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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) lēmumu projektiem: 

1) “Numerācijas lietošanas tiesību noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts Nr.1); 
2) “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu 

projekts Nr.2) (turpmāk abi kopā – Numerācijas noteikumu projekti).  

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvu 
Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva) ir 
izstrādāts Elektronisko sakaru likums (VSS-765) (turpmāk – Likumprojekts). 

Regulators vērš uzmanību, ka Numerācijas noteikumu projektu izstrādē ir ņemta vērā 
Likumprojekta 2021.gada 6.aprīļa redakcija, kas Likumprojekta pieņemšanas gaitā var 
mainīties. 

Saskaņā ar Likumprojekta 43.panta trešo daļu Regulators nosaka noteikumus par numura 
saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu, pakalpojumu nepārtrauktību un nosaka numura 
saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas termiņus, kā arī izmaksas, kuras var iekļaut maksā 
par pakalpojuma sniedzēja maiņas nodrošināšanu. Līdz ar to Noteikumu projekts Nr.2 
izstrādāts atbilstoši šajā normā ietvertajam deleģējumam.  

Likumprojekta 63.panta pirmā daļa noteic, ka Regulators nosaka noteikumus, saskaņā ar 
kuriem numerācijas lietošanas tiesības pieprasa, piešķir, anulē, pagarina un tālāknodod, 
nosacījumus un kritērijus to veikšanai. Līdz ar to Noteikumu projekts Nr.1 izstrādāts atbilstoši 
šajā normā ietvertajam deleģējumam. 

Ievērojot Likumprojekta 63.panta otru daļu, Regulators nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem 
Regulators rīko konkursu vai izsoli numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai un kuros nosaka 
prasības izsoles dalībniekiem un pretendentiem, numerācijas lietošanas tiesību izmantošanas 
nosacījumus. Atbilstoši iepriekš minētajam Regulators izdos atsevišķus noteikumus, kuros tiks 
noteiktas prasības izsoles dalībniekiem un pretendentiem, kā arī numerācijas lietošanas tiesību 
izmantošanas nosacījumus. 

Likumprojekta pārejas noteikumu 1.punkts noteic, ka ar Likumprojekta spēkā stāšanos spēku 
zaudē Elektronisko sakaru likums, uz kurā noteikto deleģējumu pamata ir izdots Regulatora 
2015.gada 3.decembra lēmums Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” un 
Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmums Nr.1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma 
nodrošināšanas noteikumi” (turpmāk abi kopā – Noteikumi). Līdz ar to Numerācijas noteikumu 
projekti paredz, ka ar to spēkā stāšanos spēku zaudēs Noteikumi, kuru izdošanas tiesiskais 
pamats ir noteikts Elektronisko sakaru likumā. 

Plānots, ka Numerācijas noteikumu projekti stāsies spēkā vienlaikus ar Likumprojektu. 

Priekšlikumus un komentārus par Numerācijas noteikumu 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 28.jūnijam. 

Regulatora sagatavotie Numerācijas noteikumu projekti ir pievienoti šā dokumenta pielikumos. 

 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likumu. Stājoties spēkā 
Likumprojektam, spēku zaudēs Elektronisko sakaru likums. Ja spēku zaudē normatīvā akta 
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(Noteikumi) izdošanas tiesiskais pamats (Elektronisko sakaru likumā noteiktais deleģējums), 
tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa1. Ņemot vērā minēto, 
Noteikumu vietā ir jāizstrādā jauni noteikumi, kuru izdošanas tiesiskais pamats ir noteikts 
Likumprojektā.  

Numerācijas noteikumu projektos lietotie termini ir atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 
30.jūnija noteikumos Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” un Likumprojektā lietotajiem 
terminiem.  

Regulators vērš uzmanību, ka ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos 
Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” noteikto, Noteikumu projektā Nr.1 lietoti šādi numuru 
struktūru un formātu identificējoši termini: 

1) nacionālie numuri – publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri, publiskā mobilā telefonu tīkla 
numuri, pakalpojumu numuri, IoT/M2M numuri; 

2) pakalpojuma numuri – bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri, dalītās samaksas 
pakalpojuma numuri, papildu samaksas pakalpojuma numuri un citu veidu pakalpojumu 
numuri; 

3) īsie kodi – piekļuves kodi, īsie numuri un prefiksi; 
4) īsie numuri – īsie kodi operatora izvēles pakalpojumu sniegšanai, īsie numuri uzziņu dienesta 

pakalpojuma sniegšanai, īsie numuri operatoru pakalpojumu sniegšanai, īsie numuri 
operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX) un īsie numuri Eiropas Savienības elektronisko 
sakaru saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai (116(XXX)); 

5) identifikācijas kodi – starptautiskie signalizācijas punktu kodi, nacionālie signalizācijas 
punktu kodi, operatora publisko mobilo telefonu tīklu kodi un datu pārraides tīklu 
identifikācijas kodi. 

Numerācijas noteikumu projektos ir veikti galvenokārt redakcionāli un strukturāli uzlabojumi, 
saglabājot tādu kārtību, kāda tā ir Noteikumos. 

Jaunas būtiskākās prasības un izmaiņas, kas ir iekļautas Numerācijas noteikumu projektos: 

1. Noteikumu projektā Nr.1: 

1.1. Regulators piešķir, pagarina, anulē vai tālāknodod elektronisko sakaru komersantam 
(turpmāk – komersants) piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības ar Regulatora 
priekšsēdētāja lēmumu bez jautājuma izskatīšanas Regulatora padomes sēdē. 
Tādējādi tiks veicināta pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, 
pagarināšanu, anulēšanu vai tālāknodošanu (turpmāk – pieprasījums) ātrāka 
izskatīšana, kā arī gan komersants, gan Regulators tiks atbrīvots no papildu 
administratīvā sloga; 

1.2. lai nodrošinātu vienotu pieprasījuma izskatīšanas kārtību, kā arī lai vienkāršotu 
Regulatora noteikumu struktūru un komersantam būtu saprotamāks gan 
tālāknodošanas, gan tālāknodošanas atcelšanas process, turpmāk komersants 
Regulatorā iesniegs pieprasījuma veidlapu par numerācijas lietošanas tiesību 
tālāknodošanu un numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas atcelšanu; 

1.3. pārejas noteikumos pārņemti atsevišķi Noteikumu punkti par numerācijas lietošanas 
tiesību specifisko nosacījumu izpildi, paredzot, ka tie ir spēkā līdz 2021.gada 
31.decembrim. Ņemot vērā, ka no 2021.gada 1.janvāra ir maksājama ikgadējā valsts 
nodeva par numerācijas lietošanu, attiecīgo nosacījumu saglabāšana nav 
nepieciešama.  

 
1 Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piektā daļa. 
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2. Likumprojekta 43.panta ceturtās daļas 2.punkts noteic, ka galalietotājs ir tiesīgs pieprasīt 
numura saglabāšanas pakalpojumu, iesniedzot pieteikumu saņēmējam2 mēneša laikā pēc 
elektronisko sakaru pakalpojuma līguma izbeigšanas, ja vien galalietotājs, izbeidzot 
elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu, nav atteicies no šīs tiesības. Līdz ar to Noteikumu 
projektā Nr.2 ir iekļauta jauna prasība, kas nosaka, kāda informācija ir jānorāda galalietotāja 
rakstveida pieteikumā par numura saglabāšanas pakalpojumu, kuru galalietotājs iesniedz 
saņēmējam, ja galalietotājam ir izbeigts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums. 

3. Izmaksas, kuras atbilstoši Noteikumu projektam Nr.2 var iekļaut maksā par pakalpojuma 
sniedzēja maiņas nodrošināšanu, ir saglabātas patreizējā apjomā.   

4. Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” sadarbībā ar Regulatoru ir izstrādājusi 
numerācijas datubāzes papildu moduli, kas nodrošinās komersantiem papildu iespēju 
iesniegt pieprasījumu elektroniski. Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” ir iesniegusi 
priekšlikumu grozījumiem normatīvajos aktos, lai nostiprinātu iepriekšminētā moduļa 
funkcionalitāti normatīvajos aktos un padarītu to pieejamu komersantiem. Komersanti par 
numerācijas datubāzes moduļa lietošanu tiks informēti atsevišķi.  

 

2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Numerācijas noteikumu projektu izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

 

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

Numerācijas noteikumu projektos ietvertais regulējums ietekmēs elektronisko sakaru 
komersantus un galalietotājus. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 

  

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

  

 
2 Elektronisko sakaru komersants, kura elektronisko sakaru pakalpojumus vēlas izmantot galalietotājs pēc numura 

saglabāšanas pakalpojuma veikšanas (Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 57.punkts).  
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1.pielikums konsultāciju dokumentam par noteikumu 

projektiem: numerācijas lietošanas tiesību noteikumi un 

numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas 

noteikumi 
 

 

Numerācijas lietošanas tiesību noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko 

sakaru likuma 63.panta pirmo daļu  

 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Numerācijas lietošanas tiesību noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

numerācijas lietošanas tiesības pieprasa, piešķir, anulē, pagarina un tālāknodod, 

nosacījumus un kritērijus to veikšanai. 

 

II. Pieprasījuma iesniegšana  

2. Elektronisko sakaru komersants (turpmāk – komersants), lai saņemtu, anulētu, pagarinātu 

vai tālāknodotu numerācijas lietošanas tiesības, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijā (turpmāk – Regulators) iesniedz precīzi un pilnībā aizpildītu pieprasījumu par 

numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu (1.pielikums), numerācijas lietošanas tiesību 

anulēšanu (2.pielikums), numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu 

(3.pielikums),  numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu (4.pielikums) vai numerācijas 

lietošanas tiesību tālāknodošanas atcelšanu (5.pielikums). 

3. Komersanta iesniegtā pieprasījuma saņemšanas diena ir diena, kad Regulatorā ir reģistrēts 

komersanta pieprasījums, kas satur visu šo Noteikumu 1., 2., 3., 4. vai 5.pielikumā noteikto 

informāciju. 

 

III. Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana 

 

4. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības šādos apjomos: 

4.1. publiskā fiksētā telefonu tīkla numurus blokos pa 100 numuriem; 

4.2. publiskā mobilā telefonu tīkla numurus blokos pa 1000 numuriem; 

4.3. lietu interneta vai starpierīču saziņas (turpmāk – IoT/M2M) numurus blokos pa 

10 000 numuriem; 

4.4. pa vienam pakalpojuma numuram; 

4.5. pa vienam īsajam numuram; 

4.6. pa vienam identifikācijas kodam. 

5. Regulators katram publiskā mobilā telefona tīkla operatoram, kurš nodrošina publisko 

mobilo elektronisko sakaru tīklu, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru, 

kas ir ierobežota josla (turpmāk – mobilais tīkls), piešķir numerācijas lietošanas tiesības 

uz: 

5.1. ne vairāk kā trīs operatora publiskā mobilā telefonu tīkla kodiem katram publiskā 

mobilā telefona tīkla operatoram, kurš nodrošina mobilo tīklu; 

5.2. ne vairāk kā vienu datu pārraides tīkla identifikācijas kodu katram publiskā telefona 

tīkla operatoram, kurš nodrošina datu pārraidi savā publiskā elektronisko sakaru tīklā. 
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6. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz ne vairāk kā vienu īso 

kodu operatora izvēles pakalpojumu sniegšanai. 

7. Regulators var piešķirt numerācijas lietošanas tiesības uz vienādiem īsajiem numuriem 

operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX) (turpmāk – pakalpojumu kods) vairākiem 

komersantiem. Numerācijas lietošanas tiesības uz vienu konkrētu pakalpojumu kodu 

Regulators piešķir tikai vienam komersantam, izmantošanai tikai viena konkrēta publiskā 

elektronisko sakaru tīkla ietvaros. Ja komersantam nav sava publiskā elektronisko sakaru 

tīkla, komersants pieprasījumam par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz 

pakalpojuma kodu pievieno tā komersanta piekrišanu, kura publiskā elektronisko sakaru 

tīklā lietos konkrēto pakalpojumu kodu. 

 

8. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz tiem nacionālajiem 

numuriem, īsajiem kodiem un identifikācijas kodiem, kas nav piešķirti citam komersantam. 

9. Ja Regulators, anulējot numerācijas lietošanas tiesības, konstatē, ka kādu no nacionālajiem 

numuriem izmanto numura saglabāšanas pakalpojuma kārtībā cita komersanta publisko 

elektronisko sakaru tīklā (turpmāk – Saglabātais numurs), Regulators piešķir numerācijas 

lietošanas tiesības komersantam: 

9.1. kurš ir iesniedzis pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz 

Saglabātajiem numuriem; 

9.2. uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu Saglabātais numurs ir pārvietots, ja nav 

iesniegts pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz 

Saglabātajiem numuriem. Ja Saglabātie numuri ir pārvietoti uz vairāku komersantu 

publisko elektronisko sakaru tīkliem, numerācijas lietošanas tiesības uz 

Saglabātajiem numuriem piešķir tam komersantam, uz kura publisko elektronisko 

sakaru tīklu ir visvairāk pārvietoti Saglabātie numuri. Ja Saglabātie numuri vienādā 

skaitā ir pārvietoti uz vairāku komersantu publisko elektronisko sakaru tīkliem, 

numerācijas lietošanas tiesības uz Saglabātajiem numuriem piešķir komersantam, uz 

kura publisko elektronisko sakaru tīklu ir veikta pēdējā Saglabātā numura 

pārvietošana, t.i., laika ziņā nodrošināts pēdējais numura saglabāšanas pakalpojums. 

10. Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla 

numuriem komersantam, kurš tos lietos mobilā tīklā. Ja komersantam nav sava mobilā 

tīkla, komersants pieprasījumam par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu pievieno tā 

komersanta piekrišanu, kura mobilā tīklā lietos publiskā mobilā telefonu tīkla numurus. 

11. Komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā 

telefonu tīkla numuru nepilnu šo noteikumu 4.2.apakšpunktā noteikto bloku un kuram ir 

nepieciešamas jaunas numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā mobilā telefonu tīkla 

numuriem, pieprasa numerācijas lietošanas tiesības, ja tās nav piešķirtas citam 

komersantam, uz atlikušajiem publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem blokā. 

12. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz noteiktu vai nenoteiktu 

laiku.  

 

IV. Numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšana 

13. Komersants pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu iesniedz 

ne vēlāk kā 30 dienas pirms numerācijas lietošanas tiesību termiņa beigām. 
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14. Regulators numerācijas lietošanas tiesības, kuras komersantam piešķirtas uz noteiktu laiku, 

pēc to termiņa beigām var pagarināt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.  

V. Numerācijas lietošanas tiesību anulēšana 

15. Regulators anulē komersantam numerācijas lietošanas tiesības Noteikumu 4.punktā 

noteiktajā apjomā vai apjomā, uz kādu numerācijas lietošanas tiesības ir piešķirtas, ja tas 

atšķiras no Noteikumu 4.punktā noteiktā.  

16. Komersants var iesniegt pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu tikai 

pēc tam, kad ir informējis galalietotāju par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas 

pārtraukšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanu, ja tāds ar 

galalietotāju noslēgts.  

 

17. Regulators anulē komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības, ja izpildās 

vismaz viens no šiem kritērijiem: 

17.1. komersants ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta; 

17.2. ir mainījies nacionālajā numerācijas plānā noteiktais numerācijas lietošanas mērķis; 

17.3. komersants tālāknodod nacionālos numurus ārvalstīs, izņemot numurus, kuri 

paredzēti eksteritoriālai izmantošanai. 

 

18. Regulators var anulēt komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības šādos 

gadījumos: 

18.1. ja komersants ir pārkāpis normatīvos aktus par numerācijas lietošanas tiesību 

nosacījumu vai specifisko lietošanas tiesību nosacījumu izpildi un pārkāpums nav 

novērsts Regulatora noteiktajā termiņā vai nav daļēji vai pilnīgi izpildījis Regulatora 

noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus;  

18.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

18.3. ja komersants nav uzsācis numerācijas lietošanas tiesību uz nacionālo numuru 

izmantošanu vismaz šādā apjomā: 

18.3.1. 30% sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai 

Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas 

lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk nacionālajiem numuriem; 

18.3.2. 50% gada laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora 

noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas 

tiesības uz trīs vai vairāk pakalpojumu numuriem; 

18.3.3. 50% divu gadu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai 

Regulatora noteiktajā termiņā, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas 

lietošanas tiesības uz 100 vai vairāk publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem 

vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem. 

19. Regulators, vērtējot komersantam piešķirto numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu 

atbilstoši šo Noteikumu 18.3.apakšpunktam, kā izmantotos numurus neieskaita numurus 

tehniskām vajadzībām.  

20. Ja Regulators lēmumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu pieņem saskaņā ar šo 

Noteikumu 17. vai 18.punktu, citi komersanti pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu uz 

anulētajiem numuriem piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas publicēšanas 

Regulatora tīmekļvietnē. 

 

VI. Numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošana 
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21. Komersants var tālāknodot citam komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz tādu 

numerācijas apjomu, kas nepārsniedz šo Noteikumu 4.1.–4.3.apakšpunktā noteikto 

minimālo piešķiramo numerācijas bloku. 

22. Komersants var tālāknotot publiskā mobilā telefonu tīkla numurus komersantam, kurš tos 

lietos mobilā tīklā. Ja komersantam nav sava mobilā tīkla, komersants pie numerācijas 

lietošanas tiesību tālāknodošanas pieprasījuma pievieno tā komersanta piekrišanu, kura 

mobilā tīklā lietos publiskā mobilā telefonu tīkla numurus. 

23. Komersants Regulatora piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības tālāknodod uz tādu 

termiņu, kas nepārsniedz Regulatora noteikto numerācijas lietošanas tiesību termiņu. 

24. Par tālāknododamo numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši nacionālajam 

numerācijas plānam, numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu un citu saistību 

izpildi atbild komersants, kuram Regulators ir piešķīris numerācijas lietošanas tiesības. 

25. Pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas anulēšanu Regulatorā var 

iesniegt komersants, kurš ir tālāknodevis, vai komersants, kuram ir tālāknodotas 

numerācijas lietošanas tiesības. 

 

VII. Kritēriji numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, pagarināšanai, anulēšanai 

un tālāknodošanai 

 

26. Regulators var atteikt piešķirt, pagarināt vai tālāknodot komersantam numerācijas 

lietošanas tiesības, ja izpildās vismaz viens no šādiem kritērijiem: 

26.1. komersanta norādītais numerācijas lietošanas mērķis neatbilst nacionālajā 

numerācijas plānā noteiktajam numerācijas lietošanas mērķim; 

26.2. komersants ir pārkāpis normatīvos aktus par numerācijas lietošanas tiesību 

nosacījumu vai specifisko lietošanas tiesību nosacījumu izpildi un pārkāpums nav 

novērsts Regulatora noteiktajā termiņā; 

26.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;  

26.4. pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu vai pagarināšanu 

izskatīšanas gaitā konstatē, ka komersants nav daļēji vai pilnīgi izpildījis Regulatora 

noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus. 

 

27. Regulators var atteikt piešķirt vai pagarināt komersantam numerācijas lietošanas tiesības 

uz: 

27.1. publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla 

numuriem, ja iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz 100 vai vairāk 

publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem 

uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nepārsniedzot gadu no numerācijas lietošanas 

tiesību piešķiršanas, komersants izmanto mazāk par 30%; 

27.2. publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla 

numuriem, ja iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz 100 vai vairāk 

publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem 

uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, pārsniedzot divus gadus no numerācijas 

lietošanas tiesību piešķiršanas komersants izmanto mazāk par 50%.  
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28. Regulators, vērtējot komersantam piešķirto numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu 

atbilstoši šo noteikumu 27.punktam, kā izmantotos numurus neieskaita numurus tehniskām 

vajadzībām.  

29. Lēmumu par numerācijas lietošanas tiesībām pieņem Regulatora priekšsēdētājs.  

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

30. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 

3.decembra lēmumu Nr.1/19 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” (Latvijas 

Vēstnesis, 2015, 240.nr.; 2016, 61.nr.; 2017, 217.nr; 2018, 224.nr; 2021, 10.nr.). 

 

31. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Elektronisko sakaru likumu. 

 

32. Šo noteikumu 18.3.apakšpunkts, 19., 27. un 28.punkts ir spēkā līdz 2021.gada 

31.decembrim. 
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1.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2021.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

 

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu 

 

1. Informācija par komersantu: 

 

1.1. Komersanta nosaukums  1.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

 

  

 

2. Nepieciešamās numerācijas lietošanas tiesības (norādīt tikai to numerāciju, uz kuru 

lūdz piešķirt numerācijas lietošanas tiesības): 

 

2.1. Nacionālie numuri: 

 

Nr.p.k. Numerācijas veids Pieprasīto 

numuru skaits 

Numerācijas 

diapazons* 

1 2 3 4 

1. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri   

2. Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri   

3. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma  numuri   

4. Dalītās samaksas pakalpojuma numuri   

5. Papildu samaksas pakalpojuma numuri   

6. Citu veidu pakalpojumu numuri    

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

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

9. IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)   
* aizpilda, ja elektronisko sakaru komersants vēlas saņemt numerācijas lietošanas tiesības uz nacionālajiem 

numuriem konkrētā numerācijas diapazonā. 

 

2.2. Īsie kodi un numuri: 

  

Nr.p.k. Īsā koda veids Pieprasīto kodu 

skaits  

Īsais kods** 

1 2 3 4 

1. Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai   

2. Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai   

3. Operatoru pakalpojumu sniegšanai   

4. Operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX)   

5. Eiropas Savienības elektronisko sakaru 

saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību 

sniegšanai (116(XXX)) 

  

** aizpilda, ja elektronisko sakaru komersants vēlas saņemt konkrētu īso kodu. 
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2.3. Identifikācijas kodi: 

 

Nr.p.k. Identifikācijas koda veids 
Pieprasīto 

kodu skaits 

Identifikācijas 

kods*** 

Starptautiskā 

signalizācijas 

punktu koda 

unikālais vārds 

1 2 3 4 5 

1. Starptautiskais signalizācijas 

punktu kods  

   

2. Nacionālais signalizācijas 

punktu kods  

  - 

3. Operatora publisko mobilo 

telefonu tīklu kods  

  - 

4. Datu pārraides tīklu 

identifikācijas kods  

  - 

*** aizpilda, ja elektronisko sakaru komersants vēlas saņemt konkrētu identifikācijas kodu. 

 

3. Numerācijas lietošanas tiesību pieprasījuma pamatojums (norādīt, kādam mērķim un 

kādiem pakalpojumiem pieprasītās numerācijas lietošanas tiesības tiks izmantotas un 

kādā termiņā plāno uzsākt numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Apraksts, kādā veidā tehniski tiks nodrošināta pieprasīto numerācijas lietošanas tiesību 

izmantošana (var pievienot shēmu):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Komersants, kura mobilā tīklā tiks lietoti publiskā mobilā telefona tīkla numuri.  

 

 

6. Ja komersantam nav sava publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla, komersants 

pieprasījumam pievieno tā komersanta piekrišanu, kura mobilā tīklā lietos publiskā 

mobilā telefonu tīkla numurus.  

 

 

7. Ja komersantam pirmo reizi pieprasa numerācijas lietošanas tiesības, komersants 

norāda komersanta kontaktpersonu saistībā ar numerācijas krāpniecības jautājumu 

risināšanu:  

7.1. vārds, uzvārds ______________________ 

7.2. tālrunis ______________________ 

7.3. elektroniskā pasta adrese ______________________ 

 

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas 

sniegšanu varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 
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Datums _________________  

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  

                               ______________________ 

                                                                                  /paraksts un tā atšifrējums/ 

 

______________________ 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

Tālrunis______________ 

Elektroniskā pasta adrese _______________ 

 

 
Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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2.pielikums 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2021.gada __.______ lēmumam Nr.___ 

 

 

 

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu 

 

 

1. Informācija par komersantu: 

 

1.1. Komersanta nosaukums  1.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

 

  

 

 

2. Informācija par numerāciju: 

 

 

2.1. Nacionālie numuri: 

 

Nr.p.k. Numerācijas veids Pieprasīto 

numuru skaits  

Numerācijas 

diapazons 

1 2 3 4 

1. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri   

2. Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri   

3. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri   

4. Dalītās samaksas pakalpojuma numuri   

5. Papildu samaksas pakalpojuma numuri   

6. Citu veidu pakalpojumu numuri    

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

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

9. IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)   

 

2.2. Īsie kodi un numuri: 

 

Nr.p.k. Īsā koda veids Pieprasīto kodu 

skaits  

Īsais kods 

1 2 3 4 

1. Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai   

2. Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai   

3. Operatoru pakalpojumu sniegšanai   

4. Operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX)   

5. Eiropas Savienības elektronisko sakaru 

saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību 

sniegšanai (116(XXX)) 
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2.3. Identifikācijas kodi: 

 

Nr.p.k. Identifikācijas koda veids 
Pieprasīto 

kodu skaits 

Identifikācijas 

kods 

Starptautiskā 

signalizācijas 

punktu koda 

unikālais vārds 

1 2 3 4 5 

1. Starptautiskais 

signalizācijas punktu kods  

   

2. Nacionālais signalizācijas 

punktu kods  

  - 

3. Operatora publisko mobilo 

telefonu tīklu kods  

  - 

4. Datu pārraides tīklu 

identifikācijas kods  

  - 

 

 

3. Numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma pamatojums: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas 

sniegšanu varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

 

 

Datums _________________  

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu     

                             ______________________ 

                                                                    /paraksts un tā atšifrējums/ 

______________________ 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

Tālrunis______________ 

Elektroniskā pasta adrese _______________ 
 
Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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 3.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2021.gada __.______ lēmumam Nr.___ 

 

 

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu 

 

 

1. Informācija par komersantu: 

 

1.1. Komersanta nosaukums  1.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

 

  

 

 

2. Informācija par numerāciju: 

 

2.1. Nacionālie numuri: 

 

Nr.p.k. Numerācijas veids Pieprasīto 

numuru 

skaits  

Numerācijas 

diapazons 

1 2 3 4 

1. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri   

2. Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri   

3. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma  numuri   

4. Dalītās samaksas pakalpojuma numuri   

5. Papildu samaksas pakalpojuma numuri   

6. Citu veidu pakalpojumu numuri    

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

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

9. IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)   

 

2.2. Īsie kodi un numuri: 

 

Nr.p.k. Īsā koda veids Pieprasīto kodu 

skaits  

Īsais kods 

1 2 3 4 

1. Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai   

2. Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai   

3. Operatoru pakalpojumu sniegšanai   

4. Operatoru pakalpojumu sniegšanai 

(16XX) 

  

5. Eiropas Savienības elektronisko sakaru 

saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību 

sniegšanai (116(XXX)) 
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2.3. Identifikācijas kodi: 

 

Nr.p.k. Identifikācijas koda veids 
Pieprasīto 

kodu skaits  

Identifikācijas 

kods 

Starptautiskā 

signalizācijas 

punktu koda 

unikālais vārds 

1 2 3 4 5 

1. Starptautiskais signalizācijas 

punktu kods  

   

2. Nacionālais signalizācijas 

punktu kods  

  - 

3. Operatora publisko mobilo 

telefonu tīklu kods  

  - 

4. Datu pārraides tīklu 

identifikācijas kods  

  - 

 

 

3. Numerācijas lietošanas tiesību anulēšanas datums3 _________________________ 

 

 

4. Informācija par numerācijas lietošanas tiesību pārtraukšanas izmantošanu: 

4.1.  vai galalietotājs, kurš izmantoja numuru, ir informēts par elektronisko sakaru 

pakalpojumu pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:  

 

 

4.2. kad (norādot konkrētu datumu) un kādā veidā galalietotājs ir informēts par elektronisko 

sakaru pakalpojumu pārtraukšanu: 

 

 

4.3. vai kāds numurs (norādot konkrētu numuru) ir nodots lietošanā galalietotājam un cits 

komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam? Ja jā, 

lūdzu norādīt komersantu, kurš turpina šim galalietotājam sniegt elektronisko sakaru 

pakalpojumu un pievieno tā komersanta piekrišanu pārņemt elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu. 

 

 

 

5. Numurs (norādot konkrētu numuru), kuru numura saglabāšanas pakalpojuma kārtībā 

izmanto cita komersanta elektronisko sakaru tīklā.  

 

 

 

Apliecinu, ka pēc šī pieprasījuma iesniegšanas Regulatorā komersants nevienu numuru 

nenodos lietošanā galalietotājam.  

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas 

sniegšanu varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

 

 
3 Šo Noteikumu 30.punkts. 
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Datums _________________  

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu   

                               ______________________ 

                                                                                  /paraksts un tā atšifrējums/ 

______________________ 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

Tālrunis______________ 

Elektroniskā pasta adrese _______________ 

 
Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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4.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2021.gada __.______ lēmumam Nr.____ 

 

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu 

 

1. Informācija par komersantu, kurš tālāknodod numerācijas lietošanas tiesības: 

 

1.1. Komersanta nosaukums  1.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

 

  

 

2. Informācija par komersantu, kuram ir paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas 

tiesības: 

 

2.1. Komersanta nosaukums  2.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

 

  

 

3. Informācija par numerācijas lietošanas tiesībām, kuras plānots tālāknodot (norādīt 

tikai to numerāciju, uz kuru lūdz tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības): 

 

3.1. Nacionālie numuri: 

 

Nr.p.k. Numerācijas veids Pieprasīto 

numuru skaits 

Numerācijas 

diapazons 

1 2 3 4 

1. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri   

2. Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri   

3. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma  numuri   

4. Dalītās samaksas pakalpojuma numuri   

5. Papildu samaksas pakalpojuma numuri   

6. Citu veidu pakalpojumu numuri    

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

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

9. IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)   

 

3.2. Īsie kodi un numuri: 

 

Nr.p.k. 

Īsā koda veids Pieprasīto kodu 

skaits  

Īsais kods 

1 2 3 4 

1. Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai   

2. Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai   

3. Operatoru pakalpojumu sniegšanai   

4.  Operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX)   

5. Eiropas Savienības elektronisko sakaru 

saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību 

sniegšanai (116(XXX)) 
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3.3. Identifikācijas kodi: 

Nr.p.k. Identifikācijas koda veids 
Pieprasīto 

kodu skaits 

Identifikācijas 

kods 

Starptautiskā 

signalizācijas 

punktu koda 

unikālais vārds 

1 2 3 4 5 

1. Starptautiskais signalizācijas 

punktu kods  

   

2. Nacionālais signalizācijas 

punktu kods  

  - 

3. Operatora publisko mobilo 

telefonu tīklu kods  

  - 

4. Datu pārraides tīklu 

identifikācijas kods  

  - 

 

4. Numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas termiņš4 _________________________ 

 

5. Cita svarīga informācija: (papildu informācija, ko komersants iesniedz pēc paša 

vēlēšanās). 

 

 

6. Komersants, kura mobilā tīklā tiks lietoti publiskā mobilā telefonu tīkla numuri.  

 

 

7. Ja komersantam nav sava publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla, komersants 

pieprasījumam pievieno tā komersanta piekrišanu, kura mobilā tīklā lietos publiskā 

mobilā telefonu tīkla numurus.  

 

 

Pielikumā: Komersanta, kuram ir paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības, 

rakstveida apliecinājuma oriģināls par numerācijas lietošanas tiesību saņemšanu 

tālāknodošanas kārtībā uz __ lapām. 

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas 

sniegšanu varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

 

Datums _________________  

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 

                               ______________________ 

                                                                                  /paraksts un tā atšifrējums/ 

______________________ 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

Tālrunis______________ 

Elektroniskā pasta adrese _______________ 

 
Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 
4 Elektronisko sakaru likuma 63.panta pirmā daļa. 
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5.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2021.gada __.______ lēmumam Nr.____ 

 

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas atcelšanu 

 

1. Informācija par komersantu, kurš ir tālāknodevis numerācijas lietošanas tiesības: 

 

1.1. Komersanta nosaukums  1.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

 

  

 

2. Informācija par komersantu, kuram ir tālāknodotas numerācijas lietošanas tiesības: 

 

2.1. Komersanta nosaukums  2.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

 

  

 

3. Informācija par numerāciju: 

 

3.1. Nacionālie numuri: 

 

Nr.p.k. Numerācijas veids Atceļamo 

numuru skaits 

Numerācijas 

diapazons 

1 2 3 4 

1. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri   

2. Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri   

3. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma  numuri   

4. Dalītās samaksas pakalpojuma numuri   

5. Papildu samaksas pakalpojuma numuri   

6. Citu veidu pakalpojumu numuri    

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

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

9. IoT/M2M numuri eksteritoriāli (12 cipari)   

 

3.2. Īsie kodi un numuri: 

  

Nr.p.k. Īsā koda veids Atceļamo kodu 

skaits  

Īsais kods 

1 2 3 4 

1. Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai   

2. Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai   

3. Operatoru pakalpojumu sniegšanai   

4.  Operatoru pakalpojumu sniegšanai (16XX)   

5. Eiropas Savienības elektronisko sakaru 

saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību 

sniegšanai (116(XXX)) 

  

 

 

3.3. Identifikācijas kodi: 
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Nr.p.k. Identifikācijas koda veids 
Pieprasīto 

kodu skaits 

Identifikācijas 

kods 

Starptautiskā 

signalizācijas 

punktu koda 

unikālais vārds 

1 2 3 4 5 

1. Starptautiskais signalizācijas 

punktu kods  

   

2. Nacionālais signalizācijas 

punktu kods  

  - 

3. Operatora publisko mobilo 

telefonu tīklu kods  

  - 

4. Datu pārraides tīklu 

identifikācijas kods  

  - 

 

4. Numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas anulēšanas datums _______________ 

 

5. Informācija par numerācijas lietošanas tiesību pārtraukšanas izmantošanu: 

5.1.  vai galalietotājs, kurš izmantoja numuru, ir informēts par elektronisko sakaru 

pakalpojumu pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:  

 

 

5.2. kad (norādot konkrētu datumu) un kādā veidā galalietotājs ir informēts par elektronisko 

sakaru pakalpojumu pārtraukšanu: 

 

 

 

6. Apliecinu, ka pēc šī pieprasījuma iesniegšanas Regulatorā komersants, kuram ir tālāknodotas 

numerācijas lietošanas tiesības, nevienu numuru nenodos lietošanā galalietotājam.  

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas 

sniegšanu varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

  

 

 

Datums _________________  

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 

                               ______________________ 

                                                                                  /paraksts un tā atšifrējums/ 

 

______________________ 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

Tālrunis______________ 

Elektroniskā pasta adrese _______________ 
 
Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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2.pielikums konsultāciju dokumentam par noteikumu 

projektiem: numerācijas lietošanas tiesību noteikumi un 

numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas 

noteikumi 

 

 

 

Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likuma 43.panta trešo daļu un likuma 

“Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 

 

1. Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka: 

1.1. nosacījumus numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai un elektronisko sakaru 

pakalpojumu nepārtrauktībai; 

1.2. numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas termiņus;  

1.3. izmaksas, kuras var iekļaut maksā par pakalpojuma sniedzēja maiņas nodrošināšanu. 

 

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:  

2.1. maršrutēšana – izsaukuma virzības vai īsziņas un multiziņas nosūtīšanas 

nodrošināšana uz pārvietoto numuru;  

pārvietotais numurs – galalietotājam lietošanā nodotais numurs, kuru saglabā 

galalietotājam, mainot elektronisko sakaru komersantu (turpmāk – komersants). 
 

3. Komersants galalietotājam lietošanā nodoto numuru pārvieto šādos veidos: 

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 komersantiem sakrīt numura saglabāšanas pakalpojuma 

nodrošināšanas tehniskais risinājums. 

 

4. Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas laikā saņēmējs un donora pakalpojuma 

sniedzējs veic galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu un pēc tam numura 

aktivizēšanu. 

 

5. Galalietotājs pieteikumā saņēmējam norāda šādu informāciju: 

5.1.  galalietotājam lietošanā nodoto numuru; 

5.2. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas 

numuru, kā arī donora pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, ja galalietotājam ir spēkā 

esošs elektronisko sakaru pakalpojumu līgums;  
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5.3. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas 

numuru, iepriekšējā elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja nosaukumu un 

elektronisko sakaru pakalpojuma līguma izbeigšanas datumu, ja galalietotājam ir 

izbeigts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums;  

5.4. priekšapmaksas pakalpojuma gadījumā – lietotāja identifikācijas moduļa kartes sērijas 

numuru un donora pakalpojuma sniedzēja nosaukumu. 

 

6. Pēc galalietotāja pieteikuma saņemšanas saņēmējam ir pienākums pārbaudīt šo Noteikumu 

5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto informāciju, bet šo Noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajā 

gadījumā – pieprasīt uzrādīt konkrētā lietotāja identifikācijas moduļa karti.  

 

7. Saņēmējam ir tiesības pieprasīt un pārbaudīt arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai 

izvērtētu galalietotāja tiesības iesniegt galalietotāja pieteikumu un saņemt numura 

saglabāšanas pakalpojumu. 

 

8. Pēc galalietotāja pieteikuma saņemšanas: 

8.1. saņēmējs nosūta donora pakalpojuma sniedzējam informāciju par saņemto galalietotāja 

pieteikumu; 

8.2. donora pakalpojuma sniedzējs saņēmējam sniedz apstiprinājumu par saņēmēja nosūtītās 

informācijas saņemšanu; 

8.3. donora pakalpojuma sniedzējs saņēmējam 24 stundu laikā no šo noteikumu 

8.1.apakšpunktā noteiktās informācijas saņemšanas brīža, izņemot sestdienu, svētdienu 

vai svētku dienu, sniedz apstiprinājumu par galalietotājam lietošanā nodotā numura 

pārvietošanu vai atteikumu, norādot pamatojumu; 

8.4. saņēmējs informē galalietotāju par numura pārvietošanu; 

8.5. saņēmējs galalietotājam lietošanā nodoto numuru aktivizē: 

8.5.1. šo Noteikumu 3.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – saņēmēja un galalietotāja 

savstarpēji saskaņotā laikā, nepārsniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanas pārtraukumu ilgāku par divām stundām; 

8.5.2. šo Noteikumu 3.2.–3.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – naktī no plkst.3.00 līdz 

5.00, laikā no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas. 

 

9. Galalietotājs ir tiesīgs atteikties no numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas līdz 

galalietotājam lietošanā nodotā numura aktivizēšanai saņēmēja publiskajā elektronisko 

sakaru tīklā. 

 

10. Ja pārvietotā numura izmantošana saņēmēja publiskajā elektronisko sakaru tīklā ir 

pārtraukta un saņēmējs nav saņēmis galalietotāja pieteikumu numura pārvietošanai uz citu 

publisko elektronisko sakaru tīklu, pārvietotais numurs nonāk tam komersantam, kuram ir 

piešķirtas vai tālāknodotas numerācijas lietošanas tiesības uz konkrēto numuru. 

 

11. Donora pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noteikt saņēmējam vienreizēju maksu par 

galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu atbilstoši numura saglabāšanas 

pakalpojuma nodrošināšanas pamatotām izmaksām, kas tieši saistītas ar numura 

saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu un kas nerastos, ja numura saglabāšanas 

pakalpojumu nenodrošinātu. Donora pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noteikt vienreizēju 

maksu par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu apmērā, kas nepārsniedz 

kopsummu no šādām pamatotām izmaksām:  

11.1. saņēmēja sniegtās informācijas par galalietotāja pieteikuma apstrādes, galalietotāja 

datu un maršrutēšanas numura pārbaudes informācijas precizēšanas un kļūdu 

labošanas izmaksas;  
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11.2. izmaiņu veikšanas donora pakalpojuma sniedzēja komutācijas vai maršrutēšanas 

iekārtās, kā arī uzskaites un norēķinu sistēmās, datubāzēs, kas satur informāciju par 

galalietotājiem, izmaksas;  

11.3. norēķinu informācijas apmaiņas starp donora pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju 

izmaksas;  

11.4. numura pārvietošanas reģistrēšanas izmaksas datubāzē, kas satur informāciju par 

pārvietotajiem numuriem;  

11.5. datubāzes, kas satur informāciju par pārvietotajiem numuriem, izmantošanas 

mainīgās izmaksas, kas atkarīgas no pārvietoto numura skaita. 

 

12. Donora pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 11.1.–11.4.apakšpunktā minētās izmaksas 

aprēķina atbilstoši vidējam laika patēriņam katrā izmaksu pozīcijā viena numura 

saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai un donora pakalpojuma sniedzēja numura 

saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanā nodarbinātā darbaspēka vidējai darba stundas 

izmaksai iepriekšējā kalendārajā gadā vai vidējām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā, 

kas rodas, saņemot pakalpojumu no cita komersanta viena numura saglabāšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai. 

 

13. Donora pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka noteiktā vienreizējā maksa par galalietotājam 

lietošanā nodotā numura pārvietošanu ir publiski pieejama un šo maksu piemēro vienlīdzīgi 

visiem saņēmējiem neatkarīgi no pārvietojamā numura veida. 

 

14. Donora pakalpojuma sniedzējs pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

pieprasījuma sniedz pamatojumu vienreizējai maksai, ja komersants tādu noteicis par 

galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu, lai Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija izvērtētu, vai vienreizējā maksa par galalietotājam lietošanā nodotā 

numura pārvietošanu ir tuvināta šo noteikumu 11.punktā minētajām izmaksām. 

 

15. Donora pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noteikt saņēmējam maksājumu, kas nepārsniedz 

un nosedz samaksāto valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām par pārvietoto 

numuru no dienas, kad attiecīgais numurs ir pārvietots uz saņēmēja publisko elektronisko 

sakaru tīklu. 

 

16. Regulārās izmaksas, kas saistītas ar numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu, 

donora pakalpojuma sniedzējs iekļauj starpsavienojuma pakalpojuma izmaksās par 

savienojuma pabeigšanu un tranzītu savā publiskajā elektronisko sakaru tīklā. 

 

17. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 

3.decembra lēmumu Nr.1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas 

noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 240.nr.; 2016, 237.nr.; 2021, 10.nr). 

 

18.  Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Elektronisko sakaru likumu. 
 


