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3. Regulators izsludināšanas lēmumā norāda 

šādu informāciju: 

3.2. izsoles priekšmeta iegūšanas 

nosacījumus; 

papildināt 3.2.apakšpunktu aiz vārda “nosacījumus” 

ar vārdiem “izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt 

viens izsoles uzvarētājs”  

Atbalstāms. 

3.5. reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas 

adresi, vietu, datumu un laiku; 

svītrot 3.5.apakšpunktā vārdus “adresi, vietu”; Atbalstāms. 

3.6. nodrošinājuma naudu un tās iemaksas 

termiņu; 

izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“3.6. nodrošinājuma naudas apmēru un tās iemaksas 

termiņu”; 

Atbalstāms. 

nav 

papildināt lēmumu ar 3.9.apakšpunktu šādā 

redakcijā:  

 

“3.9. derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta 

dokumenta atvēršanai iesniegšanas kārtību un 

termiņu.”; 

Atbalstāms. 

4. Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu 

apstiprina izsoles komisijas sastāvu, izsoles 

vadītāju un izsoles komisijas sekretāru. 

Izsoles komisija sastāv no diviem izsoles 

komisijas locekļiem un izsoles komisijas 

priekšsēdētāja. Izsoles komisija rīko izsoli un 

nodrošina izsoles norisi. 

aizstāt 4.punktā vārdus “diviem izsoles komisijas 

locekļiem un izsoles komisijas priekšsēdētāja” ar 

vārdiem “trīs izsoles komisijas locekļiem, no kuriem 

viens ir izsoles komisijas priekšsēdētājs”;  

Atbalstāms. 

5. Izsoles komisija izvērtē šo noteikumu 

8.punktā minētā izsoles pretendenta (turpmāk 

– pretendents) iesniegtos dokumentus un 

pretendenta atbilstību šo noteikumu 9.punktā 

noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu 

par pretendenta dalību izsolē, apstiprinot to 

par izsoles dalībnieku. Izsoles komisija 

pieņem lēmumu, ja par to nobalso vismaz 

divi izsoles komisijas locekļi. 

aizstāt 5.punktā vārdus “pretendenta dalību izsolē, 

apstiprinot to par izsoles dalībnieku” ar vārdiem 

“pretendenta apstiprināšanu par izsoles dalībnieku”;  

Atbalstāms. 

6. Izsoles komisijas sekretārs pieņem 

reģistrācijas iesniegumu, protokolē izsoles 

komisijas sēdi, tai skaitā izsoles gaitu. 

aizstāt 6.punktā vārdus “pieņem reģistrācijas 

iesniegumu” ar vārdiem “kārto izsoles lietvedību”;  

Atbalstāms. 
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8. Persona uzskatāma par pretendentu ar 

brīdi, kad šo noteikumu 16. un 17.punktā 

paredzētajā kārtībā ir reģistrēts personas 

iesniegtais reģistrācijas iesniegums. 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:  

 

“8. Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad 

šo noteikumu 16.punktā un izsludināšanas lēmumā 

noteiktajā kārtībā ir iesniegusi reģistrācijas 

iesniegumu.”; 

Atbalstāms 

12. Jebkāda vienošanās starp pārstāvjiem, 

pretendentiem, izsoles 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. 

Aizliegtā vienošanās šo noteikumu izpratnē ir 

mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī 

darbības savstarpēja saskaņošana) starp 

pārstāvjiem, pretendentiem vai izsoles 

dalībniekiem, ar izsoli saistītas informācijas 

savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, 

kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 

nav Izsoles rezultātu var ietekmēt arī pretendenta vai 

dalībnieka leģitīmas darbības, piemēram 

piedāvājumu iesniegšana. Tāpēc ierosinām precizēt 

12. punkta pēdējā teikuma beigu daļu: 

“… kā arī citas tamlīdzīgas vai savstarpēji 

saskaņotas darbības, kas var ietekmēt izsoles 

rezultātu” 

13. Pretendents izsoles komisijai 

izsludināšanas lēmumā noteiktajā termiņā un 

adresē iesniedz aizpildītu reģistrācijas 

iesnieguma (1.pielikums) oriģinālu, ko 

paraksta pārstāvis. Reģistrācijas iesnieguma 

veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora 

tīmekļvietnē – http://www.sprk.gov.lv. 

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:  

 

“13. Pretendents izsoles komisijai iesniedz aizpildītu, 

ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reģistrācijas 

iesniegumu (1.pielikums) un šo noteikumu 14.punktā 

noteiktos dokumentus. Reģistrācijas iesnieguma 

veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora 

tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.”; 

Atbalstāms. 

14.2. ārvalstīs reģistrēts komersants – 

reģistrācijas apliecību; 

svītrot 14.2.apakšpunktu  Atbalstāms. 

https://likumi.lv/ta/id/299586#piel1
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16. Pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un pilnvaru, personīgi iesniedz 

izsoles komisijas sekretāram reģistrācijas 

iesniegumu izsludināšanas lēmumā 

norādītajā vietā un termiņā aizvērtā aploksnē 

(turpmāk – aploksne). Uz aploksnes norāda 

izsoles nosaukumu, uz kuru aploksni 

iesniedz, un izsoles komisijas adresi, kā arī 

iesniedzēja nosaukumu un juridisko adresi. 

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:  

 

“16. Reģistrācijas iesniegumu sagatavo elektroniski 

un iesniedz šifrētā veidā. Pretendents ir atbildīgs par 

to, ka piedāvājums ir atverams un lasāms. 

Reģistrācijas iesniegumu nosūta Regulatoram uz 

elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv, 

norādot: 

16.1. pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, 

elektroniskā pasta adresi un tālruni;  

16.2. izsoles nosaukumu;  

16.3. atzīmi, ka reģistrācijas iesniegumu neatver līdz 

izsludināšanas lēmumā norādītajam izsoles norises 

datumam un laikam, norādot konkrētu datumu un 

laiku.”;  

Ierosinām precizēt 16. punkta 2.teikumu, aizstājot 

vārdu “piedāvājums” ar “iesniegums” vai 

“reģistrācijas iesniegums”. 

 

Nepieciešams precizēt pretendenta atbildības 

robežu, jo iesniegums var būt nelasāms un 

neatverams no pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ. 

Pretendents var būt atbildīgs tikai par dokumenta 

sagatavošanu izsoles komisijai pieejamā formātā 

(doc, pdf, utml) un elektroniskās atslēgas (paroles) 

nodošanu izsoles komisijai izsludināšanas lēmumā 

noteiktajā kārtībā (skat.3.9.p.). Gadījumā, ja 

objektīvu vai tehnisku iemeslu dēļ dokumentu nevar 

atvērt un lasīt, noteikumos jāparedz procedūra 

situācijas regulējumam. 

 

Ierosinām izteikt 16. punkta trešo teikumu šādā 

redakcijā: 

“Reģistrācijas iesniegumu un šo noteikumu 14. 

punktā noteiktos dokumentus nosūta Regulatoram 

uz elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv, 

elektroniskajā vēstulē norādot:” 

17. Izsoles komisijas sekretārs, pieņemot 

reģistrācijas iesniegumu, reģistrācijas lapā 

(4.pielikums), kas sastādīta divos 

eksemplāros, norāda pretendenta nosaukumu, 

aploksnes iesniegšanas datumu un laiku. 

Izsoles komisijas sekretārs pretendentam 

izsniedz pretendenta reģistrācijas lapas vienu 

eksemplāru. 

svītrot 17.punktu; Neatbalstām 17.punkta svītrošanu un ierosinām to 

grozīt, jo iesniedzējam ir jāsaņem apliecinājums, ka 

pretendents ir reģistrēts: 

“17. Izsoles komisijas sekretārs vienas darba 

dienas laikā ar elektronisko pastu nosūta 

pretendentam apliecinājumu par tā reģistrāciju 

dalībai izsolē” 

18. Izsoles komisija izsolei iesniegto 

aploksni, kas saņemta pirms vai pēc 

izsludināšanas lēmumā norādītā iesniegšanas 

termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un 

neatvērtā veidā nosūta atpakaļ personai, kas 

aploksni iesniedza. 

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:  

 

“18. Izsoles komisija izsolei iesniegto reģistrācijas 

iesniegumu, kas saņemts pirms vai pēc 

izsludināšanas lēmumā norādītā iesniegšanas 

termiņa, uzskata par nederīgu un neatver.”; 

Ierosinām precizēt 18. punktu, jo iesniedzējam ir 

jāsaņem atpakaļ informācija, ja iesniegums tiek 

uzskatīts par nederīgu: 

“18. Izsoles komisija izsolei iesniegto reģistrācijas 

iesniegumu, kas saņemts pirms vai pēc 

izsludināšanas lēmumā norādītā iesniegšanas 

mailto:izsole@sprk.gov.lv
https://likumi.lv/ta/id/299586#piel4
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termiņa, uzskata par nederīgu un neatver. Izsoles 

komisijas sekretārs vienas darba dienas laikā ar 

elektronisko pastu nosūta personai, kas iesniegusi 

šādu reģistrācijas iesniegumu, paziņojumu par 

iesnieguma atzīšanu par nederīgu” 

 

19. Regulators neizsniedz, ja vien to 

neparedz normatīvie akti, pretendenta un 

izsoles dalībnieka iesniegtos dokumentus, 

izņemot šo noteikumu 18.punktā noteiktajā 

gadījumā. 

nav Ņemot vērā Regulatora ierosinātos grozījumus 18. 

punktam, kas neparedz dokumentu nosūtīšanu 

atpakaļ iesniedzējam, būtu jāprecizē arī 19. punkts. 

 

Ja tiek ņemts vērā Bite Latvija ierosinājums 

18.punktā, tad 19.punkts, iespējams, nav jāgroza 

 

20. Pretendents vai izsoles dalībnieks 

nekavējoties rakstveidā paziņo izsoles 

komisijai par jebkādām izmaiņām 

reģistrācijas iesniegumā vai tam 

pievienotajos dokumentos sniegtajā 

informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā 

paziņo, ja atklāj, ka reģistrācijas iesniegumā 

vai tam pievienotajos dokumentos norādītā 

informācija ir nepilnīga vai neprecīza. 

svītrot 20.punktā vārdu “rakstveidā”;  Atbalstāms. 

21. Izsoles komisijai pretendents vai izsoles 

dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu 

vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

apliecinātu tā kopiju. Pretendents vai izsoles 

dalībnieks iesniedz spēkā esošus 

dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā 

informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un 

papildinājumi. 

izteikt 21.punktu šādā redakcijā:  

 

“21. Pretendents vai izsoles dalībnieks elektroniski 

iesniedz izsoles komisijai ar drošu elektronisko 

parakstu parakstītus dokumentus, ievērojot 

Elektronisko dokumentu likumu un Dokumentu 

juridiskā spēka likumu. Pretendents vai izsoles 

dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros 

ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, 

grozījumi un papildinājumi.”; 

Atbalstāms. 
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24. Pretendents veic nodrošinājuma naudas 

iemaksu saskaņā ar izsludināšanas lēmumā 

noteikto. Pretendents maksājumā norāda 

saņēmēju – Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija –, iemaksas mērķi – 

nodrošinājuma nauda – un attiecīgās izsoles 

nosaukumu. Dokumentu, kas apliecina 

nodrošinājuma naudas summas iemaksu 

valsts budžeta kontā, pretendents iesniedz 

kopā ar reģistrācijas iesniegumu. 

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:  

 

“24. Pretendents veic nodrošinājuma naudas 

iemaksu, kas ir sākumcenas apmērā. Ja ir vairāki 

izsoles priekšmeti, nodrošinājuma nauda ir lielākās 

noteiktās sākumcenas apmērā. Pretendents 

maksājumā norāda saņēmēju – Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija –, iemaksas mērķi 

– nodrošinājuma nauda – un attiecīgās izsoles 

nosaukumu.”; 

Atbilstoši noteikumu 3.6. punktam, nodrošinājuma 

naudas apmērs tiek noteikts izsludināšanas lēmumā. 

Tāpēc pretendents var iemaksāt nodrošinājuma 

naudu tikai attiecīgajā lēmumā noteiktā apmērā. 

Ierosinām izteikt 24. punktu šādā redakcijā: 

“24. Pretendents veic nodrošinājuma naudas 

iemaksu izsludināšanas lēmumā noteiktajā apmērā. 

Pretendents maksājumā norāda saņēmēju – 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija –, 

iemaksas mērķi – nodrošinājuma nauda – un 

attiecīgās izsoles nosaukumu.” 

 

Ja ir nepieciešams šajos noteikumos definēt 

nodrošinājuma naudas apmēra noteikšanas 

principus, kuri pēc tam tiek izmantoti 

izsludināšanas lēmumā, tad ierosinām izteikt 24. 

punktu šādā redakcijā: 

 

“24. Nodrošinājuma nauda tiek noteikta izsoles 

priekšmeta sākumcenas apmērā. Ja ir vairāki 

izsoles priekšmeti, nodrošinājuma nauda ir lielākās 

noteiktās sākumcenas apmērā. 

24.1 Pretendents veic nodrošinājuma naudas 

iemaksu saskaņā ar izsludināšanas lēmumā 

noteikto. Pretendents maksājumā norāda saņēmēju 

– Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija –, 

iemaksas mērķi – nodrošinājuma nauda – un 

attiecīgās izsoles nosaukumu.” 

 

Papildus ieteicams izvērtēt situāciju, ja ir vairāki 

izsoles priekšmeti ar dažādām sākumcenām, bet 

kāds no dalībniekiem gatavojas pretendēt tikai uz 

vienu izsoles priekšmetu, tad viņam nebūtu 

jāiemaksā nodrošinājuma nauda lielākās 

sākumcenas apmērā, kas ir noteikta citam izsoles 

priekšmetam. Tas var radīt nodrošinājuma naudas 

pārmaksu, piemēram, ja lielākais piedāvājums 

izsoles priekšmetam ar zemāko sākumcenu 
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izrādīsies mazāks nekā lielākā noteiktā sākumcena, 

bet noteikumu 76.punkts šādu situāciju neregulē 

 

30. Regulators neatmaksā pretendentam 

nodrošinājuma naudu, ja tas neierodas uz 

izsoli vai nav pielaists dalībai izsolē saskaņā 

ar šo noteikumu 48.punktu. 

aizstāt 30.punktā skaitli “48.” ar skaitļiem “39., 48. 

un 70.”;  

Ja tiek apstiprināti grozījumi 31.punktā, attiecinot to 

arī uz pretendentu, ierosinām svītrot 30.punktu, jo 

31.punkts pilnībā aptvers arī šo jautājumu 

Ja tomēr 30. punkts tiek saglabāts, tad atsauce uz 

70.punktu nav šeit iekļaujama, jo attiecas uz izsoles 

dalībnieku nevis pretendentu. 

 

31. Regulators neatmaksā nodrošinājuma 

naudu, kā arī neatzīst par izsoles uzvarētāju 

izsoles dalībnieku, kurš: 

aizstāt 31.punktā vārdus “neatzīst par izsoles 

uzvarētāju” ar vārdiem “izslēdz no dalības izsolē 

pretendentu vai”;  

Atbalstāms. Šādi grozot 31. punktu, var svītrot 

30.punktu 

32. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar 

izsoles norisi saistītu jautājumu, iesniedz to 

rakstveidā termiņā, lai izsoles komisija 

jautājumu saņemtu ne vēlāk kā divas dienas 

pirms izsludināšanas lēmumā norādītā izsoles 

datuma. 

papildināt 32.punktu aiz vārda “rakstveidā” ar 

vārdiem “valsts valodā” un aiz vārda “divas“ ar vārdu 

“darba”;  

Ierosinām izteikt 32. punktu šādā redakcijā:: 

“32. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar izsoles 

norisi saistītu jautājumu, iesniedz to izsoles 

komisijai valsts valodā rakstveidā personīgi vai 

nosūtot pa pastu uz Regulatora adresi vai uz 

elektronisko e-pasta adresi izsole@sprk.lv termiņā, 

lai izsoles komisija saņemtu šo jautājumu ne vēlāk 

kā divas darba dienas pirms izsludināšanas lēmumā 

norādītā izsoles datuma.” 

 

33. Persona informācijas pieprasījumu 

izsoles komisijai iesniedz rakstveidā valsts 

valodā personīgi vai nosūtot pa pastu uz 

Regulatora adresi vai e-pasta adresi: 

izsole@sprk.gov.lv. Persona, iesniedzot 

jautājumu izsoles komisijai, norāda attiecīgās 

izsoles nosaukumu, kā arī personas vārdu un 

uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu, 

vienoto reģistrācijas numuru), kura šo 

jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas 

kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adresi, 

tālruņa numuru). 

izteikt 33.punktu šādā redakcijā:  

 

“33. Jebkura persona jautājumus izsoles komisijai 

iesniedz personīgi, nosūtot pa pastu uz Regulatora 

adresi vai elektroniskā pasta adresi 

izsole@sprk.gov.lv. Persona, iesniedzot jautājumu 

izsoles komisijai, norāda attiecīgās izsoles 

nosaukumu, kā arī personas vārdu un uzvārdu 

(juridiskai personai – nosaukumu, vienoto 

reģistrācijas numuru), kura šo jautājumu iesniedz, kā 

arī šīs personas kontaktinformāciju (adresi, 

elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru).”; 

Turpinot priekšlikumu 32. punktā, ierosinām  izteikt 

33. punktu šādā redakcijā: 

“33. Persona, iesniedzot vai nosūtot jautājumu 

izsoles komisijai, norāda attiecīgās izsoles 

nosaukumu, kā arī personas vārdu un uzvārdu 

(juridiskai personai – nosaukumu, vienoto 

reģistrācijas numuru), kura šo jautājumu iesniedz, 

kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-

pasta adresi, tālruņa numuru).” 

mailto:izsole@sprk.lv
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34. Izsoles komisija saņemto rakstveida 

jautājumu par izsoles norisi un atbildi uz 

saņemto jautājumu nosūta iesniedzējam. 

nav Uzskatām, ka ir nepieciešams reglamentēt atbildes 

sniegšanas termiņu, tāpēc ierosinām izteikt 34. 

punktu šādā redakcijā: 

“34. Izsoles komisija saņemto rakstveida jautājumu 

par izsoles norisi un atbildi uz saņemto jautājumu 

nosūta iesniedzējam divu darba dienu laikā, bet ne 

vēlāk kā vienu darba dienu pirms izsoles sākuma 

dienas.” 

 

35. Izsoles komisija publisko iesniegto 

jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora 

tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv. Publiskojot 

iesniegto jautājumu, izsoles komisija 

nenorāda personu, kura ir iesniegusi attiecīgo 

jautājumu, un konkrētās atbildes saņēmēju. 

aizstāt 35.punktā vārdus “komisija publisko” ar 

vārdiem “komisija vienlaicīgi publisko”; 

Atbalstāms. 

37. Informācija par izsoli un izsoles norisi ir 

atklāta, izņemot šādu informāciju, kurai 

Regulators ir piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas statusu līdz izsoles 

sākumam: 

37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu 

skaits; 

37.2. pretendents; 

37.3. iesniegtā reģistrācijas iesnieguma saturs. 

 

izteikt 37.punktu šādā redakcijā:  

 

“37. Regulators līdz izsoles beigām neizpauž šādu 

informāciju:  

37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaits;  

37.2. pretendents;  

37.3. iesniegtā reģistrācijas iesnieguma saturs;  

37.4. izsoles dalībnieku izteiktie piedāvājumi.”; 

Atbalstāms. 

38. Pretendenta vai izsoles dalībnieka 

darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši bez 

pārējo izsoles dalībnieku piekrišanas iegūt 

informāciju, kas nav atklāta un īpaši attiecas 

uz pārējo pretendentu vai izsoles dalībnieku 

stratēģiju un taktiku izsolē un summām, 

kādas tie ir paredzējuši piedāvāt, uzskatāma 

par informācijas izpaušanas ierobežojumu 

pārkāpumu. 

nav Atbalstāms. 
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45. Izsoles komisija atver aploksnes tādā 

secībā, kādā tās ir saņemtas un pārliecinās, 

vai: 

45.1. pretendents atbilst šo noteikumu 

9.punktā noteiktajiem kritērijiem; 

45.2. ir iesniegta pilnīga un precīza 

informācija, kas paredzēta šo noteikumu 13., 

14., 15. un 16.punktā; 

45.3. ir saņemta pretendenta iemaksātā 

nodrošinājuma nauda saskaņā ar šo noteikumu 

24.punktu un izsludināšanas lēmumu. 

 

izteikt 45.punktā šādā redakcijā:  

 

“45. Izsoles komisija atver reģistrācijas iesniegumus 

tādā secībā, kādā tie ir saņemti un pārliecinās, vai:  

45.1. reģistrācijas iesniegums ir iesniegts atbilstoši šo 

noteikumu 16.punktam;  

45.2. pretendents atbilst šo noteikumu 9.punktā 

noteiktajiem kritērijiem;  

45.3. ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas 

noteikta šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā;  

45.4. ir saņemta pretendenta iemaksātā 

nodrošinājuma nauda saskaņā ar šo noteikumu 

24.punktu un izsludināšanas lēmumu.”; 

Atbalstāms. 

46. Izsoles komisija izvērtē pretendenta 

iesniegto reģistrācijas iesniegumu. Izsoles 

komisija var izsludināt izsoles pārtraukumu, 

lai veiktu pretendenta pārbaudi. Izsoles 

vadītājs informē pretendentu vai izsoles 

dalībnieku par turpmāko izsoles norises laiku 

un vietu. Izsoles komisija pieņem lēmumu 

par katra pretendenta atzīšanu par izsoles 

dalībnieku. Izsoles komisija dalībai izsolē kā 

izsoles dalībnieku izsoles priekšmeta 

iegūšanai neapstiprina to pretendentu, kurš 

nav ieradies uz izsoli vai neatbilst šo 

noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem. 

papildināt 46.punktu aiz vārda “kritērijiem” ar 

vārdiem “vai pārkāpj šo noteikumu 39., 48. un 

70.punktā noteiktos nosacījumus”;  

46. punktā nav iekļaujama atsauce uz 70. punktu, jo 

tā nosacījumi attiecas uz izsoles dalībnieku, tātad uz 

izsoles komisijas jau apstiprinātu pretendentu. 

nav 

papildināt lēmumu ar 46.1punktu šādā redakcijā:  

 

“46.1 Izsoles komisija reģistrācijas iesniegumu 

uzskata par nederīgu, izsolē neiesniegtu šādos 

gadījumos:  

46.11. nav ievērots šo noteikumu 16.punkts;  

46.12. reģistrācijas iesniegumu vai tam pievienotos 

dokumentus nevar atvērt un lasīt.”; 

Neatbalstām 46.12. punkta redakciju, jo 

nepieciešams precizēt pretendenta atbildības 

robežu. Iesniegums un dokumenti var būt nelasāmi 

vai neatverami no pretendenta neatkarīgu iemeslu 

dēļ. Pretendents var būt atbildīgs tikai par 

dokumenta sagatavošanu izsoles komisijai pieejamā 

formātā (doc, pdf, utml) un elektroniskās atslēgas 

(paroles) nodošanu izsoles komisijai izsludināšanas 

lēmumā noteiktajā kārtībā (skat.3.9.p.). 
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Noteikumos jāparedz procedūra situācijas 

regulējumam, gadījumā, ja dokumentu nevar 

atvērt un lasīt objektīvu vai tehnisku iemeslu dēļ. 

48. Izsoles komisija dalībai izsolē 

neapstiprina vai no dalības izsolē izslēdz 

pretendentu vai izsoles dalībnieku, kurš nav 

ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus vai 

izsludināšanas lēmumā noteikto un kura 

rīcība var ietekmēt izsoles rezultātu. 

nav Ierosinām precizēt 48.punkta beigu daļu – “…kura 

rīcība var ietekmēt izsoles rezultātu”, jo arī 

pretendenta vai dalībnieka leģitīma rīcība, 

piemēram vairāksolīšana, ietekmē rezultātu. 

“48. Izsoles komisija dalībai izsolē neapstiprina vai 

no dalības izsolē izslēdz pretendentu vai izsoles 

dalībnieku, kurš nav ievērojis vai ir pārkāpis šos 

noteikumus vai izsludināšanas lēmumā noteikto un 

kura rīcība tādējādi var ietekmēt izsoles rezultātu.” 

nav 

papildināt lēmumu ar 51.1punktu šādā redakcijā:  

 

“51.1 Izsoles vadītājs informē izsoles 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 

izsoles dalībniekus.”; 

Atbalstāms. 

52. Izsoles komisija izsoles dalībniekam 

ierāda telpu, kurā ir dators ar izsolei 

nepieciešamo programmatūru. 

aizstāt 52.punktā vārdu “komisija” ar vārdu 

“sekretārs”;  

Atbalstāms. 

53. Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Izsoles 

kārtas piedāvājuma paaugstināšanas solis 

izsoles priekšmetam ir ne mazāks par 10% no 

izsludināšanas lēmumā norādītās 

sākumcenas. Izsoles dalībnieks izsoles kārtās 

cenas piedāvājumu nosaka, noapaļotu pilnos 

tūkstošos. Katras nākamās izsoles kārtas 

sākumcena ir iepriekšējā izsoles kārtā solītais 

visaugstākais piedāvājums. 

izteikt 53.punktu šādā redakcijā:  

 

“53. 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. Izsoles dalībnieks izsoles kārtās cenas 

piedāvājumu nosaka, noapaļotu pilnos tūkstošos. 

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 izsoles dalībnieks kārtā ir 

Atbalstāms. 
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izteicis piedāvājumu par konkrētu izsoles priekšmetu, 

nākamajā kārtā šis izsoles dalībnieks par šo izsoles 

priekšmetu var izteikt to pašu piedāvājumu, 

nepiemērojot augšupejošu soli.”; 

54. Izsole notiek pa kārtām, kamēr izsoles 

dalībnieks iesniedz piedāvājumu. Izsoles 

komisija nosaka nākamās izsoles kārtas 

sākuma laiku ne ātrāk kā piecas minūtes pēc 

iepriekšējās kārtas beigām. 

izteikt 54.punktu šādā redakcijā:  

“54. Izsole notiek pa kārtām. Izsoles pēdējā kārta ir 

kārta, kurā neviens izsoles dalībnieks neizsaka 

nevienu piedāvājumu.”; 

Atbalstāms. 

56. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti divi 

vai vairāki izsoles priekšmeti, izsoles 

dalībnieks katrā izsoles kārtā iesniedz vienu 

piedāvājumu par vienu izvēlēto izsoles 

priekšmetu vai arī piedāvājumu par katru no 

izvēlētiem vairākiem izsoles priekšmetiem, 

norādot katru izsoles priekšmetu atsevišķi, ja 

tas ir saskaņā ar izsludināšanas lēmumu. 

izteikt 56.punktu šādā redakcijā:  

 

“56. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti vairāki 

izsoles priekšmeti, izsoles dalībnieks izsoles kārtā ir 

tiesīgs iesniegt tik piedāvājumu par izsoles 

priekšmetiem, kas nepārsniedz izsoles priekšmetu 

skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs. Ja 

izsoles dalībnieks iesniedz vairākus piedāvājumus, 

tas katru piedāvājumu norāda atsevišķi.”; 

Atbalstāms. 

58. Rakstveida izsoles gadījumā izsoles 

dalībnieks izsaka piedāvājumu, iesniedzot to 

rakstveidā izsoles vadītājam. Izsoles 

dalībnieks piedāvājumā norāda izsoles 

priekšmetu, par kuru izsaka piedāvājumu, 

piedāvāto cenu gan ar vārdiem, gan ar 

cipariem. Ja izsoles dalībnieks piedāvājumā 

ir norādījis ar vārdiem un cipariem atšķirīgu 

cenu, izsoles komisija ņem vērā cenu, kas 

norādīta ar vārdiem. Izsoles dalībnieks, ja 

izsaka piedāvājumu par vairākiem izsoles 

priekšmetiem, iesniedz piedāvājumu par 

katru izsoles priekšmetu atsevišķi. 

papildināt 58.punktā aiz vārdiem “gan ar cipariem” ar 

vārdiem “izsoles kārtas numuru, datumu un laiku”;  

Atbalstāms. 

60. Ja kārtējā izsoles kārtā neviens izsoles 

dalībnieks neiesniedz piedāvājumu, izsoles 

komisija izsoli slēdz. Izsoles dalībnieks, kurš 

ir nosolījis visaugstāko piedāvājumu, ar 

parakstu izsoles protokolā apliecina izteiktā 

piedāvājuma atbilstību nosolītajam. Ja izsoles 

papildināt 60.punktu aiz vārda “neiesniedz“ ar vārdu 

“augstāku”;  

 

aizstāt vārdu “slēdz” ar vārdu “pabeidz”; 

Atbalstāms. 
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dalībnieks atsakās parakstīties izsoles 

protokolā, par to protokolā izdara ierakstu. 

61. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas 

dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš: 

61.1. izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas ir 

mazāks par izsoles kārtējās kārtas sākumcenas 

un izsoles soļa kopsummu, vai izsoles kārtā 

izsaka izsoles cenas soli, kas nav noapaļots 

pilnos tūkstošos, izņemot šo noteikumu 

65.punktā noteikto gadījumu; 

 

izteikt 61.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“61.1. izsaka piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles 

kārtas sākumcenas un izsoles soļa kopsummu, vai 

izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas nav noapaļots 

pilnos tūkstošos, izņemot šo noteikumu 65.punktā 

noteikto gadījumu.”; 

Atbalstāms. 

61.2. izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, 

neievērojot šo noteikumu 56.punktā noteikto 

kārtību; 

svītrot 61.2.apakšpunktā vārdus “izsoles kārtā”;  Atbalstāms. 

61.3. izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai 

nepiedalās kārtējā izsoles kārtā; 

aizstāt 61.3.apakšpunktā vārdu “kārtējā” ar vārdu 

“šajā”;  

Atbalstāms. 

63. Izsoles dalībnieks, kurš atsakās 

parakstīties protokolā par izteikto 

piedāvājumu atbilstību nosolītajam, atsakās 

arī no izsoles priekšmeta. Tiesības uz izsoles 

priekšmetu iegūst nākamais izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis augstāko 

piedāvājumu. 

svītrot 63.punktā teikumu “Tiesības uz izsoles 

priekšmetu iegūst nākamais izsoles dalībnieks, kurš 

nosolījis augstāko piedāvājumu.”; 

Atbalstāms. 

64. Ja nākamā izsoles dalībnieka nav, tad 

izsoles priekšmets paliek neizsolīts. Ja 

iepriekšējā izsoles kārtā ir divi vai vairāki 

izsoles dalībnieki, kas ir piedāvājuši vienādus 

visaugstākos piedāvājumus, izsoles komisija 

rīkojas šo noteikumu 65.punktā noteiktajā 

kārtībā. 

svītrot 64.punktu;  Atbalstāms. 

nav 

papildināt lēmumu ar 64.1 un 64.2punktu šādā 

redakcijā:  

 

“64.1 Izsolē uzvar un izsoles priekšmetu iegūst tas 

izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko 

Atbalstāms, bet ierosinām izvērtēt vai izsoles 

dalībnieks vispār būtu tiesīgs izteikt piedāvājumus 

pārsniedzot vienam dalībniekam iegūstamo izsoles 

priekšmetu skaitu, jo tas var novest pie mēģinājuma 

ietekmēt konkurentu piedāvājumus, apzinoties, ka 
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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:  

64.11. tiek ņemts vērā maksimālais izsoles 

priekšmetu skaits, ko var iegūt viens izsoles 

uzvarētājs;  

64.12. prioritārais un obligāti iegūstamais izsoles 

priekšmets ir tas, par kuru izsoles dalībnieks ir 

izteicis visaugstāko piedāvājumu. 

 

64.2 Ja izsoles dalībnieks saskaņā ar šiem 

noteikumiem nevar iegūt izsoles priekšmetu, par kuru 

ir izteicis visaugstāko piedāvājumu, vai atsakās no tā, 

izsoles dalībnieks ar nākamo augstāko piedāvājumu 

par konkrēto izsoles priekšmetu iegūst šo izsoles 

priekšmetu. Ja šāda izsoles dalībnieka nav, izsoles 

priekšmets paliek neizsolīts.”; 

“liekais” izsoles priekšmets tāpat nenonāks solītāja 

rīcībā 

66. Izsolē uzvar un izsoles priekšmetu iegūst 

tas izsoles dalībnieks, kurš ir solījis 

visaugstāko piedāvājumu par konkrēto 

izsoles priekšmetu. 

svītrot 66.punktu;  Atbalstāms. 

68. Izsoles dalībniekam vienu reizi izsoles 

laikā ir tiesības pieprasīt pārtraukumu līdz 

nākamajai izsoles kārtai līdz divām stundām. 

Ja viens vai vairāki izsoles dalībnieki ir 

pieprasījuši ilgāku pārtraukumu par cita 

izsoles dalībnieka pieprasīto pārtraukumu 

līdz nākamajai izsoles kārtai, tad izsoles 

komisija pēc kārtējās izsoles kārtas beigām 

piemēro ilgāko pieprasīto laiku 

pārtraukumam, bet ne ilgāku par divām 

stundām. Izsoles dalībnieks šo pārtraukumu 

var pieprasīt pēc kārtējās izsoles kārtas 

izteikt 68.punktu šādā redakcijā:  

 

“68. Izsoles dalībniekam ir tiesības pieprasīt vienu 

pārtraukumu katrā izsoles norises dienā, norādot 

pārtraukuma laiku un ilgumu. Izsoles komisija 

nekavējoties lemj par pārtraukuma ilgumu un nosaka 

pārtraukumu ne ātrāk kā pirms nākamās neuzsāktās 

izsoles kārtas. Izsoles komisija var izsludināt 

pārtraukumu pēc savas iniciatīvas.”; 

Atbalstāms. 
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beigām līdz laikam, kas ir ne vēlāk kā divas 

minūtes pirms nākamās izsoles kārtas 

sākuma. 

69. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt 

pretendenta vai izsoles dalībnieka sniegtās 

ziņas. Izsoles komisija ir tiesīga jebkurā laikā 

no izsoles dalībnieka vai pretendenta 

rakstveidā pieprasīt sniegt papildu 

informāciju par atbilstību šiem noteikumiem 

vai izsludināšanas lēmumam. Izsoles 

dalībnieks vai pretendents papildu 

informāciju rakstveidā iesniedz izsoles 

komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā 

no izsoles komisijas pieprasījuma 

saņemšanas dienas. 

svītrot 69.punktā pirms vārda “iesniedz” vārdu 

“rakstveidā”;  

Atbalstāms. 

75. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā 

no šo noteikumu 71.punktā noteiktā lēmuma 

pieņemšanas, ja tas nav elektronisko sakaru 

komersants, saskaņā ar Elektronisko sakaru 

likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas 

paziņojumu. 

izteikt 75.punktu šādā redakcijā:  

 

“75. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā no 

izsoles uzvarētāja noteikšanas saskaņā ar šo 

noteikumu 71.punktu, ja tas nav elektronisko sakaru 

komersants, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam 

nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.”; 

Atbalstāms. 

76. Izsoles uzvarētāja iemaksātā 

nodrošinājuma nauda ir daļa no izsoles 

uzvarētāja solītā visaugstākā piedāvājuma. 

Izsoles uzvarētājs sešu mēnešu laikā no šo 

noteikumu 71.punktā noteiktā lēmuma 

pieņemšanas saskaņā ar izsludināšanas 

lēmumu samaksā par iegūto izsoles 

priekšmetu atlikušo visaugstākā piedāvājuma 

summas daļu, kuru nesedz nodrošinājuma 

nauda. Izsoles uzvarētājs maksājumā norāda, 

par kuru iegūto izsoles priekšmetu veic 

samaksu. Izsoles uzvarētājs veic samaksu par 

katru izsoles priekšmeta daļu, ko tas ir 

ieguvis. Izsoles uzvarētājs nosūta elektroniski 

papildināt 76.punktu aiz vārda “lēmuma” ar vārdiem 

“par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

piešķiršanu”; 

Atbalstāms, bet ierosinām izvērtēt 76. punktu 

kopumā - vai tas ietver arī situāciju, kad vairāku 

izsoles priekšmetu gadījumā ir iemaksāta 

nodrošinājuma nauda lielākās sākumcenas apmērā, 

bet dalībnieks ieguvis lētāku izsoles priekšmetu par 

tā sākumcenu. Šādā situācijā starpība būtu 

atmaksājama attiecīgajam izsoles uzvarētājam 

https://likumi.lv/ta/id/96611-elektronisko-sakaru-likums
https://likumi.lv/ta/id/96611-elektronisko-sakaru-likums
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paziņojumu par naudas iemaksu uz e-pasta 

adresi: izsole@sprk.gov.lv. 

77. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda šo 

noteikumu 75. vai 76.punktā noteiktos 

nosacījumus, Regulatora padome var anulēt 

piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesības. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā 

nodrošinājuma naudu, kas samaksāta saskaņā 

ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 

24.punktu, un summu, kas ir samaksāta 

saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu. 

78. Ja Regulators pēc radiofrekvenču spektra 

lietošanas tiesību piešķiršanas konstatē, ka 

izsoles uzvarētājs izsoles laikā neatbilda šo 

noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem, 

Regulators var lemt par radiofrekvenču 

spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā 

gadījumā Regulators neatmaksā 

nodrošinājuma naudu, kas samaksāta saskaņā 

ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 

24.punktu, un summu, kas ir samaksāta 

saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu. 

80. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda tam 

noteiktos specifiskus lietošanas tiesību 

nosacījumus, Regulators var lemt par izsolē 

piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas 

tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators 

neatmaksā nodrošinājuma naudu, kas 

samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu 

un šo noteikumu 24.punktu, un summu, kas 

ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 

76.punktu. 

82. Ja Regulators konstatē, ka nav ievērota 

tālāknodošanas kārtība un principi, 

Regulators var lemt par izsolē piešķirto 

radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību 

anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators 

 

svītrot 77., 78., 80. un 82.punktā vārdus “kas 

samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu un šo 

noteikumu 24.punktu”;  

Atbalstāms. 
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neatmaksā nodrošinājuma naudu, kas 

samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu 

un šo noteikumu 24.punktu, un summu, kas 

ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 

76.punktu. 

4. pielikums svītrot 4.pielikumu.  Atbalstāms. 

2.pielikums 

(f) komersanta pārstāvis nemēģinās iegūt vai 

meklēt ziņas par citu izsoles pretendenta vai 

dalībnieka sniegto informāciju reģistrācijas 

iesniegumā un izsoles komisijai 

nav  Ieteicams veikt nelielu redakcionālu labojumu 

2.pielikuma (f) punktā: 

“(f) komersanta pārstāvis nemēģinās iegūt vai 

meklēt ziņas par cita izsoles pretendenta vai 

dalībnieka sniegto informāciju izsoles komisijai” 

 


