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I Konsultāciju dokumenta mērķis  

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu 
viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 
lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/18 „Noteikumi par numerācijas lietošanas 
tiesībām”” (turpmāk -  Noteikumu projekts).  

 

II Noteikumu projekta nepieciešamība  

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma1 47.panta pirmo daļu numerācijas izmantošanai 
komercdarbībai Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības. Regulators nosaka 
kārtību, kādā tiek veikta numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, 
anulēšana un tālāknodošana. 

Elektronisko sakaru likuma 47.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka elektronisko 
sakaru komersants (turpmāk – komersants) komercdarbībai izmantojamo numerācijas 
lietošanas tiesību pieprasījumu iesniedz Regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā. 
Regulators pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesībām izskata triju nedēļu laikā 
no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tiek izsludināts konkurss vai izsole numerācijas 
lietošanas tiesību piešķiršanai, Regulators lēmumu pieņem ne vēlāk kā sešu nedēļu 
laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 

Kārtību un termiņu, kādā komersants iesniedz Regulatoram pieprasījumu numerācijas 
lietošanas tiesību piešķiršanai, pagarināšanai vai anulēšanai un kādā Regulators 
piešķir, pagarina, anulē vai tālāknodod numerācijas lietošanas tiesības, nosaka 
Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmums Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas 
lietošanas tiesībām”2 (turpmāk – Numerācijas noteikumi). 

Noteikumu projekts paredz precizēt kārtību, kādā Regulators piešķir numerācijas 
lietošanas tiesības, ja ir saņemts komersanta pieprasījums par numerācijas lietošanas 
tiesību piešķiršanu (turpmāk – Pieprasījums). Noteikumu projekts noteic  
komersantiem atvieglotu un ātrāku numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas 
procesu, atbrīvojot komersantu no lieka administratīvā sloga. Regulators, saņemot 
Pieprasījumu, izvērtē, vai attiecībā uz komersantu pastāv kāds no Numerācijas 
noteikumu 22.punktā noteiktajiem nosacījumiem, kuriem iestājoties Regulators var 
atteikt piešķirt komersantam numerācijas lietošanas tiesības. Ja Regulators attiecībā 
uz komersantu nekonstatē nevienu no Numerācijas noteikumu 22.punktā noteiktajiem 
nosacījumiem, Regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības komersantam ar 
priekšsēdētāja lēmumu, neizskatot iesniegto Pieprasījumu Regulatora padomes sēdē. 
Komersants, iesniedzot Pieprasījumu, ir paudis savu viedokli par numerācijas 
lietošanas tiesību nepieciešamību, līdz ar to saskaņā ar Administratīvā procesa likuma3 
67.panta septīto daļu nav nepieciešama komersanta atkārtota uzklausīšana un 
aicināšana uz Regulatora padomes sēdi. Šāds process nodrošinās Pieprasījuma ātrāku 
izskatīšanu un atbildes sniegšanu komersantam.  

Regulators Pieprasījumu izskata Regulatora padomes sēdē, ja izpildās vismaz viens no 
šādiem nosacījumiem: 

                                        
1 https://likumi.lv/doc.php?id=96611  
2 https://likumi.lv/ta/id/278327-noteikumi-par-numeracijas-lietosanas-tiesibam  
3 https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums  

https://likumi.lv/doc.php?id=96611
https://likumi.lv/ta/id/278327-noteikumi-par-numeracijas-lietosanas-tiesibam
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


 
4 

 

1. Regulators attiecībā uz komersantu konstatē kādu no Numerācijas noteikumu 
22.punktā noteiktajiem nosacījumiem, kuriem iestājoties Regulators var atteikt piešķirt 
komersantam numerācijas lietošanas tiesības; 

2. pieprasījuma izvērtēšanas gaitā Regulators konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt 
komersanta papildu paskaidrojumus attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību 
piešķiršanu. 

 

Numerācijas noteikumu 9.punkts noteic, ka Regulators piešķir komersantam 
numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem šādā 
kārtībā: 

1. vienu bloku pa 100 (simts) numuriem, ja komersants numerācijas lietošanas tiesības 
uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem pieprasa pirmo reizi un nevēlas saņemt šo 
noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā apjomā; 

2. blokos pa 1000 (viens tūkstotis) numuriem. 

Komersanti arvien biežāk iesniedz Regulatoram Pieprasījumus, lūdzot piešķirt 
numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem blokos pa 
100 (simts) numuriem. Ņemot vērā spēkā esošo normatīvo regulējumu, Regulators 
komersantiem var piešķirt numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu 
tīkla numuriem blokos pa 100 (simts) numuriem tikai gadījumos, kad komersants 
numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem pieprasa 
pirmo reizi un nevēlas tos saņemt blokos pa 1000 (viens tūkstotis) numuriem. 

Šobrīd publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri, uz kuriem nevienam komersantam nav 
piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, ir izkaisīti un nav izvietoti blokos pa 1000 
(viens tūkstotis) numuriem. Regulators iespēju robežās piešķir numerācijas lietošanas 
tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem vienkopus blokos pa 1000 (viens 
tūkstotis) numuriem, tomēr bieži vien Regulatoram nākas blokus pa 1000 (viens 
tūkstotis)  publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem veidot no nesecīgiem numuriem. 

Ņemot vērā minēto, Noteikumu projekts paredz noteikt, ka Regulators piešķir 
komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla 
numuriem blokos pa 100 (simts) numuriem. Regulators joprojām varēs piešķirt 
komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz 1000 (viens tūkstotis) un vairāk 
numuriem diapazonos, kuros ir pieejams vienkopus šāda numuru apjoma bloks. Tomēr 
gadījumos, kad komersants pieprasīs piešķirt numerācijas lietošanas tiesības uz 
mazāku numuru skaitu, Regulators šīs numerācijas lietošanas tiesības varēs piešķirt 
blokos pa 100 (simts) numuriem tajos diapazonos, kur nav pieejams vienkopus bloks 
pa 1000 (viens tūkstotis) numuriem. Tādējādi tiks panākta efektīva un racionāla 
numerācijas izmantošana. 

 

Regulators Noteikumu projektā ir iekļāvis risinājumus, lai sakārtotu konstatētās 
problēmas attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu un galalietotāju 
tiesību un komersantu aizsardzību. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta 
pirmo daļu, mainot komersantu, pēc galalietotāja pieprasījuma viņam tiek nodrošināta 
iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto numuru. Lai nodrošinātu galalietotāju tiesību 
aizsardzību un to, ka galalietotājiem tiek nodrošināts nepārtraukts elektronisko sakaru 
pakalpojums, Regulatoram ir nepieciešama informācija par tiem numuriem, kuri, 
izmantojot numura saglabāšanas pakalpojumu, ir pārvietoti uz cita komersanta 
elektronisko sakaru tīklu, lai šo numuru numerācijas lietošanas tiesības varētu piešķirt 
attiecīgajam komersantam. Saskaņā ar Numerācijas noteikumu 27.punktu, ja 
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komersants pieprasa anulēt vai Regulators pēc savas iniciatīvas anulē komersantam 
piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz nacionālo numuru, kuru numura 
saglabāšanas pakalpojuma kārtībā izmanto cita komersanta publisko telefona tīklā 
(turpmāk – Saglabātais numurs), Regulators tās piešķir komersantam, kurš ir iesniedzis 
Pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu uz Saglabātajiem 
numuriem. Ja nav iesniegts Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu 
uz Saglabātajiem numuriem, tad numerācijas lietošanas tiesības piešķir komersantam, 
uz kura publisko telefonu tīklu Saglabātais numurs ir pārvietots.  

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 48.panta pirmo daļu valsts akciju sabiedrība 
“Elektroniskie sakari” veido un uztur numerācijas datubāzi. Elektronisko sakaru likuma 
48.panta trešā daļa noteic, ka valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” nodrošina 
Regulatoram piekļuvi numerācijas datubāzei Regulatora funkciju izpildei 
nepieciešamajā apjomā.  

Kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” pārvalda numerāciju, 
izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi, nosaka Ministru kabineta 2014.gada 
21.janvāra noteikumi Nr.45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot 
numerācijas datubāzi”4 (turpmāk – Datubāzes noteikumi). 

Datubāzes noteikumos noteikts, ka komersantam informācija par atslēgtiem 
numuriem, kuru galalietotāji ir izvēlējušies izmantot numura saglabāšanas 
pakalpojumu, ir jāievada tikai par publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem un publiskā 
mobilā telefonu tīkla numuriem.  

Ņemot vērā minēto, veidojas situācija, ka par daļu no numuriem, kuriem galalietotājs 
izmanto numura saglabāšanas pakalpojumu, Regulatoram nav pieejama informācija. 
Turklāt arī informācija par publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem un publiskā mobilā 
telefonu tīkla numuriem, kuriem galalietotājs ir izmantojis numura saglabāšanas 
pakalpojumu, nereti Numerācijas datubāzē tiek ievadīta novēloti – pēc lēmuma par 
numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu pieņemšanas. Līdz ar to veidojas nobīde laikā 
starp numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu uz Saglabātajiem numuriem un to 
piešķiršanu komersantam, uz kura elektronisko sakaru tīklu Saglabātais numurs ir 
pārvietots. Šādā situācijā tiek pārkāptas galalietotāju tiesības saņemt nepārtrauktu 
elektronisko sakaru pakalpojumu, kā arī liekam riskam par darbības neatbilstību 
numerācijas izmantošanā ir pakļauts komersants, uz kura elektronisko sakaru tīklu ir 
pārvietots numurs.  

Administratīvā procesa likuma 13.pants noteic, ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar 
ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko 
interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu 
ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. 

Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteikto samērīguma principu, lai 
nodrošinātu galalietotājam tiesības saņemt nepārtrauktus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, Regulatoram ir jāpiešķir numerācijas lietošanas tiesības uz 
Saglabātajiem numuriem komersantam, uz kura elektronisko sakaru tīklu Saglabātais 
numurs ir pārvietots. Piešķirot savlaicīgi numerācijas lietošanas tiesības uz 
Saglabātajiem numuriem, tiks novērsts risks, ka komersanta, kurš izmanto Saglabātos 
numurus, darbība var tikt vērtēta kā krāpniecība, izmantojot numerāciju. Lai 
Regulators šīs numerācijas lietošanas tiesības varētu piešķirt komersantam, uz kura 
elektronisko sakaru tīklu Saglabātais numurs ir pārvietots, Regulatoram savlaicīgi ir 
jāsaņem informācija par Saglabātajiem numuriem. Tādējādi komersantam 

                                        
4 https://likumi.lv/doc.php?id=263926  

https://likumi.lv/doc.php?id=263926
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pieprasījumā par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu ir jānorāda informācija par 
Saglabātajiem numuriem. 

Ņemot vērā minēto, Regulators Noteikumu projektā ir ietvēris nosacījumus, ka 
komersants var iesniegt pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu 
Regulatoram, ja saviem galalietotājiem ir pārtraucis sniegt elektronisko sakaru 
pakalpojumu (izbeidzis pakalpojuma sniegšanas attiecības). Ja komersants ir piešķīris 
numuru lietošanā galalietotājam, tam jānorāda komersants, kurš pārņem elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniegšanu un kuram jāpiešķir numerācijas lietošanas tiesības. 
Regulators anulē numerācijas lietošanas tiesības tikai pēc šo pienākumu izpildīšanas, 
tādējādi sasniedzot mērķi, lai galalietotājs saņemtu nepārtrauktus elektronisko sakaru 
pakalpojumus. 

 

Papildus Noteikumu projektā ietverti redakcionāli precizējumi, lai Numerācijas 
noteikumos lietotā terminoloģija atbilstu Ministru kabineta noteikumos Nr.367 
“Nacionālais numerācijas plāns” noteiktajam. 

 

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā.   

 

III Papildu informācija  

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 11.oktobrim.   

Priekšsēdētāja                                          R.Irkļa 
p.i. 
padomes loceklis               I.Mantiņš    
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Pielikums 

konsultāciju dokumentam par 

grozījumiem noteikumos par 

numerācijas lietošanas tiesībām 
 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 

3.decembra lēmumā Nr.1/18 „Noteikumi par numerācijas lietošanas 

tiesībām” 
 

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likuma 47.panta pirmo un trešo daļu un 

likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 

 

 

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

Nr.1/18 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 240.nr. 

(5558); 2016, 61.nr. (5633)) šādus grozījumus:  

1.1. papildināt ar 7.1-7.3punktu šādā redakcijā: 

“7.1 Regulators, izskatot pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību 

piešķiršanu, izvērtē, vai attiecībā uz komersantu pastāv kāds no šo noteikumu 

22.punktā noteiktajiem nosacījumiem. 

 

7.2 Ja Regulators, izvērtējot pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību 

piešķiršanu, attiecībā uz komersantu nekonstatē nevienu no šo noteikumu 22.punktā 

noteiktajiem nosacījumiem, nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi un 

šajā pieprasījumā izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā, Regulators piešķir 

numerācijas lietošanas tiesības komersantam ar priekšsēdētāja lēmumu, bez 

iesniegtā pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas 

Regulatora padomes sēdē. Regulators, piešķirot numerācijas lietošanas tiesības ar 

priekšsēdētāja lēmumu, vienlaikus norāda par Regulatora tiesībām anulēt 

komersantam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 

33.punktu. 

 

7.3 Regulators pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskata 

Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu, ja izpildās vismaz 

viens no šādiem nosacījumiem: 

7.31. Regulators attiecībā uz komersantu konstatē kādu no šo noteikumu 22.punktā 

noteiktajiem nosacījumiem; 

7.32. pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas  

gaitā, pirms numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas komersantam, Regulators 

konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt komersanta papildu paskaidrojumus 

attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu; 

7.33. pieprasījumā par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izteikto lūgumu 

nav iespējams apmierināt pilnā apmērā.”; 

 

1.2. izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 

 

“9. Regulators piešķir komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā 

telefonu tīkla numuriem blokos pa 100 (simts) numuriem.”; 
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1.3. aizstāt 17.punktā vārdu “telefonu” ar vārdiem “elektronisko sakaru”; 

 

1.4. izteikt 26.punktu šādā redakcijā: 

 

“26. Komersants, lai anulētu numerācijas lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz šo 

noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību 

anulēšanu pēc tam, kad ir pārtraucis elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un 

izbeidzis elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, ja tāds noslēgts, ar lietotāju. Ja 

komersants ir nodevis numuru lietošanā lietotājam un cits komersants pārņem 

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu lietotājam, tas norāda komersantu, kurš 

pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un kuram piešķiramas 

numerācijas lietošanas tiesības un pievieno tā komersanta piekrišanu pārņemt 

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.”; 

 

1.5. aizstāt 27.punktā vārdus “publisko telefonu” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “publisko 

elektronisko sakaru” (attiecīgā locījumā); 

 

1.6. aizstāt 1.pielikuma 5.punktā vārdus “publiskajā mobilajā telefonu tīklā” ar vārdiem 

“publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā”; 

 

1.7. izteikt 1.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā: 

 

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

elektronisko sakaru komersants pieprasījumam pievieno tā elektronisko sakaru 

komersanta piekrišanu, kura publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, 

izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru, lietos publiskā mobilā 

telefonu tīkla numurus.”; 

 

1.8. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā: 

 
 

“3.pielikums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2015.gada 3.decembra lēmumam Nr. 1/18 

 
Pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu 

1. Informācija par elektronisko sakaru komersantu: 

1.1. Elektronisko sakaru komersanta nosaukums 1.2. Vienotais reģistrācijas numurs 

    

2. Informācija par anulējamajiem numerācijas resursiem: 

2.1. Nacionālie numuri: 

Nr.p.k. Numerācijas veids Pieprasīto 

numuru skaits 

Numerācijas 

diapazons 

1 2 3 4 

1. Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri     

https://likumi.lv/wwwraksti/2015/240/1.18/P3.DOCX
https://likumi.lv/wwwraksti/2015/240/1.18/P3.DOCX
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/191/18/oj/?locale=LV
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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     

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)) 

    

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 datums _________________________ 

Piezīme: Saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu elektronisko sakaru komersants, lai anulētu 

numerācijas lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību 

anulēšanu pēc tam, kad ir pārtraucis elektronisko sakaru sniegšanu un izbeidzis elektronisko sakaru 

līgumu, ja tāds noslēgts, ar lietotāju. Ja elektronisko sakaru komersants ir nodevis numuru lietošanā 

lietotājam un cits elektronisko sakaru komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu 

lietotājam, tas norāda elektronisko sakaru komersantu, kurš pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanu un kuram piešķiramas numerācijas lietošanas tiesības un pievieno tā komersanta piekrišanu 

pārņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. 

4. Informācija par numerācijas lietošanas tiesību izmantošanas pārtraukšanu: 

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

pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā: 
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4.2. kad (norādot konkrētu datumu) un kādā veidā lietotājs ir informēts par elektronisko sakaru 

pakalpojumu pārtraukšanu: 

  

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

elektronisko sakaru komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu lietotājam? Ja 

jā, lūdzu norādīt elektronisko sakaru komersantu, kurš turpina šim lietotājam sniegt elektronisko 

sakaru pakalpojumu. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklā:  

 

 

  
 

 

6. Apliecinu, ka pēc šī pieprasījuma iesniegšanas Regulatorā, elektronisko sakaru komersants 

nevienu numuru nenodos lietošanā lietotājam. 

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

sniegšanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1583.pantam 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 _______________”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                                  R.Irklis 

 


