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Par konsultāciju dokumentu par noteikumu projektiem Nacionālais numerācijas 
plāns un Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā  

 
 
 
Esam iepazinušies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 

SPRK)  2022.gada 4.augustā publicēto Konsultāciju dokumentu par Nacionālais numerācijas 
plāns (turpmāk – Noteikumi Nr.1) un Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai 
izsoles kārtībā (turpmāk – Noteikumi Nr.2) noteikumu projektiem un nosūtam sekojošus SIA 
“Tet” komentārus. 

 
Par Noteikumiem Nr.1: 
 
1. Noteikumu projekta sadaļā “III.Īsie kodi” nav iekļauti speciālo dienestu (Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienests, gāzes avārijas dienests, Jūras meklēšanas un glābšanas 

koordinācijas centrs) 2 un 3 ciparu īsie kodi/numuri. Noteikumu projekta 20.1. 

punktā ir norādīts, ka īsos numurus trīs ciparu formātā 11X, 12X–15X un 17X vai 

četru ciparu formātā 18XX lieto operatoru pakalpojumiem, bet nav norādīts, ka 

kodus 110, 112, 113, 114 un 115 lieto vienīgi iepriekšminētie speciālie dienesti. 

Arī Noteikumu projekta 1.Pielikuma 2.tabulā “Īsie kodi” nav iekļauti/izdalīti speciālo 
dienestu kodi 110, 112, 113, 114 un 115 (indeksa 1XX lietošanas mērķis ir definēts 
kā “Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā 
elektronisko sakaru tīklā”), kā arī 01, 02, 03 un 04. SIA “Tet” publiskajā elektronisko 
sakaru tīklā ap 10% izsaukumu uz speciālo dienestu numuriem joprojām ir zvani 
uz divciparu speciālo dienestu kodiem 0X. Noteikumu projekta 2.Pielikumā 
(“Numuru struktūra un formāti”) un 3.Pielikumā (“Numura sastādīšanas 
procedūra”) īsie divciparu kodi 0X ir iekļauti.  
Elektronisko sakaru komersants pēc savas iniciatīvas nevar slēgt savā tīklā 
piekļuvi speciālo dienestu kodiem 0X. Tikai gadījumā, ja tiks pieņemts atbildīgo 
valsts institūciju lēmums par specdienestu divciparu kodu slēgšanu Latvijā un to 
slēgšanas procesa nosacījumiem, komersants varēs slēgt šos kodus savā tīklā. 
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SIA “Tet” uzskata, ka Noteikumu projekts (sadaļa “III.Īsie kodi” un 
1.Pielikuma 2.tabula) jāpapildina ar punktiem par speciālo dienestu kodiem 
110, 112, 113, 114 un 115, kā arī 01, 02, 03 un 04 un to lietošanas mērķiem 
(kā tas ir spēkā esošo MK noteikumu Nr.367 “Nacionālais numerācijas 
plāns” 1.Pielikuma 2.tabulā). 

 
2. Noteikumu projekta 1.Pielikuma 1.tabulā ir iekļauti numerācijas diapazoni/indeksi  

300 00X XXX XXX, 70 XXX XXX, 71 XXX XXX, 72 XXX XXX, 73 XXX XXX un 74 

XXX XXX, bet nav norādīts to lietošanas mērķis, t.i. kādiem pakalpojumiem šie 

numerācijas diapazoni ir paredzēti. 

SIA “Tet” uzskata, ka Noteikumu projekts (1.Pielikuma 1.tabula) jāpapildina 
ar numerācijas diapazonu/indeksu  300 00X XXX XXX, 70 XXX XXX, 71 XXX 
XXX, 72 XXX XXX, 73 XXX XXX un 74 XXX XXX lietošanas mērķi, t.i. jānorāda, 
ka šie numerācijas diapazoni ir paredzēti IoT/M2M pakalpojumiem. 
 

3. Noteikumu projekta punktā 2.9. IoT/M2M numuri nav dalīti mobilo un fiksēto 

publisko telefonu tīklu numuros, bet projekta punktā 2.8. dalījums ir palicis 

(piebilde “ar iespēju izmantot arī viesabonēšanā”). Ņemot vērā, ka IoT/M2M 

numuri pēc būtības ir pakalpojuma numuri, kuri netiek dalīti publiskā mobilā 

telefonu tīkla numuros un publiskā fiksētā telefonu tīkla numuros, SIA “Tet” 

uzskata, ka Noteikumu projekta punktā 2.8. šāds dalījums ir jāsvītro, t.i. 

jāsvītro piebilde “ar iespēju izmantot arī viesabonēšanā”. 

 

4. Noteikuma projekta 6.punktā noteikts, ka Regulators numerācijas lietošanas 

tiesības uz īsajiem kodiem var piešķirt izsoles kārtībā.   

SIA “Tet” uzskata, ka šāds nosacījums nav nepieciešams, un tas ir jāsvītro, 

jo jau pašlaik īso kodu pieejamība un izmantošanas efektivitāte tiek ļoti labi 

regulēta ar ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām 

piemērošanu. Ar spēka esošajiem Ministru kabineta “Noteikumiem par 

numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu” tiek nodrošināts pietiekams 

īso kodu apjoms Nacionālajā numerācijas plānā.   

 
Par Noteikumiem Nr.2: 
 
SIA “Tet” uzskata, ka izsoļu rīkošana attiecībā uz īso kodu lietošanas tiesībām 
nav nepieciešama. Kā jau esam norādījuši iepriekš (skat. vēstules 4.punktu), īso 
kodu pieejamība un izmantošanas efektivitāte tiek pietiekami regulēta ar ikgadējās 
valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām piemērošanu, un ar to tiek 
nodrošināts pietiekams brīvo īso kodu apjoms Nacionālajā numerācijas plānā.    
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