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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) “Nacionālais numerācijas plāns” (turpmāk – Noteikumu projekts Nr.1); 
2) “Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” 

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

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvu (ES) 
2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (turpmāk – Direktīva), ir 
izstrādāts Elektronisko sakaru likums, kas 2022.gada 29.jūlijā ir stājies spēkā 
(turpmāk – Likums).  

Saskaņā ar Likuma 60.pantu Regulators izdod nacionālo numerācijas plānu, kurā noteikta 
numura un identifikācijas kodu struktūra un formāts to identifikācijai un maršrutēšanai, 
numura sastādīšanas procedūras, numuru un identifikācijas kodu lietošanas mērķi un veidi, kā 
arī numuri un identifikācijas kodi, attiecībā uz kuriem numerācijas lietošanas tiesības piešķir 
konkursa vai izsoles rezultātā. Līdz ar to Noteikumu projekts Nr.1 izstrādāts atbilstoši šajā 
normā ietvertajam deleģējumam. 

Likuma pārejas noteikumu 1.punkts noteic, ka ar Likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 
Elektronisko sakaru likums, uz kura noteikto deleģējumu pamata ir izdoti Ministru kabineta 
2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.367 “Nacionālais numerācijas plāns” (turpmāk –  Nacionālais 
numerācijas plāns). Savukārt Likuma pārejas noteikumu 7.punkts paredz, ka līdz šā likuma 
60.pantā paredzēto Regulatora noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 
2022.gada 30.septembrim, piemērojams Nacionālais numerācijas plāns, ciktāl tas nav pretrunā 
ar Likumu. Līdz ar to Likums paredz, ka Noteikumu projektam Nr.1 ir jāstājas spēkā ne vēlāk 
kā līdz 2022.gada 1.oktobrim. 

Saskaņā ar Likuma 63.panta otro daļu Regulators nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem 
Regulators rīko konkursu vai izsoli numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, kā arī prasības 
izsoles dalībniekiem un pretendentiem, numerācijas lietošanas tiesību izmantošanas 
nosacījumus. Līdz ar to Noteikumu projekts Nr.2 izstrādāts atbilstoši šajā normā ietvertajam 
deleģējumam. Līdz šim šādi noteikumi uz spēku zaudējušā Elektronisko sakaru likuma pamata 
nav izdoti, bet ar Likuma spēkā stāšanos šādi noteikumi tiks izdoti. 

Plānots, ka Numerācijas noteikumu projekti stāsies spēkā 2022.gada 1.oktobrī. 

Priekšlikumus un komentārus par Numerācijas noteikumu projektiem lūdzam Regulatoram 
iesniegt rakstveidā, nosūtot uz adresi Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, vai elektroniskā pasta 
adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2022.gada 5.septembrim.  

Regulatora sagatavotie Numerācijas noteikumu projekti ir pievienoti šā dokumenta pielikumā. 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

Pamatojums 

Nacionālais numerācijas plāns ir izdots, pamatojoties uz spēku zaudējušo Elektronisko sakaru 
likumu. Stājoties spēkā Likumam, spēku zaudēja Elektronisko sakaru likums. Ja spēku zaudē 
normatīvā akta (Nacionālais numerācijas plāns) izdošanas tiesiskais pamats (Elektronisko 
sakaru likumā noteiktais deleģējums), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais 
akts vai tā daļa1. Ņemot vērā minēto, Nacionālā numerācijas plāna vietā ir jāizstrādā jauni 

 
1 Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piektā daļa. 
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noteikumi, kuru izdošanas tiesiskais pamats ir noteikts Likumā. Arī Numerācijas projekts Nr.2 
ir izdots, pamatojoties uz tā izdošanas tiesisko pamatu, kas ir noteikts Likumā.  

Numerācijas projektā Nr.1 ir veikti galvenokārt redakcionāli un strukturāli uzlabojumi, 
saglabājot tādu numuru un identifikācijas kodu struktūru un formātu to identifikācijai un 
maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūru, numuru un identifikācijas kodu lietošanas 
mērķi un veidu, kāds tas ir Nacionālajā numerācijas plānā.  

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

1. Noteikumu projektā Nr.1: 
1.1. precizēts, ka īsie numuri nav paredzēti izsaukumu veikšanai; 
1.2. noteikts, ka Regulators numerācijas lietošanas tiesības uz īsajiem kodiem var piešķirt 

arī izsoles kārtībā. Īsie kodi no visiem numerācijas resursiem ir ar vislielāko ekonomisko 
vērtību, jo tie ir ļoti ierobežotā skaitā un par šiem numerācijas resursiem pēdējo gadu 
laikā ir novērojama lielāka komersantu interese nekā par publiskā fiksētā un mobilā 
telefona tīkla numuriem, pakalpojuma numuriem un IoT/M2M numuriem. Komersantu 
pieprasīto numerācijas lietošanas tiesību apjoms uz īsajiem kodiem: 2019.gadā – 
23 numuri, 2022.gadā – septiņi numuri, 2021.gadā – 16 numuri un 2022.gadā – jau 
septiņi numuri. 

1.3. lai nodrošinātu iespēju galalietotājiem ārkārtas situācijā  vieglāk uztvert, ka viņi saņem 
izsaukumu (atzvanu) no speciālajiem dienestiem (īsie numuri 110, 112, 113, 114 un 
115), tiek atļauta izejošā numura aizvietošana, veicot atzvanu uz galalietotāja numuru, 
ja galalietotājs ir zvanījis speciālajiem dienestiem: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam, Valsts policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes 
avārijas dienestam, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram; 

1.4. IoT/M2M numuri netiek dalīti pēc publiskā elektronisko sakaru tīkla veida, jo tie pēc 
būtības ir pakalpojuma numuri, kuri netiek dalīti publiskā mobilā telefonu tīkla numuros 
un publiskā fiksētā telefonu tīkla numuros. 

 
2. Noteikumu projektā Nr.2: 

2.1. Lai arī Likums pieļauj numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu arī konkursa kārtībā, 
Regulators, izstrādājot Noteikumu projektu Nr.2, ņem vērā apstākli, ka galvenie 
apsvērumi, uz kuriem pamatojoties lietderīgāk ir rīkot izsoli, nevis konkursu, ir: 
2.1.1. konkurences veicināšana elektronisko sakaru tirgū, nodrošinot numerācijas 

racionālāku un efektīvāku izmantošanu; 
2.1.2. izsoles rīkošana nodrošina vienlīdzīgāku un caurredzamāku attieksmi pret visiem 

komersantiem, kuri vēlas saņemt numerācijas lietošanas tiesības; 
2.1.3. izsole ļauj noteikt tā brīža numerācijas lietošanas tiesību reālo tirgus vērtību. 

 
2.2. Papildus Noteikumu projektā Nr.2 ir noteikts:  

2.2.1. ka komersants, lai pieprasītu numerācijas lietošanas tiesības izsoles kārtībā, 
Regulatorā iesniedz precīzi un pilnībā aizpildītu pieprasījumu par numerācijas 
lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā uz īsajiem kodiem; 

2.2.2. ka Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu izsludina izsoli par konkrētu 
numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā pēc komersanta 
pieprasījuma saņemšanas vai savas iniciatīvas; 

2.2.3. kāda ir Regulatora rīcība, ja uzvarētājs nepilda tam noteiktās saistības un 
pienākumus; 

2.2.4. izsoles priekšmeta sākumcenai par pamatu ņemts ikgadējās valsts nodevas par 
numerācijas lietošanas tiesībām apmērs, kam piemērots koeficients divi. 

 

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Noteikumu projektu izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 
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Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt 

Numerācijas noteikumu projektos ietvertais regulējums ietekmēs komersantus, kā arī 
galalietotājus. 

Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais regulējums 
ietekmē vai varētu ietekmēt 

Būtiskākās izmaiņas Noteikumu projektā Nr.1 ir tāda, ka numerācijas lietošanas tiesības uz 
īsajiem kodiem varēs iegūt arī izsoles kārtībā. Šīs izmaiņas atstās labvēlīgu ietekmi uz 
komersantiem, kuriem tiks dots jauns veids, kā iegūt numerācijas resursus, ar nosacījumu, ja 
vairāki komersanti izrādīs interesi par vienu un to pašu īso kodu. Esošā kārtība nodrošina, ka 
īsā koda numerācijas lietošanas tiesības iegūst tas komersants, kurš pirmais ir iesniedzis 
pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu. Tas nozīmē, ka pastāv 
iespējamība, ka īso kodu iegūst tas komersants, kuram ir mazāka interese izmantot šo resursu, 
kā rezultātā var rasties neefektīva numerācijas izmantošana.  

Papildinājums Noteikumu projektā Nr.2 labvēlīgi skars arī galalietotājus, jo tagad ārkārtas 
situācijā būs vieglāk uztvert, ka galalietotājs nepieciešamības gadījumā saņem izsaukumu 
(atzvanu) no speciālajiem dienestiem (īsie numuri 110, 112, 113, 114 un 115).  

Pārējās izmaiņas, kas ietvertas Numerācijas noteikumu projektos, nerada ietekmi uz 
komersantiem un galalietotājiem. 

 

Priekšsēdētāja A. Ozola 

  
 

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

konsultāciju dokumentam par noteikumu projektiem: 

nacionālais numerācijas plāns; noteikumi numerācijas 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 

 

Nacionālais numerācijas plāns 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likuma 60.pantu 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. numuru un identifikācijas kodu struktūru un formātu to identifikācijai un maršrutēšanai; 

1.2. numura sastādīšanas procedūras; 

1.3. numuru un identifikācijas kodu lietošanas mērķi un veidu; 

1.4. numurus un identifikācijas kodus, attiecībā uz kuriem numerācijas lietošanas tiesības 

piešķir konkursa vai izsoles rezultātā. 

 

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini un simboli: 

2.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs – numurs, ko lieto tādu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanai, par kuriem maksā izsaukuma saņēmējs; 

2.2. cita veida pakalpojuma numurs – numurs, ko nelieto tādiem pakalpojumiem, kuru 

sniegšanai paredzēti bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri, dalītās samaksas 

pakalpojuma numuri vai papildu samaksas pakalpojuma numuri; 

2.3. dalītās samaksas pakalpojuma numurs – numurs, ko lieto tādu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanai, par kuriem daļu maksā izsaukuma veicējs, bet atlikušo daļu – 

izsaukuma saņēmējs; 

2.4. datu pārraides tīklu identifikācijas kods – ciparu kombinācija, kas apzīmē datu pārraides 

tīklu valstī; 

2.5. identifikācijas kods (IC jeb identification code) – ciparu kombinācija, kas nacionālā un 

starptautiskā mērogā identificē publisko elektronisko sakaru tīklu; 

2.6. iekšzemes izsaukums – izsaukums, kas ir uzsākts un pabeigts Latvijas Republikas 

teritorijā; 

2.7. IoT/M2M numurs – lietu interneta vai starpierīču saziņas numurs; 

2.8. IoT/M2M numurs eksteritoriāli  – numurs, ko lieto mašīnas-mašīnas sakaru (M2M jeb 

Machine to Machine communications, ar ko šeit saprot arī lietu internetu IoT jeb Internet 

of Things, turpmāk abi kopā – IoT/M2M) jeb tiešas saziņas elektroniskie sakari starp 

ierīcēm vai lietotnēm ar daļēji vai pilnībā automatizētu datu un informācijas pārraidi, 

izmantojot jebkāda veida sakaru kanālu, tai skaitā vadu vai bezvadu, nodrošināšanai 

Eiropas Ekonomikas zonas publiskajā elektronisko sakaru tīklā un Latvijas Republikas 

teritorijas publiskajā elektronisko sakaru tīklā ar iespēju izmantot arī viesabonēšanā; 

2.9. IoT/M2M numurs valsts robežās – numurs, ko lieto mašīnas-mašīnas sakaru (M2M jeb 

Machine to Machine communications, ar ko šeit saprot arī lietu internetu IoT jeb Internet 

of Things) jeb tiešas saziņas elektroniskie sakari starp ierīcēm vai lietotnēm ar daļēji vai 

pilnībā automatizētu datu un informācijas pārraidi, izmantojot jebkāda veida sakaru 

kanālu, tai skaitā vadu vai bezvadu, nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā 

elektronisko sakaru tīklā; 

2.10. īsais kods – prefikss, piekļuves kods vai īsais numurs, kas tiek lietots publiskajā 

elektronisko sakaru tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā 



 

 7 

 

atsevišķs numurs galalietotāju piekļuvei publiskā elektronisko sakaru tīkla 

pakalpojumiem; 

2.11. īsais numurs – numurs, kura formāts ir īsāks par numuru pamatformātā, kas nav 

paredzēts izsaukumu veikšanai; 

2.12. mobilā pieslēguma identifikācijas numurs (MSIN jeb Mobile Subscriber Identification 

Number) – publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numura trešais lauks, 

kas identificē publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu; 

2.13. nacionālais numurs – numurs, kuru lieto izsaukumiem valsts robežās; 

2.14. nacionālais signalizācijas punktu kods (NSPC jeb National Signaling Point Code) – 

identifikācijas koda veids, kuru lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu maršrutēšanu 

un identifikāciju publiskajos elektronisko sakaru tīklos valstī; 

2.15. numurs pamatformātā – Latvijas Republikas nacionālais numurs, kas sastāv no 

astoņiem cipariem; 

2.16. numura slēgtā sastādīšanas procedūra – kārtība, kas nosaka vienādu (unificētu) numura 

formātu un unificētu numura sastādīšanu; 

2.17. operatora izvēles kods – ciparu kombinācija, ko galalietotājs sastāda, lai veiktu 

izsaukumu, izmantojot cita operatora publisko elektronisko sakaru tīklu; 

2.18. operatora publiskā mobilā telefonu tīkla kods (MNC jeb Mobile Network Code) – 

publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numura otrais lauks, kas norāda 

piederību publiskā mobilā telefonu tīkla operatoram; 

2.19. papildu samaksas pakalpojuma numurs – numurs, ko lieto tādu elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanai, kurus izsaukumu veicējs saņem par maksu, kas ir atšķirīga 

no maksas par iekšzemes izsaukumiem, starptautiskajiem izsaukumiem, kā arī citiem 

izsaukumiem (piemēram, bezmaksas izsaukums, dalītās samaksas izsaukums); 

2.20. piekļuves kods – viens no īsā koda veidiem, kas tiek lietots vienā publiskajā 

elektronisko sakaru tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai 

kas tiek lietots atsevišķi no izsaucamā numura galalietotāju piekļuvei cita publiskā 

elektronisko sakaru tīkla pakalpojumiem; 

2.21. prefikss – viens no īsā koda veidiem, kas publiskajā telefonu tīklā tiek sastādīts pirms 

izsaucamā numura, bet nav izsaucamā numura daļa un kas tiek lietots, lai piekļūtu 

publiskā telefonu tīkla pakalpojumiem (numerācijas plāna ietvaros tiek lietots viens 

prefikss – starptautiskais prefikss); 

2.22. publiskais fiksētais elektronisko sakaru tīkls – publiskais elektronisko sakaru tīkls, 

kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz pieslēguma punktu, kas atrodas pastāvīgā 

vietā, vai no tā; 

2.23. publiskā fiksētā telefonu tīkla numurs – numurs, ko lieto publiskajā fiksētajā 

elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikas teritorijā; 

2.24. publiskais mobilais elektronisko sakaru tīkls – publiskais elektronisko sakaru tīkls, 

kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz kustībā esošu pieslēguma punktu vai no tā, 

izmantojot mobilajam sakaru dienestam paredzētu Latvijas Republikas radiofrekvenču 

spektru, kā arī nodrošina starptautisko viesabonēšanu; 

2.25. publiskā mobilā telefonu tīkla numurs – numurs, ko lieto publiskajā mobilajā 

elektronisko sakaru tīklā, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru; 

2.26. publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs (IMSI jeb International 

Mobile Subscriber Identity) – numurs, kas saskaņā ar mobilo telefonu elektrosakaru 

standartu ir unikāls katram mobilā telefonu tīkla galalietotājam; 

2.27. publiskā mobilā telefonu tīkla valsts kods (MCC jeb Mobile Country Code) – publiskā 

mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numura pirmais lauks, kas norāda 

piederību publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja valstij; 
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2.28. operatora pakalpojuma numurs – numurs, kuru lieto dažādu pakalpojumu 

nodrošināšanai; 

2.29. saskaņotais pakalpojums ar sociālo vērtību – pakalpojums, kurš galalietotājam ir 

pieejams bez maksas un atbilst noteiktai sociālai nepieciešamībai, veicina personu vai 

noteiktu personu grupu labklājību vai drošību, palīdz grūtībās nonākušām personām 

un kura sniegšanai lietotā numura izsaukuma izmaksas sedz izsaukuma saņēmējs; 

2.30. simbols “X” – viens cipars numurā (0 vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 

8, vai 9); 

2.31. simbols “Y” – viens cipars numurā (0 vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9); 

2.32. starptautiskais izsaukums – izsaukums, kas ir uzsākts Latvijas Republikas teritorijā un 

pabeigts ārpus Latvijas Republikas teritorijas; 

2.33. starptautiskais prefikss – ciparu kombinācija, kuru sastāda, lai veiktu izsaukumu 

starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā; 

2.34. starptautiskais numurs – numurs, kuru lieto starptautiskā izsaukuma nodrošināšanai; 

2.35. starptautiskais signalizācijas punktu kods (ISPC jeb International Signalling Point 

Codes) – identifikācijas koda veids, ko lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu 

maršrutēšanu un identifikāciju starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā; 

2.36. numurs tehniskām vajadzībām – numurs, kas nav nodots lietošanā galalietotājam un 

ko lieto izsaukuma maršrutēšanai numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai 

publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, izsaukuma vai īsziņas maršrutēšanai 

publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošināšanai, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu testēšanai publiskajā 

elektronisko sakaru tīklā; 

2.37. valsts kods (CC jeb Country Code) – piekļuves kods, kas identificē valsti 

starptautiskajā publiskajā elektronisko sakaru tīklā. 

 

3. Publiskā telefonu tīkla numuru veidošanai izmanto tikai ciparus. 

 

4. Latvijas Republikā numurs tiek sastādīts, izmantojot numura slēgto sastādīšanas procedūru. 

 

5. Numuru vai kodu, uz kuru piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, lieto vienīgi tam 

paredzētajam lietošanas mērķim. 

 

6. Regulators numerācijas lietošanas tiesības uz īsajiem kodiem var piešķirt izsoles kārtībā. 

Izsoles kārtībā nevar iegūt numerācijas lietošanas tiesības uz īsajiem numuriem, par kuriem 

netiek maksāta ikgadējā valsts nodeva. 

 

7. Numurus pēc to struktūras un formāta iedala šādi: 

7.1.  publiskā telefonu tīkla numuri; 

7.2.  īsie kodi; 

7.3.  identifikācijas kodi. 

 

II. Publiskā telefonu tīkla numuri 
 

8. Publiskā telefonu tīkla numurus iedala šādi: 

8.1. starptautiskie numuri; 

8.2. nacionālie numuri: 

8.2.1. publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri; 

8.2.2. publiskā mobilā telefonu tīkla numuri; 
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8.2.3. pakalpojumu numuri: 

8.2.3.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri; 

8.2.3.2. dalītās samaksas pakalpojuma numuri; 

8.2.3.3. papildu samaksas pakalpojuma numuri; 

8.2.3.4. citu veidu pakalpojumu numuri; 

8.2.4. IoT/M2M numuri. 

 

9. Latvijas Republikas starptautiskā numura formāts sastāv no valsts koda un nacionālā 

numura. Starptautiskais prefikss nav Latvijas Republikas starptautiskā publiskā telefonu 

tīkla numura sastāvdaļa. 

 

10. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numura pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību 

publiskajam fiksētajam elektronisko sakaru tīklam. 

 

11. Publiskā mobilā telefonu tīkla numura pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību 

publiskajam mobilajam elektronisko sakaru tīklam. 

 

12. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru vai publiskā mobilā telefonu tīkla numuru nelieto 

tādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai paredzēti pakalpojumu numuri. 

 

13. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari 

(indeksi) norāda uz piederību bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem. 

 

14. Dalītās samaksas pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari 

(indeksi) norāda uz piederību dalītās samaksas pakalpojuma numuriem. 

 

15. Papildu samaksas pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari 

(indeksi) norāda uz piederību papildu samaksas pakalpojuma numuriem. 

 

16. Cita veida pakalpojuma numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) 

norāda uz piederību citu veidu pakalpojumu numuriem. 

 

17. IoT/M2M numurs ir nacionālais numurs, kura pirmie divi cipari vai pieci cipari (indeksi) 

norāda uz piederību IoT/M2M numuriem. 

 

III. Īsie kodi 
 

18. Īsos kodus iedala šādi: 

18.1. piekļuves kodi; 

18.2. īsie numuri; 

18.3. prefiksi, kuru formāts ir divi, trīs, četri, pieci vai seši cipari. 

 

19. Īsie kodi trīs ciparu formātā 100, 104–109 un 190–199 un četru ciparu formātā 1010–1019, 

1020–1029 un 1030–1039 ir piekļuves kodi, ko lieto kā operatora izvēles kodus. 

 

20. Īsos numurus: 

20.1. trīs ciparu formātā 11X, 12X–15X un 17X vai četru ciparu formātā 18XX lieto 

operatoru pakalpojumiem; 
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20.2. kuri sākas ar “118” četru ciparu formātā (118X) vai piecu ciparu formātā (1184X), 

lieto telefonu uzziņu dienestam, kas papildus informācijai par abonentiem, kuri ir 

devuši piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā abonentu sarakstā, var 

sniegt arī cita veida informāciju; 

20.3. kuri sākas ar “16” četru ciparu formātā (16XX), lieto operatoru pakalpojumiem tikai 

konkrētā publiskā elektronisko sakaru tīkla ietvaros; 

20.4. kuri sākas ar “82” piecu ciparu formātā (82XXX) un “83”, “84”, “85”, “86”, “87”, 

“88” un “89” četru ciparu formātā (83XX, 84XX, 85XX, 86XX, 87XX, 88XX, 

89XX), lieto operatoru pakalpojumiem; 

20.5. tāda satura pakalpojumu sniegšanai, kuros propagandēta, atainota vai ietverta 

cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija vai azartspēles, ciktāl šāda 

satura pakalpojumu sniegšana nav aizliegta ar likumu, lieto tikai četru ciparu 

formātā, sākot ar “88” vai “89” (88XX vai 89XX). 

 

21. Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību 

īsos numurus lieto, ievērojot šādu kārtību: 

21.1. īsos numurus, kuri sākas ar “116” sešu ciparu formātā (116XXX), lieto, sniedzot 

Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību, 

izņemot numuru 116112, kuru nelieto un kura numerācijas lietošanas tiesības 

nepiešķir nevienam elektronisko sakaru komersantam; 

21.2. izsaukuma laikā, lietojot īsos numurus diapazonā 116XXX, nav atļauta reklāma, 

izklaides pakalpojumi, mārketings un tirdzniecība, izsaukuma lietošana turpmākiem 

tirdzniecības vai komercpakalpojumiem; 

21.3. lēmumu par 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju pieņem par 116XXX 

sērijas numura pakalpojuma darbības jomu atbildīgā iestāde (konkursa kārtībā). Šis 

punkts neattiecas uz gadījumiem, ja 116XXX sērijas numura pakalpojumu sniedz 

valsts institūcija, kurai šāda funkcija deleģēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

21.4. izvēloties 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju, vērtē atbilstību šo 

noteikumu 1.pielikuma 3.tabulā minētajam attiecīgā pakalpojuma aprakstam; 

21.5. 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma saturu un 

pieejamību atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulā minētajam attiecīgā 

pakalpojuma aprakstam un darba laika nosacījumiem; 

21.6. 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs izvēlas elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina Eiropas Savienības vienotā numura ieviešanu 

un, slēdzot starpsavienojuma līgumus, nodrošina piekļuvi tam no visiem elektronisko 

sakaru tīkliem; 

21.7. izvēlētais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs pieprasa konkrēta sociālās 

vērtības pakalpojuma saskaņoto numuru (116XXX). 

 

22. Īso kodu “00” lieto kā starptautisko prefiksu. 

 

IV. Identifikācijas kodi 
 

23. Identifikācijas kodus iedala šādi: 

23.1. starptautiskie signalizācijas punktu kodi; 

23.2. nacionālie signalizācijas punktu kodi; 

23.3. mobilā telefonu tīkla kodi; 

23.4. datu pārraides tīkla identifikācijas kodi. 
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24. Starptautisko signalizācijas punktu kodu, nacionālo signalizācijas punktu kodu un publiskā 

mobilā telefonu tīkla kodu piešķir operatoram. 

 

25. Starptautiskā signalizācijas punkta kods sastāv no trim laukiem ar pieciem cipariem, no 

kuriem: 

25.1. pirmais cipars identificē zonas kodu, kurā no pasaules astoņiem numerācijas 

reģioniem signalizācijas punkts atrodas; 

25.2. nākamie trīs cipari identificē apgabala kodu, kurā no 256 apgabaliem signalizācijas 

punkts atrodas; 

25.3. pēdējais viens cipars norāda, kurš starptautiskais signalizācijas punktu kods tiks 

adresēts no starptautisko signalizācijas punktu kodu kopas. 

 

26. Nacionālais signalizācijas punktu kods sastāv no viena 14 bitu lauka, kura skaitlisko 

vērtību apzīmē ar pieciem decimālajiem cipariem diapazonā no 00000 līdz 16 384, kur: 

26.1. pirmie divi cipari apzīmē indeksu; 

26.2. pēdējie trīs cipari apzīmē centrāles numuru. 

 

27. Publiskā mobilā telefonu tīkla numurs sastāv no trim laukiem, kuru kopējais garums 

nepārsniedz 15 ciparus, no kuriem: 

27.1. pirmie trīs cipari identificē publiskā mobilā telefonu tīkla valsts kodu; 

27.2. nākamie divi cipari identificē konkrēta operatora publiskā mobilā telefonu tīkla kodu; 

27.3. pēdējie cipari, kuru skaits var sasniegt deviņus vai desmit ciparus, identificē konkrēta 

operatora unikālu mobilā pieslēguma identifikācijas numuru. 

 

28. Publiskā mobilā tīkla kods ir piecu ciparu kods, kas sastāv no publiskā mobilā telefonu 

tīkla valsts koda un operatora publiskā mobilā telefonu tīkla koda. 

 

29. Datu pārraides tīkla identifikācijas kods sastāv no četriem cipariem, no kuriem: 

29.1. pirmie trīs cipari identificē valsts datu pārraides tīkla kodu; 

29.2. pēdējais cipars identificē valsts datu pārraides tīkla numuru.  

 

V. Numura sastādīšanas procedūras 
 

30. Galalietotājs numuru sastāda šādi: 

30.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai 

publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, numuru sastāda šādā secībā – 

starptautiskais prefikss, valsts kods, attiecīgās valsts nacionālais numurs; 

30.2. veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai 

publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, sastāda nacionālo numuru; 

30.3. veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai 

publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā uz trīs, četru, piecu vai sešu ciparu 

īsajiem numuriem, numuru sastāda atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktam. 

 

31. Veicot izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā uz divu ciparu īso 

pakalpojumu numuru, pirmais cipars ir 0, otrais cipars 1, 2, 3 vai 4. 

 

32. Ja operatoru izvēlas, izmantojot operatora izvēles pakalpojumu: 
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33.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai 

publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora 

izvēles kods, starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs; 

33.2. veicot iekšzemes izsaukumu, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un 

nacionālais numurs. 

 

33. Ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot operatora iepriekšējas izvēles 

pakalpojumu: 

33.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai 

publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, numuru sastāda šādā secībā – 

starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs; 

33.2. veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai 

publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, sastāda nacionālo numuru. 

 

VI. Numuru identifikācija un maršrutēšana 

 
34. Veicot starptautisko izsaukumu, operators nodrošina, ka numura identifikācija un 

maršrutēšana notiek pēc valsts koda un attiecīgās valsts nacionālā numura. Ja starptautisko 

izsaukumu veic no publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla, operators nodrošina valsts 

koda un publiskā mobilā telefonu tīkla valsts koda sakritību pēc valsts piederības. 

 

35. Veicot iekšzemes izsaukumu, numura identifikācija un maršrutēšana notiek pēc nacionālā 

numura. 

 

36. Publiskā mobilā telefonu tīkla numurus var lietot vienīgi ar Latvijas Republikas operatora 

publiskā mobilā tīkla kodu. 

 

37. Izejošā numura aizvietošana ar īsajiem numuriem 110, 112, 113, 114 un 115 ir atļauta, tikai 

veicot izsaukumu jeb atzvanu uz galalietotāja numuru, ja galalietotājs ir zvanījis uz 

speciālajiem dienestiem: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, gāzes avārijas dienestu, Jūras meklēšanas 

un glābšanas koordinācijas centru. 

 

VII. Noslēguma jautājums 

 
38. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.oktobrī. 

Priekšsēdētāja A. Ozola 
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1.pielikums 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

 

Numuru un kodu sadalījums 

1.tabula 

Numuri 

Nr. 

p.k. 
Numerācijas indekss Lietošanas mērķis 

1. 
6XXXXXXX Galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā 

fiksētajā elektronisko sakaru tīklā. 

Tehniskām vajadzībām publiskajā fiksētajā 

elektronisko sakaru tīklā 

2. 
2XXXXXXX Galalietotāju pieslēguma punktam publiskajā 

mobilajā elektronisko sakaru tīklā. 

Tehniskām vajadzībām publiskajā mobilajā 

elektronisko sakaru tīklā 

3. 80XXXXXX Bezmaksas izsaukuma pakalpojumiem 

4. 81XXXXXX Dalītās samaksas pakalpojumiem 

5. 90XXXXXX Papildu samaksas pakalpojumiem 

6. 78XXXXXX Citu veidu pakalpojumiem 

7. 
300 00X XXX XXX 

valsts robežās 

eksteritoriāli 

8. 70 XXX XXX valsts robežās 

9. 71 XXX XXX valsts robežās 

10. 72 XXX XXX valsts robežās 

11. 73 XXX XXX valsts robežās 

12. 74 XXX XXX valsts robežās 

2.tabula 

Īsie kodi 

Nr. 

p.k. 
Kods Lietošanas mērķis 

1. 00 Starptautisko izsaukumu prefikss 

2. 101X Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai 

3. 102X Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai 

4. 103X Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai 

5. 10Y Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai 

6. 11X Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 
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7. 116XXX Saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai 

8. 118X Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai 

9. 1184X Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai 

10. 12X Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

11. 13X Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

12. 14X Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

13. 15X Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

14. 16XX Operatoru pakalpojumiem 

15. 17X Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

16. 18XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

17. 19X Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai 

18. 82XXX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

19. 83XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

20. 84XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

21. 85XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

23. 86XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

24. 87XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

25. 88XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

26. 89XX Operatoru pakalpojumiem, galalietotāju pieslēguma punktam 

publiskajā elektronisko sakaru tīklā 

3.tabula 

Īsie numuri diapazonā 116XXX, ko lieto, lai sniegtu Eiropas Savienības elektronisko 

sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību 

 

Nr. 

p.k. 
Numurs 

Pakalpojuma nosaukums un 

apraksts 

Ar tiesībām izmantot šo numuru 

saistītie nosacījumi 

1. 116 000 Palīdzības dienests pazudušu 

bērnu meklēšanai: 

a) pieņem zvanus par pazudušiem 

bērniem un nodod šo informāciju 

policijai; 

Pakalpojums pieejams 

nepārtraukti (t.i., visā valstī 

24 stundas diennaktī, 7 dienas 

nedēļā) 
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b) sniedz padomu un atbalstu 

personām, kas atbildīgas par 

pazudušo bērnu; 

c) sniedz atbalstu izmeklēšanā. 

2. 116 006 Palīdzības dienests noziegumu 

upuriem 

Dienests sniedz emocionālu 

atbalstu noziegumu upuriem, kā arī 

sniedz viņiem informāciju par viņu 

tiesībām un iespējām tās izmantot, 

kā arī vērsties attiecīgajās 

organizācijās. Dienests sniedz 

informāciju: 

a) par vietējo policiju un 

kriminālprocesiem; 

b) par iespējām saņemt 

kompensāciju un apdrošināšanas 

jautājumiem. 

Palīdzības līnija sniedz atbalstu 

noziegumu upuriem citu atbilstošu 

palīdzības avotu meklēšanā. 

Ja pakalpojums nav pieejams 

nepārtraukti (t.i., visā valstī 

24 stundas diennaktī, 7 dienas 

nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka 

informācija par pakalpojuma 

pieejamību sabiedrībai ir viegli 

atrodama. Laikā, kad 

pakalpojums nav pieejams, 

zvanītājs tiek informēts par to, 

kad pakalpojums atkal būs 

pieejams. 

3. 116 111 Bērnu un pusaudžu uzticības 

tālrunis sniedz psiholoģisku 

palīdzību bērniem un pusaudžiem, 

kam vajadzīgs atbalsts un palīdzība 

krīzes situācijās, un, ja 

nepieciešams, sniedz informāciju 

par turpmākās palīdzības 

saņemšanas iespējām. 

Ja pakalpojums nav pieejams 

nepārtraukti (t.i., visā valstī 

24 stundas diennaktī, 7 dienas 

nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka 

informācija par pakalpojuma 

pieejamību sabiedrībai ir viegli 

atrodama. Laikā, kad 

pakalpojums nav pieejams, 

zvanītājs tiek informēts par to, 

kad pakalpojums atkal būs 

pieejams. 

4. 116 117 Nesteidzamās medicīniskās 

palīdzības dienests 

Dienests steidzamos, bet ne dzīvību 

apdraudošos gadījumos sniedz 

zvanītājam medicīniskas 

konsultācijas (it īpaši nedēļas 

nogalē un svētku dienās, kā arī 

ārpus ierastā ģimenes ārstu darba 

laika). Zvanītājs tiek savienots ar 

kvalificētu un apmācītu zvanu 

operatoru vai tieši savienots ar ārstu 

vai ārsta palīgu. 

Ja pakalpojums nav pieejams 

nepārtraukti (t.i., visā valstī 

24 stundas diennaktī, 7 dienas 

nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka 

informācija par pakalpojuma 

pieejamību sabiedrībai ir viegli 

atrodama. Laikā, kad 

pakalpojums nav pieejams, 

zvanītājs tiek informēts par to, 

kad pakalpojums atkal būs 

pieejams. 

5. 116 123 Emocionālā atbalsta 

dienests sniedz psiholoģisku 

palīdzību zvanītājiem, kuri jūtas 

vientuļi, kuriem ir psiholoģiska 

krīze vai kuri domā par pašnāvību. 

Dienests zvanītāju bez nosodījuma 

Ja pakalpojums nav pieejams 

nepārtraukti (t.i., visā valstī 

24 stundas diennaktī, 7 dienas 

nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka 

informācija par pakalpojuma 

pieejamību sabiedrībai ir viegli 

atrodama. Laikā, kad 
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uzklausa un sniedz emocionālu 

atbalstu. 

pakalpojums nav pieejams, 

zvanītājs tiek informēts par to, 

kad pakalpojums atkal būs 

pieejams. 

 

 

4.tabula 

 

Starptautiskie signalizācijas punktu kodi 

 

Nr. 

p.k. 

Starptautisko signalizācijas punktu kodu 

diapazons Lietošanas mērķis 

no līdz 

1. 2 096 0 2 096 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

2. 3 227 0 3 227 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

3. 3 234 0 3 234 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

4. 4 237 0 4 237 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

5. 5 249 0 5 249 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

6. 5 252 0 5 252 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

7. 6 248 0 6 248 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

8. 7 245 0 7 245 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

9. 7 250 0 7 250 7 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

 

5.tabula 

 

Nacionālie signalizācijas punktu kodi 

 

Nr. 

p.k. 

Nacionālo signalizācijas punktu kodu 

diapazons  Lietošanas mērķis 

no līdz 

1. 00 000 16 384 Publiskā telefonu tīkla identifikācijai 

 

6.tabula 

 

Publiskā mobilā telefonu tīkla kodi 

 

Nr. 

p.k. 

Mobilā telefonu tīkla 

valsts kods 

Konkrēta operatora mobilā 

telefonu tīkla kods 
Lietošanas mērķis 

1. 247 XX Publiskā mobilā telefonu 

tīkla identifikācijai 

 

7.tabula 

 

Datu pārraides tīkla identifikācijas kodi 

 

Datu pārraides tīkla kodu diapazons Lietošanas mērķis 
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Nr. 

p.k 
no līdz 

1. 247 1 247 9 Publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai 
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2.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

 

Numuru struktūra un formāti 
 

1. Latvijas Republikas starptautiskais numurs 

 

Valsts kods Nacionālais numurs 

(3 cipari) (8 cipari) 

(11 cipari) 

 

2. Nacionālais numurs 

 

Nacionālais numurs 

(8 cipari) 

 

3. IoT/M2M numurs valsts robežās 

 

IoT/M2M numurs 

(8 cipari) 

 

4. IoT/M2M numurs eksteritoriāli 

Valsts kods IoT/M2M numurs 

(3 cipari) (12 cipari) 

(15 cipari) 

  

5. Starptautiskā signalizācijas punkta kods 

 

Zonas kods Apgabala kods Punkta kods 

(3 biti) (8 biti) (3 biti) 

(1 cipars) (3 cipari) (1 cipars) 

 

6. Nacionālā signalizācijas punkta kods 

 

Indekss Centrāles numurs 

(6 biti) (8 biti) 

(2 cipari) (3 cipari) 

 

7. Publiskā mobilā telefonu tīkla numurs 

 

Publiskā mobilā telefonu tīkla 

valsts kods 

Operatora publiskā mobilā 

telefonu tīkla kods Mobilā pieslēguma 

identifikācijas numurs 
Publiskā mobilā tīkla kods 

(3 cipari) (2 cipari) (9 vai 10 cipari) 

 

8. Datu pārraides identifikācijas kods 
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Valsts datu pārraides tīkla kods Valsts datu pārraides tīkla numurs 

(3 cipari) (1 cipars) 

 

9. Īsie kodi 

 

Formāts Numurs 

OX (2 cipari) 

1XX(X) (3 cipari ) vai (4 cipari) 

116XXX (6 cipari) 

82XXX (5 cipari) 

83XX–89XX (4 cipari) 
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3.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

 

Numura sastādīšanas procedūra 

 
I. Vispārējā numura sastādīšanas procedūra 

 

1. Numura sastādīšana, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru 

tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā: 
 

Starptautiskais prefikss (00) Valsts kods Nacionālais numurs 

Piezīme. Simbolu “+” (plus) var lietot, sastādot numuru uz mobilās galiekārtas, un tas aizvieto starptautisko 

prefiksu 00. 

 

2. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru 

tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā: 

 

Nacionālais numurs 

 

3. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru 

tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īso 

numuru: 

 

1XX(X) 

1XXX(X) 

116XXX 

82XXX 

83XX–89XX 

 

4. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru 

tīklā uz divu ciparu īso pakalpojumu numuru: 

 

0X 

 

II. Numura sastādīšanas procedūra, izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles 

vai publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējās izvēles pakalpojumu 

 

5. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā 

elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā: 

 

Operatora izvēles 

kods 

(10X(X) vai 19X) 

Starptautiskais prefikss 

(00) 
Valsts kods Nacionālais numurs 

 

6. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā 

elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā: 

 

Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X) Nacionālais numurs 
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7. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu 

tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā 

fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā: 

 

Starptautiskais prefikss (00) Valsts kods Nacionālais numurs 

 

8. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu 

tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā 

fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā: 

 

Nacionālais numurs 
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2.pielikums 

konsultāciju dokumentam par noteikumu projektiem: 

nacionālais numerācijas plāns; noteikumi numerācijas 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 
 

Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā 

 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likuma 63.panta otro daļu 

 

1. Vispārīgais jautājums 
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, saskaņā ar kuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

(turpmāk – Regulators) rīko izsoli numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, kā arī izsoles 

dalībniekiem un pretendentiem izvirzītās prasības un numerācijas lietošanas tiesību 

izmantošanas nosacījumus. 

 

2. Izsoles izsludināšana  
 

2. Elektronisko sakaru komersants (turpmāk – komersants) iesniedz Regulatorā pieprasījumu 

par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. 

 

3. Regulatora padome pēc komersanta pieprasījuma, kas ir saņemts trīs dienu laikā pēc tam, 

kad Regulators savā tīmekļvietnē ir publicējis informāciju par īsajiem kodiem, vai pēc 

Regulatora iniciatīvas ar atsevišķu lēmumu izsludina izsoli par konkrētu numerācijas 

lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā (turpmāk – izsludināšanas lēmums). 

 

4. Regulators izsludināšanas lēmumu pieņem vismaz vienu nedēļu pirms izsoles norises. 

 

5. Regulators izsludināšanas lēmumā papildus Elektronisko sakaru likumā noteiktajam 

norāda šādu informāciju: 

5.1. izsoles priekšmeta iegūšanas nosacījumus; 

5.2. izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs; 

5.3. izsoles priekšmeta sākumcenu (turpmāk – sākumcena), kas tiek noteikta pēc šādas 

formulas: 

sākumcena = L x N x G x K, kur: 

 

sākumcena (euro); 

L – nodeva par vienu numuru gadā (euro), kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu; 

N – numuru skaits; 

G – termiņš gados; 

K – koeficients, kur K = 2; 

5.4. šo noteikumu 7. un 8.punktā noteikto dokumentu (turpmāk – reģistrācijas iesniegums) 

iesniegšanas datumu un laiku; 

5.5. nodrošinājuma naudas apmēru un tās iemaksas termiņu; 

5.6. valsts budžeta kontu nodrošinājuma naudas un izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā 

piedāvājuma iemaksai; 

5.7. izsoles norises vietu, datumu un laiku; 

5.8. paroles dokumenta atvēršanai iesniegšanas kārtību un termiņu. 
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3. Reģistrācijas iesniegums 

6. Komersants, lai reģistrētos dalībai izsolē, izsoles komisijai iesniedz reģistrācijas 

iesniegumu šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā.  

 

7. Komersanta reģistrācijas iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem: 

7.1. reģistrācijas iesnieguma (2.pielikums); 

7.2. deklarācijas par atbilstību (3.pielikums);  

7.3. pārstāvja pārstāvību apliecinoša dokumenta (4.pielikums);  

7.4. dokumenta, kas apliecina nodrošinājuma naudas iemaksu saskaņā ar šo noteikumu 

26.punktu un izsludināšanas lēmumu. 

 

8. Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants papildus šo noteikumu 7.punktā 

noteiktajam pievieno izziņu:  

8.1. no komercreģistra par reģistrēšanas datumu komercreģistrā un par to, ka tam nav 

uzsākts likvidācijas process, nav apturēta saimnieciskā darbība, nav pasludināts 

maksātnespējas process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;  

8.2. no komercreģistra par pārstāvības tiesībām; 

8.3. par nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu 

citā valūtā, neesamību komersanta reģistrācijas valstī. 

 

9. Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants iesniedz šo noteikumu 8.punktā 

noteiktās izziņas, kas nav vecākas par divām nedēļām, skaitot no izsludināšanas lēmumā 

norādītā izsoles datuma. 

 

10. Komersants reģistrācijas iesniegumu sagatavo elektroniski un var iesniegt ar paroli 

aizsargātā veidā, izņemot pavadtekstā norādīto informāciju, kas ar paroli netiek aizsargāta. 

Komersants saglabā reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta kopiju. 

 

11. Komersants reģistrācijas iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi 

izsole@sprk.gov.lv, pavadtekstā norādot: 

11.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta 

adresi un tālruni; 

11.2. izsoles nosaukumu; 

11.3. atzīmi, ka reģistrācijas iesniegumu neatver līdz izsludināšanas lēmumā norādītajam 

izsoles norises datumam un laikam, norādot konkrētu datumu un laiku. 

 

12. Izsoles komisija, saņemot reģistrācijas iesniegumu, vienas darbdienas laikā elektroniski 

informē komersantu par tā reģistrāciju dalībai izsolē vai atteikumu, minot iemeslu. 

 

13. Izsoles komisija izsolei iesniegto reģistrācijas iesniegumu uzskata par nederīgu un neatver, 

ja tas: 

13.1. saņemts pirms vai pēc izsludināšanas lēmumā norādītā iesniegšanas termiņa; 

13.2. nav iesniegts atbilstoši šo noteikumu 10. un 11.punktā noteiktajam. 

 

14. Regulators neizsniedz pretendenta un dalībnieka iesniegtos dokumentus, izņemot 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.  

 

15. Pretendents vai dalībnieks nekavējoties paziņo izsoles komisijai: 

15.1. par jebkādām izmaiņām reģistrācijas iesniegumā; 

15.2. ja atklāj, ka reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza. 
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16. Komersants, pretendents vai dalībnieks elektroniski iesniedz izsoles komisijai ar drošu 

elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, ievērojot normatīvos aktus par elektronisko 

dokumentu noformēšanu. 

 

17. Komersants, pretendents vai dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir 

iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi. 

 

18. Komersants, pretendents vai dalībnieks dokumentus iesniedz valsts valodā. Ja dokumenti 

ir svešvalodā, komersants, pretendents vai dalībnieks tiem pievieno normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. 

 

19. Pretendents ir atbildīgs par to, ka reģistrācijas iesniegums ir atverams un lasāms. 

 

20. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta vai dalībnieka sniegtās ziņas. Izsoles 

komisija ir tiesīga jebkurā laikā no pretendenta vai dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt 

papildu informāciju par atbilstību šiem noteikumiem vai izsludināšanas lēmumam. 

Pretendents vai dalībnieks papildu informāciju iesniedz izsoles komisijai ne vēlāk kā divu 

darbdienu laikā no izsoles komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 

4. Pretendents un izsoles dalībnieks 
 

21. Komersants uzskatāms par pretendentu ar brīdi, kad šo noteikumu 10. un 11.punktā un 

izsludināšanas lēmumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis reģistrācijas iesniegumu un saņēmis 

no izsoles komisijas apstiprinājumu par tā reģistrāciju dalībai izsolē saskaņā ar šo 

noteikumu 12.punktu. 

 

22. Dalībnieks ir pretendents, kuru izsoles komisija saskaņā ar šo noteikumu 48.punktu ir 

apstiprinājusi dalībai izsolē un kurš atbilst šādiem kritērijiem: 

22.1. tas ir iesniedzis reģistrācijas iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 10. un 11.punktam; 

22.2. tas atbilst izsludināšanas lēmumā noteiktajiem kritērijiem; 

22.3. tas ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants; 

22.4. tas ir samaksājis nodrošinājuma naudu saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu un 

izsludināšanas lēmumu; 

22.5. tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro, ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku 

datubāzē ievietoto pēdējo informāciju (Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam 

komersantam – izziņa, ka attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī nav nodokļu 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā); 

22.6. tam nav apturēta saimnieciskā darbība, uzsākts likvidācijas process, nav pasludināts 

maksātnespējas process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process; 

22.7. nav konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi dalībai izsolē. 

 

23. Katrs pretendents vai dalībnieks ieceļ ne vairāk kā divus pārstāvjus tā turpmākai pārstāvībai 

izsolē. Pretendenta vai dalībnieka pārstāvis izsolē var būt tā likumiskais un pilnvarotais 

pārstāvis. 

 

24. Pretendents vai dalībnieks sniedz izsoles komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju 

un ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu. Pārstāvja darbība (tajā skaitā pārstāvja 

sniegto ziņu patiesums) izsolē ir saistoša pretendentam un dalībniekam. Pārstāvja 
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atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisija saņem 

no pretendenta vai dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu. 

 

25. Jebkāda vienošanās starp pārstāvjiem, pretendentiem, dalībniekiem vai citām personām 

attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos izsolē vai attiecībā uz šo noteikumu izpildi vai 

neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža. Aizliegta vienošanās 

šo noteikumu izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja 

saskaņošana) starp pārstāvjiem, pretendentiem vai dalībniekiem, ar izsoli saistītas 

informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas aizliegtas darbības, kas var ietekmēt izsoles 

rezultātu. 

 

5. Nodrošinājuma nauda 
 

26. Pretendents veic nodrošinājuma naudas iemaksu sākumcenas apmērā. Ja ir vairāki izsoles 

priekšmeti, nodrošinājuma nauda ir lielākās noteiktās sākumcenas apmērā. Pretendents 

maksājumā norāda: 

26.1. saņēmēju: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;  

26.2. iemaksas mērķi: Nodrošinājuma nauda un attiecīgās izsoles nosaukums. 

 

27. Regulators samaksāto nodrošinājuma naudu, ja nav iesniegts reģistrācijas iesniegums, 

atmaksā komersantam 10 darbdienu laikā pēc izsludināšanas lēmumā norādītā izsoles 

datuma. 

 

28. Regulators 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātiem pieņemšanas atmaksā 

nodrošinājuma naudu uz reģistrācijas iesniegumā norādīto norēķinu kontu, ja: 

28.1. pretendents nav atzīts par dalībnieku; 

28.2. dalībnieks nav atzīts par izsoles uzvarētāju; 

28.3. Regulatora padome neapstiprina izsoles rezultātu. 

 

29. Izsoles uzvarētāja iemaksātā nodrošinājuma nauda veido daļu no izsoles uzvarētāja solītā 

visaugstākā piedāvājuma. Regulators izsoles uzvarētājam nodrošinājuma naudu atmaksā 

10 darbdienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas, ja iemaksātā nodrošinājuma nauda 

pārsniedz izsoles uzvarētāja izteikto visaugstāko piedāvājumu. 

 

30. Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu, kā arī izslēdz no dalības izsolē pretendentu 

vai dalībnieku, kurš: 

30.1. ir iemaksājis nodrošinājuma naudu, bet nav ieradies uz izsoli; 

30.2. neiesniedz pirmajā izsoles kārtā piedāvājumu par izsoles priekšmeta sākumcenas un 

izsoles cenas soļa kopsummu (turpmāk – piedāvājums), izņemot šo noteikumu 

56.punktā noteikto gadījumu; 

30.3. ir izslēgts no dalības izsolē, pamatojoties uz šo noteikumu 38. un 50.punktu, 69.1., 

69.4. un 69.5.apakšpunktu un 70.punktu. 

 

6. Sazināšanās ar izsoles komisiju 
 

31. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar izsoles norisi saistītu jautājumu, iesniedz to izsoles 

komisijai valsts valodā rakstveidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv, 

termiņā, lai izsoles komisija saņemtu šo jautājumu ne vēlāk kā divas darbdienas pirms 

izsludināšanas lēmumā norādītā izsoles datuma. 
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32. Persona, iesniedzot jautājumu izsoles komisijai, norāda attiecīgās izsoles nosaukumu, kā 

arī personas vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru), 

kura šo jautājumu iesniedz, un šīs personas kontaktinformāciju. 

 

33. Izsoles komisija atbildi uz saņemto jautājumu nosūta iesniedzējam divu darbdienu laikā 

pēc jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms izsoles sākuma dienas. 

 

34. Izsoles komisija vienlaicīgi publisko iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora 

tīmekļvietnē. Publiskojot iesniegto jautājumu, izsoles komisija nenorāda jautājuma 

iesniedzēju un atbildes saņēmēju. 

 

7. Ierobežotas pieejamības informācija 
 

35. Izsoles komisija izmanto iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar izsoli saistītām 

darbībām. Par pretendenta un dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga 

izsoles komisija. 

 

36. Regulators līdz izsoles beigām neizpauž šādu informāciju: 

36.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaitu; 

36.2. pretendentu un dalībnieku identificējošu informāciju; 

36.3. iesniegto reģistrācijas iesniegumu saturu; 

36.4. dalībnieku izteiktos piedāvājumus. 

 

37. Pretendenta vai dalībnieka darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši iegūt informāciju, kas 

nav atklāta un īpaši attiecas uz pārējo pretendentu vai dalībnieku stratēģiju un taktiku izsolē 

un summām, kādas tie ir paredzējuši piedāvāt, uzskatāma par informācijas izpaušanas 

ierobežojumu pārkāpumu. 

 

38. Ja pretendents vai dalībnieks pārkāpj šo noteikumu 37.punktā noteikto informācijas 

izpaušanas ierobežojumu un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus, izsoles komisija ir 

tiesīga pretendentu neapstiprināt kā dalībnieku vai izslēgt dalībnieku no izsoles. 

 

8. Izsoles norise 
 

8.1. Izsoles atklāšana 

 

39. Izsole notiek, ja ir iesniegts vismaz viens reģistrācijas iesniegums.  

 

40. Izsole sākas izsludināšanas lēmumā norādītajā vietā, datumā un laikā, piedaloties izsoles 

komisijai, izsoles vadītājam, izsoles sekretāram, pretendentam un Regulatora atbalsta 

personālam. 

 

41. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, paziņo izsoles komisijas sastāvu, raksturo izsoles priekšmetu, 

sākumcenu un informē pretendentu par plānoto izsoles norisi. 

 

42. Izsole notiek valsts valodā. Ja pretendentam vai dalībniekam izsoles laikā nepieciešams 

lietot svešvalodu, pretendents vai dalībnieks nodrošina sev tulku un atbild par tulkojuma 

precizitāti. Ja pretendentam vai dalībniekam izsoles laikā nepieciešams tehniskā personāla 

atbalsts, tas nodrošina sev tehnisko personālu un atbild par tehniskā personāla darbību 

precizitāti. Pretendents vai izsoles dalībnieks informē izsoles komisiju par sava tehniskā 

personāla klātbūtni izsolē.  
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43. Ja pēc šo noteikumu 40.punktā noteiktā datuma nepieciešams izsoli turpināt, izsoli var 

turpināt darbdienās laikā no pulksten 9.00 līdz 17.00. Izsoles vadītājs informē dalībnieku 

par izsoles norises laiku un vietu. 
 

8.2. Pretendenta atbilstības pārbaude 

 

44. Pretendenta atbilstības pārbaude notiek atbilstoši šiem noteikumiem un izsludināšanas 

lēmumam. 

 

45. Izsoles komisija atver reģistrācijas iesniegumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti, izmantojot 

atvēršanas brīdī izsoles komisijai iesniegto paroli pretendenta dokumentu atvēršanai. Ja, 

atverot reģistrācijas iesniegumu, rodas tehniskas problēmas, pretendentam ir tiesības 

izsoles komisijai iesniegt saglabāto reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta 

kopiju.  

 

46. Atverot reģistrācijas iesniegumu, izsoles komisija pārliecinās, vai: 

46.1. pretendents atbilst šo noteikumu 22.punktā noteiktajiem kritērijiem; 

46.2. ir saņemta pretendenta iemaksātā nodrošinājuma nauda saskaņā ar šo noteikumu 

26.punktu un izsludināšanas lēmumu. 

 

47. Izsoles komisija reģistrācijas iesniegumu uzskata par nederīgu, izsolē neiesniegtu šādos 

gadījumos: 

47.1. nav ievērots šo noteikumu 10. un 11.punkts; 

47.2. reģistrācijas iesniegumu un reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta kopiju 

nevar atvērt un lasīt. 

 

48. Izsoles komisija izvērtē pretendenta iesniegto reģistrācijas iesniegumu. Izsoles komisija 

var izsludināt izsoles pārtraukumu, lai veiktu pretendenta pārbaudi. Izsoles vadītājs 

informē pretendentu vai dalībnieku par turpmāko izsoles norises laiku un vietu. Izsoles 

komisija pieņem lēmumu par katra pretendenta atzīšanu par dalībnieku. Izsoles komisija 

par dalībnieku neapstiprina pretendentu, kurš: 

48.1. nav ieradies uz izsoli; 

48.2. neatbilst šo noteikumu 22.punktā noteiktajiem kritērijiem; 

48.3. pārkāpj šo noteikumu 37.punktu. 

 

49. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikts, ka dalībnieki nevar būt saistītie komersanti, un izsoles 

komisija konstatē, ka divi vai vairāki pretendenti izsludināšanas lēmuma izpratnē ir saistītie 

komersanti, izsoles komisija nosaka termiņu, kas nav ilgāks par stundu, lai pretendenti, kas 

ir saistītie komersanti, izlemj, kurš turpinās dalību izsolē. Ja pretendenti, kas ir saistītie 

komersanti, nevienojas par dalību izsolē, izsoles komisija no dalības izsolē izslēdz tos 

pretendentus, kas ir saistītie komersanti un nav vienojušies. 

 

50. Izsoles komisija no dalības izsolē izslēdz pretendentu vai dalībnieku, kurš nav ievērojis vai 

ir pārkāpis šos noteikumus vai izsludināšanas lēmumā noteikto un kura rīcība tādējādi var 

ietekmēt izsoles rezultātu. 

 

8.3. Izsoles tehniskie nosacījumi 

 

51. Izsoles vadītājs pēc dalībnieku apstiprināšanas apmāca pārstāvjus darbībai ar izsoles 

programmatūru, kā arī informē par izsoles programmatūras lietošanas instrukcijas 

pieejamību. Pārstāvis pēc apmācības apliecina, ka ir iepazinies un izprot, kā strādāt ar 
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izsoles programmatūru (5.pielikums). Izsoles sekretārs dalībniekam izsniedz izsoles 

programmatūras lietošanai piešķirto lietotājvārdu un paroli. 

 

52. Ja dalībnieki atrodas Regulatora telpās, izsoles sekretārs dalībniekam ierāda telpu, kurā ir 

dators ar izsolei nepieciešamo programmatūru. 

 

53. Ja izsole notiek attālināti, dalībniekiem neatrodoties Regulatora telpās, izsoles sekretārs 

savlaicīgi informē pretendentus par kārtību izsoles norisei nepieciešamā tehniskā 

nodrošinājuma saņemšanai. 

 

54. Izsoles komisija var noteikt pārtraukumu, ja izsoles norises tehniskai nodrošināšanai tas 

nepieciešams. Ja izsoles gaitā rodas tehniskas problēmas, izsoles komisija lemj par kārtību 

izsolei rakstveidā, un izsoles vadītājs par to informē izsoles dalībniekus. 

 

55. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt vienu pārtraukumu katrā izsoles norises dienā, norādot 

pārtraukuma laiku un ilgumu. Izsoles komisija nekavējoties lemj par pārtraukuma laiku un 

ilgumu un nosaka pārtraukumu ne ātrāk kā pirms nākamās neuzsāktās izsoles kārtas. 

Izsoles komisija var izsludināt pārtraukumu pēc savas iniciatīvas. 

 

8.4. Vairāksolīšana 

 

56. Ja izsolē piedalās tikai viens dalībnieks, vairāksolīšana nenotiek, un vienīgais dalībnieks ir 

izsoles uzvarētājs.  

 

57. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikts viens izsoles priekšmets, vienīgais dalībnieks iegūst 

to par izsludināšanas lēmumā noteikto sākumcenu. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti 

vairāki izsoles priekšmeti un izsoles uzvarētājam ir tiesības iegūt vairākus izsoles 

priekšmetus, vienīgais dalībnieks brīvi izvēlas vienu vai vairākus izsoles priekšmetus, 

nepārsniedzot izsludināšanas lēmumā noteikto izsoles uzvarētājam iegūstamo izsoles 

priekšmetu skaitu.  

 

58. Ja izsolē piedalās vairāk par vienu dalībnieku, vairāksolīšana notiek elektroniski.  

 

59. Izsoles vadītājs informē dalībniekus par piedāvājuma izteikšanas kārtību, izsoles kārtas un 

starpkārtu ilgumu un par kārtību pārtraukuma pieprasīšanai. Izsoles komisija ir tiesīga 

mainīt izsoles kārtas un starpkārtas ilgumu, informējot dalībniekus. 

 

60. Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Izsoles kārtas piedāvājuma paaugstināšanas solis izsoles 

priekšmetam ir ne mazāks par 10% no izsludināšanas lēmumā norādītās sākumcenas 

attiecīgajam izsoles priekšmetam.  

 

61. Dalībnieks izsoles kārtās piedāvājumu izsaka noapaļotu pilnos euro. Katras nākamās 

izsoles kārtas sākumcena ir iepriekšējā izsoles kārtā solītais visaugstākais piedāvājums 

attiecīgajam izsoles priekšmetam. Ja vairāksolīšana notiek par vairākiem izsoles 

priekšmetiem un tikai viens dalībnieks kārtā ir izteicis piedāvājumu par konkrētu izsoles 

priekšmetu, nākamajā kārtā šis dalībnieks par šo izsoles priekšmetu var izteikt to pašu 

piedāvājumu, nepiemērojot augšupejošu soli. 

 

62. Izsole notiek pa kārtām. Izsoles pēdējā kārta ir kārta, kurā neviens dalībnieks neizsaka 

nevienu jaunu piedāvājumu. 
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63. Dalībnieks iesniedz piedāvājumu tikai izsoles kārtā. Dalībnieks piedāvājumu iesniedz 

elektroniskā formātā, izmantojot izsoles programmatūru, rakstveida izsoles gadījumā – 

rakstveidā, iesniedzot to izsoles vadītājam. 

 

64. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti vairāki izsoles priekšmeti, dalībnieks izsoles kārtā ir 

tiesīgs iesniegt tik piedāvājumu par izsoles priekšmetiem, kas nepārsniedz izsoles 

priekšmetu skaitu, kurus var iegūt viens izsoles uzvarētājs. Ja dalībnieks iesniedz vairākus 

piedāvājumus, tas katru piedāvājumu norāda atsevišķi. 

 

65. Dalībnieks, izmantojot izsoles programmatūru, iepazīstas ar informāciju par iepriekšējā 

izsoles kārtā visu dalībnieku izteiktajiem piedāvājumiem un nākamās izsoles kārtas 

sākuma laiku. Pēc katras izsoles kārtas beigām dalībnieks var iepazīties ar citu dalībnieku, 

neidentificējot to, visās izsoles kārtās izteikto piedāvājumu. Kārtējā izsoles kārtā 

dalībnieks, izmantojot izsoles programmatūru, var pārbaudīt mazāko iesniedzamā 

piedāvājuma vērtību. 

 

66. Dalībnieks, ja izsole notiek rakstveidā, piedāvājumā norāda izsoles priekšmetu, par kuru 

izsaka piedāvājumu, piedāvāto cenu gan ar vārdiem, gan ar cipariem, izsoles kārtas 

numuru, datumu un laiku. Ja izsoles dalībnieks piedāvājumā ir norādījis ar vārdiem un 

cipariem atšķirīgu cenu, izsoles komisija ņem vērā cenu, kas norādīta ar vārdiem. Ja izsoles 

dalībnieks izsaka piedāvājumu par vairākiem izsoles priekšmetiem, tas iesniedz 

piedāvājumu par katru izsoles priekšmetu atsevišķi. 

 

67. Izsoles vadītājs rakstveida izsoles gadījumā, slēdzot kārtējo izsoles kārtu, izsoles 

dalībniekiem sniedz šādu informāciju: 

67.1. izsoles kārtā izteiktos piedāvājumus; 

67.2. izsoles kārtā izteikto visaugstāko piedāvājumu par katru izsoles priekšmetu; 

67.3. izsoles kārtas statusu – slēgta, pārtraukta; 

67.4. nākamās izsoles kārtas sākumcenu katram izsoles priekšmetam, izsoles soli un 

izsoles kārtas sākuma laiku. 

 

68. Izsoles komisija izsoli pabeidz, ja kārtējā izsoles kārtā neviens dalībnieks neiesniedz 

augstāku piedāvājumu. Dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko piedāvājumu, ar parakstu 

izsoles protokolā apliecina izteiktā piedāvājuma atbilstību nosolītajam. Ja dalībnieks 

atsakās parakstīties izsoles protokolā, par to protokolā izdara ierakstu. 

 

69. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē dalībnieku, kurš: 

69.1. izsaka piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles kārtas sākumcenas un izsoles soļa 

kopsummu, vai izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas nav noapaļots euro, izņemot 

šo noteikumu 75.punktā noteikto gadījumu; 

69.2. izsaka piedāvājumu, neievērojot šo noteikumu 64.punktā noteikto kārtību; 

69.3. izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai nepiedalās izsoles kārtā; 

69.4. atsauc savu piedāvājumu, ko ar parakstu apliecina izsoles protokolā; 

69.5. atsakās parakstīties izsoles protokolā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu. 

 

70. Izsoles komisija var izslēgt dalībnieku no dalības izsolē, ja ir konstatēts vismaz viens no 

šādiem apstākļiem un tas ietekmē vai var ietekmēt izsoles uzvarētāja noteikšanu: 

70.1. ja izsoles komisija atklāj pierādījumus par šo noteikumu 25.punktā noteikto 

vienošanos; 

70.2. dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā 

informācija ir mainījusies, bet dalībnieks par to nav paziņojis izsoles komisijai; 
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70.3. dalībnieks atsakās sniegt izsoles komisijai šo noteikumu 20.punktā noteiktajā 

kārtībā pieprasīto papildu informāciju. 

 

71. Dalībnieks, kurš ir izslēgts no turpmākās dalības izsolē, ar parakstu protokolā apliecina 

izteikto piedāvājumu atbilstību nosolītajam. Ja dalībnieks atsakās parakstīties izsoles 

protokolā, par to protokolā izdara ierakstu. 

 

72. Dalībnieks, kurš atsakās parakstīties protokola pielikumā par izteikto piedāvājumu 

atbilstību nosolītajam, atsakās arī no izsoles priekšmeta. 

 

73. Izsolē uzvar un izsoles priekšmetu iegūst tas dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko 

piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu, nepārsniedzot izsludināšanas lēmumā 

noteikto iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu vienam izsoles uzvarētājam. Ja izsoles 

dalībnieks ir izteicis visaugstākos piedāvājumus, pārsniedzot iegūstamo izsoles priekšmetu 

skaitu, tas iegūst izsoles priekšmetu pēc šādiem principiem: 

73.1. tiek ņemts vērā maksimālais izsoles priekšmetu skaits, ko var iegūt viens izsoles 

uzvarētājs; 

73.2. prioritārais un obligāti iegūstamais izsoles priekšmets ir tas, par kuru dalībnieks ir 

izteicis visaugstāko piedāvājumu. 

 

74. Ja dalībnieks saskaņā ar šiem noteikumiem nevar iegūt izsoles priekšmetu, par kuru ir 

izteicis visaugstāko piedāvājumu, vai atsakās no tā, dalībnieks ar nākamo augstāko 

piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu iegūst šo izsoles priekšmetu. Ja šāda izsoles 

dalībnieka nav, izsoles priekšmets paliek neizsolīts. 

 

75. Ja, noslēdzot izsoli, divi vai vairāki dalībnieki piedāvā vienādus visaugstākos 

piedāvājumus par vienu un to pašu izsoles priekšmetu un nākamajā kārtā neizsaka jaunu 

piedāvājumu, izsoli turpina ar papildu izsoles kārtu rakstveidā, kurā šie izsoles dalībnieki 

iesniedz brīvi izvēlētu paaugstināšanas soli. Šajā gadījumā izsolē uzvar un konkrēto izsoles 

priekšmetu iegūst tas dalībnieks, kurš ir iesniedzis visaugstāko brīvi izvēlēto 

paaugstināšanas soli. 

 

76. Izsoles beigās izsoles vadītājs paziņo, ka vairāksolīšana ir beigusies, kā arī nosauc izsoles 

priekšmeta visaugstāko piedāvājumu un dalībnieku, kurš to nosolījis. 

 

77. Dalībnieks ar parakstu izsoles protokola pielikumā (6.pielikums) apliecina savu piekrišanu 

un apņemas izpildīt šajos noteikumos un izsludināšanas lēmumā noteikto. 

 

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana 

 

78. Regulatora padome piecu darbdienu laikā no izsoles pabeigšanas dienas: 

78.1. apstiprina izsoles rezultātu; 

78.2. lemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu. 

 

79. Ja Regulators konstatē, ka izsoles uzvarētājs nav ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus 

un tas ir ietekmējis izsoles rezultātu, Regulatora padome izsoles rezultātu un izsoles 

uzvarētāja noteikšanu var atzīt par spēkā neesošu, kā arī atzīt, ka izsole ir noslēgusies bez 

rezultāta. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu, kas samaksāta 

saskaņā ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 26.punktu, un summu, kas ir samaksāta 

saskaņā ar šo noteikumu 82.punktu. 

 

80. Ja izsolē nav uzvarētāja, Regulatora padome izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta. 
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81. Izsoles uzvarētājs trīs dienu laikā pēc izsoles noslēguma saskaņā ar izsludināšanas lēmumu 

samaksā par iegūto izsoles priekšmetu atlikušo visaugstākā piedāvājuma summas daļu, 

kuru nesedz nodrošinājuma nauda.  

 

82. Izsoles uzvarētājs maksājumā norāda: 

82.1. saņēmēju: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;  

82.2. iemaksas mērķi: Nodrošinājuma nauda un izsoles priekšmets, par kuru veic samaksu.  

 

83. Izsoles uzvarētājs veic samaksu par katru izsoles priekšmetu, ko tas ir ieguvis, atsevišķi. 

Izsoles uzvarētājs nosūta Regulatoram paziņojumu par naudas iemaksu uz elektroniskā 

pasta adresi izsole@sprk.gov.lv. 

 

84. Regulators divu darbdienu laikā no šo noteikumu 83.punktā saņemtā paziņojuma brīža 

izsoles uzvarētājam, kas ir ierakstīts elektronisko sakaru komersantu sarakstā,  piešķir 

numerācijas tiesības. 

 

10. Izsolē piešķirto numerācijas lietošanas tiesību izmantošana 

 

85. Regulatora padome var anulēt piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības, ja: 

85.1. izsoles uzvarētājs neizpilda šo noteikumu 81.punktā noteiktos nosacījumus; 

85.2. Regulators konstatē, ka izsoles uzvarētājs izsoles laikā neatbilda šo noteikumu 

22.punktā noteiktajiem kritērijiem; 

85.3. izsoles uzvarētājs nepilda tam noteiktās saistības un pienākumus. 

 

86. Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo 

noteikumu 83.punktu, ja izpildās kāds no šo noteikumu 85.punktā paredzētajiem 

gadījumiem. 

 

87. Regulators nodrošinājuma naudu, ko neatmaksā saskaņā ar šiem noteikumiem, un izsoles 

uzvarētāja samaksāto naudu par iegūto izsoles priekšmetu pārskaita uz valsts budžeta 

kontu. 

 

11. Noslēguma jautājums 

 

 

88. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.oktobrī.  

 

Priekšsēdētāja A. Ozola 
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1.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

 

Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā 

 

1. Informācija par komersantu: 

 

1.1. Komersanta nosaukums   

1.2. Reģistrācijas numurs  

 

2. Informācija par īsajiem kodiem un numuriem2: 
  

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   
** aizpilda, ja komersants vēlas saņemt konkrētu īso kodu 

 

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

pakalpojumiem pieprasītās numerācijas lietošanas tiesības plānots izmantot, kā arī kādā 

termiņā plānots uzsākt numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

4. Apraksts, kādā veidā tehniski plānots nodrošināt pieprasīto numerācijas lietošanas tiesību 

izmantošana (var pievienot shēmu): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

5. Ja komersants pirmo reizi pieprasa numerācijas lietošanas tiesības, komersants norāda 

komersanta kontaktpersonu saistībā ar numerācijas krāpniecības jautājumu risināšanu: 

5.1. vārds, uzvārds ______________________ 

5.2. tālrunis ______________________ 

5.3. elektroniskā pasta adrese ______________________ 

 

Datums _________________  

 

 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu ____________________________ 

/paraksts un tā atšifrējums/ 

 
____________________________ 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
 

Tālrunis______________  

E-pasts_______________ 

 
 

 

 
2 Norādīt tikai to numerāciju, uz kuru lūdz piešķirt lietošanas tiesības. 
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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 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

 

Reģistrācijas iesniegums 

izsolei par numerācijas lietošanas tiesību uz __________________  

piešķiršanai 

 

Parakstot šo reģistrācijas iesniegumu, apliecinu, ka visa tajā un tam pievienotajos dokumentos 

sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti. 

 

1. Komersanta nosaukums    

  

  

2. Komersanta reģistrācijas numurs un valsts  
  

  

 

3. Komersanta norēķinu konta numurs* 
 

  

 

 

4. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā divas personas): 

  
vārds un uzvārds    

pārstāvības pamats    

amats    

adrese    

telefona numurs    

e-pasts    

    

Datums     

      

Persona, kura ir tiesīga 

pārstāvēt komersantu 

  

  (paraksts un tā atšifrējums) 

  

 
* Nodrošinājuma naudas atskaitīšanai atpakaļ, ja izsoles dalībnieks neiegūst nevienu no izsoles priekšmetiem 

  

 

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 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

 

Deklarācija par atbilstību 

izsolei par numerācijas lietošanas tiesību uz __________________ piešķiršanai 

 

Parakstot šo deklarāciju, apliecinu, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.  

(komersanta nosaukums)  

(reģistrācijas numurs) 

 

(turpmāk – komersants), kuru pārstāv ________________________________________ 

(turpmāk – pārstāvis). Pārstāvis paziņo: komersants, kurš ir norādīts reģistrācijas iesniegumā, 

ir iepazinies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt noteikumus un izsludināšanas 

lēmumā noteikto, saskaņā ar kuriem notiek izsole, un piešķiramo numerācijas lietošanas tiesību 

specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo izsoli. 

 

 Paziņoju un apņemos ievērot šādus nosacījumus: 

 

(a) komersants ir tiesīgs piedalīties izsolē, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un 

pilnvarojumi; 

 

(b) komersantam nav ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu apturēta saimnieciskā darbība, tam 

nav uzsākts likvidācijas process vai tam nav pasludināts maksātnespējas process, vai arī 

nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kā arī uz deklarācijas iesniegšanas brīdi tam 

nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

ievērojot pēdējā datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 

parādnieku datubāzē ievietoto informāciju (Eiropas Savienībā reģistrētam komersantam – 

attiecīgajā Eiropas Savienības valstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā); 

 

(c) visa komersanta iesniegtā informācija reģistrācijas iesniegumā un tā pielikumos vai 

jebkura cita informācija, kas iesniegta izsoles komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš 

paustais viedoklis ir patiess un godīgs; ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, 

ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos izsoles 

komisijai; 

 

(d) komersants izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā pārstāvis izpildīs 

noteikumus, saskaņā ar kuriem notiek izsole, un izsludināšanas lēmumā paredzēto; 

 

(e) komersanta pārstāvis nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt 

izsoles rezultātu, vienojoties ar citu izsoles pretendentu vai dalībnieku, vai jebkuru citu 

personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar citu pretendentu vai izsoles dalībnieku; 

 

(f) komersanta pārstāvis nemēģinās iegūt ziņas par cita izsoles pretendenta vai dalībnieka 

sniegto informāciju reģistrācijas iesniegumā un izsoles komisijai; 
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(g) komersanta pārstāvis nav vienojies ar citu izsoles pretendentu vai dalībnieku, tā 

pārstāvjiem vai citu personu, un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par izsoles 

rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot; 

 

(h) komersants atzīs un pilnībā atbildēs par tā pārstāvju darbībām izsolē. 

 

Datums 

    

      

Persona, kura ir tiesīga 

pārstāvēt komersantu 

  

  (paraksts un tā atšifrējums) 

 

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 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 
 

PILNVARA 

      

Izdošanas vieta, izdošanas 

datums 

    

Nr.___ 

  , 

(komersanta nosaukums) 

  , 

(reģistrācijas numurs) 

  

(juridiskā adrese) 

(turpmāk – Komersants) ar šo pilnvaro 

  

(vārds, uzvārds, personas kods) 

  

(turpmāk – Pārstāvis) pārstāvēt Komersantu izsolē par numerācijas lietošanas tiesību uz  

  

piešķiršanu izsoles kārtībā, tai skaitā piedalīties izsolē, ar tiesībām izteikt viedokli, iesniegt un 

saņemt dokumentus, parakstīt dokumentus, pārstāvēt Komersanta intereses, kā arī izteikt cenu 

piedāvājumu un apliecināt (garantēt) izteiktās cenas piedāvājuma apmaksu. 

Komersants atbild par Pārstāvja veiktajām darbībām saistībā ar izsoli, kā arī izteiktajiem 

piedāvājumiem. 

Persona, kura ir tiesīga 

pārstāvēt komersantu un 

veikt pilnvarojumu: 

  

  
(paraksts un tā atšifrējums) 

 
 

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

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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5.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 

Apliecinājums 

  ,   

(komersanta nosaukums)   (reģistrācijas numurs) 

Pārstāvis   

  (vārds, uzvārds) 

apliecinu, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 

___._________ lēmuma Nr._____ “Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai 

izsoles kārtībā” 51.punktu: 

1. Esmu individuāli apmācīts darbam ar izsoles programmu numerācijas lietošanas tiesību uz 

______________________________________________ piešķiršanai izsoles kārtībā 

(turpmāk – izsole), kā arī esmu saņēmis un iepazinies ar izsoles programmas lietošanas 

instrukciju. 

 

2. Man individuāli ir sniegta skaidra un saprotama izsoles programmas lietošanas instrukcija 

un izprotu, kā strādāt ar izsoles programmu. 

 

3. Esmu saņēmis lietotājvārdu un paroli, lai reģistrētos izsoles programmā. 

 

4. Apņemos savu lietotājvārdu un paroli neizpaust citām personām. Esmu atbildīgs par 

darbību, kuru veikusi cita persona, izmantojot manu lietotājvārdu un paroli, izņemot, ja 

esmu informējis izsoles komisiju, ka citas personas rīcībā ir mans lietotājvārds un parole. 

 

5. Nekavējoties informēšu izsoles komisiju, ja konstatēšu, ka manu lietotājvārdu un paroli 

izmanto cita persona. 

 

6. Apņemos izsoles programmu lietot izsoles programmas paredzētiem mērķiem un saskaņā 

ar izsoles programmas lietošanas instrukciju. 

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles programmu, un izprotu izsoles programmas 

lietošanas instrukciju. 

Datums     
  

  

Pārstāvis, kurš ir 

tiesīgs pārstāvēt 

komersantu 

  

  (paraksts un tā atšifrējums) 

 

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

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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6.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._____ lēmumam Nr.___ 
 

Apliecinājums 

  ,   

(komersanta nosaukums)   (reģistrācijas numurs) 

      

Pārstāvis   

  (vārds, uzvārds) 

piekrītu un apņemos izpildīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 

___._________ lēmumā Nr._____ “Noteikumi numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai 

izsoles kārtībā” un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada ___._________ 

lēmumā Nr._____ “_____________________________________________________” 

noteikto. 

Apliecinu izteiktā piedāvājuma atbilstību nosolītajam. 

Datums     
  

  

Pārstāvis, kurš ir 

tiesīgs pārstāvēt 

komersantu 

  

  (paraksts un tā atšifrējums) 

 

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

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 

 

 

 


