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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) izstrādātajiem lēmumu 
projektiem “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra 
lēmumā Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”” un “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/19 “Numura 
saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi”” (turpmāk – Grozījumu projekti). 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvas 
Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva) 
93.panta 4.punktu regulatīvās vai citas kompetentās iestādes dara pieejamu neģeogrāfisku 
numuru diapazonu, ko var izmantot tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kas nav 
starppersonu sakaru pakalpojumi, proti, mašīna – mašīna sakaru (M2M jeb Machine to Machine 
communications, ar ko šeit saprot arī lietu internetu IoT jeb Internet of Things, turpmāk abi 
kopā – IoT/M2M) numuru pakalpojumi. 

Savukārt saskaņā ar Direktīvas 94.panta 6.punktu valsts regulatīvās vai citas kompetentās 
iestādes nodrošina arī to, lai pakalpojumu sniedzēji, kuri izmanto sava valsts koda numerācijas 
resursus citās dalībvalstīs, nodrošinātu atbilstību patērētāju aizsardzības noteikumiem un 
citiem ar numerācijas resursu izmantošanu saistītiem valsts noteikumiem, kas piemērojami 
dalībvalstīs, kurās tiek izmantoti numerācijas resursi.  

Lai transponētu Direktīvas prasības nacionālajos normatīvajos aktos, ir izstrādāts likumprojekts 
“Elektronisko sakaru likums”, kas 2020.gada 10.septembrī ir izsludināts Valsts sekretāru 
sanāksmē (VSS-765) (turpmāk – Likumprojekts).  

Ministru kabineta 2020.gada 26.maija sēdē tika pieņemts zināšanai satiksmes ministra 
iesniegtais informatīvais ziņojums “Par numerācijas resursu maksājumu un nepieciešamību 
iedalīt numerācijas resursus lietu internetam un mašīnas-mašīnas sakaru pakalpojumiem” un 
noteikts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 
kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 
noteikumos Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns”, paredzot numerācijas iedalīšanu IoT/M2M 
pakalpojumiem.  Ministru kabineta 2020.gada 1.decembra sēdē ir izskatīts noteikumu projekts 
“Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 “Nacionālais numerācijas 
plāns”” (TA-1986) (turpmāk – Grozījumi nacionālajā numerācijas plānā). Grozījumi nacionālajā 
numerācijas plānā paredz jaunu IoT/M2M numerācijas resursu izdalīšanu, definējot tos 
lietošanai Latvijas Republikā (valsts robežās) un eksteritoriāli. Grozījumi nacionālajā 
numerācijas plānā stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

Direktīva un Likumprojekts paredz numura saglabāšanu IoT/M2M numuriem tehnisko iespēju 
robežās.  

Ņemot vērā, ka Grozījumi nacionālajā numerācijas plānā stāsies spēkā pirms Likumprojekta, 
Regulatoram, ievērojot Elektronisko sakaru likumā ietverto deleģējumu, ir jānodrošina 
regulējums attiecībā uz IoT/M2M numuru izmantošanu un numura saglabāšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu IoT/M2M numuriem no 2021.gada 1.janvāra. Minētais regulējums ir ietverts 
Grozījumu projektos. 

Papildus Grozījumu projektos ietverti redakcionāli precizējumi. 

Plānots, ka Grozījumu projekti stāsies spēkā 2021.gada janvārī. 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektiem lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā, nosūtot uz adresi Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 vai nosūtot uz elektroniskā pasta 
adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2021.gada. 3.janvārim. 

Regulatora sagatavotie Grozījumu projekti ir pievienoti šā dokumenta pielikumā. 

mailto:sprk@sprk.gov.lv
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II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktu likuma mērķis ir nodrošināt ierobežoto 
resursu racionālu un efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē. 

Regulators, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu, numerācijas 
izmantošanai komercdarbībai piešķir numerācijas lietošanas tiesības un nosaka kārtību, kādā 
tiek veikta numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un 
tālāknodošana. 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta pirmo daļu, mainot elektronisko sakaru 
komersantu, pēc galalietotāja pieprasījuma viņam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā 
lietošanā nodoto numuru. Atbilstoši šā panta otrajai daļai Regulators nosaka numura 
saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus.  

Grozījumu projektos iekļautie grozījumi attiecībā uz IoT/M2M numuriem ir pagaidu regulējums, 
lai varētu izpildīt Direktīvas prasības un īstenot Grozījumus nacionālajā numerācijas plānā. Pēc 
tam, kad spēkā stāsies Likumprojekts, Regulators atbilstoši Likumprojektā noteiktajam 
deleģējumam sešu mēnešu laikā pieņems jaunus noteikumus par numerācijas lietošanas 
tiesībām un numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus. Vienlaikus ir 
plānots veikt izmaiņas attiecībā uz specifiskajiem lietošanas tiesību nosacījumiem pēc tam, kad 
stāsies spēkā 2020.gada 26.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izskatītais noteikumu 
projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu" (TA-2233). 

Grozījumu projekti izstrādāti atbilstoši Likumprojektam, Grozījumiem nacionālajā numerācijas 
plānā un Direktīvas prasībām: 

- lai Regulators pēc elektronisko sakaru komersanta pieprasījuma vai savas iniciatīvas 
var anulēt, kā arī pēc elektronisko sakaru komersanta pieprasījuma var piešķirt, 
pagarināt vai tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības uz IoT/M2M numuriem; 

- Regulators plāno numerācijas lietošanas tiesības uz IoT/M2M numuriem piešķirt blokos 
pa 10 000 numuriem, tas nepieciešams, lai IoT/M2M numuru diapazons netiktu 
nesamērīgi sadalīts pa mazākiem diapazoniem kā arī, lai elektronisko sakaru komersanti 
varētu efektīvāk izmantot tam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz IoT/M2M 
numuriem; 

- lai elektronisko sakaru komersants pēc galalietotāja pieprasījuma var nodrošināt 
numura saglabāšanas pakalpojumu IoT/M2M numuriem valsts robežās, ja elektronisko 
sakaru komersantiem sakrīt numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas 
tehniskais risinājums. 

Vienlaikus, lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu ātrāku jautājuma par numerācijas 
lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanu, Grozījumu projekts paredz, ka gadījumos, kad 
Regulators elektronisko sakaru komersanta darbībā vairāk nekā pirms trīs gadiem ir konstatējis 
krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu, un 
nav nepieciešami elektronisko sakaru komersanta papildu paskaidrojumi un pieprasījumā 
izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā, Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības 
elektronisko sakaru komersantam ar priekšsēdētāja lēmumu, bez iesniegtā pieprasījuma par 
numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas Regulatora padomes sēdē. 
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2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Grozījumu projektu izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

 

3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

Grozījumu projektos ietvertais regulējums ietekmēs elektronisko sakaru komersantus un 
galalietotājus. 

Priekšsēdētāja R. Irkļa p.i. padomes locekle R. Šņuka 

  

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
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1.pielikums konsultāciju dokumentam par  

grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām un  

numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos 
 

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 vienu 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: 

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.” 

 

https://likumi.lv/ta/id/96611#p47
https://likumi.lv/ta/id/12483#p25
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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).” 

 

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

Vēstnesis”. 
 

Priekšsēdētāja R. Irkļa p.i. padomes locekle R. Šņuka 
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2.pielikums konsultāciju dokumentam par  

grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām un  

numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos  
 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 

3.decembra lēmumā Nr.1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma 

nodrošināšanas noteikumi” 
 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likuma 57.panta otro daļu un likuma 

“Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 

 

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

Nr.1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi” (Latvijas 

Vēstnesis, 2015, 240.nr.; 2016, 237.nr.) šādus grozījumus:  

 

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

 

“3.  Elektronisko sakaru komersants galalietotājam lietošanā nodoto numuru pārvieto 

šādā veidā:  

3.1. publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru – no viena publiskā fiksētā elektronisko 

sakaru tīkla uz citu publisko fiksēto elektronisko sakaru tīklu;  

3.2. publiskā mobilā telefonu tīkla numuru – no viena publiskā mobilā elektronisko 

sakaru tīkla uz citu publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu; 

3.3. īso numuru – no viena publiskā elektronisko sakaru tīkla uz citu publisko 

elektronisko sakaru tīklu;  

3.4. pakalpojuma numuru – no viena publiskā elektronisko sakaru tīkla uz citu 

publisko elektronisko sakaru tīklu;  

3.5. lietu interneta vai starpierīču saziņas (IoT/M2M) numuru valsts robežās (8 un 

12 cipari) – no viena publiskā elektronisko sakaru tīkla uz citu publisko 

elektronisko sakaru tīklu, ja elektronisko sakaru komersantiem sakrīt numura 

saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas tehniskais risinājums.” 

 

1.2. aizstāt 13.punktā skaitli un vārdu “3.3.apakšpunktā” ar skaitļiem un vārdiem “šo 

noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā”; 

 

1.3. papildināt noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā: 

 

“13.1 Saņēmēja tīkla operators galalietotājam lietošanā nodoto šo noteikumu 

3.5.apakšpunktā noteikto numuru publiskajā elektronisko sakaru tīklā aktivizē 

vienas darbdienas laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, ņemot vērā saņēmēja tīkla 

operatora tehniskās iespējas nodrošināt numura saglabāšanas pakalpojumu.” 

 

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

Vēstnesis”. 

Priekšsēdētāja R. Irkļa p.i. padomes locekle R. Šņuka 

 

https://likumi.lv/ta/id/96611#p57
https://likumi.lv/ta/id/12483#p25

