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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

 

Rīgā,                                                                                             Datums skatāms laika zīmogā 

Nr.2-1.1/51 

 

Par noteikumu projektiem 

 

SIA “Tele2” (turpmāk – Tele2) ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (turpmāk – Regulators) 2021. gada 20. maija konsultāciju dokumentu par noteikumu 

projektiem: 

1) Numerācijas lietošanas tiesību noteikumi (turpmāk – Projekts Nr.1); 

2) Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi (turpmāk – Projekts 

Nr.2). 

Tele2 sniedz sekojošus priekšlikumus un komentārus: 

 

1. Tele2 atzinīgi vērtē Projektā Nr.1 ieviestās pieprasījuma veidlapas par numerācijas lietošanas 

tiesību tālāknodošanu un numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas atcelšanu. 

Standartizētas numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas un numerācijas lietošanas tiesību 

tālāknodošanas atcelšanas procedūras palīdzēs elektronisko sakaru komersantiem ar 

numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu saistītajos procesos. 

 

2. Tele2 iebilst pret Projekta Nr.1 21. punktu un lūdz to izslēgt. 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva Nr.2018/1972/ES par 

Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva) neparedz ierobežojumus 

attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas apjomu, tāpēc Projekta Nr.1 

21. punkts nepamatoti ierobežo elektronisko sakaru komersantu tiesības. 

 

3. Tele2 iebilst pret Projekta Nr.2 15. punktu un lūdz to izteikt sekojošā redakcijā: 

“Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", pamatojoties uz numerācijas datubāzē 

reģistrēto informāciju, reizi ceturksnī informē elektronisko sakaru komersantu un Valsts 

ieņēmumu dienestu par konkrētajam elektronisko sakaru komersantam aprēķināto 

ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām apmēru.” 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.828 “Noteikumi par 

numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”,  nodeva par nacionālajiem numuriem - 

publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem un publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem, tiek 

maksāta no 2022. gada 1. janvāra. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" (turpmāk – 

VASES), pamatojoties uz numerācijas datubāzē reģistrēto informāciju, reizi ceturksnī informē 

Valsts ieņēmumu dienestu par nodevas apmēru. Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 

kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, 
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izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"" paredz numerācijas datubāzes funkcionalitātes 

paplašināšanu, ieviešot jaunus pārvaldības moduļus valsts nodevas apmēra aprēķināšanai, kā 

arī turpmākajos gados paredz papildu finansējums numerācijas datubāzes uzturēšanai un 

attīstībai. Numerācijas datubāzes nodrošināšanas pakalpojums ir VASES kompetencē, savukārt 

elektronisko sakaru komersantu pienākums ir nodrošināt VASES ar numerācijas datubāzes 

uzturēšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā informāciju par tiem galalietotāja lietošanā 

nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas 

pakalpojumu. Ņemot vērā, ka jau šobrīd pastāv centralizēta numerācijas datubāze, šis resurss 

arī turpmāk būtu jāizmanto ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanu apmēra 

aprēķiniem. Ja Projektā Nr.2 15. punkts tiktu ieviests sākotnēji piedāvātajā redakcijā, 

elektronisko sakaru komersantiem tiktu uzlikts nesamērīgi liels papildu slogs savstarpējo 

maksājumu, kas saistīti ar samaksāto valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām par 

pārvietotajiem numuriem, aprēķiniem un to salīdzināšanu. VASES numerācijas datubāzes 

sniegto aprēķinu par ikgadējās valsts nodevas par numerācijas lietošanas tiesībām apmēru 

izmantošana ļautu izvairīties no strīdiem elektronisko komersantu starpā, kas varētu rasties, ja 

Projekta Nr.2 15. punkts tiktu ieviest sākotnēji piedāvātajā redakcijā. 

 

 

Ar cieņu 

_______________________ 

Aigars Evertovskis 

SIA “Tele2” valdes loceklis 
 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Jurģis Lauks, 29566199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


