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23.04.2020.  Nr.2.36-02/16 

Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Tet” 

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

15.aprīlī saņēma un izvērtēja elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Tet”1, vienotais reģistrācijas numurs: 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu 

iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – SIA “Tet”), 2020.gada 14.aprīļa pieprasījumu par 

numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu (turpmāk – Pieprasījums).  

 

Regulators konstatē un secina 

 

1. Pieprasījumā SIA “Tet” lūdz no tuvākā iespējamā datuma anulēt numerācijas lietošanas 

tiesības uz: 

1.1. 1700 bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem numerācijas diapazonos 

“80800100 - 80800999” un “80808100 - 80808899” (turpmāk – Numuri Nr.1); 

1.2. 3430 papildu samaksas pakalpojuma numuriem numerācijas diapazonos “90006010 - 

90006039”, “90006120 - 90006129”, “90006150 - 90006159”, “90006190 - 

90006199”, “90006230 - 90006239”, “90006270 - 90006279”, “90006370 - 

90006379”, “90006400 - 90006479”, “90006490 - 90006549”, “90006570 - 

90006579”, “90006590 - 90006609”, “90006620 - 90006659”, “90006690 - 

90006699”, “90006710 - 90006759”, “90006790 - 90006819”, “90006830 - 

90006839”, “90006850 - 90006859”, “90006920 - 90006949”, “90500000 - 

90501099”, “90501700 - 90502499”, “90502600 - 90502999”, “90900100 - 

90900199”, “90906100 - 90906109”, “90906140 - 90906149”, “90906200 - 

90906259”, “90906270 - 90906279”, “90906290 - 90906329”, “90906340 - 

90906359”, “90906370 - 90906379”, “90906390 - 90906459”, “90906470 - 

90906479”, “90906490 - 90906539”, “90906570 - 90906579”, “90906590 - 

90906599”, “90906610 - 90906659”, “90906670 - 90906679”, “90906690 - 

90906729”, “90906740 - 90906759”, “90906770 - 90906779”, “90906790 - 

90906859”, “90906870 - 90906879”, “90906890 - 90906939”, “90906970 - 

90906979” un “90906990 - 90906999” (turpmāk – Numuri Nr.2). 

 
1 Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju 2019.gada 1.aprīlī sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Lattelecom” mainīts nosaukums pret sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”. 
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2. Pieprasījumā SIA “Tet” norāda, ka Numuri Nr.1 un Numuri Nr.2 netiek izmantoti un nav 

piešķirti lietošanā galalietotājiem. 

 

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” 31.1. un 

31.3.apakšpunktu Regulators pēc elektronisko sakaru komersanta pieprasījuma anulē 

elektronisko sakaru komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz: 

3.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru; 

3.2. papildu samaksas pakalpojuma numuru. 

 

4. Regulators ar 2009.gada 7.decembra lēmuma Nr.399 “Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”” lemjošās daļas 27. un 29.punktu ir 

pagarinājis SIA “Tet” numerācijas lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1 un 

Numuriem Nr.2. 

 

5. Regulators ar 2019.gada 21.marta lēmuma Nr.73 “Par specifiskiem numerācijas lietošanas 

tiesību nosacījumiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”” lemjošās daļas 

1.2.1. un 1.2.2.apakšpunktu ir noteicis SIA “Tet” specifiskus numerācijas lietošanas tiesību 

nosacījumus – prasības attiecībā uz Numuru Nr.1 un Numuru Nr.2 efektīvu izmantošanu. 

 

6. Saskaņā ar valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” numerācijas datubāzē2 pieejamo 

informāciju un Pieprasījumā norādīto šā lēmuma pieņemšanas brīdī Numuri Nr.1 un 

Numuri Nr.2 netiek izmantoti. 

 

7. Ņemot vērā, ka Pieprasījums iesniegts, ievērojot Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmuma 

Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” 2.punkta prasības, un atbilstoši 

Regulatora rīcībā esošai informācijai numerācijas lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1 un 

Numuriem Nr.2 netiek izmantotas, Pieprasījums ir apmierināms un SIA “Tet” numerācijas 

lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1 un Numuriem Nr.2 ir anulējamas. 

 

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

noteikumu Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” 7.2., 8.3., 9.1. un 9.3.apakšpunktu, 14. un 

16.punktu, 1.pielikuma 1.tabulas 3. un 5.punktu, Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmuma 

Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” 2.punktu, 31.1. un 31.3.apakšpunktu 

un 34.2punktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 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 55.panta 

1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu un 70.panta trešo daļu, 

 

nolemju: 

 

1. anulēt no 2020.gada 24.aprīļa SIA “Tet” numerācijas lietošanas tiesības uz: 

1.1. 1700 bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem numerācijas diapazonos 

“80800100 - 80800999” un “80808100 - 80808899”; 

1.2. 3430 papildu samaksas pakalpojuma numuriem numerācijas diapazonos “90006010 - 

90006039”, “90006120 - 90006129”, “90006150 - 90006159”, “90006190 - 

90006199”, “90006230 - 90006239”, “90006270 - 90006279”, “90006370 - 

90006379”, “90006400 - 90006479”, “90006490 - 90006549”, “90006570 - 

 
2 Elektronisko sakaru likuma 48.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” 

veido un uztur numerācijas datubāzi, kā arī nodrošina Regulatoram piekļuvi komercdarbībai paredzētajai 

numerācijas datubāzei Regulatora funkciju izpildei nepieciešamajā apjomā. 
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90006579”, “90006590 - 90006609”, “90006620 - 90006659”, “90006690 - 

90006699”, “90006710 - 90006759”, “90006790 - 90006819”, “90006830 - 

90006839”, “90006850 - 90006859”, “90006920 - 90006949”, “90500000 - 

90501099”, “90501700 - 90502499”, “90502600 - 90502999”, “90900100 - 

90900199”, “90906100 - 90906109”, “90906140 - 90906149”, “90906200 - 

90906259”, “90906270 - 90906279”, “90906290 - 90906329”, “90906340 - 

90906359”, “90906370 - 90906379”, “90906390 - 90906459”, “90906470 - 

90906479”, “90906490 - 90906539”, “90906570 - 90906579”, “90906590 - 

90906599”, “90906610 - 90906659”, “90906670 - 90906679”, “90906690 - 

90906729”, “90906740 - 90906759”, “90906770 - 90906779”, “90906790 - 

90906859”, “90906870 - 90906879”, “90906890 - 90906939”, “90906970 - 

90906979” un “90906990 - 90906999”; 

 

2. atcelt no 2020.gada 24.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 

7.decembra lēmuma Nr.399 “Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Lattelecom”” lemjošās daļas: 

2.1. 27.punktu daļā par numerācijas lietošanas tiesībām uz bezmaksas izsaukuma 

pakalpojuma numuriem numerācijas diapazonā “80800100 - 80800999” un 

“80808100 - 80808899”; 

2.2. 29.punktu daļā par numerācijas lietošanas tiesībām uz papildu samaksas pakalpojuma 

numuriem numerācijas diapazonos “90006010 - 90006039”, “90006120 - 90006129”, 

“90006150 - 90006159”, “90006190 - 90006199”, “90006230 - 90006239”, 

“90006270 - 90006279”, “90006370 - 90006379”, “90006400 - 90006479”, 

“90006490 - 90006549”, “90006570 - 90006579”, “90006590 - 90006609”, 

“90006620 - 90006659”, “90006690 - 90006699”, “90006710 - 90006759”, 

“90006790 - 90006819”, “90006830 - 90006839”, “90006850 - 90006859”, 

“90006920 - 90006949”, “90500000 - 90501099”, “90501700 - 90502499”, 

“90502600 - 90502999”, “90900100 - 90900199”, “90906100 - 90906109”, 

“90906140 - 90906149”, “90906200 - 90906259”, “90906270 - 90906279”, 

“90906290 - 90906329”, “90906340 - 90906359”, “90906370 - 90906379”, 

“90906390 - 90906459”, “90906470 - 90906479”, “90906490 - 90906539”, 

“90906570 - 90906579”, “90906590 - 90906599”, “90906610 - 90906659”, 

“90906670 - 90906679”, “90906690 - 90906729”, “90906740 - 90906759”, 

“90906770 - 90906779”, “90906790 - 90906859”, “90906870 - 90906879”, 

“90906890 - 90906939”, “90906970 - 90906979” un “90906990 - 90906999”; 

 

3. atcelt no 2020.gada 24.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 

21.marta lēmuma Nr.73 “Par specifiskiem numerācijas lietošanas tiesību nosacījumiem 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”” lemjošās daļas: 

3.1. 1.2.1.apakšpunktu daļā par numerācijas lietošanas tiesības uz bezmaksas izsaukuma 

pakalpojuma numuriem numerācijas diapazonā “80800100 - 80800999” un 

“80808100 - 80808899”; 

3.2. 1.2.2.apakšpunktu daļā par numerācijas lietošanas tiesības uz papildu samaksas 

pakalpojuma numuriem numerācijas diapazonos “90006010 - 90006039”, “90006120 

- 90006129”, “90006150 - 90006159”, “90006190 - 90006199”, “90006230 - 

90006239”, “90006270 - 90006279”, “90006370 - 90006379”, “90006400 - 

90006479”, “90006490 - 90006549”, “90006570 - 90006579”, “90006590 - 

90006609”, “90006620 - 90006659”, “90006690 - 90006699”, “90006710 - 

90006759”, “90006790 - 90006819”, “90006830 - 90006839”, “90006850 - 

90006859”, “90006920 - 90006949”, “90500000 - 90501099”, “90501700 - 

90502499”, “90502600 - 90502999”, “90900100 - 90900199”, “90906100 - 

90906109”, “90906140 - 90906149”, “90906200 - 90906259”, “90906270 - 
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90906279”, “90906290 - 90906329”, “90906340 - 90906359”, “90906370 - 

90906379”, “90906390 - 90906459”, “90906470 - 90906479”, “90906490 - 

90906539”, “90906570 - 90906579”, “90906590 - 90906599”, “90906610 - 

90906659”, “90906670 - 90906679”, “90906690 - 90906729”, “90906740 - 

90906759”, “90906770 - 90906779”, “90906790 - 90906859”, “90906870 - 

90906879”, “90906890 - 90906939”, “90906970 - 90906979” un “90906990 - 

90906999”. 
 

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  

 


