PROJEKTS
Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
13.05.2021. padomes sēdē
(prot. Nr.__., ___.p)

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma
sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā
N.p.k.

Konsultācijai nodotā
projekta redakcija
(konkrēta punkta
redakcija)

Priekšlikumi un komentāri

I.

Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta

II.

Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta

III.

Citi priekšlikumi un komentāri

1.

59. Regulators vienlaikus
ar pakalpojuma saistību
noteikšanu
apstiprina
konkursa
uzvarētāja
aprēķinātos tarifus, kas tika
iesniegti kā konkursa
piedāvājums. Regulators,
apstiprinot
konkursa
uzvarētāja tarifus, ņem
vērā to kapitāla atdeves
likmi, kas ir spēkā uz

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

Konsultācijai nodotā
projekta attiecīgā punkta
galīgā redakcija

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Priekšlikums ņemts vērā.
59. Regulators vienlaikus ar
Pasts” (turpmāk – AS “Latvijas Noteikumu
59.punkts pakalpojuma
saistību
Pasts”):
papildināts.
noteikšanu apstiprina konkursa
uzvarētāja aprēķinātos tarifus,
Ņemot vērā likumprojekta “Grozījumi
kas tika iesniegti kā konkursa
Pasta likumā” 4.pantā (turpmāk –
piedāvājums, izņemot Pasta
Likumprojekts) ietverto regulējumu,
likuma
27.2panta
4.3daļā
AS “Latvijas Pasts” ieskatā, rodas
noteiktajā
gadījumā.
pretruna
starp
Sabiedrisko
Regulators,
apstiprinot
pakalpojumu regulēšanas komisijas
konkursa uzvarētāja tarifus,
2019.gada 8.maija lēmuma Nr.1/8
ņem vērā to kapitāla atdeves
“Noteikumi
universālā
pasta

N.p.k.

Konsultācijai nodotā
projekta redakcija
(konkrēta punkta
redakcija)

Priekšlikumi un komentāri

konkursa
piedāvājuma pakalpojuma sniedzēja noteikšanai
iesniegšanas brīdi.
konkursa
kārtībā”
(turpmāk
–
Noteikumi) 59.punktu. Proti, situācijā,
ja konkursā par tiesībām sniegt
universālo
pasta
pakalpojumu
piedalīsies tikai līdzšinējais universālā
pasta
pakalpojuma
sniedzējs,
Noteikumi vai to grozījumi neparedzēs
iespēju
atbilstoši
Likumprojektā
ietvertajam regulējumam nevērtēt un
neapstiprināt šī pretendenta iesniegto
tarifu projektu, ja vien konkursa
ietvaros būs iesniegti jau spēkā esošie
pakalpojumu tarifi.
Ņemot vērā iepriekšminēto, aicinām
Noteikumu grozījumu projektā ietvert
arī grozījumus, kas izriet no
Likumprojekta.

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

Konsultācijai nodotā
projekta attiecīgā punkta
galīgā redakcija

likmi, kas ir spēkā uz konkursa
piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis

I. Birziņš
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