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Par pārrakstīšanās kļūdu labošanu 

2021.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.2.36-02/18 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), pamatojoties 

uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 9.panta otro daļu, atbilstīgi Elektronisko sakaru likumā noteiktajai kompetencei 

patstāvīgi pieņem lēmumus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem. 

 

Regulators konstatē un secina 

 

Regulators 2021.gada 19.martā saņēma elektronisko sakaru komersanta akciju 

sabiedrības “Latvenergo”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: 

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 (turpmāk – AS “Latvenergo”), 2021.gada 19.marta 

pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu (turpmāk – Pieprasījums).  

Ar Regulatora 2021.gada 9.aprīļa lēmuma Nr.2.36-02/18 “Par numerācijas lietošanas 

tiesībām akciju sabiedrībai “Latvenergo”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltcom”, 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BITE Latvija”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CSC 

TELECOM”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons”, sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Tet” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”” lemjošās daļas: 

1) 1.punktu no 2021.gada 1.jūnija AS “Latvenergo” anulētas numerācijas lietošanas 

tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos “67729000 

– 67723999” un “67729400 – 67724999”; 

2) 2.2.apakšpunktu no 2021.gada 1.jūnija atcelts Regulatora 2007.gada 12.decembra 

lēmuma Nr.588 “Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju sabiedrībai “Latvenergo”” 

lemjošās daļas 22.punkts daļā par numerācijas lietošanas tiesībām uz publiskā fiksētā 

telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos “67729000 – 67723999” un “67729400 

– 67724999”. 

Regulators konstatē, ka Pieprasījumā AS “Latvenergo” lūdz anulēt numerācijas 

lietošanas tiesības uz 500 publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos 

“67729000 – 67729399” un “67729400 – 67729499”. 

Saskaņā ar Regulatora 2007.gada 12.decembra lēmuma Nr.588 “Par numerācijas 

lietošanas tiesībām akciju sabiedrībai “Latvenergo”” lemjošās daļas 21.punktu Regulators ir 

pagarinājis AS “Latvenergo” numerācijas lietošanas tiesību termiņu uz publiskā fiksētā 

telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos “67729000 – 67729399” un “67729400 – 

67729499”. 
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Atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” numerācijas datubāzē1 

pieejamai informācijai AS “Latvenergo” izmanto Pieprasījumā norādītos publiskā fiksētā 

telefonu tīkla numurus numerācijas diapazonos “67729000 – 67729399” un “67729400 – 

67729499”. 

Ievērojot minēto, secināms, ka Regulatora 2021.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.2.36-02/18 

ir ieviesušās pārrakstīšanās kļūdas. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu iestāde jebkurā laikā 

administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina 

kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. 

Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, likuma 

“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa 

likuma 72.panta pirmo daļu,  

          nolemju:  

labot pārrakstīšanās kļūdas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 

9.aprīļa lēmumā Nr.2.36-02/18 “Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju sabiedrībai 

“Latvenergo”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltcom”, sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “BITE Latvija”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM”, sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons”,  sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tet” 

un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2””, aizstājot: 

1. konstatējošās un secinošās daļas: 

1.1. 1.1.apakšpunktā numerācijas diapazonu “67729000 – 67723999” ar numerācijas 

diapazonu “67729000 – 67729399”; 

1.2. 1.2.apakšpunktā numerācijas diapazonu “67729400 – 67724999” ar numerācijas 

diapazonu “67729400 – 67729499”; 

2. lemjošās daļas: 

2.1. 1.punktā un 2.2.apakšpunktā numerācijas diapazonu “67729000 – 67723999” ar 

numerācijas diapazonu “67729000 – 67729399” un numerācijas diapazonu 

“67729400 – 67724999” ar numerācijas diapazonu “67729400 – 67729499”; 

2.2. 2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu “22.punktu” ar skaitli un vārdu “21.punktu”; 

2.3. 3.punktā numerācijas diapazonu “67729400 – 67724999” ar numerācijas diapazonu 

“67729400 – 67729499”. 

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. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
1 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. 


