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14.01.2021.   Nr. 1/1  

  (prot. Nr.2, 4.p) 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/18 

“Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” 

 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likuma 47.panta pirmo un trešo daļu un 

likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 
 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā 

Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 

240.nr.; 2016, 61.nr.; 2017, 217.nr.; 2018, 224.nr.) šādus grozījumus:  
 

1.1. izteikt 7.1, 7.2 un 7.3punktu šādā redakcijā: 
 

“7.1 Regulators, izskatot pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu vai 

komersanta piekrišanu pārņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, 

izvērtē, vai attiecībā uz komersantu pastāv kāds no šo noteikumu 22. un 22.1punktā 

noteiktajiem nosacījumiem. 
 

7.2 Ja Regulators, izvērtējot pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, 

attiecībā uz komersantu nekonstatē nevienu no šo noteikumu 22.1., 

22.2.apakšpunktā un 22.1punktā noteiktajiem nosacījumiem vai konstatē kādu no šo 

noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, kas iestājušies 

ilgāk nekā pirms trīs gadiem, nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi 

un šajā pieprasījumā izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā, Regulators 

piešķir numerācijas lietošanas tiesības komersantam ar priekšsēdētāja lēmumu, bez 

iesniegtā pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas 

Regulatora padomes sēdē. Regulators, piešķirot numerācijas lietošanas tiesības ar 

priekšsēdētāja lēmumu, vienlaikus norāda par Regulatora tiesībām anulēt 

komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 

33.punktu. 
 

7.3 Regulators pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskata 

Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu, ja izpildās vismaz 

viens no šādiem nosacījumiem: 

https://likumi.lv/ta/id/96611#p47
https://likumi.lv/ta/id/12483#p25
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7.31. Regulators attiecībā uz komersantu konstatē kādu no šo noteikumu 22.1., 

22.2.apakšpunktā un 22.1punktā noteiktajiem nosacījumiem; 

7.32. Regulators attiecībā uz komersantu konstatē kādu no šo noteikumu 22.3. un 

22.4.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, kas iestājušies pēdējo trīs gadu 

laikā; 

7.33. pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas gaitā, 

pirms numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas komersantam, Regulators 

konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt komersanta papildu paskaidrojumus 

attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu; 

7.34. pieprasījumā par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izteikto lūgumu 

nav iespējams apmierināt pilnā apmērā.”; 
 

1.2. aizstāt 7.5punktā skaitļus un vārdu “7.41.–7.42.apakšpunktā” ar skaitli un vārdu 

“7.4punktā”; 
 

1.3. papildināt noteikumus ar 11.1punktu šādā redakcijā: 
 

“11.1 Regulators pēc komersanta pieprasījuma piešķir komersantam numerācijas 

lietošanas tiesības uz lietu interneta vai starpierīču saziņas (turpmāk – IoT/M2M) 

numuriem blokos pa 10 000 (desmit tūkstoši) numuriem.”; 
 

1.4. papildināt noteikumus ar 30.1punktu šādā redakcijā: 
 

“30.1 Regulators pēc komersanta pieprasījuma vai savas iniciatīvas anulē numerācijas 

lietošanas tiesības uz IoT/M2M numuriem blokos pa 10 000 (desmit tūkstoši) 

numuriem.”; 
 

1.5. papildināt noteikumu 1., 2. un 3.pielikuma 2.1.apakšpunkta tabulas “Nacionālie 

numuri” ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā: 

“7. IoT/M2M numuri valsts robežās (8 cipari) 

8. IoT/M2M numuri valsts robežās (12 cipari) 

9. IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari).”; 
 

1.6. dzēst 1.pielikuma 8.punktā vārdus “atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 158.3pantam”; 
 

1.7. dzēst 3.pielikuma 7.punktā vārdus “atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 1583.pantam”. 
 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 
 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 
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