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30.01.2023.  Nr. 2.36-02/5  

Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “Tet” un sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “CSC TELECOM” 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 17. 

un 18.janvārī saņēma un izvērtēja: 

1. elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet”1, reģistrācijas 

numurs: 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk 

– SIA “Tet”), 2023.gada 17.janvāra pieprasījumu Nr.TET-K-23-567 par numerācijas 

lietošanas tiesību anulēšanu (turpmāk – Pieprasījums Nr.1); 

2. elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CSC 

TELECOM”, reģistrācijas numurs: 40003611196, juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, 

Rīga, LV-1012 (turpmāk – SIA “CSC TELECOM”), 2023.gada 18.janvāra 

pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – 

Pieprasījums Nr.2); 

 

Regulators konstatē un secina 

 

1. Pieprasījumā Nr.1 SIA “Tet” lūdz no 2023.gada 31.janvāra anulēt numerācijas lietošanas 

tiesības uz 6900 publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos 

“67012000 – 67012999”, “67013500 – 67013599”, “67026000 – 67026399”, “67026600 

– 67026899”, “67037000 – 67037999”, “67043600 – 67043699”, “67105000 – 

67105999”, “67181000 – 67181999”, “67474000 – 67474999” un “67848000 – 

67848999” (turpmāk – Numuri Nr.1). 

 

2. Pieprasījumā Nr.1 SIA “Tet” norāda, ka Numuri Nr.1, izmantojot numura saglabāšanas 

pakalpojumu, pārvietoti uz SIA “CSC TELECOM” publisko elektronisko sakaru tīklu. 

 

3. Saskaņā ar Regulatora 2022.gada 18.augusta lēmuma Nr.1/10 “Numerācijas lietošanas 

tiesību noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 16.punktu Regulators anulē elektronisko 

sakaru komersanta numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla 

numuriem blokos pa 100 numuriem. 

 

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

atbildību “Lattelecom” mainīts nosaukums uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tet”. 



 

2 

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

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”” lemjošās daļas 20.punktu ir pagarinājis 

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

 

5. Pieprasījumā Nr.2 SIA “CSC TELECOM” lūdz piešķirt numerācijas lietošanas tiesības 

uz: 

5.1. Numuriem Nr.1 no 2023.gada 31.janvāra; 

5.2. 2000 publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem (turpmāk – Numuri Nr.2). 

 

6. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 63.panta otro daļu un Noteikumu 5.1.apakšpunktu 

Regulators piešķir elektronisko sakaru komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz 

publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem blokos pa 100 numuriem. 

 

7. Ņemot vērā, ka Pieprasījums Nr.1 un Pieprasījums Nr.2 iesniegts ievērojot Noteikumu 

2.punkta prasības, Pieprasījums Nr.1 un Pieprasījums Nr.2 ir apmierināms, anulējot 

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

TELECOM” piešķirot numerācijas lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1 un 

Numuriem Nr.2 elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2022.gada 27.septembra lēmuma 

Nr.1/33 “Nacionālais numerācijas plāns” 8.2.1.apakšpunktu, 1.pielikuma 1.tabulas 1.punktu, 

Regulatora 2022.gada 18.augusta lēmuma Nr.1/10 “Numerācijas lietošanas tiesību noteikumi” 

2.punktu, 5.1.apakšpunktu, 16.punktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 

7.punktu, 9.panta otro daļu, 63.panta otro daļu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu, Administratīvā 

procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 65.panta 

pirmo un trešo daļu, 66.panta pirmo daļu un 70.panta trešo daļu, 

 

            nolemju: 

 

1. anulēt no 2023.gada 31.janvāra SIA “Tet” numerācijas lietošanas tiesības uz 6900 

publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos “67012000 – 

67012999”, “67013500 – 67013599”, “67026000 – 67026399”, “67026600 – 67026899”, 

“67037000 – 67037999”, “67043600 – 67043699”, “67105000 – 67105999”, “67181000 

– 67181999”, “67474000 – 67474999” un “67848000 – 67848999”; 

 

2. atcelt no 2023.gada 31.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 

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

ierobežotu atbildību “Lattelecom”” lemjošās daļas 20.punktu daļā par numerācijas 

lietošanas tiesībām uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos 

“67012000 – 67012999”, “67013500 – 67013599”, “67026000 – 67026399”, “67026600 

– 67026899”, “67037000 – 67037999”, “67043600 – 67043699”, “67105000 – 

67105999”, “67181000 – 67181999”, “67474000 – 67474999” un “67848000 – 

67848999”; 

 

3. piešķirt no 2023.gada 31.janvāra SIA “CSC TELECOM” numerācijas lietošanas tiesības 

uz: 

3.1. 6900 publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonos “67012000 – 

67012999”, “67013500 – 67013599”, “67026000 – 67026399”, “67026600 – 

67026899”, “67037000 – 67037999”, “67043600 – 67043699”, “67105000 – 
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67105999”, “67181000 – 67181999”, “67474000 – 67474999” un “67848000 – 

67848999”; 

3.2. 2000 publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem numerācijas diapazonā “60607000 – 

60608999”. 

 

 

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 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  


