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20.03.2020.  Nr.2.36-02/11 

Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju 

sabiedrībai “Telekom Baltija”, sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību “Fixed Lines”, 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CSC 

TELECOM” un sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 

11.martā saņēma un izvērtēja elektronisko sakaru komersanta akciju sabiedrības “Telekom 

Baltija”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003454545, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 

32 - 14, Rīga, LV-1011 (turpmāk – AS “Telekom Baltija”), 2020.gada 11.marta pieprasījumu 

par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu (turpmāk – Pieprasījums).  
 

Regulators konstatē un secina 
 

1. Pieprasījumā AS “Telekom Baltija” lūdz no 2020.gada 18.marta anulēt numerācijas 

lietošanas tiesības uz: 

1.1. 29 bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem “80200207”, “80200208”, 

“80200228 – 80200239”, “80200241” un “80200243 – 80200256” (turpmāk – 

Numuri Nr.1); 

1.2. vienu bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru “80200201” (turpmāk – 

Numurs Nr.2); 

1.3. diviem bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem “80200206” un “80200240”, 

(turpmāk – Numuri Nr.3); 

1.4. vienu bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru “80200242” (turpmāk – 

Numurs Nr.4). 

 

2. Pieprasījumā AS “Telekom Baltija” norāda, ka: 

2.1. Numuri Nr.1 netiek izmantoti un nav piešķirti lietošanā galalietotājiem; 

2.2. Numurs Nr.2, Numuri Nr.3 un Numurs Nr.4, izmantojot numura saglabāšanas 

pakalpojumu, pārvietoti uz citu elektronisko sakaru komersantu publisko 

elektronisko sakaru tīkliem. 
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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) 31.1.apakšpunktu Regulators pēc elektronisko sakaru komersanta 

pieprasījuma anulē elektronisko sakaru komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas 

tiesības uz bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru. 

 

4. Regulators ar 2006.gada 15.novembra lēmuma Nr.278 “Par numerācijas lietošanas 

tiesībām akciju sabiedrībai “Telekom Baltija”” lemjošās daļas 4.punktu ir piešķīris 

AS “Telekom Baltija” numerācijas lietošanas tiesības uz Numuru Nr.2. 

 

5. Regulators ar 2019.gada 26.augusta lēmumu Nr.2.79-02/40 “Par numerācijas lietošanas 

tiesībām akciju sabiedrībai “Telekom Baltija”” ir piešķīris AS “Telekom Baltija” 

numerācijas lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1, Numuriem Nr.3 un Numuru Nr.4. 

 

6. Regulators ar 2019.gada 21.februāra lēmuma Nr.41 “Par specifiskiem numerācijas 

lietošanas tiesību nosacījumiem akciju sabiedrībai “Telekom Baltija”” lemjošās daļas 

1.2.apakšpunktu ir noteicis AS “Telekom Baltija” specifiskus numerācijas lietošanas 

tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz Numura Nr.2 efektīvu izmantošanu. 

 

7. Saskaņā ar valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” numerācijas datubāzē1 pieejamo 

informāciju un Pieprasījumā norādīto šā lēmuma pieņemšanas brīdī: 

7.1. Numuri Nr.1 netiek izmantoti; 

7.2. Numurs Nr.2 pārvietots uz elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Fixed Lines”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103526479, juridiskā 

adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – SIA “Fixed Lines”), publisko 

elektronisko sakaru tīklu; 

7.3. Numuri Nr.3 pārvietoti uz elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “CSC TELECOM”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003611196, juridiskā 

adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – SIA “CSC TELECOM”), 

publisko elektronisko sakaru tīklu; 

7.4. Numurs Nr.4 pārvietots uz elektronisko sakaru komersanta sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Latvijas Mobilais Telefons”, vienotais reģistrācijas numurs: 

50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, (turpmāk – “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA), publisko elektronisko sakaru tīklu. 

 

8. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un Noteikumu 7.42. un 

14.1.apakšpunktu Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības uz ne vairāk kā 100 

bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem, uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu 

Saglabātais numurs2 ir pārvietots. 

 

 
1 Elektronisko sakaru likuma 48.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” 

veido un uztur numerācijas datubāzi, kā arī nodrošina Regulatoram piekļuvi komercdarbībai paredzētajai 

numerācijas datubāzei Regulatora funkciju izpildei nepieciešamajā apjomā. 
2 Numura saglabāšanas pakalpojuma kārtībā cita elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru 

tīklā izmantots numurs. 
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9. Regulators lūdza3 SIA “Fixed Lines” sniegt viedokli par numerācijas lietošanas tiesību uz 

Numuru Nr.2 piešķiršanu SIA “Fixed Lines”. SIA “Fixed Lines” informēja4, ka neiebilst 

numerācijas lietošanas tiesību uz Numuru Nr.2 piešķiršanai SIA “Fixed Lines”. 

 

10. Regulators lūdza5 SIA “CSC TELECOM” sniegt viedokli par numerācijas lietošanas 

tiesību uz Numuriem Nr.3 piešķiršanu SIA “CSC TELECOM”. SIA “CSC TELECOM” 

informēja6, ka neiebilst numerācijas lietošanas tiesību uz Numuriem Nr.3 piešķiršanai SIA 

“CSC TELECOM”. 

 

11. Regulators lūdza7 “Latvijas Mobilais Telefons” SIA sniegt viedokli par numerācijas 

lietošanas tiesību uz Numuru Nr.4 piešķiršanu “Latvijas Mobilais Telefons” SIA. “Latvijas 

Mobilais Telefons” SIA informēja8, ka piekrīt numerācijas lietošanas tiesību uz 

Numuru Nr.4 piešķiršanai “Latvijas Mobilais Telefons” SIA. 

 

12. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu un Noteikumu 7.5punktu, 

piešķirot numerācijas lietošanas tiesības, Regulators izvērtē, vai attiecībā uz elektronisko 

sakaru komersantu pastāv kāds no Noteikumu 22.punktā noteiktajiem nosacījumiem. 

 

13. Regulators nevar anulēt AS “Telecom Baltija” Pieprasījumā norādītās numerācijas 

lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1, Numuru Nr.2, Numuriem Nr.3 un Numuru Nr.4 no 

2020.gada 18.marta, jo informācija, kas tika pieprasīta elektronisko sakaru komersantiem 

saistībā ar Pieprasījumā norādītajām numerācijas lietošanas tiesībām, Regulatorā saņemta 

laika posmā līdz 2020.gada 18.martam. Regulators, nosakot numerācijas lietošanas tiesību 

uz Numuriem Nr.1, Numuru Nr.2, Numuriem Nr.3 un Numuru Nr.4 anulēšanas termiņu, 

ņem vērā, ka anulēšanas termiņam ir jābūt saprātīgam un īstenojamam. Līdz ar to 

numerācijas lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1, Numuru Nr.2, Numuriem Nr.3 un 

Numuru Nr.4 anulējamas nākamajā dienā pēc šā lēmuma pieņemšanas. 

 

14. Ņemot vērā, ka Pieprasījums iesniegts, ievērojot Noteikumu 2.punkta prasības, un 

Numuri Nr.1 netiek izmantoti, Pieprasījums ir apmierināms un AS “Telekom Baltija” 

numerācijas lietošanas tiesības uz Numuriem Nr.1 ir anulējamas.  

 

15. Atbilstoši Regulatora rīcībā esošai informācijai attiecībā uz SIA “Fixed Lines”, SIA “CSC 

TELECOM” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA nepastāv neviens no Noteikumu 

22.punktā noteiktajiem nosacījumiem. Saskaņā ar Noteikumu 7.4punktu un Administratīvā 

procesa likuma 13.pantā noteikto samērīguma principu numerācijas lietošanas tiesības uz 

Numuru Nr.2 ir piešķiramas SIA “Fixed Lines”, numerācijas lietošanas tiesības uz 

Numuriem Nr.3 – SIA “CSC TELECOM” un numerācijas lietošanas tiesības uz 

Numuru Nr.4 – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, tādējādi nodrošinot galalietotāju tiesības 

saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus. 

 

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

noteikumu Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” 7.2., 8.3. un 9.1.apakšpunktu, 14.punktu, 

 
3 Regulatora 2020.gada 13.marta vēstule Nr.2-2.36/692. 
4 SIA “Fixed Lines” 2020.gada 16.marta vēstule Nr.01/2019. 
5 Regulatora 2020.gada 12.marta vēstule Nr.2-2.36/679. 
6 SIA “CSC TELECOM” 2020.gada 18.marta vēstule Nr.1-07/04. 
7 Regulatora 2020.gada 13.marta vēstule Nr.2-2.36/689. 
8 “Latvijas Mobilais Telefons” SIA 2020.gada 17.marta vēstule Nr.402/JN. 
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1.pielikuma 1.tabulas 3.punktu, Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmuma Nr.1/18 

“Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” 2., 7., 7.4, 7.5punktu, 14.1. un 

31.1.apakšpunktu, 34.2punktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 

47.panta pirmo daļu un trešās daļas 2.punktu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

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

procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu un 

70.panta trešo daļu, 

 

nolemju: 
 

1. anulēt no 2020.gada 21.marta AS “Telekom Baltija” numerācijas lietošanas tiesības uz  33 

bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem “80200201”, “80200206 – 80200208” un 

“80200228 – 80200256”; 

 

2. atcelt no 2020.gada 21.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006.gada 

15.novembra lēmuma Nr.278 “Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju sabiedrībai 

“Telekom Baltija”” lemjošās daļas 4.punktu daļā par numerācijas lietošanas tiesībām uz  

bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru “80200201”; 

 

3. atcelt no 2020.gada 21.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 

26.augusta lēmumu Nr.2.79-02/40 “Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju sabiedrībai 

“Telekom Baltija”” daļā par numerācijas lietošanas tiesībām uz bezmaksas izsaukuma 

pakalpojuma numuriem “80200206 – 80200208” un “80200228 – 80200256”; 

 

4. atcelt no 2020.gada 21.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 

21.februāra lēmuma Nr.41 “Par specifiskiem numerācijas lietošanas tiesību nosacījumiem 

akciju sabiedrībai “Telekom Baltija”” lemjošās daļas 1.2.apakšpunktu daļā par numerācijas 

lietošanas tiesībām uz bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru “80200201”; 

 

5. piešķirt no 2020.gada 21.marta SIA “Fixed Lines” numerācijas lietošanas tiesības uz  vienu 

bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru “80200201”; 

 

6. piešķirt no 2020.gada 21.marta SIA “CSC TELECOM” numerācijas lietošanas tiesības uz  

diviem bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem “80200206” un “80200240”; 

 

7. piešķirt no 2020.gada 21.marta “Latvijas Mobilais Telefons” SIA  numerācijas lietošanas 

tiesības uz  vienu bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru “80200242”. 

 

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 

 


