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21.01.2021.   Nr. 1/4  

  (prot. Nr.3., 2.p) 

  

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 8.maija  

lēmumā Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai 

konkursa kārtībā”  

 

Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 

27.2panta pirmo un otro daļu, 

likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 

25.panta pirmo daļu 

 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 8.maija lēmumā 

Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa 

kārtībā” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.) šādus grozījumus: 

 

1.1.  izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.3. izsludināšanas lēmuma spēkā stāšanās dienā tam ir vismaz iepriekšējo piecu 

noslēgto kalendāro gadu pieredze pasta pakalpojumu sniegšanā Latvijas Republikas 

teritorijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī ir vismaz iepriekšējo 

piecu noslēgto kalendāro gadu pieredze pārrobežu pasta pakalpojumu sniegšanā;”; 

 

1.2.  izteikt 11.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.7. apliecinājums par kvalitātes prasību nodrošināšanu (4.pielikums) un apraksts 

ar detalizētu informāciju par to, kā tiks nodrošinātas izsludināšanas lēmumā 

noteiktās pakalpojuma kvalitātes prasības – pasta pakalpojuma sniegšanas vietu un 

vēstuļu kastīšu izvietojums, skaits un pieejamība (piemēram, telpas tiks nomātas vai 

pirktas u.tml.), piegāde (piemēram, transports, loģistika), ja plānota starpnieku 

piesaiste, informācijas apraksts un apliecinoši dokumenti (piemēram, nodoma 
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protokols) par sadarbības organizēšanu, tostarp sniegt informāciju, kā plānots 

nodrošināt iekasēto maksājumu par pakalpojumu reģistrēšanu, lai nodrošinātu 

tiesību aktu prasības nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas jomā, sniegt 

informācijas aprakstu, kā plānots nodrošināt pasta sūtījumu apmaiņas uzsākšanu ar 

citu valstu izraudzītajiem pasta operatoriem, un cita informācija, kas pamato 

pakalpojuma kvalitātes prasību nodrošināšanu; apliecinājuma veidlapa elektroniski 

ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv;”;  

 

1.3. izteikt 13.punktu šādā redakcijā: 

“13. Pretendents pakalpojuma plānotos tarifus aprēķina šādiem pakalpojumiem: 

13.1. iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumi (tajā skaitā ierakstīti un 

apdrošināti), kuru svars nepārsniedz 2 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas 

lēmumā; 

13.2. pārrobežu izejošie vēstuļu korespondences sūtījumi (tajā skaitā ierakstīti un 

apdrošināti), kuru svars nepārsniedz 2 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas 

lēmumā; 

13.3. iekšzemes pasta paku sūtījumi (tajā skaitā apdrošināti), kuru svars 

nepārsniedz 10 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas lēmumā; 

13.4. pārrobežu izejošie pasta paku sūtījumi (tajā skaitā apdrošināti), kuru svars 

nepārsniedz 10 kilogramus, – apjoms noteikts izsludināšanas lēmumā; 

13.5. abonētās preses izdevumu piegāde – apjoms noteikts izsludināšanas 

lēmumā.”; 

 

1.4.  izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 

“18. Pretendents vai konkursa dalībnieks nekavējoties paziņo konkursa komisijai ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītā vēstulē par jebkādām izmaiņām šo noteikumu 

11.1.–11.6.apakšpunktā noteiktajos dokumentos, kā arī nekavējoties paziņo, ja 

atklāj, ka tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.”; 

 

1.5.  izteikt 35.punktu šādā redakcijā: 

 “35. Konkursa komisija atver piedāvājumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti, un 

pārliecinās, vai: 

35.1. piedāvājums ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 16.punktam; 

35.2. pretendents atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajam; 

35.3. ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šo noteikumu 

10.punktā, 11.1.–11.9.apakšpunktā un ārvalstīs reģistrētam komersantam arī 

12.punktā; 

35.4. ir iesniegts pakalpojuma tarifu projekts; 

35.5. pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju nav nodokļu 

parāda, 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. 

Ārvalstīs reģistrētam komersantam – vai ir iesniegta izziņa, ka pretendentam 

attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs 

summas ekvivalentu citā valūtā.”; 

https://www.sprk.gov.lv/
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1.6.  izteikt 37.punktu šādā redakcijā: 

“37. Konkursa komisija pieņem lēmumu par katra pretendenta apstiprināšanu par 

konkursa dalībnieku. Konkursa komisija dalībai konkursā par konkursa dalībnieku 

neapstiprina šādu pretendentu: 

37.1. tas nav ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus (un tas var ietekmēt konkursa 

rezultātu); 

37.2. tas neatbilst šo noteikumu 9.punktam; 

37.3. tā piedāvājums neatbilst konkursa priekšmetam; 

37.4. tas atrodas likvidācijas stadijā vai tam ir pasludināts maksātnespējas process 

vai arī ierosināts tiesiskās aizsardzības process; 

37.5. tam ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

37.6. tā piedāvājums neatbilst šo noteikumu 10.punktā, 11.1.–11.9.apakšpunktā un 

12.punktā noteiktajam; 

37.7. pakalpojuma tarifu projekts nav iesniegts.”; 

 

1.7. papildināt noteikumus ar 39.1punktu šādā redakcijā: 

“39.1 Ja konkursa komisijai pēc piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 35. un 

37.punktā noteikto darbību veikšanas nepieciešama papildu informācija, tā trīs darba 

dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sagatavo informācijas pieprasījumu saskaņā 

ar šo noteikumu 40.punktu. Konkursa komisija pēc papildu informācijas saņemšanas 

piecu darba dienu laikā informē: 

39.11. konkursa dalībnieku par tā apstiprināšanu par konkursa dalībnieku;  

39.12. pretendentu, kurš nav apstiprināts par konkursa dalībnieku, par tā 

neapstiprināšanu.”; 

 

1.8. izteikt 42.punktu šādā redakcijā: 

“42. Ja konkursa komisija konstatē, ka pretendents vai konkursa dalībnieks ir 

iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir 

mainījusies, bet pretendents vai konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa 

komisijai, vai ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šo noteikumu 

40. un 41.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildu informāciju vai šo noteikumu 

40. un 41.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā papildu informācija joprojām ir 

neprecīza un nepilnīga, bet paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa 

uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu vai konkursa 

dalībnieku no dalības konkursā. Konkursa komisija par to rakstveidā informē 

pretendentu vai konkursa dalībnieku.”; 

 

1.9. papildināt 43.punktu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Konkursa komisijas pieprasīto papildu informāciju vai dokumentu iesniegšanas 

termiņu neieskaita šajā punktā noteiktajā konkursa dalībnieka iesniegto 

piedāvājumu izvērtēšanas termiņā.”; 
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1.10. izteikt 47.punktu šādā redakcijā: 

“47. Konkursa komisijas loceklis piešķir maksimālo punktu skaitu – 35 punktus – 

par plānotajām abonētās preses izdevumu piegādes izmaksām dalībniekam, kuram 

ir zemākās plānotās abonētās preses izdevumu piegādes izmaksas. Konkursa 

dalībniekam, kurš neiegūst maksimālo punktu skaitu par plānotajām abonētās preses 

izdevumu piegādes izmaksām, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu skaitu 

pēc šādas formulas: 

 

Pp = 
𝐼𝑝𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑝𝑘𝑜𝑚
∗ 35, 

kur  

Pp – punktu skaits; 

Ipmin – starp konkursa dalībniekiem zemākās plānotās abonētās preses izdevumu 

piegādes izmaksas kalendārajā gadā; 

Ipkom – vērtējamā konkursa dalībnieka plānotās abonētās preses izdevumu piegādes 

izmaksas kalendārajā gadā.”; 

 

1.11.  papildināt noteikumus ar 49.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“49.4. ja konkursa dalībnieks nav iesniedzis konkursa komisijai šo noteikumu 40. un 

41.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildu informāciju vai šī papildus iesniegtā 

informācija ir neprecīza un nepilnīga.”; 

 

1.12.  papildināt noteikumus ar 55.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“55.4. ja konkursa dalībnieks atsauc savu piedāvājumu un nav citu dalībnieku.”; 

 

1.13.  papildināt noteikumu 59.punktu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Regulators, apstiprinot konkursa uzvarētāja tarifus, ņem vērā to kapitāla atdeves 

likmi, kas ir spēkā uz konkursa piedāvājuma iesniegšanas brīdi.”; 

 

1.14.  aizstāt 4.pielikumā vārdus “republikas pilsēta” ar vārdu “valstspilsēta”; 

 

1.15.  papildināt 4.pielikuma 1.2. un 2.2.apakšpunktu tabulas ar 9.punktu “Ogre”; 

 

1.16.  aizstāt 4.pielikumā vārdus “Novadu teritoriālā vienība (pagasts vai pilsēta)” ar 

vārdiem “Novadu pašvaldību teritoriālā vienība (pagasts vai pilsēta).”; 

 

1.17.  izteikt 5.pielikuma 2.punkta otrās ailes tekstu šādā redakcijā: 

“Konkursa komisijas loceklis piešķir maksimālo punktu skaitu – 35 punktus – par 

plānotajām abonētās preses izdevumu piegādes izmaksām dalībniekam, kuram ir 

zemākās plānotās abonētās preses izdevumu piegādes izmaksas. Konkursa 

dalībniekam, kurš neiegūst maksimālo punktu skaitu par plānotajām abonētās 

preses izdevumu piegādes izmaksām, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu 

skaitu pēc šādas formulas: 

 

Pp = 
𝐼𝑝𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑝𝑘𝑜𝑚
∗ 35, 
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kur  

Pp – punktu skaits; 

Ipmin – starp konkursa dalībniekiem zemākās plānotās abonētās preses izdevumu 

piegādes izmaksas kalendārajā gadā; 

Ipkom – vērtējamā konkursa dalībnieka plānotās abonētās preses izdevumu 

piegādes izmaksas kalendārajā gadā.” 

 

 

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

Vēstnesis”.  

 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


