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Par konsultāciju dokumentu par numerācijas lietošanas tiesību un numura 
saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumu projektiem 

 
 
 
Esam iepazinušies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk 

tekstā – SPRK)  2021.gada 20.maijā publicēto Konsultāciju dokumentu par numerācijas 
lietošanas tiesību un numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumu 
projektiem un nosūtam sekojošus SIA “Tet” komentārus. 

 
Spēka esošie Ministru kabineta “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību 

ikgadējo valsts nodevu” nosaka:  
7. Elektronisko sakaru komersants, kas taksācijas periodā saņem numerācijas 

lietošanas tiesības šo noteikumu pielikumā norādītajam numerācijas veidam vai uz kura 

publisko elektronisko sakaru tīklu pārvietots šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8., 9. un 10. punktā norādītais numerācijas veids, nodevu maksā šo noteikumu 6. punktā 

minētajā kārtībā proporcionāli atbilstošajam taksācijas periodam, no kura ir piešķirtas 
numerācijas lietošanas tiesības vai pārvietots attiecīgais numurs. 

8. Elektronisko sakaru komersants, uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu 
pārvietots šo noteikumu pielikuma 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktā norādītais 

numerācijas veids, nodevu maksā šo noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā par visu 

taksācijas periodu. Elektronisko sakaru komersants, no kura publiskā elektronisko 
sakaru tīkla šajā punktā minētie numerācijas resursi pārvietoti, taksācijas periodā par 
pārvietotajiem numerācijas resursiem nodevu nemaksā. 

9. No nodevas uz sākotnēji noteikto numerācijas lietošanas tiesību termiņu ir atbrīvots 
elektronisko sakaru komersants, kas numerācijas lietošanas tiesības ir ieguvis izsolē. 
Elektronisko sakaru komersants, ja uz tā elektronisko sakaru tīklu ir pārvietots numurs, kura 
numerācijas lietošanas tiesības cits elektronisko sakaru komersants ir ieguvis izsolē, maksā 
nodevu no numura pārvietošanas dienas. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto MK noteikumu nosacījumu, ka valsts nodevu par 

pārvietotiem numuriem maksā elektronisko sakaru komersants, uz kura publisko 
elektronisko sakaru tīklu pārvietoti numuri, uzskatām, ka SPRK “Numura  
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saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumu” punkts “15. Donora 
pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noteikt saņēmējam maksājumu, kas nepārsniedz un 
nosedz samaksāto valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām par pārvietoto 
numuru no dienas, kad attiecīgais numurs ir pārvietots uz saņēmēja publisko 
elektronisko sakaru tīklu” vairs nav aktuāls un tas ir jāsvītro. 

 

 
 

 

Ieva Smirnova  
Juridiskās daļas Darbības atbalsta vadītāja 
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