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13.03.2020.  Nr.2.36-02/6 

Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“IT GROUP” 

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 
 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IT GROUP”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003504193, juridiskā adrese: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073 (turpmāk – SIA “IT 

GROUP”), saskaņā ar Regulatora 2017.gada 30.novembra lēmuma Nr.1/32 “Noteikumi 

par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un 

pakalpojumu sarakstu” 8.punktu un 10.1.apakšpunktu 2020.gada 4.aprīlī tiks izslēgta no 

elektronisko sakaru komersantu saraksta1. 

 

2. Regulators ar 2008.gada 23.janvāra lēmuma Nr.23 “Par numerācijas lietošanas tiesībām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IT GROUP”” (turpmāk – Lēmums Nr.23) lemjošās 

daļas 6. un 7.punktu ir piešķīris SIA “IT GROUP” numerācijas lietošanas tiesības uz: 

2.1. vienu starptautisko signalizācijas punktu kodu “52522”; 

2.2. vienu nacionālo signalizācijas punktu kodu “05009” (turpmāk šā lēmuma 2.punktā 

norādītā numerācija – Kodi). 

 

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” (turpmāk – 

Noteikumi) 32.punktu un 33.1.apakšpunktu Regulators pēc savas iniciatīvas anulē 

elektronisko sakaru komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz 

identifikācijas kodu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem elektronisko sakaru komersants 

ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta. 

 

4. Ņemot vērā, ka SIA “IT GROUP” 2020.gada 4.aprīlī tiks izslēgta no elektronisko sakaru 

komersantu saraksta, saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un 

 
1 Regulatora 2020.gada 11.marta vēstule Nr.1-2.37/665.  
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Noteikumu 32.punktu un 33.1.apakšpunktu SIA “IT GROUP” numerācijas lietošanas 

tiesības uz Kodiem ir anulējamas un Lēmuma Nr.23 lemjošās daļas 6. un 7.punkts ir 

atceļams. 

 

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

noteikumu Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” 23.1. un 23.2.apakšpunktu, 24. un 

25.punktu, 1.pielikuma 4.tabulas 6.punktu, 5.tabulu, Regulatora 2015.gada 3.decembra 

lēmuma Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” 32.punktu, 33.1. un 

34.31.apakšpunktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 47.panta 

pirmo daļu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta pirmo daļu, 9.panta 

pirmās daļas 9.punktu un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 

57.pantu, 65.panta pirmo daļu un 70.panta trešo daļu, 
 

nolemju: 
 

1. anulēt no 2020.gada 4.aprīļa SIA “IT GROUP” numerācijas lietošanas tiesības uz: 

1.1. vienu starptautisko signalizācijas punktu kodu “52522”; 

1.2. vienu nacionālo signalizācijas punktu kodu “05009”; 

 

2. atcelt no 2020.gada 4.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 

23.janvāra lēmuma Nr.23 “Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “IT GROUP”” lemjošās daļas 6. un 7.punktu. 

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

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 

 


