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Par Nacionālo numerācijas plānu  

un noteikumu projektiem 

 

Latvijas Telekomunikāciju asociācija (turpmāk – LTA) ir izskatījusi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2022. gada 4. augusta konsultāciju 

dokumentu “Par noteikumu projektiem “Nacionālais numerācijas plāns” (turpmāk – Noteikumi 

Nr.1) un “Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.2)” un sniedz komentārus par šiem dokumentiem: 

Noteikumi Nr.1 

1. LTA piedāvā saglabāt šobrīd spēkā esošo IoT/M2M numuru dalījumu izmantošanai 

mobilajos un fiksētajos elektronisko sakaru tīklos, kā tas ir paredzēts esošā Nacionālajā 

numerācijas plānā.  

2. LTA uzskata, ka nepieciešams papildināt 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktus ar vārdiem 

“Numurs nav paredzēts izsaukumu veikšanai.” 

LTA atbalsta Regulatora priekšlikumu 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 nav saprotams, kāpēc 

šāds ierobežojums netika piemērots pakalpojumu numuriem. Šādi ierobežojumi eksistē 

starptautiskajā praksē ar mērķi aizsargāt lietotāju no atzvana uz pakalpojumu numuriem. 

Atzvanu uz pakalpojumu numuriem bieži izmanto krāpniecības nolūkos.   

3. LTA piedāvā precizēt 2.8. apakšpunktu, nosakot, ka eksteritoriāla izmantošana paredz arī 

numuru piešķiršanu galalietotājiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas. 

4. LTA piedāvā izteikt 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“IoT/M2M numurs valsts robežās – 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 
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automatizētu datu un informācijas pārraidi, izmantojot jebkāda veida sakaru kanālu, tai 

skaitā vadu vai bezvadu, nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā elektronisko sakaru 

tīklā, kā arī viesabonēšanā numuru diapazoniem, kas paredzēti izmantošanai mobilajā 

elektronisko sakaru tīklā;” 

Nepieciešams precizēt 2.9. apakšpunktu, nosakot, ka tiem IoT/M2M numuru diapazoniem, 

kas paredzēti izmantošanai mobilajā elektronisko sakaru tīklā, ir atļauta arī viesabonēšana. 

5. Lai skaidri noteiktu, kādā gadījumā lietošanas tiesības uz īso kodu piešķiramas izsoles 

kārtībā, LTA piedāvā precizēt 6. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“6. Regulators numerācijas lietošanas tiesības uz īsajiem kodiem var piešķirt izsoles kārtībā, 

ja pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz vienu un to pašu īso kodu 

ir iesnieguši vismaz divi elektronisko sakaru komersanti. Izsoles kārtībā nevar iegūt 

numerācijas lietošanas tiesības uz īsajiem numuriem, par kuriem netiek maksāta ikgadējā 

valsts nodeva.” 

Kaut arī īso kodu ir ievērojami mazāk nekā, piemēram, publiskā fiksētā vai mobilā telefonu 

tīkla numuru, līdzšinējā prakse neliecina, ka tuvāko gadu laikā būtu paredzamas pēkšņas 

izmaiņas īso kodu pieprasījumā, kuru rezultātā varētu rasties īso kodu trūkums. Tāpat izsoles 

process jāvērtē no racionālā viedokļa, jo izsoles organizēšana un dalība izsolē gan 

Regulatoram, gan elektronisko sakaru komersantiem ir saistīta ar izdevumiem, kas var būt 

līdzīgi vai pat pārsniegt izsoles objekta vērtību. Pastāvot šādiem apstākļiem, administratīva 

iejaukšanas esošajā numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas procesā nav nepieciešama un 

var būt pat kaitīga. 

6. LTA vērš uzmanību, ka Elektronisko sakaru likuma (turpmāk – ESL) 1. panta pirmās daļas 

34. punkts nosaka, ka “nacionālais numerācijas plāns – saskaņā ar Eiropas Savienības 

nacionālās numerācijas izmantošanas prasībām un starptautiskajām rekomendācijām 

izstrādāts Latvijas Republikas numerācijas plāns”, taču Konsultāciju dokumentā nav minēts, 

kādām starptautiskajām rekomendācijām atbilst Noteikumi Nr.1. Lūdzam papildināt 

Noteikumus Nr.1 ar atsauci uz starptautiskajām rekomendācijām. LTA uzskata, ka 

konsultācijas dokumentā vajadzēja atsaukties vismaz uz ITU-T Rekomendācijām E.1641  un 

E.2122 , kā arī uz CEPT/ECC Rekomendācijām CEPT ECC Recommendation (15) 023  un  

CEPT ECC Recommendation (17) 044 . 

 
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-REC-

E.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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7. Konsultāciju dokumenta 1.3. apakšpunkts un Noteikumu Nr.1 37. punkts nosaka, ka ”izejošā 

numura aizvietošana ar īsajiem numuriem 110, 112, 113, 114 un 115 ir atļauta, tikai veicot 

izsaukumu jeb atzvanu uz galalietotāja numuru, ja galalietotājs ir zvanījis uz speciālajiem 

dienestiem”. LTA vērš uzmanību, ka šāda darbība ir pretrunā ESL 1. panta pirmās daļas 39. 

apakšpunkta b) daļai, jo ESL neparedz izņēmumus attiecībā uz izejoša numura aizvietošanu. 

Ja Regulators uzskata, ka pie zināmiem nosacījumiem izejošā numura aizvietošana ir atļauta, 

LTA eksperti uzskata, ka Noteikumu Nr.1 37. punkts neatbilst ESL 60. panta deleģējumam, 

jo izejošais numurs nepiedalās izsaukuma maršrutēšanā, kā arī numura sastādīšanas 

procedūrā. LTA piedāvā 37. punktu izslēgt no Noteikumiem Nr.1. 

Noteikumi Nr.2 

8. LTA vērš uzmanību, ka Noteikumu projekts Nr.2 izstrādāts pamatojoties uz ESL 63.panta 

otrās daļas deleģējumu, kas paredz gan konkursu gan izsoli.  

LTA uzskata, ka nav nepieciešams precizēt Noteikuma projekta Nr.2 tekstu attiecībā uz 

izsoli bet uzskata, ka Noteikumu projektu vajag papildināt ar konkursa nosacījumiem vai 

izstrādāt atsevišķu noteikumu projektu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu 

konkursa kārtībā. 

9. Uzskatām, ka no 3. punkta  nepieciešams izslēgt vārdus “vai pēc Regulatora iniciatīvas” un 

izteikt to šādā redakcijā: 

“3. Regulatora padome pēc komersanta pieprasījuma, kas ir saņemts trīs dienu laikā pēc tam, 

kad Regulators savā tīmekļvietnē ir publicējis informāciju par īsajiem kodiem, ar atsevišķu 

lēmumu izsludina izsoli par konkrētu numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles 

kārtībā (turpmāk – izsludināšanas lēmums).”  

LTA ekspertu vārdā, 

 

Izpilddirektors     Dr.sc.ing. Jānis Lelis 
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