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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

 

Rīgā,                                                                                             Datums skatāms laika zīmogā 

Nr.2-1.1/80 

 
Par lēmuma projektu 

 

SIA “Tele2” (turpmāk – Tele2) ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas (turpmāk – Regulators) 2021. gada 30. jūlija lēmuma projektu “Par izsoles 

izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 733MHz/738 MHz – 788 MHz 
lietošanas tiesību piešķiršanai” (turpmāk - Projekts) un sniedz šādus priekšlikumus un 

komentārus: 

 

1. Tele2 iebilst pret Projekta lemjošās daļas 3. punktu un lūdz to izteikt šādā redakcijā: 

“3. noteikt šādus izsoles priekšmetus radiofrekvenču spektra joslu diapazona 703 MHz – 
733 MHz/738 MHz – 788 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas 

Republikas teritorijā uz 20 gadiem: 

3.1. no 2022. gada 1. jūlija līdz 2042. gada 30. jūnijam: 

3.1.1. radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz – 713 MHz / 758 MHz – 768 MHz lietošanas 

tiesības; 

3.1.2. radiofrekvenču spektra joslas 713 MHz – 723 MHz / 768 MHz – 778 MHz lietošanas 

tiesības; 

3.1.3. radiofrekvenču spektra joslas 723 MHz – 733 MHz / 778 MHz – 788 MHz lietošanas 

tiesības; 

3.2. no 2027. gada 1. janvāra līdz 2046. gada 31. decembrim: 

3.2.1. radiofrekvenču spektra joslas 738 MHz – 748 MHz lietošanas tiesības; 

3.2.2. radiofrekvenču spektra joslas 748 MHz – 758 MHz lietošanas tiesības;” 

Līdz 2022. gada 30. jūnijam ir noteikts pārejas periods radiofrekvenču spektra joslas 694 MHz 

– 790 MHz (700 MHz) televīzijas apraides sistēmu raidošo tīklu pārkārtošanai un minētās 

radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanai. Vidzemē, kur atrodas garākais autoceļa “Via 
Baltica” posms Latvijas Republikas teritorijā, minētās radiofrekvenču spektra joslas 

atbrīvošana notiks tikai 2022. gada jūnijā, tāpēc ir iespējama situācija, ka līdz 2022. gada 
30. jūnijam elektromagnētiskās saderības ar Latvijas televīzijas apraides sistēmām 

nodrošināšanas dēļ nebūs iespējams izsniegt visas noteiktās radiofrekvenču piešķīruma 

lietošanas atļaujas Pamatjoslās. 
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Eiropas Savienības valstīm nav vienotas pieejas radiofrekvenču spektra joslas 738 MHz – 

758 MHz, kas atbilst Projektā paredzētajām Papildjoslām, lietošanas tiesību piešķiršanai. 
Turklāt dažās Eiropas Savienības valstīs izsoles par minētās radiofrekvenču spektra joslas 

lietošanas tiesību piešķiršanu noslēgušās nesekmīgi, jo neviens no pretendentiem nav vēlējies 
iegūt lietošanas tiesības uz minētajām joslām. Esam saņēmuši informāciju no aparatūras 

ražotājiem, ka tuvākajā laikā nav plānots izstrādāt un ražot bāzes staciju pārraides moduļus, 

kuri atbalstītu radiofrekvenču spektra joslas 738 MHz – 758 MHz lejupielādei. 

Šādā situācijā elektronisko sakaru komersantiem nepamatoti nāktos veikt maksājumus par 

elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu par laika periodu, kurā piešķirtās radiofrekvenču 

spektra joslas lietošanas tiesības nebūtu pilnvērtīgi izmantojamas. Līdz ar to lūdzam grozīt 

radiofrekvenču lietošanas tiesību uzsākšanas termiņus atbilstoši augstāk minētajam 

priekšlikumam. 

 

2. Ņemot vērā atzinuma pirmajā punktā minētos argumentus, Tele2 lūdz noteikt, ka specifiskus 

lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu 

izmantošanu – uz šā lēmuma lemjošās daļas 3.1.1. – 3.1.3. apakšpunktā minētajām 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām (Pamatjoslām) sāk piemērot ne ātrāk kā 12 mēnešu 

laikā kopš lietošanas tiesību piešķiršanas komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā 

atbilstoši Atzinuma 1. punktā ierosinātajiem termiņiem. 

 

3. Ņemot vērā atzinuma pirmajā punktā minētos argumentus, Tele2 lūdz noteikt, ka specifiskus 

lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu 

izmantošanu – uz šā lēmuma lemjošās daļas 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minētajām 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām (Papildjoslām) sāk piemērot ne ātrāk kā 12 mēnešu 

laikā kopš lietošanas tiesību piešķiršanas komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā 

atbilstoši Atzinuma 4. punktā noteiktajiem termiņiem. 

 

4. Tele2 iebilst pret Projekta lemjošās daļas 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktos noteikto lietošanas 

atļauju un administratīvo teritoriju skaitu. Tele2 lūdz Projekta lemjošās daļas 5.1., 5.2. un 5.3. 

apakšpunktus izteikt šādā redakcijā: 

“5.1. līdz 2028.gada 1.februārim saņemt vismaz 20 lietošanas atļaujas vismaz 5 Latvijas 

Republikas administratīvajās teritorijās; 

5.2. līdz 2029.gada 1.februārim saņemt vismaz 40 lietošanas atļaujas vismaz 10 Latvijas 

Republikas administratīvajās teritorijās; 

5.3. līdz 2030.gada 1.februārim saņemt vismaz 60 lietošanas atļaujas vismaz 15 Latvijas 

Republikas administratīvajās teritorijās;” 

Aparatūras izstrāde un ražošana aizņems vairākus gadus, tāpēc elektronisko sakaru 
komersantiem varētu rasties apstākļi, kas tiem neļautu izpildīt specifiskos lietošanas tiesību 

nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu 

radiofrekvenču spektra joslā 738 MHz – 758 MHz piešķirtajām lietošanas tiesībām. Tāpēc 
lūdzam samazināt saņemamo lietošanas atļauju un administratīvo teritoriju skaitu, kā arī 

noteikt, ka pirmās lietošanas atļaujas Papildjoslās būtu jāsaņem sākot no 2027. gadā 1. janvāra.  
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5. Tele2 aicina precizēt Projekta lemjošās daļas 8. punktu par saistīto komersantu definējumu 

Izsoles kontekstā. 

Projekta lemjošās daļas 8. punktā ir noteikts saistīto komersantu definējums šīs izsoles ietvaros, 

kā arī jebkurās citās turpmākās darbībās, kas saistītas ar radiofrekvenču spektra joslas 703 MHz 

– 733 MHz/738 MHz – 788 MHz turpmāku izmantošanu, kā divas vai vairākas 
komercsabiedrības, ja komercsabiedrības līdzdalības daļa otrā komercsabiedrībā ir vismaz 

30%. Projektā nav sniegts pamatojums kāpēc šīs izsoles ietvaros saistīto komersantu 
definējums būtiski atšķiras no saistīto komersantu definējuma iepriekšējās izsolēs, piemēram, 

Nolikumā par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz – 821,0 MHz/832,0 MHz – 862,0 MHz 

lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā 12. punktā: 

“Izsoles komisija saistītos komersantus nepielaiž izsolē kā atsevišķu izsoles dalībnieku. Par 

saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai 

netieša izšķiroša ietekme Koncernu likuma izpratnē”. 

Nav lietderīgi noteikt 30% ierobežojumu komercsabiedrības līdzdalības daļai otrā 

komercsabiedrībā, jo šāds ierobežojuma formulējums nenodrošina aizliegumu uzņēmumu 
grupas saistīto uzņēmumu līdzdalībai Izsolē pat ar ievērojami lielāku netiešu līdzdalību. Līdz 

ar to, lai efektīvāk sasniegtu saistīto komersantu dalības ierobežojuma mērķi, ierosinām 

Projekta lemjošās daļas 8. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir tieša vai  netieša 

ietekme vismaz 5% līdzdalības apmērā.” 

 

6. Tele2 iebilst pret Projekta secinājumu daļas 10. punktu un lūdz to izslēgt. 

Lai nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu 
un maksimizētu radiofrekvenču spektra lietošanas elastību, koplietošanu un lietderību kā to 

paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2018/1972 
par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva) 45. panta 2. punkta “c” 

un “f” apakšpunkts, no Projekta secinājumu daļas jāizslēdz 10. punkts, jo tas ir pretrunā ar 

Direktīvu. Vēlamies norādīt, ka iepriekš notikušajās radiofrekvenču spektra joslu izsolēs nav 

bijuši noteikti ierobežojumi attiecībā uz infrastruktūras kopīgu izmantošanu. 

Minētais Projekta punkts ir pretrunā arī ar Direktīvas 47. panta 2. punkta “a” apakšpunktu, kas 
nosaka, ka pasīvās vai aktīvās infrastruktūras, kas balstās uz radiofrekvenču spektru, 

koplietošana nodrošina radiofrekvenču spektra efektīvu un lietderīgu lietošanu un pārklājuma 

veicināšanu. Tele2 jau iepriekš ir paudusi viedokli, ka Direktīva neparedz aktīvās 
infrastruktūras kopīgas izmantošanas apgrūtināšanu ar jaunām saskaņošanas procedūrām, jo tas 

ir pretrunā ar Direktīvas garu veicināt ātrdarbīgu platjoslas tīklu attīstību. Direktīvas 47. panta 
2. punkts nosaka arī to, ka: “Kompetentās iestādes neliedz radiofrekvenču spektra koplietošanu 

nosacījumos, kas ir piesaistīti radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām. Uz atbilstoši šim 

punktam piesaistīto nosacījumu īstenošanu uzņēmumos turpina attiekties konkurences 
tiesības.” Aktīvās infrastruktūras kopīga izmantošana nav pielīdzināma kopīgai ierobežotas 

radiofrekvenču joslas izmantošanai, tāpēc aktīvās infrastruktūras kopīgas izmantošanas 

vērtēšanai būtu jābūt Konkurences padomes kompetencē. 

Spēkā esošais Elektronisko sakaru likums un Direktīva neparedz ierobežojumus attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra koplietošanu vai infrastruktūras kopīgu izmantošanu, tāpēc Projekta 

secinājumu daļas 10. punkts nav tiesiski pamatots. 
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7. Tele2 lūdz papildināt Projektu ar termiņiem un kārtību, kādā izsoles uzvarētājs samaksā 

valsts budžeta kontā solīto cenu. 

Ierosinām Projektā iekļaut līdzīgu samaksas kārtību, kāda tika noteikta iepriekšējo izsoļu 

noteikumos, piemēram, Nolikumā radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 

3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā. Lūdzam noteikt, ka 

izsoles uzvarētājs summas daļu, kas pārsniedz samaksāto drošības naudas summu samaksā 

valsts budžeta kontā astoņu mēnešu laikā no izsoles uzvarētāja apstiprināšanas dienas.  

 

 

Ar cieņu 

_______________________ 
Aigars Evertovskis 

SIA “Tele2” valdes loceklis 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

Jurģis Lauks, 29566199 

 

 

 


