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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

 

Rīgā,                                                                                             Datums skatāms laika zīmogā 

Nr.2-1.1/80 

 

Par noteikumu projektiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tele2”, tālāk tekstā – Tele2, ir iepazinusies ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas, tālāk tekstā – Regulators, 2022. gada 4. augusta 

konsultāciju dokumentu “Par noteikumu projektiem “Nacionālais numerācijas plāns”, tālāk 

tekstā – Noteikumi Nr.1, un “Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles 

kārtībā”, tālāk tekstā – Noteikumi Nr.2”. Tele2 vēlas sniegt šādus komentārus par noteikumu 

projektiem: 

Noteikumi Nr.1 

1. Tele2 lūdz precizēt 1. tabulu, saglabājot šobrīd spēkā esošo IoT/M2M numuru dalījumu 

izmantošanai mobilajos un fiksētajos elektronisko sakaru tīklos, par kuru pirms IoT/M2M 

numuru ieviešanas bija vienojusies Numerācijas resursu koordinācijas darba grupa. 

2. Tele2 lūdz precizēt 2.8. apakšpunktu, nosakot, ka eksteritoriāla izmantošana paredz arī 

numuru piešķiršanu galalietotājiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Lūdzam izteikt 

2.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“IoT/M2M numurs eksteritoriāli – numurs, ko lieto mašīnas-mašīnas sakaru (M2M jeb 

Machine to Machine communications, ar ko šeit saprot arī lietu internetu IoT jeb Internet of 

Things, turpmāk abi kopā – IoT/M2M) 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 Eiropas Ekonomikas zonas 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā un Latvijas Republikas teritorijas publiskajā elektronisko 

sakaru tīklā ar iespēju izmantot arī viesabonēšanā, kā arī piešķiršanai galalietotājiem ārpus 

Latvijas Republikas teritorijas;” 

3. Tele2 lūdz precizēt 2.9. apakšpunktu, nosakot, ka IoT/M2M numuru diapazoniem 

izmantošanai mobilajā elektronisko sakaru tīklā paredzēta viesabonēšana. Lūdzam 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 

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;” 
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Pamatojoties uz šīs vēstules 1., 2. un 3. punktā minētajiem argumentiem, lūdzam izteikt 

1. tabulu šādā redakcijā: 

“1. tabula 

Numuri 

Nr. 

p.k. 

Numerācijas indekss Lietošanas mērķis 

1. 6XXXXXXX Galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā 

elektronisko sakaru tīklā. Tehniskām vajadzībām publiskajā 

fiksētajā elektronisko sakaru tīklā 

2. 2XXXXXXX Galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā mobilajā 

elektronisko sakaru tīklā. Tehniskām vajadzībām publiskajā 

mobilajā elektronisko sakaru tīklā 

3. 80XXXXXX Bezmaksas izsaukuma pakalpojumiem 

4. 81XXXXXX Dalītās samaksas pakalpojumiem 

5. 90XXXXXX Papildu samaksas pakalpojumiem 

6. 78XXXXXX Citu veidu pakalpojumiem 

7. 300 00X XXX XXX valsts robežās 

eksteritoriāli  

8. 70 XXX XXX* valsts robežās un viesabonēšanā 

9. 71 XXX XXX* valsts robežās un viesabonēšanā 

10. 72 XXX XXX valsts robežās 

11. 73 XXX XXX** valsts robežās 

12. 74 XXX XXX** valsts robežās 

 

Piezīmes 

1. * Diapazons izmantošanai tikai mobilajā elektronisko sakaru tīklā. 

2. ** Diapazons izmantošanai tikai fiksētajā elektronisko sakaru tīklā.” 
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4. Lai noteiktu, kādā gadījumā lietošanas tiesības uz īso kodu piešķiramas izsoles kārtībā, Tele2 

lūdz precizēt 6. punktu, izsakot 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. 

Noteikumi Nr.2 

5. Pamatojoties uz šīs vēstules 4. punktā minētajiem argumentiem, lūdzam no Noteikumu Nr.2 

3. punkta dzēst vārdus “vai pēc Regulatora iniciatīvas” un izteikt 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).” 

 

 

Ar cieņu 

 

Aigars Evertovskis 

SIA “Tele2” valdes loceklis 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 
Jurģis Lauks, jurgis.lauks@tele2.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


