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Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2022.gada 
5.septembra lēmumā Nr.2.36-02/49 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), pamatojoties 
uz Elektronisko sakaru likuma 9.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 
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 
16.augustā saņēma un izvērtēja elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Tet”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 
105, Rīga, LV-1011 (turpmāk – SIA “Tet”), 2022.gada 11.jūlija pieprasījumu Nr.TET-K-22-
5834 par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu (turpmāk – Pieprasījums). 

SIA “Tet” Pieprasījumā lūdza anulēt numerācijas lietošanas tiesības uz 2300 publiskā 
fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos “63086200 – 63086299”, “63154800 
– 63154899”, “63255000 – 63255099”, “63453100 – 63453199”, “63453200 – 63453299”, 
“63945600 – 63945699”, “63946700 – 63946799”, “64030800 – 64030899”, “64132500 – 
64132599”, “64329100 – 64329199”, “64546000 – 64546099”, “64728400 – 64728499”, 
“64828000 – 64828099”, “64829700 – 64829799”, “65129400 – 65129499”, “65263000 – 
65263099”, “65700300 – 65700399”, “67078300 – 67078399”, “67102100 – 67102199”, 
“67387000 – 67387099”, “67506700 – 67506799”, “67559000 – 67559099” un “67811000 – 
67811099”. 

Regulators konstatē, ka Regulators ir anulējis SIA “Tet” numerācijas lietošanas tiesības 
uz 2800 publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos “63086200 – 
63086299”, “63154800 – 63154899”, “63255000 – 63255099”, “63453100 – 63453199”, 
“63453200 – 63453299”, “63945600 – 63945699”, “63946700 – 63946799”, “64030800 – 
64030899”, “64132500 – 64132599”, “64329100 – 64329199”, “64546000 – 64546099”, 
“64728400 – 64728499”, “64828000 – 64828099”, “64829700 – 64829799”, “65129400 – 
65129499”, “65263000 – 65263099”, “65700300 – 65700399”, “67078300 – 67078399”, 
“67102100 – 67102199”, “67387000 – 67387099”, “67506700 – 67506799”, “67559000 – 
67559099” un “67811000 – 67811099”. 
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Ievērojot minēto, secināms, ka Regulatora 2022.gada 5.septembra lēmumā 
Nr.2.36-02/49 ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda. 

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 9.panta otro daļu, likuma 
“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, 
 nolemju: 

labot pārrakstīšanās kļūdu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 
5.septembra lēmumā Nr.2.36-02/49 “Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Tet”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CSC Telecom”, SIA “DATU 
TEHNOLOĢIJU GRUPA”, “Latvijas Mobilais Telefons” SIA un Sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “MWTV””, aizstājot lemjošās daļas 1.punktā skaitli “2800” ar skaitli “2300”. 

 
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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