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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai  

Fiziska persona  

  

  

Par 2022.gada 4.augusta publisko  konsultāciju 

par noteikumu projektiem  

“Nacionālais numerācijas plāns” un  “Noteikumi 

numerācijas lietošanas tiesību  piešķiršanai 

izsoles kārtībā”  

  

  

Es pateicos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – 

Regulators) par iespēju  sniegt savu viedokli par izstrādātiem noteikumu projektiem 

“Nacionālais numerācijas plāns” (turpmāk – Noteikumu projekts Nr. 1) un “Noteikumi 

numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – Noteikumu 

projekts Nr. 2).  

• Par Noteikumu projektu Nr.1  

Kopumā Noteikumu projekts Nr.1 ir vērtējams pozitīvi, tomēr uzskatu, ka projekts satur 

dažas neprecizitātes, kurus, pēc mana viedokļa ir nepieciešams precizēt:  

  

1. Konsultācijas dokumenta 1 4. punkts nosaka, ka IoT/M2M numuri netiek dalīti 

pēc publiskā elektronisko sakaru tīkla veida, jo tie pēc būtības ir pakalpojuma 

numuri, kuri netiek dalīti publiskā mobilā telefonu tīkla numuros un publiskā 

fiksētā telefonu tīkla numuros. Noteikumu projekta Nr.1 2.9. punktā pa tiešām 

publiskie telefonu tīkli vairs nav dalīti uz mobiliem un fiksētiem, bet 2.8. punktā 

tāds sadalījums ir palicis, pie tam nav skaidrs, kā šo sadalījumu var kontrolēt, 

jo 2.8. punktā minētie numuri ir paredzēti eksteritoriālai izmantošanai.   

  

Uzskatu, ka 2.8. punktu vajag precizēt, izsvītrojot vārdus “…ar iespēju izmantot 

arī viesabonēšanā”.  

  

2. Ir atbalstāms Regulatora priekšlikums Noteikumu projekta Nr.1 2.11. punktā 

aizliegt izsaukumu veikšanu no īsajiem numuriem, kas atbilst starptautiskai 

praksei, kura šādā veidā aizsargā lietotājus no atzvana uz numuriem ar 

augstiem tarifiem, bet šādu ierobežojumu jāpiemēro arī pakalpojumu 

numuriem. Šādi ierobežojumi eksistē starptautiskajā praksē ar mērķi aizsargāt 

lietotāju no atzvana uz pakalpojumu numuriem. Atzvanu uz pakalpojumu 

numuriem bieži izmanto krāpniecības nolūkos.    

  

Uzskatu, ka 2.1., 2.2. un 2.3. punktu vajag papildināt ar vārdiem “Numurs nav 

paredzēts izsaukumu veikšanai”.  
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3. Konsultācijas dokumenta 1.3. punkts un Noteikumu projekta Nr.1 37.punkts 

noteic, ka ir atļauta izejošā numura aizvietošana ar īsajiem numuriem 110, 112,  

113, 114 un 115 veicot izsaukumu jeb atzvanu uz galalietotāja numuru, ja 

galalietotājs ir zvanījis uz speciālajiem dienestiem. Uzskatu, ka šāda darbība ir 

pretrunā Elektronisko sakaru likuma (turpmāk – ESL) 1.panta pirmās daļas  

39.punkta b) apakšpunktam, jo ESL neparedz izņēmumu attiecībā uz izejošā 

numura aizvietošanu. Ja tomēr Regulators uzskata, ka pie zināmiem 

nosacījumiem var atļaut aizvietot izejošo numuru, uzskatu, ka Noteikumu 

projekta Nr.1. 37.punkts neatbilst ESL 60.panta deleģējumam, jo izejošais 

numurs nepiedalās izsaukuma maršrutēšanā, kā arī numura sastādīšanas 

procedūrā.   

  

Piedāvāju 37.punktu svītrot no Noteikumu projekta Nr.1.  

  

4. Noteikuma projekta Nr.1 6.punkts noteic ka Regulators numerācijas lietošanas 

tiesības uz īsajiem kodiem var piešķirt izsoles kārtībā, bet nav precizēts kādos 

gadījumos Regulators piešķirs īso kodu konkursa vai izsoles kārtībā, jo ESL 

60.panta deleģējums paredz gan konkursu, gan izsoli.  

  

Uzskatu, ka 6.punktu vajag precizēt, norādot gadījumus, kad Regulators 

piešķirs īsos kodus konkursa vai izsoles kārtībā vai, ja tas ir noteikts citos 

Regulatora noteikumos, papildināt ar atsauci uz šiem noteikumiem.  

  

5. No Noteikuma projekta Nr.1 1.pielikuma pirmās tabulas 7., 8., 9., 10., 11. un  

12.punkta nav skaidrs, kādiem lietošanas mērķiem ir paredzēti šie numuri.   

  

Uzskatu, ka jāizlabo kļūdas augstāk minētos punktos, nosakot numuru 

lietošanas mērķus.   

  

Papildus gribas vērst uzmanību, kā 8-ciparu IoT/M2M numerācija netika 

pieprasīta vairāk kā pusotra gada laikā un līdz ar to piedāvāju izskatīt 

nepieciešamību uzturēt numerācijas plānā tik lielu 8-ciparu IoT/M2M numuru 

skaitu.  

  

6. ESL 1.panta pirmās daļas 34.punkts noteic, ka nacionālais numerācijas plāns - 

saskaņā ar Eiropas Savienības nacionālās numerācijas izmantošanas 

prasībām un starptautiskajām rekomendācijām izstrādāts Latvijas Republikas 

numerācijas plāns. No konsultācijas dokumenta teksta nav skaidrs, kādām 

starptautiskajām rekomendācijām atbilst Noteikuma projekts Nr.1. Uzskatu, ka 

konsultācijas dokumentā vajadzēja atsaukties vismaz uz ITU-T 
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Rekomendācijām E.1641 un E.2122, kā arī uz CEPT/ECC Rekomendācijām 

CEPT ECC Recommendation (15) 023 un  CEPT ECC Recommendation (17)  

044.   

  

• Par Noteikumu projektu Nr.2. Noteikumu projekts Nr.2 izstrādāts pamatojoties uz 

ESL 63.panta otrās daļas deleģējumu, kas paredz gan konkursu gan izsoli.   

  

Uzskatu, ka nav nepieciešams precizēt Noteikuma projekta Nr.2 tekstu attiecībā 

uz izsoli, bet uzskatu, ka Noteikumu projektu vajag papildināt ar konkursa 

nosacījumiem vai izstrādāt atsevišķu noteikumu projektu par numerācijas 

lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa kārtībā.  

 
1 The international public telecommunication numbering plan https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164/en   
2  The international identification plan for public networks and subscriptions https://www.itu.int/rec/T-

RECE.212/en   
3 “Guidelines for Major changes to National Numbering and Dialling Plans concerning E.164 

Numbers”. Approved 23 April 2015, Amended 16 December 2020.  

https://docdb.cept.org/download/1775  4 “Numbering for eCall”. Approved 22 November 2017, 

Amended 16 December 2020.  https://docdb.cept.org/download/1754   
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