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Satiksmes ministrijai 

 

Par Informatīvo ziņojumu "Ceļvedis piektās 

paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko 

sakaru tīklu ieviešanai Latvijā" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), izanalizējot Satiksmes ministrijas 

sagatavoto Informatīvo ziņojumu – “Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko 

mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā” un Ministru kabineta sēdes 

protokola projektu, izsaka šādus priekšlikumus un iebildumus: 

1. Noteikti atbalstāms priekšlikums ir Ministru kabineta sēdes protokola 

projektā ietvertais punkts par darba grupas izveidi par 5G tuvas darbības 

bezvadu piekļuves punktu uzstādīšanu izstrādei. LPS uzskata, ka 

protokola projekta 4.punkts būtu pārveidojams, par jaunas darba grupas 

izveidošanu, kuras uzdevums būtu veidot konceptuāli jaunu 

likumdošanas regulējumu par 5G infrastruktūras izveidi un uzturēšanu. 

Tā ir jauna tehnoloģija, jaunas iespējas un izaicinājumi, bet reizē tie ir 

arī jauni apdraudējuma riski. Tās ir tehnoloģijas iespējas, kas efektīvi 

strādās kopsadarbībā, un to ierīkošana, un izmantošana bieži būs ārpus 

vēsturiskajam institucionālām ietvaram. Darba grupā būtu jābūt ne tikai 

divu ministriju pārstāvjiem, bet būtu jāpiesaista IKT, būvniecības, 

pašvaldību un citu nozaru vadošie eksperti; 

2. Ziņojuma teksts - “Pašvaldībām un to nevalstiskajām organizācijām 

jāīsteno savstarpējs dialogs ar elektronisko sakaru komersantiem, lai 

pašvaldību teritorijās veicinātu 5G tīkla un ar to saistītās optiskās 

šķiedras kabeļu tīkla infrastruktūras izvēršanu.. ” – Latvijā ir piemēri, 

kad pašvaldība veido savu atvērto optisko sakaru kabeļu kanalizāciju, tie 

ir labie piemēri, kuru īstenošana katrā atsevišķā teritorijā var arī nebūt 

iespējama vairāku apsvēru dēļ. Latvijā nav vienotas metodikas un 

ieteikumi un ar mudinājumiem veidot dialogu nekas netiks līdzēts. 

Problemātika ir daudz plašāka un būtu atsevišķa informatīva ziņojuma 

vērta; 

3. Ziņojuma teksts - “Pašvaldībām jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 

atvieglotu iespēju elektronisko sakaru komersantiem izvietot mobilo 
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sakaru tīklu bāzes stacijas, t.sk. 5G tuvas darbības bezvadu piekļuves 

punktus, uz pašvaldībām piederošiem infrastruktūras objektiem” – bāzes 

staciju plānojumu un izvietojumu var plānot tikai elektronisko sakaru 

komersanti. Kā liecina prakse, tad ne vienmēr tie ir pašvaldību objekti; 

4. Ziņojuma teksts - “Atjaunojot minētos infrastruktūras elementus, vēlams 

izmantot standartizētus risinājumus, kuri ir pielāgoti 5G tuvas darbības 

bezvadu piekļuves punktu izmantošanai” – nav standartu šādiem 

risinājumiem; 

5. Ziņojuma teksts “Nepieciešams pārskatīt noteikumus par nomas maksas 

griestiem valsts un pašvaldību īpašumiem, ja tas saistīts ar elektronisko 

sakaru tīkla nodrošināšanu, ievērojot ES kopējos mērķus savienojamības 

nodrošināšanas jomā” - nav informācijas, ka būtu noteikti šādi maksas 

griesti; 

6. Ziņojuma teksts – “Izstrādājot jaunu publisku nedzīvojamo ēku 

būvprojektus, nenotiek šo projektu saskaņošana ar elektronisko sakaru 

komersantiem par piemērotas fiziskās infrastruktūras būvniecību 

elektronisko sakaru nodrošināšanai iekštelpās” – šis ir būvniecības 

regulējuma jautājums un attiecināms ne tikai uz publisko infrastruktūru; 

7. Ziņojuma teksts – “līdz 2025. gadam jānodrošina nepārtraukts 5G 

pārklājums visās lielajās pilsētās (Latvijā – t.i. Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā 

un Liepājā)” – šeit gan būtu jāņem vērā topošās administratīvi teritoriālās 

reformas ietekme, piemēram paplašinot šo uzskaitījumu arī ar Jūrmalu 

(tūrisma sezonas ietekme!), un skatoties no reģionālā aspekta, noteikti 

būtu jāiekļauj arī kāds Vidzemes attīstības centrs (Valmiera, Cēsis); 

8. Ministru kabinetam būtu jāpieņem regulējums, kas uzliktu par 

pienākumu elektronisko sakaru komersantiem sadarboties, dalīties ar 

tīkla infrastruktūru, u.tml., tādā veidā samazinot kopējās infrastruktūras 

izveidei nepieciešamās investīcijas un ļaujot samazināt pakalpojumu 

izmaksas. 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 


