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07.07.2021.  Nr. 2.36-02/31  

Par numerācijas lietošanas 

tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “CSC TELECOM” 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 

16.jūnijā saņēma un izvērtēja elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “CSC TELECOM”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003611196, juridiskā adrese: 

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – SIA “CSC TELECOM”), 2021.gada 16.jūnija 

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

 

Regulators konstatē un secina 
 

1. Pieprasījumā SIA “CSC TELECOM” lūdz piešķirt numerācijas lietošanas tiesības uz vienu 

īso numuru “116123” Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu ar 

sociālo vērtību sniegšanai (turpmāk – īsais numurs “116123”). 

 

2. Pieprasījumā SIA “CSC TELECOM” informē, ka pieprasītās numerācijas lietošanas 

tiesības ir nepieciešamas, lai SIA “CSC TELECOM” varētu sniegt elektronisko sakaru  

pakalpojumus, izmantojot īso numuru “116123”. 
 

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.367 “Nacionālais 

numerācijas plāns” (turpmāk – Nacionālais numerācijas plāns) 21.1.apakšpunktu īsos 

numurus, kuri sākas ar “116” sešu ciparu formātā (116XXX), lieto, sniedzot Eiropas 

Savienības elektronisko sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību, izņemot 

numuru “116112”, kuru nelieto un kura numerācijas lietošanas tiesības nepiešķir nevienam 

elektronisko sakaru komersantam. 
 

4. Ievērojot Nacionālā numerācijas plāna 21.3.apakšpunktu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicējusi1 to numuru 

sarakstu, kuri rezervēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību, kā arī to 

lietošanas nosacījumus atbilstoši šiem noteikumiem. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija nodrošina, lai ministrijas tīmekļvietnē2 tiktu uzturēta informācija, kurā 

norādīti 116XXX sērijas numuri un ar tiem saistītie pieejamie pakalpojumi. 

 
1 “Latvijas Vēstnesis”, 2010, 49.nr. https://www.vestnesis.lv/ta/id/207182  
2 https://www.varam.gov.lv/lv/seszimju-numuri-116xxx-socialas-nozimes-pakalpojumiem  

https://www.vestnesis.lv/ta/id/207182
https://www.varam.gov.lv/lv/seszimju-numuri-116xxx-socialas-nozimes-pakalpojumiem
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5. 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) 18.punktu Regulators, pēc tam, kad Vides aizsardzības un 

reģionālas attīstības ministrija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicējusi to 

numuru sarakstu, kuri rezervēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību, kā arī to 

lietošanas nosacījumus atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, piešķir numerācijas 

lietošanas tiesības uz īsajiem numuriem 116XXX. 

 

6. Atbilstoši Nacionālā numerācijas plāna 21.4.apakšpunktam un 1.pielikuma 3.tabulas 

5.punktam, Veselības ministrija pieņem lēmumu par īsā numura “116123” pakalpojuma 

sniedzēju un ir atbildīgā iestāde par tā izmantošanu. Savukārt, ievērojot Nacionālā 

numerācijas plāna 21.8.apakšpunktā noteikto, pieprasot numerācijas lietošanas tiesības uz 

īso numuru “116123”, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam ir pienākums 

vispārējā kārtībā iesniegt Regulatorā atbildīgās iestādes lēmumu par īsā numura “116123” 

pakalpojuma sniedzēja izvēli un pakalpojuma sniedzēja iesniegumu par operatora izvēli.  

 

7. Regulatorā 2021.gada 6.jūlijā ir saņemts: 

7.1. 2021.gada 28.jūnija līgums, kas noslēgts starp Nacionālo veselības dienestu un 

biedrību “Skalbes”, vienotais reģistrācijas numurs: 40008017804, juridiskā adrese: 

Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001 (turpmāk – biedrība “Skalbes”), par vienotas 

psihoemocionālā atbalsta tālruņa līnijas izveidi, izmantojot īso numuru “116123”’; 

7.2. 2021.gada 30.jūnija līgums Nr.AC-300621-01, kas noslēgts starp SIA “CSC 

TELECOM” un biedrību “Skalbes” par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.  

 

8. 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. 

 

9. Ņemot vērā, ka Pieprasījums iesniegts, ievērojot Noteikumu 2.punkta un Nacionālā 

numerācijas plāna 21.8.apakšpunkta prasības, un atbilstoši Regulatora rīcībā esošai 

informācijai attiecībā uz SIA “CSC TELECOM” nepastāv neviens no Noteikumu 22. un 

22.1punktā noteiktajiem nosacījumiem, Pieprasījums ir apmierināms un SIA “CSC 

TELECOM” elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai ir piešķiramas numerācijas 

lietošanas tiesības uz Pieprasījumā norādīto numerāciju. 

 

10. Regulators nevar piešķirt SIA “CSC TELECOM” numerācijas lietošanas tiesības uz īso 

numuru “116123” no 2021.gada 1.jūlija, jo informācija saskaņā ar Nacionālā numerācijas 

plāna 21.8.apakšpunktā noteikto ir iesniegta 2021.gada 6.jūlijā. Līdz ar to numerācijas 

lietošanas tiesības uz īso numuru “116123” piešķiramas nākamajā dienā pēc šā lēmuma 

pieņemšanas. 

 

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

noteikumu Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” 18. un 21.punktu,  1.pielikuma 2.tabulas 

13.punktu, Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmuma Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas 

lietošanas tiesībām” 2., 7.1, 7.2 un 18.punktu, 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, 
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Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta 

pirmo daļu un 70.panta trešo daļu,  

  

            nolemju:  

piešķirt no 2021.gada 8.jūlija SIA “CSC TELECOM” numerācijas lietošanas tiesības uz 

vienu īso numuru “116123” Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu 

ar sociālo vērtību 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. 

Priekšsēdētāja A. Ozola 
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