
  

RADIOFREKVENČU SPEKTRA 

IZMANTOŠANAS  

VADLĪNIJAS 
PUBLISKU LIELA MĒROGA SPORTA, KULTŪRAS UN 

IZKLAIDES PASĀKUMU LAIKĀ LATVIJĀ 
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Latvijā ik gadu notiek liela mēroga sporta, kultūras un izklaides pasākumi. Šādu pasākumu 
laikā to sekmīgas norises nodrošināšanai intensīvi un daudzveidīgi tiek izmantots 
radiofrekvenču spektrs.  

Bezvadu ierīces, kuru skaits liela mēroga pasākumu laikā 
bieži vien var sasniegt pat vairākus simtus, tiek izmantotas 
saziņas nodrošināšanai pasākumu organizētāju starpā, 
specefektu vadībai, pasākuma norises atspoguļošanai 
plašsaziņas līdzekļos un citiem nolūkiem.  

Šis informatīvais materiāls paredzēts publisku liela mēroga sporta, kultūras un izklaides 
pasākumu organizatoriem un/vai to pārstāvjiem, kas Latvijā plāno radiosakaru iekārtu 
izmantošanu minēto pasākumu norises nodrošināšanas nolūkos.  

Šajā informatīvajā materiālā iekļauta svarīga informācija, kas attiecas uz radioiekārtas 
pārbaudi pirms tās lietošanas uzsākšanas.  

KAS JĀIEVĒRO, IZMANTOJOT RADIOFREKVENČU SPEKTRU LATVIJĀ? 

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu (skatīt Elektronisko sakaru likuma 50. pantu ) radiofrekvenču 
spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot tikai: 

- ja ir VAS Elektroniskie sakari izsniegta individuāla radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja 
(turpmāk tekstā – INDIVIDUĀLA ATĻAUJA) 

vai 
- saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju (turpmāk – 

KOPLIETOJAMA ATĻAUJA) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
 

KOPLIETOJAMA ATĻAUJA – dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtas, kuras ir piederīgas “Nacionālā 
radiofrekvenču plāna” (Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr.1151) 3. pielikumā 
norādītajām radioiekārtu grupām un darbojas noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās vai kanālos, 
ievērojot tehniskās prasības, radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus. 
Koplietojama atļauja radiofrekvenču spektra lietotājiem atsevišķi papīra vai elektroniskā veidā netiek 
izsniegta. 

Biežāk sastopamās radioiekārtas, kuras darbojas uz koplietojamas atļaujas pamata - PMR446 rācijas 

(strādājošas 446,0 - 446,2 MHz radiofrekvenču joslā), automašīnu signalizācijas pultis, dažādas  WI-FI 

iekārtas (strādājošas 2,4 GHz un 5,2 GHz radiofrekvenču joslā), bluetooth austiņas. 

INDIVIDUĀLA ATĻAUJA – ir konkrētam lietotājam izsniegta atļauja, kas dod tiesības izmantot frekvenci/es 
ar atļaujā norādītajiem parametriem. Atbilstoši Latvijas likumdošanai šo atļauju izsniedz VAS Elektroniskie 
sakari uz noteiktu termiņu. Īstermiņa atļaujas iespējams izsniegt arī uz vienu dienu. 

Liela mēroga pasākumu laikā biežāk lietotās radioiekārtas, kuras darbojas uz individuālas atļaujas pamata – 

rācijas balss radiosakariem (strādājošas 146 - 174 MHz un 406,2 – 470 MHz radiofrekvenču joslās), 

radiomikrofoni un auss monitori, videosignālu pārraides radiolīnijas. 
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Ņemot vērā bezvadu iekārtu plašo pielietojumu, ir būtiski savlaicīgi - pirms pasākuma 
norises pārliecināties par savu radioiekārtu izmantošanas nosacījumiem, lai izvairītos no 
situācijām, kad var rasties radiosakaru traucējumi gan pašu, gan citu radiofrekvenču spektra 
lietotāju radioiekārtu darbībā. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEŽĀK IZMANTOTO KOPLIETOJAMO RADIOFREKVENČU JOSLU IEDALĪJUMS  

UN IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 

FREKVENČU JOSLA 
PĀRRAIDES JAUDAS 

ROBEŽVĒRTĪBA 
IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI, 

IEROBEŽOJUMI 

PMR 446 radioiekārtas personāliem sakariem vai sakariem privātajos elektronisko sakaru tīklos 

446,0 MHz– 446,2 MHz 500 mW 

Pārraidāmā signāla veids – analogais, 
ciparu. 

Kanāla platums 6,25 kHz vai 12,5 kHz. 

Antena iebūvēta (bez ārējas antenas 
pieslēguma ligzdas). 

Radiomikrofoni u.c. (PMSE ierīces) 

29,7–47 MHz 10 mW e.r.p. Pārskaņojamas ierīces. 

Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz 

863–865 MHz 10 mW e.r.p.  

1795–1804,8 MHz 
20 mW e.i.r.p. 
50 mW e.i.r.p. (uz ķermeņa) 

Pārskaņojamas ierīces. 
50 mW e.i.r.p. jauda atļauta tikai uz 
ķermeņa nēsājamām ierīcēm. 

2400–2483,5 MHz 10 mW e.i.r.p. 
Koplietošanas atļauja kopā ar citām 
maza darbības attāluma ierīcēm 

5725–5875 MHz 25 mW e.i.r.p 
Koplietošanas atļauja kopā ar citām 
maza darbības attāluma ierīcēm 

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (SRD) 

433,05–434,04 MHz 

1 mW e.r.p. un jaudas 
blīvums – 13 dBm/10 kHz 
modulācijai ar joslas 
platumu, kas lielāks par 250 
kHz 

Balss lietojumus atļauts izmantot ar 
progresīviem traucējumu mazināšanas 
paņēmieniem 

433,05–434,04 MHz 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 10 % 

434,04–434,79 MHz 10 mW e.r.p. 

Darbības cikla robežvērtība 100 %, 
kanālu solim nepārsniedzot 25 kHz. 
Balss lietojumus atļauts izmantot ar 
progresīviem traucējumu mazināšanas 
paņēmieniem 

 

tabulas turpinājums 4.lpp… 
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FREKVENČU JOSLA 
PĀRRAIDES JAUDAS 

ROBEŽVĒRTĪBA 
IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI, 

IEROBEŽOJUMI 

863–868,6 MHz 
un 
868,7–869,2 MHz 

25 mW e.r.p. 
Izņemot analogos audiolietojumus, 
kas nav balss lietojumi. Izņemot 
analogos videolietojumus 

Platjoslas datu pārraides ierīces 

2 400–2 483,5 MHz 

100 mW e.i.r.p. un 100 
mW/100 kHz e.i.r.p. 
blīvums, ja izmanto 
frekvences lēkāšanas 
modulāciju; 10 mW/MHz 
e.i.r.p. blīvums, ja izmanto 
citu veidu modulāciju 

 

5150–5350 MHz 

Maksimālā vidējā e.i.r.p. 200 
mW. 
Maksimālais vidējās e.i.r.p. 
blīvums ne lielāks par 10 
mW/MHz jebkurā 1 MHz 
joslā 

Lietošana tikai telpās. Darbības cikls: 
bez ierobežojumiem. 5250–5350 
MHz joslā radioiekārtas nodrošina 
dinamisku frekvences izvēli (DFS) 

5470–5725 MHz 

Maksimālā vidējā e.i.r.p. 
1W. 
Maksimālais vidējās e.i.r.p. 
blīvums ne lielāks par 50 
mW/MHz jebkurā 1 MHz 
joslā 

Lietošana telpās un ārpus telpām. 
Darbības cikls: bez ierobežojumiem. 
Radioiekārtas nodrošina dinamisku 
frekvences izvēli (DFS) 

 

e.r.p. – efektīvā izstarotā jauda noteiktā virzienā (antenai pievadītas jaudas reizinājums ar antenas 

pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret pusviļņa dipolu) 

e.i.r.p. – ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (antenai pievadītas jaudas reizinājums ar antenas 

pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret izotropisku antenu) 

 

 

…tabulas turpinājums no 3.lpp 
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CIK MAKSĀ KOPLIETOJAMA VAI INDIVIDUĀLA ATĻAUJA RADIOIEKĀRTAI? 

- Maksa par KOPLIETOJAMU ATĻAUJU netiek ieturēta. 

 

- Maksa par INDIVIDUĀLAS ATĻAUJAS saņemšanu ir atkarīga no izmantotās radioiekārtas 

veida, radioiekārtas jaudas, radioiekārtas izmantotā radiofrekvenču kanāla platuma u.c. 

parametriem, līdz ar to par precīzām individuālas atļaujas izmaksām jāvēršas pie VAS 

Elektroniskie sakari speciālistiem (skat. kontaktinformāciju informatīvā materiāla pēdējā 

lapaspusē). 

 Aptuvenās izmaksas par individuālo atļauju rācijām ir 3 EUR/dienā par katru 

izmantoto radiokanālu; 

 Aptuvenās izmaksas par individuālo atļauju radiomikrofoniem un auss monitoriem ir 

0,3 EUR/dienā par katru izmantoto joslu vai radiokanālu; 

 Aptuvenās izmaksas par individuālo atļauju videosignālu pārraides radiolīnijām ir 1 

EUR/dienā par katru izmantoto joslu vai radiokanālu. 

- Par individuālas īstermiņa atļaujas pieprasījuma izskatīšanu izmaksas sākot no 35 EUR. 

KAS NEPIECIEŠAMS, LAI SAŅEMTU INDIVIDUĀLU ATĻAUJU RADIOIEKĀRTAI? 

Lai saņemtu individuālu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju, ir jāvēršas VAS 

Elektroniskie sakari ar pieprasījumu (iesniegumu) papīra vai elektroniska dokumenta formā. 

Pieprasījumā jānorāda: 

-informāciju par atļaujas pieprasītāju; 

-nepieciešamo radiofrekvenču joslu vai radioiekārtas darba radiofrekvences; 

-raidītāja jauda, radiokanāla solis; 

-radioiekārtas paredzēto izmantošanas vietu vai vietas; 

-radioiekārtas plānoto izmantošanas ilgumu no/līdz; 

-iekārtas tipu/izgatavotāju; 

-atbildīgo personu par raidošo iekārtu izmantošanu (kontakttālrunis). 

 
VAS Elektroniskie sakari var lūgt precizēt iesniegtos datus vai pieprasīt papildus informāciju, 
piemēram, iekārtas atbilstības deklarāciju un detalizētu radioiekārtas darbības principu 
aprakstu. 
 
Pēc pieprasījuma saņemšanas VAS Elektroniskie sakari speciālisti iespējami īsā termiņā veic 

klienta pieprasījuma izvērtēšanu. 

Ja VAS Elektroniskie sakari nevar piešķirt klienta pieprasīto frekvenci, tad klients tiek 
informēts par to, un tiek piedāvāta alternatīva — notiek cita frekvences piešķīruma 
izmantošanas saskaņošana. 
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NEATĻAUTA RADIOFREKVENČU SPEKTRA IZMANTOŠANA 

 

Bezvadu radioiekārtu lietošana, neievērojot Latvijā noteiktās normatīvo aktu prasības, var 

radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus citiem radiofrekvenču spektra lietotājiem, tajā skaitā 

drošības un ārkārtas dienestu sakariem, gaisa satiksmes vadības radiosakariem, publisko 

mobilo sakaru balss un datu saziņai, FM radio un TV apraidei, u.tml. 

Radioiekārtu lietošana Latvijā bez izsniegtas individuālas atļaujas (gadījumos, ja ir 

nepieciešama individuāla atļauja) vai radioiekārtas lietošana, kas neatbilst koplietošanas 

atļaujas nosacījumiem, ir administratīvi sodāma.  

Pārkāpjot normatīvo aktu prasības par radiofrekvenču spektra izmantošanu, VAS Elektroniskie 

sakari ir tiesīgi pieprasīt iekārtas darbības tūlītēju pārtraukšanu. 

KO DARĪT, JA RADUŠIES RADIOSAKARU TRAUCĒJUMI? 

Atbilstoši Koplietojamas atļaujas nosacījumiem uzstādītu un lietotu radioiekārtu savstarpējos 

radiotraucējumus uzskata par atļautiem vai pieļaujamiem, un iesniegumi par to novēršanu 

netiek izskatīti. 

Gadījumos, kad Jums ir izsniegta Individuāla atļauja un pēc savas radioiekārtas pārbaudes 

apstiprinās, ka radioiekārtas darbībā novērojami radiosakaru traucējumi, nepieciešams 

sazināties ar VAS Elektroniskie sakari speciālistiem, kuri sniegs atbalstu radiosakaru 

traucējumu novēršanā.  

VAS Elektroniskie sakari UZRAUDZĪBAS AKTIVITĀTES PASĀKUMA LAIKĀ 

Lai liela mēroga pasākumu laikā operatīvi nodrošinātu radiotraucējumu avotu meklēšanu 

un/vai nereģistrētu radioiekārtu izmantošanas gadījumu atklāšanu, VAS Elektroniskie sakari 

speciālisti nepieciešamības gadījumā veic radiomonitoringu uz vietas. Šādos gadījumos 

pasākuma organizētāji nodrošina VAS Elektroniskie sakari speciālistiem iespēju atrasties 

pasākuma norises vietā un piekļuvi visām pasākuma norises vietas zonām, kurās plānots 

izmantot radioiekārtas. 
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KAS DARĀMS PIRMS RADIOIEKĀRTAS LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS? 

VAS Elektroniskie sakari aicina pasākumu organizētājus pārliecināties, vai pasākumu laikā lietotās 

radioiekārtas uzstādītas saskaņā ar ražotāja noteiktajām prasībām un tiek izmantotas atbilstoši 

Latvijas likumdošanai. Pirms radioiekārtu lietošanas, sevišķi liela mēroga pasākumu laikā, ir 

svarīgi pārbaudīt izmantoto radioiekārtu un radioiekārtas instalāciju.  

PAREIZI UN RŪPĪGI VEIKTA PĀRBAUDE BŪTISKI SAMAZINĀS 

RADIOSAKARU TRAUCĒJUMU PARĀDĪŠANĀS RISKU.  

 PĀRBAUDIET, KĀDA ATĻAUJA NEPIECIEŠAMA JŪSU RADIOIEKĀRTAI 

Ja Jūsu raidošās radioiekārtas tehniskie parametri neatbilst Koplietojamai atļaujai (Ministru kabineta 2009. 

gada 6. oktobra noteikumu Nr.1151 3. pielikums), Jums nepieciešama VAS Elektroniskie sakari izsniegta 

Individuāla atļauja. Neskaidrību gadījumos sazinieties ar VAS Elektroniskie sakari speciālistiem:  

- privāto mobilo radiosakaru (PMR) jautājumos pa tālruni: 67331789; 

- PMSE ierīču (radiomikrofoni u.c.) izmantošanas jautājumos pa tālr.67333157.  

 PĀRBAUDIET, VAI JŪSU RADIOIEKĀRTAI IESTATĪTA ATĻAUJĀ NORĀDĪTĀ RADIOFREKVENCE 

 Ja jūsu radiosakaru sistēma izmanto radiofrekvenču pāri (atsevišķas radiofrekvences, kurās notiek 

uztveršana (Rx) un raidīšana (Tx)), PĀRLIECINIETIES, KA PĀRA RADIOFREKVENCES IR KONFIGURĒTAS 

ATBILSTOŠI JŪSU ATĻAUJAI 

 PĀRLIECINIETIES, KA JŪSU RADIOIEKĀRTAI IESTATĪTĀ JAUDA NEPĀRSNIEDZ ATĻAUJĀ NOTEIKTO 

 PĀRLIECINIETIES, KA JŪSU RADIOIEKĀRTA NERADA NEVĒLAMUS IZSTAROJUMUS ĀRPUS IZMANTOTĀ 

(ATĻAUJĀ NORĀDĪTĀ) RADIOKANĀLA 

 IZMANTOJIET EKRANĒTUS, AUGSTAS KVALITĀTES KABEĻUS 

 NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ, IZMANTOJIET RADIOFREKVENČU FILTRUS 

 PĀRBAUDIET KABEĻU SAVIENOTĀJUS UN AKUMULATORUS 

 PĀRLIECINIETIES, KA UZTVEROŠĀS ANTENAS IR PIETIEKAMI ATTĀLINĀTAS NO RAIDOŠĀM ANTENĀM 
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PAR VAS ELEKTRONISKIE SAKARI 
 

VAS Elektroniskie sakari ir valsts akciju sabiedrība, kas, pamatojoties uz Elektronisko 
sakaru likumu un citiem normatīvajiem aktiem, Latvijā veic radiofrekvenču spektra 
izmantošanas pārvaldīšanu - nosaka radiofrekvenču piešķīrumus radioiekārtu 
darbībai, veic radioiekārtu darbības uzraudzību, novērš radiosakaru traucējumus un 
sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām.  
 
VAS Elektroniskie sakari, realizējot Elektronisko sakaru likumā valsts deleģētās 
funkcijas, piedalās stabilas elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus vides uzturēšanā 
un jaunu elektronisko sakaru tehnoloģiju un pakalpojumu attīstības veicināšanā. 
 

Saziņai: 
 
  
VISPĀRĒJI JAUTĀJUMI: 
 

+371 67 333 034, vases@vases.lv 
 

RADIOSAKARU TRAUCĒJUMI: 
 

+371 67 224 870 (no plkst. 8:30 – plkst.17:30) 
 

STEIDZAMĪBAS KĀRTĀ 
NOVĒRŠAMI RADIOSAKARU 
TRAUCĒJUMI:  

+371 29 360 883 (pēc plkst.17:30) 

ATĻAUJU SAŅEMŠANAS 
JAUTĀJUMI: 

 
+371 67 331 789 
 

 

VAS Elektroniskie sakari 
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010 

www.vases.lv 


