
 
 
 
 

 

Sabiedrisko pakalpojumu  
regulēšanas komisijai  
Ūnijas ielā 45, 
Rīga, LV-1039 
 

Rīgā, 2022.gada 5.septembrī 
Nr. 1349/JN 
 

Par konsultāciju dokumentu par noteikumu projektiem: 
-Nacionālais numerācijas plāns 
- Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 
 
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA (turpmāk – LMT) ir iepazinies ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) konsultāciju dokumentu par noteikumu projektiem 
“Nacionālais numerācijas plāns” un “Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai 
izsoles kārtībā” un sniedz šādu viedokli. 
 
1.Par Noteikumu projektu “Nacionālais numerācijas plāns”, LMT sniedz sekojošu viedokli. 
  
1.1. Noteikumu projekta 2.9. punktā, salīdzinot ar spēkā esošo redakciju - Ministru kabineta 
2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” 2.6.3 punktu - bez jebkāda 
skaidrojuma, ir mainīta IoT/M2M numurs valsts robežās definīcija. IoT/M2M numurs valsts 
robežās Noteikumu projektā definēts kā numurs, ko lieto mašīnas-mašīnas sakaru (M2M jeb 
Machine to Machine communications, ar ko šeit saprot arī lietu internetu IoT jeb Internet of Things) 
jeb tiešas saziņas elektroniskie sakari starp ierīcēm vai lietotnēm ar daļēji vai pilnībā automatizētu 
datu un informācijas pārraidi, izmantojot jebkāda veida sakaru kanālu, tai skaitā vadu vai 
bezvadu, nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā elektronisko sakaru tīklā. Iepriekš IoT/M2M 
numurs valsts robežās definīcija paredzēja iespēju izmantot šos numurus arī viesabonēšanā. 
 
Ar piedāvātajām izmaiņām tiek noteikts šaurāks IoT/M2M numuru valsts robežās izmantošanas 
mērķis nekā līdz šim. Šo izmaiņu rezultātā komersantiem iepriekš piešķirtā IoT/M2M numerācijas 
izmantošana nav iespējama viesabonēšanā. Atgādinām, ka LMT 2021.gadā iesniedza 
Regulatoram IoT/M2M  valsts robežās numerācijas resursu pieprasījumu un ar Regulatora 
10.03.2021  lēmumu Nr. 2.36-02/9 LMT tika piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz 40 000 
IoT/M2M numuriem valsts robežās. Numerācijas resursus LMT pieprasīja, ņemot vērā  to 
viesabonēšanas iespēju, paļaujoties, ka šāds mērķis numerācijai ir paredzēts un nākotnē netiks 
ierobežots. Piešķirtā numerācija jau tiek izmantota pakalpojumu nodrošināšanai LMT klientiem. 
Lūdzam iekļaut IoT/M2M numurs valsts robežās definīcijā atsauci par iespēju tos izmantot arī 
viesabonēšanā. 

1.2. LMT ierosina saglabāt IoT/M2M numuru dalījumu izmantošanai mobilajos un fiksētajos 
elektronisko sakaru tīklos, kā tas ir paredzēts esošajā Nacionālajā numerācijas plānā. LMT jau 
iepriekš ir uzvērusi, ka mobilajos un fiksētajos tīklos atšķiras tehniskie risinājumi un pieejamie 
pakalpojumi, piemēram, īsziņas, viesabonēšana un numerācijas saglabāšanas pakalpojuma 
risinājums, līdz ar to nav atbalstāms, ka šī numerācija netiek dalīta atsevišķi fiksētajā un mobilajā 
elektronisko sakaru tīklā. 

 1.3. Noteikumu projektā Regulators precizē to, ka īsie numuri nav paredzēti izsaukumu 
veikšanai. Regulators konsultāciju dokumentā nav skaidrojis, kāds ir šāda precizējuma mērķis. 
Tālāk Noteikumu projekta 21.2. punktā norādīts, ka izsaukuma laikā, lietojot īsos numurus 
diapazonā 116XXX, nav atļauta reklāma, izklaides pakalpojumi, mārketings un tirdzniecība, 
izsaukuma lietošana turpmākiem tirdzniecības vai komercpakalpojumiem, kas norāda, ka 
atsevišķos gadījumos izsaukumi no īsajiem numuriem tomēr var tikt veikti. Praksē izsaukumi no 
īsajiem numuriem tiek veikti. 

Lūdzam atteikties no īso numuru izmantošanas mērķa sašaurināšanas, neizvērtējot tā 
pamatojumu un lietderīgumu. 
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1.4. LMT iebilst pret 1.4.; 6. punkta iekļaušanu Noteikumu projektā, jo konceptuāli neatbalsta 
numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā. LMT apsvērumi izklāstīti tālāk vēstules 
tekstā par otru Noteikumu projektu. 
  
2. Par Noteikumu projektu “Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā”, 
LMT sniedz sekojošu savu viedokli. 
  
LMT jau iepriekš un arī šoreiz konceptuāli iebilst pret šo Noteikumu projektu kopumā. 

Iebilstam pret administratīvā sloga palielināšanu elektronisko sakaru nozarē attiecībā uz 
noteiktiem numuriem vai īsajiem kodiem. Pirmkārt, nevienā spēkā esošajā politikas plānošanas 
dokumentā (piemēram, Elektronisko Sakaru nozares attīstības plānā vai Digitālās transformācijas 
pamatnostādnēs) nav identificētas problēmas, kas saistītas ar nepieciešamību mainīt 
numerācijas resursu piešķiršanas kārtību. Otrkārt, pārlūkojot pēdējo septiņu gadu VARAM 
Numerācijas resursu izmantošanas koordinācijas darba grupu protokolus, LMT nekonstatē, ka 
kāda no pusēm būtu aktualizējusi nepieciešamību numerācijas resursus piešķirt konkursa vai 
izsoles kārtībā, lai gan tādu iespēju pieļāva iepriekšējais Elektronisko sakaru likums un pieļauj 
spēkā esošā Elektronisko sakaru likuma 63.panta otrā un trešā daļa. Treškārt, ne faktiskā 
situācija, ne numerācijas resursu trūkums, ne arī Eiropas Elektronisko sakaru kodekss nenosaka 
dalībvalstu pienākumu ieviest noteiktu numuru vai īso kodu piešķiršanu konkursa vai izsoles 
kārtībā. Kodeksa 94.panta 4.daļa paredz, ka – ja pēc apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm 
valsts regulatīvās iestādes ir konstatējušas, ka tiesības lietot numerācijas resursus ar sevišķu 
ekonomisko vērtību ir jāpiešķir, organizējot konkursu vai atlases procedūras, tad organizējama 
attiecīga atlases procedūra. Tā kā Latvijā nav identificētas Elektronisko sakaru kodeksā 
uzskaitītās problēmas, Nacionālā numerācijas plānā nav nepieciešams iekļaut procedūras 
noteiktu numuru vai kodu piešķiršanai izsoles vai konkursa kārtībā. Ceturtkārt, Elektronisko 
sakaru likuma likumprojekta anotācijā norādīts, ka likumprojektā nav paredzēts papildu 
administratīvā sloga vai papildus iekasējumu noteikšana no elektronisko sakaru nozares. Līdz ar 
to Satiksmes ministrija kā nozares politikas veidotājs nav plānojusi ieviest nozarei jaunus 
maksājumus vai citu slogu, kas saistīti ar numerācijas resursu piešķiršanu. LMT uzskata, ka nav 
objektīvu apsvērumu, lai mainītu līdz šim korekti darbojošos numuru piešķiršanas kārtību. 

Prezidents 

  

Valdes priekšsēdētājs                                                                                 Juris Binde 

  

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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https://likumi.lv/ta/id/96611#p47

