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Rīgā, 2021.gada 1.septembrī 
Nr.LV1140-120 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
sprk@sprk.gov.lv 

 

Par lēmuma “Par izsoles izsludināšanu  

radiofrekvenču spektra joslas 703-733MHz-733MHz/738MHz-788MHz  

lietošanas tiesību piešķiršanai” projektu 

 

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 

30.08.2021. uzklausīšanas sanāksmes laikā izteiktajam lūgumam SIA “BITE Latvija” 

(turpmāk – BITE) ar šo vēstuli sanāksmē izteikto komentāru par lēmuma projektu “Par 

izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslas 703-733 MHz-733 MHz/738 MHz-788 

MHz lietošanas tiesību piešķiršanai” (turpmāk – Lēmuma projekts) sniedz arī rakstveidā: 

 

Ievērojot, ka Ministru kabineta 06.10.2009. 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)” 54.punkts nosaka, ka 703–733 MHz 

un 758–788 MHz radiofrekvenču spektra joslas no 2022. gada 1. janvāra ir izmantojamas 

publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai, un šīs 

radiofrekvenču spektra joslas var izmantot PPDR sistēmas darbības nodrošināšanai 

saskaņā ar PPDR sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un elektronisko sakaru 

komersantu noslēgtu vienošanos, uzskatām ka Lēmuma projektā nav lietderīgi noteikt 

elektronisko sakaru komersantam, kas iegūs minētā spektra lietošanas tiesības, saistības 

nodrošināt iespējamību lietot PPDR sistēmu. 

Tomēr, ja ir lietderības apsvērumi, BITE ierosina precizēt Lēmuma projekta secinājumu 

daļas 6.punkta, kas nosaka: “6. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 

54.punktu šo noteikumu 1.pielikuma 240.1punktā noteiktās Pamatjoslas izmantojamas 

publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai, un šīs 

radiofrekvenču spektra joslas var izmantot PPDR sistēmas darbības nodrošināšanai 

saskaņā ar PPDR sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un elektronisko sakaru 

komersanta noslēgtu vienošanos, elektronisko sakaru komersantam, kuram ir piešķirtas 

Pamatjoslas lietošanas tiesības ir jānosaka pienākums nodrošināt iespējamību lietot 

PPDR sistēmu.” redakciju un lemjošās daļas 6.punkta, kas nosaka: “6. noteikt šādu 

specifisku lietošanas tiesību nosacījumu PPDR sistēmas lietošanai attiecībā uz šā 

lēmuma lemjošās daļas 3.1. – 3.3.apakšpunktā minētajām radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesībām – pienākums nodrošināt iespējamību lietot PPDR sistēmu;” redakciju 
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attiecībā uz elektronisko sakaru komersanta pienākuma nodrošināt iespējamību lietot 

PPDR sistēmu formulējumu. Esošajā lemjošās daļas 6.punkta redakcija atšķiras no 

secinājumu daļas 6.punkta redakcijas, neparedzot vienošanos esamību kā nosacījumu 

pienākuma noteikšanai, līdz ar to nav skaidrs elektronisko sakaru komersanta lemjošās 

daļas 6.punktā noteiktais pienākuma apjoms un, lai nerastos domstarpības, 

nepieciešams precīzāk to definēt.  

 

 

Ar cieņu, 

SIA “BITE Latvija” pilnvarotā persona 

J.Linkeviča 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 


