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16.07.2020.   Nr. 95  

  (prot. Nr.30, 4.p) 

Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Telegrupa Baltijā” 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 

1.jūlijā saņēma un izvērtēja elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Telegrupa Baltijā”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003284868, juridiskā adrese: Cēsu iela 

31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – SIA “Telegrupa Baltijā”), 2020.gada 1.jūlija pieprasījumu 

par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Pieprasījums). 

 

Regulators konstatē 

 

1. Pieprasījumā SIA “Telegrupa Baltijā” lūdz piešķirt numerācijas lietošanas tiesības uz īso 

numuru “8555” operatoru pakalpojumu sniegšanai. 

 

2. Pieprasījumā SIA “Telegrupa Baltijā” informē, ka pieprasītās numerācijas lietošanas 

tiesības ir nepieciešamas, lai SIA “Telegrupa Baltijā” varētu nodrošināt galalietotājam 

elektronisko sakaru pakalpojumus. 

 

3. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un Regulatora 2015.gada 

3.decembra lēmuma Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” (turpmāk – 

Noteikumi) 16.2.apakšpunktu Regulators piešķir elektronisko sakaru komersantam 

numerācijas lietošanas tiesības uz īso numuru operatoru pakalpojumu sniegšanai. 

 

4. Saskaņā ar Noteikumu 7.1punktu Regulators, izskatot pieprasījumu par numerācijas 

lietošanas tiesību piešķiršanu, izvērtē, vai attiecībā uz elektronisko sakaru komersantu 

pastāv kāds no Noteikumu 22. un 22.1punktā noteiktajiem nosacījumiem. 

 

5. SIA “Telegrupa Baltijā” pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties 

Regulatora padomes sēdē, kurš Regulatora padomes sēdē nepiedalījās. 
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   Regulators secina 

 

1. Regulators ar 2015.gada 6.augusta lēmumu Nr.116 “Par pienākumu noteikšanu 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Telegrupa Baltijā”” ir konstatējis nepareizu 

numerācijas izmantošanu SIA “Telegrupa Baltijā” darbībā. Saskaņā ar Elektronisko 

sakaru likuma 9.panta pirmās daļas 16. un 17.punktu, kā arī Noteikumu 22.3.apakšpunktu 

Regulatoram ir tiesības atteikt piešķirt numerācijas lietošanas tiesības, ja elektronisko 

sakaru komersanta darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot 

numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu. Ņemot vērā minēto, Regulatoram ir 

jāizvērtē, vai piešķirt SIA “Telegrupa Baltijā” numerācijas lietošanas tiesības uz 

Pieprasījumā norādīto numerāciju. Saskaņā ar Noteikumu 7.31.apakšpunktu Regulators 

Pieprasījumu izskata Regulatora padomes sēdē. 

 

2. Ņemot vērā, ka Pieprasījums iesniegts, ievērojot Noteikumu 2.punkta prasības, 

Administratīvā procesa likuma 6.pantā noteikto vienlīdzības principu, kā arī izvērtējot 

Regulatora 2018.gada 16.novembra lēmuma Nr.129 “Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Telegrupa Baltijā”” secinājumu daļas 3. un 4.punktā 

norādītos apstākļus, Pieprasījums ir apmierināms un SIA “Telegrupa Baltijā” elektronisko 

sakaru pakalpojumu nodrošināšanai ir piešķiramas numerācijas lietošanas tiesības uz 

Pieprasījumā norādīto numerāciju. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 

noteikumu Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” 18.punktu, 20.5.apakšpunktu, 1.pielikuma 

2.tabulas 27.punktu, Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmuma Nr.1/18 “Noteikumi par 

numerācijas lietošanas tiesībām” 2. un 7.1punktu, 7.31.apakšpunktu, 16.2.apakšpunktu, 

22.3.apakšpunktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2., 5. un 6.punktu, 

8.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 16. un 17.punktu, 47.panta pirmo daļu un trešās daļas 

2.punktu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta pirmo daļu, 9.panta 

pirmās daļas 9.punktu un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 6., 7. un 13.pantu, 55.panta 

1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta trešo daļu,  

  

padome nolemj: 

 

piešķirt no 2020.gada 17.jūlija SIA “Telegrupa Baltijā” numerācijas lietošanas tiesības 

uz īso numuru “8555” operatoru pakalpojumu sniegšanai. 

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


