Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
21.01.2021. padomes sēdē
(prot. Nr.3., 2.p)

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma
sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā un lēmuma projektu “Par konkursa izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja
noteikšanai” daļā par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā

N.p.k.

Konsultācijai nodotā
projekta redakcija
(konkrēta punkta
redakcija)

Priekšlikumi un komentāri

Regulatora viedoklis
par priekšlikumiem vai
komentāriem (ir ņemts
vērā, vai informācija
par alternatīvu
risinājumu)

Konsultācijai nodotā projekta
attiecīgā punkta galīgā
redakcija

Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta

I.
1.

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 pieredze pārrobežu
pasta
pakalpojumu
sniegšanā;

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Ņemts vērā.
Pasts” (turpmāk – AS “Latvijas Papildināts
Noteikumu
Pasts”:
9.3.apakšpunkts.
Ierosinām izvērtēt iespēju Noteikumu
9.3.apakšpunktā
konkretizēt
nepieciešamo pieredzi pārrobežu pasta
pakalpojumu sniegšanā tādā pašā
termiņā kā attiecībā uz pieredzi pasta
pakalpojumu sniegšanā – vismaz
iepriekšējo piecu noslēgto kalendāro
gadu pieredze, lai nodrošinātu
kvalificētu
pretendentu
dalību
konkursā par universālā pasta
pakalpojuma (turpmāk – UPP)
sniegšanu.

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;

2.

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
protokols) par sadarbības
organizēšanu
un
cita
informācija, kas pamato
pakalpojuma
kvalitātes
prasību
nodrošināšanu;
apliecinājuma
veidlapa
elektroniski ir pieejama
Regulatora
tīmekļvietnē
https://www.sprk.gov.lv;

Satiksmes ministrija:
Ņemts vērā.
Saskaņā ar Pasta likuma 28.panta otro Papildināts
Noteikumu
daļu starpniecības pakalpojumi var 11.7.apakšpunkts.
ietvert arī pakalpojuma maksas
iekasēšanu
pasta
pakalpojumu
sniegšanas
vietā.
Saskaņā
ar
Pievienotās vērtības nodokļa likuma
52.panta pirmo daļu ar nodokli
neapliek pasta pakalpojumus, ko
sniedz UPP sniedzējs (tādu vēstuļu
korespondences sūtījumu savākšanu,
šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi,
kuru
svars
nepārsniedz
divus
kilogramus, un tādu pasta paku
savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un
piegādi, kuru svars nepārsniedz
10 kilogramus).
Ievērojot minēto, lūdzam
izvērtēt
nepieciešamību
precizēt
Noteikumu
11.7.apakšpunktu,
papildinot to aiz vārdiem “sadarbības
organizēšanu” ar vārdiem “tostarp
sniegt informāciju, kā plānots
nodrošināt iekasēto maksājumu par
pakalpojumu
reģistrēšanu,
lai
nodrošinātu tiesību aktu prasības
nodokļu
un
citu
maksājumu
reģistrēšanas jomā”.

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 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;”;
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Papildus norādām, ka normatīvajos
aktos nav noteikta pārejas kārtība, ja
par konkursa uzvarētāju tiks noteikts
cits pasta komersants, nevis esošais
UPP sniedzējs.
Noteikumos
un
Lēmumā
ir
nepietiekami
noteikti
uzdevumi
pretendentam/konkursa uzvarētājam:
- nav noteikta rīcība gadījumos, ja
pasta sūtījumu nosūtīšanai tiks
izmantotas iepriekšējā UPP sniedzēja
izdotas Latvijas Republikas pasta
apmaksas zīmes;
- nav noteikta prasība pretendentam
sniegt aprakstu, kā tiks nodrošināta
sadarbība ar citu valstu izraudzītajiem
pasta operatoriem;
- nav skaidri formulēta prasība, kā tiek
nodrošināts Pasta likuma 6.panta otrās
daļas 4.punkts, kas noteic, ka
Regulators
nosaka
to
pasta
komersantu, kurš sniegs pasta
pakalpojumus Latvijas Republikas
teritorijā, pildot visas no Pasaules Pasta
savienības dokumentiem izrietošās
saistības, un kurš atbilstoši minētajām
saistībām pasta darbības jautājumos
pārstāvēs Latvijas Republiku attiecībās
ar citu valstu izraudzītajiem pasta
operatoriem.
Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt Ņemts vērā daļēji.
Noteikumu 11.7.apakšapunktu ar
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3.

13.
Pretendents
pakalpojuma
plānotos
tarifus aprēķina šādam
pakalpojuma
sniegšanas
apjomam kalendārajā gadā:
13.1.
iekšzemes
vēstuļu
korespondences
sūtījumi
(tajā
skaitā
ierakstīti un apdrošināti),
kuru svars nepārsniedz
2 kilogramus, – 18 000 000;
13.2.
pārrobežu
vēstuļu
korespondences
sūtījumi
(tajā
skaitā
ierakstīti un apdrošināti),
kuru svars nepārsniedz
2 kilogramus, – 13 000 000;
13.3.
iekšzemes
pasta pakas (tajā skaitā
apdrošinātas), kuru svars
nepārsniedz 10 kilogramus,
– 75 000;

informācijas aprakstu, kā plānots no
2022.gada 1.janvāra nodrošināt pasta
sūtījumu apmaiņas uzsākšanu ar citu
valstu
izraudzītajiem
pasta
operatoriem, tostarp kā plānots
pārņemt iepriekšējā UPP sniedzēja
izdotas un apgrozībā laistas, bet
neizmantotas Latvijas Republikā
derīgas pasta apmaksas zīmes.

Papildināts
Noteikumu
11.7.apakšpunkts.
Jautājums par Latvijas
Republikas pastmarkām ir
Ministru
kabineta
kompetence.

AS “Latvijas Pasts”:
Aicinām nodalīt pārrobežu izejošo un
pārrobežu ienākošo pasta sūtījumu
plūsmu.

Ņemts vērā.
Noteikumu 13.2.
13.4.apakšpunkts
precizēts.

un

Noteikumu
13.punktā
norādīto
pakalpojumu
apjoms turpmāk tiks
ietverts
izsludināšanas
lēmumā.
Noteikumu
13.punktā pakalpojuma
apjoms aizstāts ar vārdiem
“apjoms
noteikts
izsludināšanas lēmumā”.

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
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13.4.
pārrobežu
pasta pakas (tajā skaitā
apdrošinātas), kuru svars
nepārsniedz 10 kilogramus,
– 190 000;
13.5. abonētie
preses
izdevumi – 21 000 000.
4.

35.3. ir iesniegta pilnīga
un precīza informācija, kas
paredzēta šo noteikumu 10.,
11. un ārvalstīs reģistrētam
komersantam arī 12.punktā;
37.6.
tā
piedāvājums
neatbilst šo noteikumu 10.,
11.
un
12.punktā
noteiktajam;
37.7. tarifu projekts nav
sagatavots
atbilstoši
Regulatora noteiktajai tarifu
aprēķināšanas metodikai.
39.
Konkursa komisija
trīs darba dienu laikā pēc
piedāvājuma atvēršanas un
šo noteikumu 35.–37.punktā
noteikto darbību veikšanas,
kā arī papildu informācijas
saņemšanas,
ja
tāda
pieprasīta saskaņā ar šo
noteikumu
40.
un
41.punktu, informē:

nepārsniedz 10 kilogramus, –
apjoms noteikts izsludināšanas
lēmumā;
13.5.
abonētās
preses
izdevumu piegāde – apjoms
noteikts izsludināšanas lēmumā.

Satiksmes ministrija:
Lūdzam atkārtoti izvērtēt Noteikumos
paredzētos termiņus un konkursa
komisijas
rīcības
secību
no
piedāvājumu atvēršanas brīža līdz
pretendenta
apstiprināšanai
par
konkursa dalībnieku un vajadzības
gadījumā precizēt Noteikumus, lai
savstarpēji saskaņotu Noteikumu 37.,
39. un 40.punktā paredzētās darbības
attiecībā uz pretendentu.

Ņemts vērā.
Precizēts
Noteikumu
35.punkts, izsakot to
jaunā redakcijā, kā arī
37.6.
un
37.7.apakšpunkts.
Noteikumi papildināti ar
39.1punktu.
Izvērtēts Noteikumu 37.,
39.
un
40.punkts.
Minētajos
punktos
pretrunas nav konstatētas,
jo 37.punkts neparedz
konkursa
komisijai
termiņu
lēmuma
pieņemšanai.

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
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39.1. konkursa dalībnieku
par tā apstiprināšanu par
konkursa dalībnieku;
39.2. pretendentu,
kurš
nav
apstiprināts
par
konkursa dalībnieku, par tā
neapstiprināšanu;
39.3. pretendentu
par
konkursa
komisijas
pieņemto lēmumu saskaņā
ar šo noteikumu 36.punktu.

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.
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.
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;
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39.12. pretendentu, kurš nav
apstiprināts
par
konkursa
dalībnieku,
par
tā
neapstiprināšanu.
II.

Citi priekšlikumi un komentāri
5.

18.
Pretendents
vai
konkursa
dalībnieks
nekavējoties
paziņo
konkursa komisijai ar drošu
elektronisko
parakstu
parakstītā
vēstulē
par
jebkādām izmaiņām šo
noteikumu
11.1.–
11.9.apakšpunktā
noteiktajos dokumentos, kā
arī nekavējoties paziņo, ja
atklāj, ka tajos norādītā
informācija ir nepilnīga vai
neprecīza.

Satiksmes ministrija:
Informācija, kas jāsniedz saskaņā ar
Noteikumu 11.7.–11.9.apakšpunktu, ir
ļoti svarīga, līdz ar to uzskatām, ka
paša pretendenta atklātās nepilnības
attiecībā uz piedāvājuma saturu
minētajos dokumentos var precizēt
tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
Ievērojot minēto, lūdzam
papildināt Noteikumus ar diviem
jauniem punktiem, paredzot:
papildināt
Noteikumu
18.punktu ar nosacījumu, ka pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām 18.punktā minētais pienākums
attiecināms tikai uz Noteikumu 11.1.–
11.6.apakšpunktā
minētajos
dokumentos iekļautās informācijas
precizēšanu;
precizēt
Noteikumu
36.punktu, papildinot tā ievaddaļu aiz
vārda “piedāvājumu” ar vārdiem “(vai
papildus piedāvājumam iesniegto
precizējošo
informāciju)”
un
papildinot 36.3.apakšpunktu aiz vārda

Daļēji ņemts vērā.
18. Pretendents vai konkursa
Precizēts
Noteikumu dalībnieks nekavējoties paziņo
18.punkts.
konkursa komisijai ar drošu
Ņemot vērā precizējumus elektronisko parakstu parakstītā
Noteikumu
18.punktā, vēstulē par jebkādām izmaiņām šo
11.1.–
papildinājumi Noteikumu noteikumu
noteiktajos
36.punktā
nav 11.6.apakšpunktā
dokumentos,
kā
arī
nekavējoties
nepieciešami.
paziņo, ja atklāj, ka tajos norādītā
informācija ir nepilnīga vai
neprecīza.
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“piedāvājumu” ar vārdiem “(vai
papildus piedāvājumam iesniegtā šo
noteikumu
11.7.–11.9.apakšpunktā
minētajos dokumentos precizējoša
informācija)”.
6.

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.–41.punktā
noteiktajā kārtībā pieprasīto
papildu informāciju un
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
konkursa
dalībnieku.

Satiksmes ministrija:
Lai neradītu pretrunīgas prasības un
diskriminējošu
attieksmi
pret
dažādiem konkursa dalībniekiem,
vērtējot to piedāvājumus, jo komisijai
nav noteikti kritēriji, kādos gadījumos
var pieprasīt papildu informāciju un
kādos
–
automātiski
izslēgt
pretendentu/konkursa dalībnieku no
dalības konkursā.
Ievērojot minēto, lūdzam
precizēt Noteikumu 49.1.apakšpunktā
noteiktās konkursa komisijas rīcības
kritērijus, papildinot ar nosacījumu “ja
konkursa dalībnieks nav iesniedzis
konkursa komisijai šo noteikumu 40.–
41.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto
papildu informāciju vai papildus
iesniegtā informācija ir neprecīza un
nepilnīga”.
Attiecīgi lūdzam papildināt arī
Noteikumu 42.punktu aiz vārdiem
“pieprasīto papildu informāciju” ar
vārdiem “vai 40.–41.punktā noteiktajā
kārtībā iesniegtā papildu informācija
joprojām ir neprecīza un nepilnīga,
bet”.

Ņemts vērā.
Piedāvātais precizējums
iekļauts
Noteikumu
42.punktā.
Noteikumu
49.punkts papildināts ar
49.4.apakšpunktu.

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.
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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.
7.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“AC Kurzemes Vārds” (turpmāk –
SIA “AC Kurzemes Vārds”):
Ierosinām abonētās preses izdevumu
piegādes pakalpojuma nodrošināšanā,
veicinot tā kvalitātes izaugsmi, noteikt
vairākus komersantus, kuru mērķtirgus
var nebūt visa Latvijas teritorija, taču
sniegtie pakalpojumu atbilst vismaz
SPRK noteiktajiem minimālajiem
kvalitātes kritērijiem, respektīvi, pie
noteikta tarifa komersanti tirgū
savstarpēji konkurē ar piedāvāto
pakalpojuma kvalitāti.

Nav ņemts vērā.
Saskaņā ar Pasta likuma
1.panta 37.1punktu un
27.panta pirmo daļu UPP
sniedzējam ir pienākums
nodrošināt UPP sarakstā
ietvertos
pakalpojums
visā Latvijas Republikas
teritorijā. Savukārt Pasta
likuma 32.panta otrā daļa
noteic, ka UPP sniedzējs
aprēķina UPP
tarifus
saskaņā ar Regulatora
noteiktu
tarifu
aprēķināšanas metodiku,
bet saskaņā ar Pasta
likuma 32.panta trešo
daļu,
UPP
tarifus
apstiprina
Regulators
likumā “Par sabiedrisko
pakalpojumu
regulatoriem” noteiktajā
kārtībā.
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8.

SIA “AC Kurzemes Vārds”:
Lai izslēgtu neētisku praksi, ka, esot
fiksētam zaudējumu kompensēšanas
mehānismam,
komersanti
būtu
ieinteresēti
strādāt
tikai
blīvi
apdzīvotās teritorijās, tādējādi gūstot
neadekvātu komerciālu veiksmi, taču
teritorijas nomales atstājot valsts
aprūpei, ierosinām valsts teritoriju
dalīt zonās, piemēram, Rīga un tās
aglomerācija, valstspilsētas, pilsētas un
novadu centri, ciemati un viensētas,
katrai zonai nosakot zaudējumu
kompensācijas noteikšanas metodiku
un robežas, ar noteikumu, ka abonenti,
kā līdz šim, par piegādi maksā vienotu
cenu visā valsts teritorijā.

Nav ņemts vērā.
Saskaņā ar Pasta likuma
1.panta 37.1punktu un
27.panta pirmo daļu UPP
sniedzējam ir pienākums
nodrošināt UPP sarakstā
ietvertos
pakalpojums
visā Latvijas Republikas
teritorijā.

Priekšsēdētājs

R. Irklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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