 

esošiem, gan jauniem tirgus 

spēlētajiem. 

 

 

4.Par izsoles priekšmeta sākumcenu  

SIA „Lattelecom” 

Ierosina vēlreiz izvērtēt izsoles 

priekšmeta daļu sākumcenu, jo visām 

radiofrekvenču joslām nav vienādi 

lietošanas nosacījumi. 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Atbalsta noteikto sākumcenu. 

 

SIA „Lattelecom” priekšlikums netiek ņemts vērā, jo 

izsoles priekšmetam ir noteikta tāda sākumcena, kas 

izsoles gaitā, izsoles dalībniekiem vairāk solot, pieaug.  

Izsoles gaitā paši izsoles dalībnieki nosaka, kura no izsoles 

priekšmeta daļām ir vērtīgāka, līdz ar to maksājot par tām 

vairāk.  

„5.  Izsoles priekšmeta daļas sākumcena ir 320 000LVL 

(trīs simti divdesmit tūkstoši lati).  Izsoli rīko ar 

augšupejošu soli. Izsoles kārtas sākumcenas 

paaugstināšanas solis ir ne mazāks par 32 000 LVL 

(trīsdesmit divi tūkstoši lati). Izsoles dalībnieks izsoles 

cenas soli nosaka noapaļotu pilnos tūkstošos.”  

5.Par izsoles datumu  

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Lai elektronisko sakaru komersanti 

varētu pienācīgi sagatavoties dalībai 

izsolē, izsoles dokumentācijai ir jābūt 

apstiprinātai aptuveni 2-3 mēnešus 

pirms paredzamās izsoles norises 

datuma. 

Priekšlikums daļēji tiek ņemts vērā. Izsole tiek plānota 

2013.gada 21.oktobrī, t.i., dokumentācija būs apstiprināta 

nepilnus divus mēnešus pirms izsoles. 

„33. Pārstāvis reģistrācijas iesniegumu, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu un pilnvaru, iesniedz Regulatora 

telpās darba dienas laikā (plkst.8.30-17.00), aizvērtā 

aploksnē (turpmāk - aploksne) personīgi izsoles komisijas 
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sekretāram tādā veidā, lai izsoles komisija to saņemtu ne 

agrāk kā 2013.gada 15.oktobra plkst. 8.30 un ne vēlāk kā  

2013.gada 21.oktobra plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas 

laika). Uz aploksnes norāda "Izsolei radiofrekvenču 

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

862,0MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” un izsoles 

komisijas adresi, kā arī izsoles dalībnieka nosaukumu un 

juridisko adresi. Izsoles komisijas adrese – Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija, Ūnijas iela 45, Rīga, 

LV-1039, Latvija. Tālruņa numurs uzziņām: + 371 

67097200.”  

Satiksmes ministrija 

 

Aicina atlikt izsoles izsludināšanu, līdz 

Eiropas Komisija pieņems lēmumu par 

atkāpes piešķiršanu Latvijai un 

iespējamiem minētās joslas 

izmantošanas nosacījumiem.  

 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo: 

1) Izsole ir plānota 2013.gadā, kas arī ir paziņots 

Eiropas Komisijai. Izsoles atlikšana uz vienu -

diviem mēnešiem tirgus dalībniekiem nedos 

nekādu ieguvu; 

2) Izsoles atlikšana uz nenoteiktu laiku, kā arī citu 

nosacījumu izvirzīšana, radīs virkni neskaidrību un 

nepieciešamību pēc atkārtotās konsultācijām ar 

tirgus dalībniekiem. Šādā kārtībā izsole, iespējams, 

tiks pārcelta vismaz uz 4 mēnešiem. 

3) Ja Eiropas Komisijas izvirzīs jaunus nosacījumus 

ciparu dividendes izmantošanai, tad Komisija tos 

varēs izvirzīt tikai saskaņā ar normatīvajos aktiem, 

kuros šādiem nosacījumiem ir jābūt iestrādātiem. 

Šajā gadījumā (atkarībā no nosacījumu būtības) 

izsole var tikt pārcelta uz gadu vai pat ilgāku laiku.  

SIA „Tele2” 

 Šobrīd nav pamata radīt neskaidrību 

izsoles sagatavošanas procesā, atliekot 

izsoli pēc Satiksmes Ministrijas 

ieteikuma. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā.  

 

6.Par izsoles procesu  

SIA „Tele2” Konsultāciju dokumentā tehniskās pārrakstīšanās dēļ šis 
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Atbalsta, ka izsoles gaitā izsoles 

dalībnieks var veikt vairāksolīšanu par 

jebkuru izsoles priekšmetu un nav 

saistīts ar savu visaugstāko izteikto 

piedāvājumu. 

punkts netika iekļauts. Komisija saglabās iepriekšējo 

izsoļu vairāksolīšanas principus. 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Lūdz precizēt nolikumu ar punktu, ka 

izsoles gaitā izsoles dalībnieks var 

veikt vairāksolīšanu par jebkuru 

izsoles priekšmetu un ir saistīts ar savu 

visaugstāko izteikto piedāvājumu, lai 

nodrošināta caurspīdīgu un objektīvu 

tās rezultātu. 

 

Priekšlikums tiek ņemts vērā. Skatīt komentāru iepriekš. 

„ 53. Izsoles dalībnieks iesniedz piedāvājumu tikai izsoles 

kārtā, izmantojot izsoles programmu. Izsoles kārtā izsoles 

dalībnieks iesniedz vienu piedāvājumu par vienu izsoles 

priekšmeta daļu. Ja iepriekšējā izsoles kārtā izsoles 

dalībnieks par izsoles priekšmeta daļu ir iesniedzis 

visaugstāko piedāvājumu, tad nākošajā izsoles kārtā 

izsoles dalībnieks var iesniegt piedāvājumu tikai par šo 

izsoles priekšmeta daļu. Ja iepriekšējā izsoles kārtā divi 

vai vairāki izsoles dalībnieki par izsoles priekšmeta daļu ir 

iesnieguši vienādu visaugstāko piedāvājumu, tad nākošajā 

izsoles kārtā izsoles dalībnieki var iesniegt piedāvājumu 

par jebkuru vienu izsoles priekšmeta daļu. Izsoles 

dalībnieks, kurš nav iesniedzis augstāko piedāvājumu par 

konkrēto izsoles priekšmeta daļu, nākošajā izsoles kārtā 

var iesniegt piedāvājumu par jebkuru izsoles priekšmeta 

daļu.” 

 

7.Par radiofrekvenču spektra 

izmantošanas nosacījumiem 

7.1. valsts AS „Elektroniskie sakari” 

sniegtais atzinums 

 

Valsts AS „Elektroniskie sakari ”, 

Satiksmes ministrija 

Lūdz ņemt vērā un iekļaut nolikumā 

valsts AS „Elektroniskie sakari” 

sniegtajā atzinumā par radiofrekvenču 

spektra joslu 791,0MHz -

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

Komisija attiecībā ar valsts AS „Elektroniskie sakari” 

kompetences jautājumiem nesniedz viedokli.  

 

Priekšlikumi, kas skar Komisijas kompetenci, tiek ņemti 

vērā.  
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lietošanas tiesībām izvirzītās tehniskās 

prasības. 

 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Lūdz novērst iespējamos pārpratumus 

un izsoles nolikumā iekļaut tikai 

skaidrus un objektīvus tehniskos 

noteikumus, kas atbilst spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem vai 

starpvalstu nolīgumiem. Aicina 

nolikumā ietvert tikai tādus 

nosacījumus, par kuru piemērošanu un 

uzraugošo institūciju ir skaidrība jau 

nolikuma apstiprināšanas brīdī. Ja 

starptautiskie „nolīgumi" nav Latvijas 

Republikā spēkā esošs ārējs 

normatīvais akts, kas ir publicēts 

„Latvijas Vēstnesī”, tie ir jāpievieno 

izsoles nolikuma pielikumā. 

Iebilst pret Elektromagnētiskas 

saderības uzrauga priekšlikumu 

nolikumā paredzēt, ka izsoles 

uzvarētājam, ierīkojot mobilo sakaru 

tīklu, ir jānovērš traucējumu rašanās 

iespēja televīzijas uztveršanai 470-790 

MHz joslā. 

 

AS „Telekom Baltija” 

 

Uzskata, ka izvirzītie tehniskie 

nosacījumi būtiski ierobežo primārā 

radiosakaru dienesta radiofrekvenču 

lietošanas tiesības attiecībā pret citiem 

radiosakaru dienestiem, kas savukārt 

neatbilst tiesību normu prasībām. 

7.2. tīkla pārklājuma prasības  
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SIA „Lattelecom” 

Teritorijās, kur ir noteikti 

ierobežojumi, un ierīkojot bāzes 

stacijas jānovērš traucējumi, kā arī 

gadījumos, kad ir noteikti papildus 

nosacījumi ar kaimiņvalstīm noslēgto 

starpvalstu nolīgumu izpildei, 

elektronisko sakaru komersantiem 

nevar piemērot prasības attiecībā uz 

pārklājumu. 

Priekšlikums tiek ņemts vērā, nosakot, ka izsoles 

uzvarētājiem tiks noteikts līdz 2018.gada 1.jūlijam uzstādīt 

vismaz vienu bāzes staciju uz katru 200km
2
 lielu teritoriju 

(S=πR
2
), izņemot Republikas nozīmes pilsētas. Līdz ar to 

komersanti varēs paši plānot savu tīkla pārklājumu, ņemot 

vērā pierobežu ierobežojumus. Komisija uzskata, ka 

izvirzot stingrus pārklājuma nosacījumus, komersantiem 

tiek mazināta iespēja atpelnīt veiktās investīcijas. 

Vienlaicīgi jau šobrīd starp komersantiem notiek 

konkurence attiecībā uz plašāku tīkla pārklājumu.  

„78. 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 nodrošina tā, lai, izmantojot savu izveidoto 

elektronisko sakaru tīklu, līdz 2018.gada 1.jūlijam būtu 

uzstādīta vismaz viena bāzes stacija uz katru 200km
2
 lielu 

teritoriju, izņemot Republikas pilsētas. Teritorijas laukumu 

aprēķina saskaņā ar šādu formulu:  

S=πR
2
, 

kur 

S – teritorijas laukums; 

 π – matemātiskā konstante (3,14159); 

R – signāla izplatīšanas rādiuss.” 

 

 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 

Atbalsta prasību nodrošināt vismaz 

vienu bāzes staciju uz katru 200km2 

lielu teritoriju, izņemot Latvijas 

Republikas pilsētas, precizējot 

teritoriju. 

AS „Telekom Baltija” 

Uzskata, ka nolikumā jāatrunā kārtība, 

kādā Latvijas Republika teritorija tiks 

sadalīta, lai izvairītos no situācijas, ka 

vienā teritorijas kvadrātā tiks 

uzstādītas divas vai vairākas bāzes 

stacijas, bet citos- neviena. 

Satiksmes ministrija 

Uzskata, ka tīkla pārklājuma prasība ir 

formāla, jo praktiski mobilo sakaru 

tīkla pārklājums attiecīgajā teritorijā 

nebūs pilnvērtīgi nodrošināts 

7.3. ātruma nodrošināšanas prasības  

Satiksmes ministrija 

Atkārtoti lūdz iekļaut nosacījumu, ka 

līdz 2020. gadam nodrošināt gala 

lietotājam datu plūsmas ātrumu 

 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo konkurences apstākļos 

galalietotājs saņems tehniski/ekonomiski pamatotas 
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30Mbit/s vai ātrāku. 

Vienlaikus vērš uzmanību uz 

nepieciešamību izstrādāt ar nozari 

saskaņotu metodiku datu plūsmas 

mērījumu veikšanai. 

kvalitātes pakalpojumus. Ņemot vērā, ka šī radiofrekvenču 

josla tiek dalīta starp teorētiski trim pretendentiem, tad 

maksimāli iespējamie datu pārraides ātrumi proporcionāli 

sadalās. Komisija uzskata, ka šāda kritērija iekļaušana 

nolikumā ir pieļaujama, ja ar nozari jau ir saskaņota un 

apstiprināta metodika datu plūsmas mērījumu veikšanai. 

Šobrīd šādas metodikas nav, līdz ar to šāda kritērija 

izvirzīšana nav pamatota. 

7.4. citas prasības  

SIA „Lattelecom” 

Ierosina iekļaut radiofrekvenču 

lietošanas tiesību piešķiršanas 

nosacījumos prasību, ka gadījumos, 

kad izsoles priekšmets rada 

traucējumus VTV galalietotājiem, 

komersantam, kuram ir piešķirtas 

radiofrekvenču lietošanas tiesības, 

jākompensē VTV apraides 

nodrošinātājam izdevumi, kas radīsies 

novēršot galalietotāja iekārtu tehniskās 

problēmas. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo traucējumu novēršanas 

kārtību nosaka citi normatīvie dokumenti. 

8. Citi ierosinājumi  

SIA „Lattelecom” 

Ierosinām iekļaut izsoles nolikumā 

nosacījumu, ka viena no izsolē 

iekļautajām radiofrekvenču spektra 

joslām būtu paredzēta t.s. 

„jaunpienācējam”, kas ļautu arī citiem 

(ne tikai esošajiem mobilo tīklu 

operatoriem) elektronisko sakaru 

komersantiem reāli pretendēt uz kādas 

no izsolē iekļauto joslu lietošanas 

tiesību piešķiršanu. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā. 

Nolikuma projektā ir noteikts, ka dalību tajā var ņemt gan 

elektronisko sakaru komersants, gan komersants, kas nav 

reģistrējies kā elektronisko sakaru komersants. Līdz ar to 

nav šķēršļu „jaunpienācējam” ņemt dalību izsolē. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra 

rīkojumu Nr. 589 „Nākamās paaudzes platjoslas 

elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013. - 

2020.gadam”, radiofrekvenču spektra joslu 791,0MHz - 

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

piešķiršana notiek izsoles kārtībā, sadalot trīs līdzvērtīgās 

radiofrekvenču spektra joslu lotēs ar pienākumu 3 gadu 

periodā izveidot elektronisko sakaru tīkla pārklājumu visā 
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Latvijas Republikas teritorijā. 

 

 

 

Rutka, 67097209 

Garkājis, 67097238 


