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Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: 

 

tiesnese Inga Juhņeviča, 

 

atklātā tiesas sēdē izskatot Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes 

Matemātikas un Informātikas institūts” lūgumu par Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.jūlija 

lēmuma Nr.03-02/2999 darbības apturēšanu, 

konstatēja 

 [1] Ar Satiksmes ministrijas 2011.gada 21.septembra rīkojumu Nr.01-03/173 „Par 

konkursa komisiju” tika apstiprināta konkursa komisija augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra 

un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāja noteikšanai un konkursa komisijas augstākā 

līmeņa domēna „.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāja noteikšanai 

nolikums (turpmāk arī – Komisijas nolikums).  

Konkursa komisijas 2011.gada 15.novembra sēdē (protokols Nr.3) tika apstiprināts 

konkursa augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas 

turētāja noteikšanai konkursa kārtībā nolikums (turpmāk arī – Nolikums). 

[2] 2011.gada 24.novembrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (Nr.185; 4583) izsludināts 

konkurss augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas 

turētāja noteikšanai.  

Konkursa komisija Nolikumā noteiktajā termiņā saņēma divu pretendentu – SIA 

„Lattelecom” un Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūts” – iesniegtos intereses apliecinājumus un tiem pievienotos dokumentus.  
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Ar Satiksmes ministrijas valsts sekretāra 2012.gada 5.jūlija lēmumu Nr.03-02/2999 

nolemts noteikt SIA „Lattelecom” par augstākā līmeņa domēna „.lv” un elektroniskās 

numurēšanas sistēmas turētāju. 

[3] 2012.gada 3.augustā Administratīvajā rajona tiesā saņemts Latvijas Universitātes 

aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (turpmāk – 

pieteicēja) pieteikums par Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.jūlija lēmuma Nr.03-02/2999 

(turpmāk – Lēmums) atcelšanu un darbības apturēšanu. 2012.gada 23.augustā 

Administratīvajā rajona tiesā saņemti pieteikuma papildinājumi. 

Pieteikumā norādīti turpmāk minētie apsvērumi. 

[3.1] Veicot pretendentu izvērtēšanu, konkursa komisija nav ņēmusi vērā Nolikuma 

3.pielikumā noteiktos vērtēšanas kritērijus. Tas noveda pie tiesiski nepamatotiem konkursa 

rezultātiem un līdz ar to arī pie Lēmuma prettiesiskuma.  

Saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu maksimālais punktu skaits, ko vērtēšanas kritērijā 

„Līdzšinējā pieredze domēna vārdu reģistrēšanā” varēja dabūt jebkurš no pretendentiem bija 2 

punkti, taču pirmajā kritērijā SIA „Lattelecom” tika piešķirti 10,08 punkti, bet pieteicējai 12 

punkti. Līdzīgi arī kritērijā „Plānotais domēna vārdu reģistrācijas maksas apmērs” 

maksimālais punktu skaits bija 3 punkti, bet SIA „Lattelecom” piešķirti 18 punkti, bet 

pieteicējai 11,16 punkti. 

Punktu skaits, kas ir ticis piešķirts pretendentiem neatbilst Nolikumā ietvertajām 

punktu aprēķināšanas formulām. Tādu punktu skaitu, kādu ir saņēmusi SIA ,,Lattelecom” un 

arī pieteicēja, saskaņā ar Nolikumā esošajām formulām pat teorētiski saņemt nebija iespējams. 

Līdz ar to ir secināms, ka Iestāde ir patvaļīgi izvēlējusies no konkursa nolikuma atšķirīgu 

punktu skaitīšanas sistēmu un, iespējams, punktus piešķīrusi par tādiem apstākļiem un 

faktiem, kuri nemaz nav bijuši paredzēti kā vērtēšanas kritēriji un tādējādi pārkāpusi 

Administratīvā procesa likuma 9.pantā noteikto patvaļas aizlieguma principu. 

[3.2] Nolikumā ir matemātiski neiespējami definēta punktu aprēķināšanas kārtība 

kritērijā Nr.3 „Plānotās domēna vārdu reģistrācijas maksas apmērs”. Ja minēto maksas 

apmēru aprēķina pēc Nolikumā minētās formulas, tad neviens pretendents nevar iegūt kritērijā 

Nr.3 paredzēto punktu par samazinātas maksas piemērošanu, jo tas šajā formulā nav ņemts 

vērā.  

 

Lēmumā nav norādīts, kura no visām pieteicējas (un iespējams arī SIA „Lattelecom”) 

intereses apliecinājumā minētajām cenām ir ņemta vērā, aprēķinot pretendentiem pienākošos 

punktu skaitu šajā vērtēšanas kritērijā. Līdz ar to no Lēmuma satura nav arī izsecināms, kā 

Satiksmes ministrija ir nonākusi līdz Lēmumā norādītajam punktu skaitam katram no 

pretendentiem. Pamatojuma trūkums uzskatāms par būtisku pārkāpumu un Lēmums nevar tikt 

atzīts par tiesisku. 
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Izvērtējot piedāvājumus, nav ņemts vērā, ka pieteicējas piedāvājumā zemākā norādītā 

cena bija Ls 2,50, kas ir zemāka par SIA „Lattelecom” piedāvāto cenu. 

[3.3] Konkursa komisija ir pārkāpusi Nolikuma 7.1.punktā noteikto termiņu konkursa 

rezultātu apkopošanai un apstiprināšanai. Iestāde Lēmumu pieņēma tikai 2012.gada 5.jūlijā, 

kas rada šaubas par konkursa procedūras norises tiesiskumu un komisijas objektivitāti. 

Termiņa kavējums ir būtisks procesuāls pārkāpums, kas pats par sevi ir pamats Lēmuma 

atcelšanai. Turklāt Konkursā nav ievērots Komisijas nolikumā noteiktais komisijas sastāvs. 

[3.4] SIA „Lattelecom” atrodas dominējošā stāvoklī balss telefonijas publiskā fiksētā 

elektronisko sakaru tīkla pakalpojumu tirgū un Satiksmes ministrijai, pieņemot lēmumu, bija 

rūpīgi jāizvērtē, vai piedāvātā cena atbilst faktiskajām izmaksām un SIA „Lattelecom” nav 

rīkojusies neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. SIA ,,Lattelecom” piedāvātā pakalpojuma 

cena ir ievērojami zemāka nekā pieteicējas piedāvātā un ir pamats uzskatīt, ka SIA 

,,Lattelecom” norādītā pakalpojuma maksa nesedz šī pakalpojuma sniegšanas vidējās 

mainīgās izmaksas, kā arī uz iespējami plānotu konkrētā pakalpojuma sniegšanas izmaksu 

segšanu no tās ieņēmumiem citos pakalpojumu tirgos. Satiksmes ministrijai, konstatējot šādu 

cenu atšķirību, bija jāpieprasa no SIA „Lattelecom” apliecinājums un jāpārbauda, ka tā nav 

pārkāpusi konkurenci reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

[3.5] Kritērijā „Līdzšinējā pieredze domēna vārdu reģistrēšanā” tik maza pieredzes 

atšķirība domēna vārdu reģistrēšanā nav iespējama. Pieteicēja ir vienīgā institūcija no 

Latvijas, kas saskaņā ar vienošanos ar Kalifornijas štatā, ASV, reģistrēto Interneta korporāciju 

vārdu un numuru piešķiršanai (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 

starptautiski zināma pēc saīsinājuma - ICANN) veic augstākā līmeņa domēna „.lv” 

pārvaldīšanu. Līdz 2009.gadam nevienai citai organizācijai Latvijā nevar būt pieredze domēna 

vārdu reģistrācijas pakalpojumu sniegšanā tādā apmērā, kāds būtu nepieciešams konkursa 

mērķu sasniegšanai, jo visu pamatdarbu veica pieteicējas darbinieki.  

Kopš 2009.gada, noslēdzot līgumu ar pieteicēju par domēna vārdu reģistrācijas 

starpniekpakalpojumiem augstākā līmeņa domēnā ,,.lv” , pakalpojumu sniedzēji sāka reģistrēt 

domēna vārdus pa tiešo datu bāzē. SIA ,,Lattelecom” noslēgusi reģistratūras līgumu tikai 

2010.gada 5.februārī. Izmantojot pieteicējas infrastruktūru, šobrīd ir reģistrēti un tiek 

izmantoti vairāk nekā 97 000 domēna vārdi. No tiem SIA ,,Lattelecom” kā reģistratūra 

pārvalda mazāk nekā 1000 domēna vārdus, t.i. nedaudz vairāk kā 1% no pieteicējas 

infrastruktūru izmantojošajiem domēna vārdiem. Līdz ar to SIA „Lattelecom” pieredze šajā 

pakalpojumu jomā ir būtiski mazāka nekā pieteicējai, un starpībai starp abu pretendentu 

iegūtajiem punktiem šajā vērtēšanas kritērijā bija jābūt ievērojami lielākai. 

[3.6] Vērtējot pretendentu infrastruktūru, konkursa komisija nav ņēmusi vērā SIA 

,,Lattelecom” infrastruktūras gatavību reģistra turētāja funkciju pārņemšanai un reālās 

iespējas sākt pildīt šīs funkcijas atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumu 

Nr.524 ,,Augstākā līmeņa domēna ,,.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas 

turētāja noteikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 18.punktam – līdz ar Lēmuma 
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pieņemšanas dienu, kad esošajam reģistra turētājam beidzas pienākums uzturēt augstākā 

līmeņa domēna „.lv” darbību. 

Saskaņā ar Noteikumu 10.punktu reģistra funkcionēšanas nodrošināšana nav 

nododama citai personai. Taču Satiksmes ministrijas jautājums SIA „Lattelecom” par 

piesaistīto apakšuzņēmēju liecina, ka faktiskais reģistra uzturētājs būs nevis „Lattelecom”, bet 

gan tā apakšuzņēmējs, kas ir pretrunā Noteikumu 10.punktam. 

[3.7] Satiksmes ministrija, rīkojot konkursu un nosakot domēna reģistra un 

elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāju, ir piemērojusi tikai Elektronisko sakaru likuma 

normas un Noteikumus, nepamatoti neņemot vērā Publiskās un privātās partnerības likuma 

normas. Konkrētajā gadījumā tiesiskās attiecības, kas rodas līdz ar uzvaru konkursā, uzsākot 

reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturēšanu un domēna vārdu un numuru 

reģistrēšanu, pilnībā atbilst koncesijas pakalpojuma līguma pazīmēm, kuras noteiktas 

Publiskās un privātās partnerības likuma 1.panta 7.punktā. Nepastāv arī Publiskās un privātās 

partnerības likuma 3.pantā minētie izņēmumi, kuru gadījumā uz koncesijas līgumu nebūtu 

piemērojami Publiskās un privātās partnerības likuma nosacījumi. Tā kā Satiksmes ministrija 

Publiskās un privātās partnerības likuma normas konkursa procedūras ietvaros nav 

piemērojusi, konkurss pats par sevi un sekojoši arī tā ietvaros pieņemtais Lēmums ir 

uzskatāms par neatbilstošu normatīvo aktu prasībām. 

[3.8] Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kritērijiem ir jābūt 

objektīviem, piemērojamiem visiem piedāvājumiem, strikti saistītiem ar attiecīgā līguma 

priekšmetu un jāsniedz tieši saimnieciskais izdevīgums līgumslēdzēja iestādei. Konkrētajā 

konkursā uzvarētāja izvēles kritēriji pieteicējai nav skaidri un nevar būt objektīvi. 

Pēc tam, kad bija iesniegti piedāvājumi, Satiksmes ministrija vairākkārt pieprasīja 

sniegt papildu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par konkursa uzvarētāju, bet, 

kas nebija norādīta starp vērtēšanas kritērijiem. Tādējādi Satiksmes ministrija, pretendentus 

nav vērtējusi atbilstoši Nolikumam un nav nodrošinājusi vienlīdzīgas iespējas visiem 

kandidātiem. Apšaubāma ir konkursa norises procesa objektivitāte, jo no Nolikumā 

norādītajām prasībām par cenas piedāvājumu, nebija iespējams saprast, par kādu cenas 

piedāvājumu ir runa, jo cenas iespējams noteikt divos līmeņos. 

Konkursu rezultātu aprēķināšana pretēji Nolikuma prasībām, informācijas nesniegšana 

pieteicējai, Nolikumā neparedzētas informācijas pieprasīšana pretendentam un tās vērtēšana, 

nosakot konkursa uzvarētāju, Nolikumā ietvertās neobjektīvās prasības ir radījušas arī 

pārskatāmības principa pārkāpumu.  

Konkursa komisijas 2012.gada 19.janvāra sēdē tika konstatēts, ka nepieciešams 

detalizētāk aprakstīt visus Noteikumos iekļautos kritērijus un precizēt Nolikumu, un līdz ar to 

nolēma izbeigt konkursu bez rezultātiem. Taču 2012.gada 13.martā Satiksmes ministrijas 

valsts sekretārs ir izdevis rezolūciju turpināt konkursu un pieņemt lēmumu pēc būtības. 

Minētais apliecina, ka 2012.gada 27.aprīlī pastāvēja tie paši apstākļi, kas komisijas ieskatā 
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padarīja lēmuma pieņemšanu pēc būtības par neiespējamu, un neskaidrības par to, kā vērtēt 

pretendentu iesniegtos piedāvājumus. Neesot skaidrībai par būtiskiem pretendentu 

novērtēšanas jautājumiem, nav iespējama taisnīga un objektīvi pamatota lēmuma par 

uzvarētāju pieņemšana.  

[3.9] Lēmuma darbība ir apturama, jo, ne normatīvajos aktos, ne Nolikumā, ne 

Lēmumā nav noteikts kā augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra uzturēšana ir nodrošināma 

reģistra turētāja maiņas gadījumā. SIA „Lattelecom” nevar uzsākt konkursa rezultātā piešķirto 

tiesību izmantošanu un no tām izrietošo pienākumu izpildi pirms šādas tiesības nav piešķīrusi 

ICANN. Tāpat nav izveidota pienācīga domēna vārdu administrēšanas sistēma pakalpojuma 

nodrošināšanai, nav radīti tehniskie risinājumi un citi nepieciešamie pasākumi. Ja Lēmums 

tiktu izpildīts un pieteicēja nodotu reģistru SIA „Lattelecom” visi līdz šim reģistrētie augstākā 

līmeņa domēni pārstātu darboties un neiespējamas kļūtu pilnīgi visas interneta tīmekļa 

vietnes, e-pasta adreses un citi interneta resursi, kuros izmantots domēns „.lv”. Lēmuma 

izpilde radītu būtisku kaitējumu visai sabiedrībai kopumā. 

Tā kā līdz šim domēna „.lv” darbību nodrošināja pieteicēja, tad uz pieteicēju gultos 

visa atbildība. Lai informētu sabiedrību un atbildētu uz sūdzībām un iesniegumiem, pieteicējai 

būtu nepieciešams iegultīt savus resursus. Pieteicējai tiktu nodarīts neatgriezenisks kaitējums 

starptautiskās interneta sabiedrības acīs, jo tiktu uzskatīts, ka domēna „.lv” pazušana no 

interneta ir notikusi pieteicējas dēļ. Pieteicēja ir paredzējusi pētniecības darbības domēna 

vārdu administrēšanas politikas jomā un ieguldījumus no Eiropas Savienības struktūrfondu 

projektiem. Lēmums uzliek pienākumu pieteicējai steidzami koriģēt plānus, bet, ja rezultātā 

tiesa pieņems pieteicējai labvēlīgu lēmumu, sadarbības atjaunošana būs ilgstoša un sarežģīta. 

Ja tiesa, izskatot lietu pēc būtības, lems, ka Lēmums ir prettiesisks, bet tā izpilde ir 

uzsākta, izpildē ieguldītos līdzekļus nebūs iespējams atgūt un pieteicējas klienti būs 

pārtraukuši sadarbību ar pieteicēju, būs zaudēti tehniskie un darbaspēka resursi. 

[4] Administratīvajā rajona tiesā 2012.gada 29.augustā saņemts Satiksmes ministrijas 

paskaidrojums par pieteikumu. Satiksmes ministrija pieteikumu neatzīst, norādot turpmāk 

minētos apsvērumus. 

[4.1] Veicot pretendentu izvērtēšanu, konkursa komisija ir ņēmusi vērā Komisijas 

nolikumā un Nolikumā noteiktos vērtēšanas kritērijus, t.i., katrā vērtēšanas kritērijā 

piešķiramo punktu aprēķināšanas kārtību, nepārkāpjot Komisijas nolikumā un Nolikumā 

noteikto. Saskaņā ar Komisijas nolikuma 13.punktu katra pretendenta konkursā iegūtā kopējā 

punktu summa veidojas, summējot konkursa komisijas priekšsēdētāja un katra konkursa 

komisijas locekļa piešķirtos punktus. Ņemot vērā to, ka konkursa komisijā piedalījās 

konkursa komisijas priekšsēdētājs un 5 konkursa komisijas locekļi, summējot vērtēšanas 

kritērijā A katra konkursa komisijas locekļa un konkursa komisijas priekšsēdētāja piešķirto 

maksimālo punktu skaitu, rezultātā tiktu iegūti 12 punkti. Saskaņā ar konkursa komisijas 

vērtēšanas gaitas tabulām konkursa komisija konstatēja, ka pieteicējai ir vislielākā intereses 

apliecinājumā norādītā pieredze domēna vārdu reģistrēšanā, līdz ar to pieteicējai par 
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vērtēšanas kritēriju A tika piešķirti 12 punkti, savukārt SIA ,,Lattelecom” 10,08 punkti. Tāda 

pati punktu summēšana tika attiecināta arī uz pārējiem vērtēšanas kritērijiem. 

[4.2] Nav pamatota pieteikumā ietvertā pieteicējas norāde, ka pretendenti nevarēja 

iegūt vērtēšanas kritērijā C paredzētos punktus par samazinātas maksas piemērošanu. 

Vērtēšanas kritērijā C iegūto punktu skaits saskaņā ar Nolikumu bija aprēķināms, dalot 

pretendentu intereses apliecinājumos norādīto zemāko domēna vārdu reģistrācijas gada maksu 

ar vērtējamā pretendenta intereses apliecinājumā norādīto domēna vārdu reģistrācijas gada 

maksu un iegūto rezultātu reizinot ar koeficientu ,,2”, t.i., maksimālais iegūstamais punktu 

skaits bija 2. Papildu punkts varēja tikt piešķirts, ja ir tikusi paredzēta samazinātas maksas 

piemērošana vai pakalpojumu apmaksas plāni. Tādējādi maksimālais punktu skaits, ko 

vērtēšanas kritērijā C un kas tiek aprēķināts saskaņā ar formulu Nr.2, ņemot vērā arī iespēju 

piešķirt papildu punktu, katram pretendentam varēja piešķirt viens konkursa komisijas 

loceklis, ir 3 punkti.  

Saskaņā ar konkursa komisijas vērtēšanas gaitas tabulām (lietas 99. – 110.lapa) 

konkursa komisija konstatēja, ka SIA ,,Lattelecom” ir viszemākā intereses apliecinājumā 

norādītā domēna vārdu reģistrācijas gada maksa, līdz ar to SIA ,,Lattelecom” par vērtēšanas 

kritēriju C tika piešķirti 18 punkti, savukārt pieteicējai 11,16 punkti. 

[4.3] Saskaņā ar Nolikumu pretendentiem intereses apliecinājumā bija jānorāda 

plānotais domēna vārdu reģistrācijas maksas apmērs (cenrādis) uz 5 gadiem. Atbilstoši 

Nolikumam pretendenti iesniedza plānoto domēna vārdu reģistrācijas maksas apmēru 

(cenrādis) uz 5 gadiem. Konkursa komisija, aprēķinot pretendentiem piešķiramo punktu 

skaitu vērtēšanas kritērijā C, ņēma vērā pretendentu intereses apliecinājumos norādīto 

tradicionālā domēna vārda reģistrācijas l gada maksu (intereses apliecinājumos norādīto pirmā 

gada maksu). 

[4.4] Ievērojot to, ka Nolikumā nav noteikts termiņš, kādā Satiksmes ministrijas valsts 

sekretāram jāpieņem lēmums par konkursa rezultātu apstiprināšanu, termiņa kavējums nav 

noticis.  

Atbilstoši Nolikuma 6.1.punktam aploksnes atvēršana notika 2011.gada 16.decembrī. 

Pretendentu intereses apliecinājumu un pretendentu papildu iesniegtās informācijas 

izvērtēšanas laikā konkursa komisija konstatēja vairākus būtiskus jautājumus, kas nav iekļauti 

Noteikumos. Ņemot vērā konkursa komisijas sēdē konstatēto, konkursa komisija nolēma 

piedāvāt izbeigt konkursu bez rezultāta, iesniedzot attiecīgu lēmuma projektu Satiksmes 

ministrijas valsts sekretāram. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs pēc iepazīšanās ar 

konkursa komisijas lēmumu 2012.gada 13.martā uzdeva konkursa komisijas priekšsēdētājam 

papildus nodrošināt konkursa pretendentu objektīvu un salīdzināmu izvērtēšanu, turpinot 

konkursa komisijas darbu un izskatot pretendentu pieteikumus pēc būtības, t.i., veikt 

pretendentu izvērtēšanu saskaņā ar Noteikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Izpildot 

valsts sekretāra rezolūciju, konkursa komisija veica papildus pretendentu izvērtēšanu, kā arī 

2012.gada 2.aprīlī pieprasīja iesniegt konkursa pretendentiem papildu informāciju par to 
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intereses apliecinājumiem. Ņemot vērā minēto, konkursa komisija turpināja darbu un pēc 

pretendentu izvērtēšanas atkārtoti iesniedza konkursa rezultātus apstiprināšanai Satiksmes 

ministrijas valsts sekretāram, kā rezultātā Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Lēmumu 

pieņēma 2012.gadā 5.jūlijā. 

[4.5] Konkursa komisija pirms lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas bija 

rūpīgi izvērtējusi konkursa pretendentu piedāvātās domēna vārda reģistrācijas gada maksas, 

apzinoties, ka augstākā līmeņa domēna ,,.lv” reģistra uzturēšanas uzsākšanai ir nepieciešams 

veikt ieguldījumus, un ka tā uzturēšana ir saistīta ar pastāvīgiem izdevumiem. Konkursa 

komisija pretendentam SIA „Lattelecom” papildus pieprasīja konkrēti norādīt viena domēna 

vārda reģistrācijas maksu pa gadiem, norādot attiecīgā gada maksu par viena domēna vārda 

reģistrāciju, lai konkursa komisija pārliecinātos par domēna vārda reģistrācijas maksas 

atbilstību, salīdzinājumā ar intereses apliecinājumā norādīto informāciju. 

[4.6] Attiecībā uz SIA „Lattelecom” pieredzes ilgumu domēnu vārdu reģistrēšanā 

norādāms, ka Nolikums ir izstrādāts strikti ievērojot Noteikumos noteikto ietvaru. 

Pamatojoties uz Noteikumu 7.punktu, Nolikuma 3.pielikumā ietvertais vērtēšanas kritērijs A 

paredz, ka pretendentus vērtē pēc to līdzšinējās pieredzes domēna vārdu reģistrēšanā. 

Pamatojoties uz Noteikumiem, konkursa komisija uzskatīja, ka pretendentu līdzšinējā 

pieredze domēna vārdu reģistrēšanā ir uzskatāma par tādu pieredzi, ko pretendents ir ieguvis 

veicot domēna vārdu reģistrēšanu, tostarp arī nodrošinot domēna vārdu reģistrēšanas 

starpnieka pakalpojumus. Saskaņā ar SIA ,,Lattelecom” intereses apliecinājumā norādīto 

informāciju, SIA ,,Lattelecom” domēna vārdu reģistrēšanas pakalpojumus saviem klientiem 

sniedz no 1996.gada, izmantojot domēna vārdu reģistratoru pakalpojumus un nodrošinot SIA 

,,Lattelecom” klientiem nepieciešamos domēna vārdu reģistrēšanas pakalpojumus. Lai arī līdz 

2009.gadam, kad tika ieviests reģistratūru modelis, pieteikumus domēna vārdu reģistrācijai 

apstrādāja pieteicējas darbinieki, tomēr SIA „Lattelecom” sagatavoja pieteikumus atbilstoši 

tajā laikā spēkā esošajiem noteikumiem, tādējādi nodrošinot klientiem nepieciešamos domēna 

vārdu reģistrēšanas pakalpojumus. 

Konkursa komisija ir uzskatījusi, ka šāda pieredze domēna vārdu reģistrēšanā atbilst 

Noteikumos un Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, līdz ar to konkursa komisija ir 

piešķīrusi punktus atbilstoši Konkursa nolikumā aprakstītajai kārtībai. Noteikumi un 

Nolikums neparedz līdzšinējās pieredzes domēna vārdu reģistrēšanā vērtēšanu, ņemot vērā 

reģistrēto domēna vārdu apjomu, bet gan ņemot vērā tikai domēna vārdu reģistrēšanas 

pakalpojuma sniegšanas ilgumu gados. 

[4.7] Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu un Nolikumu konkursa komisijai nebija jāvērtē 

pretendentu infrastruktūras gatavība reģistra turētāja funkciju pārņemšanai atbilstoši 

Noteikumu 18.punktam. Pretendenti, iesniedzot intereses apliecinājumu, apstiprināja, ka tie ir 

iepazinušies ar Nolikumu un piekrīt visiem tajā minētajiem noteikumiem, ka tie ir skaidri un 

saprotami, un ka pretendentiem iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
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[4.8] Satiksmes ministrijai, rīkojot konkursu un nosakot domēna reģistra un 

elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāju, nebija jāņem vērā Publiskās un privātās 

partnerības likuma normas. Konkursā netiek uz laiku nodoti publiskā partnera resursi privātā 

partnera rīcībā, netiek noslēgts līgums, netiek piesaistīts finansētājs, kā arī pieteicēja kā 

Latvijas Universitātes aģentūra nepārstāv privāto sektoru. Saskaņā ar Publiskās un privātās 

partnerības likuma 1.un 2.pantu nebija jāpiemēro Publiskas un privātas partnerības likuma 

normas. 

[4.9] Lēmums atbilst administratīvā akta pamatojuma principam, jo Lēmuma 2., 3., un 

4.punktā ir norādīti vērtēšanas kritēriji, kurus konkursa komisija vērtēja. Savukārt Lēmuma 

5.punktā ir norādīts, cik punktus katrā vērtēšanas kritērijā saņēma SIA ,,Lattelecom”, kas 

summā veido 40,08 punktus. 

Satiksmes ministrija konkursa pretendentus vērtēja atbilstoši Komisijas nolikumam un 

Nolikumam. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka Satiksmes ministrijas lēmums ir pretrunā 

patvaļas aizlieguma principam. Nolikuma 6.5.apakšpunktā noteikts, ka pretendenti tiek vērtēti 

saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Minētais vērtējums ir atspoguļots Lēmuma 5. un 7.punktā, 

norādot cik punktus katrs pretendents ir saņēmis katrā vērtēšanas kritērijā. Pretendentu iegūtie 

punkti ir saskaitīti atbilstoši Komisijas nolikuma 13.punktā ietvertajai punktu skaitīšanas 

sistēmai, kas paredz, ka katra pretendenta konkursā iegūtā kopējā punktu summa veidojas, 

summējot konkursa komisijas priekšsēdētāja un katra konkursa komisijas locekļa piešķirtos 

punktus. Savukārt Satiksmes ministrijas papildus pieprasītā informācija bija saistīta ar 

vērtēšanas kritērijiem un tika ņemta vērā vērtējot katru vērtēšanas kritēriju. 

[4.10] Nav pamatots pieteicējas uzskats, ka noticis diskriminācijas aizlieguma principa 

pārkāpums. Pretendentu iegūtais punktu skaits iegūts atbilstoši Komisijas nolikuma 13.punktā 

ietvertajai punktu skaitīšanas sistēmai. Atbilstoši Nolikuma 6.4.apakšpunktam konkursa 

komisija bija tiesīga pieprasīt pretendentiem sniegt papildus informāciju par pretendentu 

sniegto informāciju. Papildus pieprasītā informācija nav norādīta starp vērtēšanas kritērijiem, 

jo papildus informācija tika pieprasīta, lai objektīvi un vispusīgi izvērtētu pretendentus 

atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Minētā informācija ir saistīta ar vērtēšanas 

kritērijiem, tāpēc atsevišķi netiek norādīta. 

[4.11] Noteikumu 7.punkts noteic, ka pretendentu vērtē pēc plānotā domēna vārda un 

numura reģistrācijas maksas apmēra. Tāpat arī Nolikuma 2.3.4.apakšpunktā noteikts, ka 

pretendentam jānorāda plānotais domēna vārdu reģistrācijas maksas apmērs (cenrādi) uz 

pieciem gadiem. Ievērojot to, ka konkursa rezultātā tiek noteikts augstākā līmeņa domēna 

„.lv” reģistra turētājs, kas darbosies gan sadarbībā ar reģistratūrām, gan domēna vārdu 

lietotājiem, būtiskas ir cenas abos līmeņos un pretendenti arī iesniedza piedāvājumu domēna 

vārdu reģistrācijas maksas apmēram abos līmeņos. Konkursa komisijas izvērtēja pretendentu 

iesniegtos reģistrācijas maksas apmērus un, aprēķinot pretendentiem piešķiramo punktu skaitu 

vērtēšanas kritērijā C, ņēma vērā pretendentu intereses apliecinājumos norādīto tradicionālā 

domēna vārda reģistrācijas l gada maksu (intereses apliecinājumos norādīto pirmā gada 
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maksu). Papildus tam, pieteicēja neizmantoja tiesības uzdot jautājumus par konkursa 

nolikumā norādītajām prasībām. 

[4.12] Nav pamata uzskatīt, ka būtu pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes un pārskatāmības 

princips, jo pretendentiem tika nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas piedalīties un uzvarēt 

konkursā. Papildu informācija tika pieprasīta no abiem pretendentiem, lai precizētu intereses 

apliecinājumā ietverto informāciju, kas ir saistīta ar vērtēšanas kritērijiem. Pieprasītā papildu 

informācija tika ņemta vērā, vērtējot Noteikumu 7.punktā un Nolikumā noteiktos vērtēšanas 

kritērijus. Satiksmes ministrija ir sniegusi pieteicējai informāciju par konkursa norisi. 

[4.13] Pieteicējas lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu nav pamatots 

un ir noraidāms. Lēmuma apturēšanas objektīvais kritērijs (pirmšķietamais prettiesiskums) 

neizpildās, jo Lēmumā norādītais pretendentu iegūtais punktu skaits katrā no vērtēšanas 

kritērijiem atbilst Nolikumā un Komisijas nolikumā paredzētajai punktu aprēķināšanas 

kārtībai. Tāpat arī Lēmuma 2., 3. un 4.punktā ir paskaidrots, kā konkursa komisija katru 

kritēriju vērtēja,  piešķirot pretendentiem punktus. Savukārt punktu skaits vērtēšanas kritērijā 

A tika piešķirts, izvērtējot pretendentu intereses apliecinājumos ietverto informāciju par 

līdzšinējo pieredzi domēna vārdu reģistrēšanā. Publiskās un privātās partnerības likuma 

normas konkursa procedūrai nebija jāpiemēro, jo normatīvo ietvaru konkursam nosaka 

Noteikumi. Satiksmes ministrija kā valsts pārvaldes iestāde ir pakļauta likumam un tiesībām. 

Ņemot vērā, ka objektīvais kritērijs (pirmšķietamais prettiesiskums) nav izpildījies, nav 

vērtējama arī pieteicējas interese pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanai (subjektīvais 

kritērijs). 

Atbilstoši SIA „Lattelecom” intereses apliecinājumā norādītajai informācijai, SIA 

,,Lattelecom” ir gatava uzsākt pakalpojuma sniegšanu trīs kalendāro mēnešu laikā no 

Lēmuma spēkā stāšanās. Noteikumu 11.2.apakšpunktā ir noteikts, ka augstākā līmeņa domēna 

„.lv” reģistra turētāja pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu reģistra un elektroniskās 

numurēšanas sistēmas darbību un pieejamību (pieprasījumu apstrādi domēnā un iespēju 

iesniegt elektroniski domēna vārdu un numuru reģistrācijas iesniegumu) Latvijas un ārvalstu 

lietotājiem. Minētais pienākums attiecas gan uz pieteicēju kā pašreizējo reģistra turētāju, gan 

uz SIA ,,Lattelecom” kā konkursa par augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra turētāja 

uzvarētāju. Līdz ar to reģistra turētāja maiņai jānotiek, nodrošinot pakalpojuma 

nepārtrauktību. 

[5] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2012.gada 30.augusta lēmumu nolemts 

pieaicināt SIA „Lattelecom” administratīvajā lietā kā trešo personu bez patstāvīgiem 

prasījumiem.  

Administratīvajā rajona tiesā 2012.gada 30.augustā saņemti SIA „Lattelecom’’ 

paskaidrojumi par Lēmuma atcelšanu un darbības apturēšanu, kuros norādīts turpmāk 

minētais. 
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[5.1] Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 5.panta sesto daļu, pieteikuma 

iesniegšana par lēmuma atcelšanu neaptur tā darbību. Attiecīgi SIA „Lattelecom’’ ir 

pienākums veikt darbības, lai sagatavotos lēmumā noteikto pakalpojumu sniegšanas 

uzsākšanai un nodrošināt augstākā līmeņa domēna „.lv” un elektroniskās numurēšanas 

sistēmas pakalpojumu sniegšanu. SIA „Lattelecom” ir nepieciešams noslēgt līgumu ar 

Satiksmes ministriju par augstākā līmeņa domēna „.lv” un elektroniskās numurēšanas 

sistēmas pakalpojumu sniegšanu Lēmumā norādītajā termiņā. SIA „Lattelecom” ir 

nepieciešams saņemt no pieteicējas informāciju par visiem reģistra un elektroniskās 

numurēšanas sistēmās reģistrētajiem klientu, klientu līguma un klientu maksājumu datiem. 

Attiecīgu informāciju, iespējams, saistībā ar ierosināto tiesas procesu, SIA „Lattelecom’’ 

saņēmusi nav. Lai nodrošinātu augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra turētāja pakalpojumus, 

SIA „Lattelecom” ir piereģistrējis augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistratūras nomaiņas 

pieteikumu starptautiskās organizācijas ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers) globālo IP adrešu administrējošā struktūrvienībā IANA (Internet Assigned 

Numbers Authority) un SIA „Lattelecom’’ ir nepieciešams saņemt ICANN lēmumu par 

domēna „.lv” reģistratora nomaiņu. SIA „Lattelecom” pieļauj, ka tiesvedības process, kura 

ietvaros tiek apstrīdētas SIA „Lattelecom” tiesības nodrošināt augstākā līmeņa domēna „.lv” 

un elektroniskās numurēšanas sistēmas pakalpojumu, varētu kavēt šāda akcepta sniegšanu. Tā 

rezultātā SIA „Lattelecom” varētu rasties šķēršļi saistībā ar no lēmuma izrietošo pienākumu 

izpildi.  Lai nodrošinātu lēmumā noteikto pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un pakalpojumu 

sniegšanu, SIA „Lattelecom” ir jāveic virkne iepirkumu un jāuzņemas saistības vairāku 

darījumu ietvaros, tajā skaitā, jāorganizē iekārtu iepirkums, izsludinot cenu aptauju ar 

sekojošu līguma noslēgšanu un iekārtu pasūtīšanu reģistra infrastruktūras izveidei Latvijā un 

ārzemēs; jāslēdz līgumi ar ārzemju partneriem par datortehnikas izvietošanu projekta 

vajadzībām ārpus Latvijas; jāslēdz līgumi par reģistra sistēmas programmatūras ieviešanu; 

jāorganizē citas projekta ieviešanas darbības, izstrādājot un ieviešot reģistra uzturēšanas 

pakalpojumus. Sakarā ar minētajiem apsvērumiem SIA „Lattelecom” investīciju ieguldījumu 

apjoms ir vērtējams kā būtisks.  

Ņemot vērā tiesvedības termiņu un potenciālos rezultātus un iepriekš minētos  

aspektus, Lēmuma darbība tiesvedības procesa laikā varētu radīt neprognozējami novēršamas 

sekas gan SIA „Lattelecom” finansiālu zaudējumu formā, gan potenciāli civiltiesisku strīdu 

formā, gan sakarā ar iepriekšējā stāvokļa attiecībā uz augstākā līmeņa domēna „.lv” un 

elektroniskās numurēšanas sistēmas pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu. Juridiski neskaidra 

un potenciāli mainīga darījuma izpildes vide būtiski paaugstina darījuma risku un izmaksas. 

Ievērojot minētos apstākļus, SIA „Lattelecom” lūdz tiesu apturēt Lēmuma darbību. 

[6] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvji uzturēja izteikto lūgumu par Lēmuma darbības 

apturēšanu, pamatojoties uz pieteikumā un tās papildinājumos norādītajiem apsvērumiem. 

Papildus pieteicējas pārstāvji paskaidroja, ka pieteicējas mērķis vēršoties tiesā ir Lēmuma 

atcelšana. Viens no vērtēšanas kritērijiem ir infrastruktūra. Kā redzams no SIA „Lattelecom” 

iesniegtajiem paskaidrojumiem, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu, tai ir 

jāorganizē iekārtu iepirkums un pasūtīšana. Tas nozīmē, ka SIA „Lattelecom” šāda 
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infrastruktūra piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav bijusi. Tādējādi nav saprotams, kas tieši 

auditēts un kā SIA „Lattelecom” šajā kritērijā varēja saņemt maksimālo punktu skaitu.  

Satiksmes ministrijas pārstāvji tiesas sēdē lūdza noraidīt pieteicējas lūgumu par 

Lēmuma darbības apturēšanu, balstoties uz rakstveida paskaidrojumos sniegtajiem 

apsvērumiem. Papildus paskaidroja, ka uzvarētājs konkursā un reģistra turētājs tiek noteikts ar 

Lēmumu un Noteikumi neparedz vēl līguma slēgšanu ar konkursa uzvarētāju. Vērtējot cenu, 

komisijas vadītājs no pieņēmuma, kādu cenu attiecīgais reģistra turētājs varēs piedāvāt 

lietotājiem, lai tiem būtu iespējams saņemt domēna vārdus un reģistrēt bez starpniekiem. 

Attiecībā par auditēto infrastruktūru komisija bija saņēmusi SIA „Lattelecom” pieteikumu un 

apliecinājumu, ka infrastruktūra, kas ir auditēta, tiks izmantota. Jautājumu par pieredzi 

komisija skatīja plašāk, jo konkurss, ņemot vērā tikai šauti augstākā līmeņa domēna vārdu 

turētāja pieredzi, faktiski būtu organizēts tikai vienam iespējamam pretendentam, kas ir 

pretruna Noteikumiem. Konkursa komisija sākotnējā lēmumā minēja nevis, ka pēc būtības 

nevar izvērtēt pretendentus, bet ka nevar veikt pilnvērtīgu izvērtēšanu. Satiksmes ministrijas 

valsts sekretārs vadījās pēc principa, ka Noteikumos ir apstiprināti kritēriji un konkursa 

komisijai vērtēšana jāveic pēc tiem. Pēc tam konkursa komisijā priekšlikumi par to kā vērtēt, 

izrietēja no iesniegtajiem piedāvājumiem.  

Trešās personas SIA „Lattelecom” pārstāve tiesas sēdē paskaidroja, ka ir nepieciešams 

veikt iepirkumus, lai nodrošinātu pakalpojumu, bet tas nav pretrunā ar konkursā iesniegto 

pieteikumu. SIA „Lattelecom” šobrīd nav saņēmusi starptautiskās organizācijas ICANN 

piekrišanu. 

[7] Administratīvā procesa likuma 185.
1
panta otrā daļa noteic, ka tiesa, izlemjot 

lūgumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības darbības apturēšanu vai administratīvā 

akta darbības atjaunošanu, ņem vērā to, vai pārsūdzētā administratīvā akta darbība varētu radīt 

būtisku kaitējumu vai zaudējumus, kuru novēršana vai atlīdzināšana būtu ievērojami 

apgrūtināta vai prasītu nesamērīgus resursus, un to, vai pārsūdzētais administratīvais akts ir 

pirmšķietami (prima facie) prettiesisks. 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments ir atzinis, ka, lemjot par 

iespēju piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli, lietā ir vērtējami šādi kritēriji: 1) vai ir pamats 

uzskatīt, ka pārsūdzētā administratīvā akta darbība varētu radīt būtisku kaitējumu vai 

zaudējumus, kuru novēršana vai atlīdzināšana būtu ievērojami apgrūtināta vai prasītu 

nesamērīgus resursus (subjektīvais kritērijs); 2) vai, izvērtējot tiesas rīcībā esošo informāciju, 

konstatējams, ka pārsūdzētais administratīvais akts ir pirmšķietami (prima facie) prettiesisks 

(objektīvais kritērijs). Vispirms ir vērtējams objektīvais kritērijs, jo tikai tad, ja vispār pastāv 

objektīvs pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanas pamats, ir nozīme apsvērt, vai 

konkrētajai personai ir pietiekami pamatota interese, lai minētais līdzeklis tiktu piemērots tieši 

attiecībā uz viņu. Ievērojot minēto un, ņemot vērā, ka vērtējot jautājumu par administratīvā 

akta darbības apturēšanu, sākotnēji ir izvērtējams pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamais 

prettiesiskums un atkarībā no secinājumiem ir izvērtējama pieteicēja sniegtā motivācija 
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attiecībā uz administratīvā akta darbības apturēšanu, kas ietverta pieteicēja lūgumā (sk. 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007.gada 18.maija lēmuma lietā 

Nr.SKA-388/2007 14. un 15.punktu). 

Tādējādi, pirmkārt, ir izvērtējams jautājums, vai pārsūdzētais Lēmums ir pirmšķietami 

(prima facie) prettiesisks. 

Vienlaikus tiesa norāda, ka, tā vērtēs jautājumu par pagaidu aizsardzības līdzekļu 

piemērošanu saīsinātā laika posmā, pamatojoties uz tiem pierādījumiem, kurus objektīvi šajā 

laikā ir iespējams iegūt. Tādējādi pieļaujams, ka, izskatot lietu pēc būtības, tiesas spriedumā 

iekļautā motivācija var atšķirties no šajā lēmumā norādītās. 

[8] Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 1.panta 16.punktu numerācija un augstākā 

līmeņa domēna vārds ir ierobežotais resurss. Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktu un 

3.panta pirmo daļu likums cita starpā nosaka ierobežoto resursu lietošanu un pārvaldīšanu, 

nodrošinot ierobežoto resursu racionālu un efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē. 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 5.panta trešo daļu Satiksmes ministrija 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv un 

elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra un 

elektroniskās numurēšanas sistēmas turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi. 

Noteikumu 3.punkts noteic, ka reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētājs 

var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai zinātniskais institūts, kuram 

piešķirtas tiesības uzturēt, atjaunot un nodrošināt nepārtrauktu reģistra un elektroniskās 

numurēšanas sistēmas darbību. Saskaņā ar Noteikumu 11.punktu reģistra un elektroniskās 

numurēšanas sistēmas turētājs uztur reģistru un elektroniskās numurēšanas sistēmu un reģistrē 

domēna vārdus un numurus. 

No minētajām tiesību normām tiesa secina, ka Satiksmes ministrija, konkursa kārtībā 

nosakot augstākā līmeņa domēna „.lv” un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāju, 

nosaka privātpersonu, kas uzturēs un pārvaldīs augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistru un 

elektroniskās numurēšanas sistēmu, reģistrējot domēna vārdus un numurus. Līdz ar to ar 

Lēmumu Satiksmes ministrija nosaka privātpersonu, kurai tiek deleģēts attiecīgais valsts 

pārvaldes uzdevums.  

Ņemot vērā, ka Noteikumi noteic kārtību, kādā jānosaka turētājs un ka no 

Elektronisko sakaru likuma un Noteikumiem neizriet, ka ar attiecīgo privātpersonu tiek slēgts 

iepirkuma līgums vai koncesijas līgums un ka konkrētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanā 

publiskais un privātais partneris apvienos un izmantos tiem kopīgi pieejamos resursus, tiesa 

atzīst, ka konkrētajā gadījumā nav saskatāma publiskās un privātās partnerības pazīmes 

Publiskās un privātās partnerības likuma izpratnē un Satiksmes ministrijai nebija pienākums 

konkursa procedūras ietvaros piemērot minētā likuma normas. 
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[9] Saskaņā ar Noteikumu 6.punkts noteic, ka Satiksmes ministrija reģistra un 

elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāju nosaka konkursa kārtībā.  

Noteikumu 7.punkts noteic, ka pretendentus vērtē pēc to līdzšinējās pieredzes domēna 

vārdu un numuru reģistrēšanā, ņem vērā iekšējā drošības audita atzinumu par infrastruktūras 

darbību un plānoto domēna vārdu un numuru reģistrācijas maksas apmēru. 

Lai gan Noteikumi nenosaka izvērstāku konkursa un reģistra un elektroniskās 

numurēšanas sistēmas turētāja noteikšanas kārtību, atbilstoši labas pārvaldības principam, 

Satiksmes ministrijai, nosakot turētāju konkursa kārtībā, ir pienākums nodrošināt atlases 

procedūras atklātumu, pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem. 

Satiksmes ministrija izsludināja konkursu 2011.gada 24.novembra laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” nosakot, ka, lai, piedalītos konkursā, pretendentam ir jāatbilst Noteikumos 

noteiktajām prasībām, kā arī jāaizpilda intereses apliecinājums atbilstoši konkursa 

Nolikumam. Pretendentus vērtēs pēc to līdzšinējās pieredzes domēna vārdu reģistrēšanā, tiks 

ņemts vērā iekšējā drošības audita atzinums par infrastruktūras darbību, kā arī plānotais 

domēna vārdu reģistrācijas maksas apmērs.  

Tiesa konstatē, ka ar Nolikumu noteikta konkursa uzvarētāja noteikšanas kārtība, t.sk., 

pretendentu vērtējuma kritēriji (lietas 25.-34.lapa). Tādējādi Noteikumi un Nolikums ir 

tiesību akti, uz kuriem balstīta konkrētā konkursa procedūra reģistra un elektroniskās 

numurēšanas sistēmas turētāja noteikšanā. 

[10] Atbilstoši Nolikuma 6.5.punktam 3.pielikumam pretendenti tiek vērtēti atbilstoši 

sekojošiem kritērijiem: 1) līdzšinējā pieredze domēna vārdu reģistrēšanā, ņemot vērā domēna 

vārdu reģistrēšanas pakalpojumu sniegšanas ilgumu (gados) un aprēķinot atbilstoši vērtēšanas 

formulai; 2) iekšējās drošības audita atzinums par infrastruktūras darbību, ņemot vērā vai 

drošības auditu par infrastruktūras darbību veicis sertificēts informācijas sistēmu auditors, kas 

saņēmis atbilstošu sertifikātu, un kāds ir attiecīgais atzinums par infrastruktūras darbību 

atbilstoši konkrētam Latvijas valsts standartam; 3) plānotās domēna vārdu reģistrācijas 

maksas, ņemot vērā viena gada maksas apmēru un aprēķinot atbilstoši vērtēšanas formulai, kā 

arī samazinātas maksas piemērošanu. 

Tiesa konstatē, ka lietā ir strīds, vai konkursā pamatoti noteikta un aprēķināta attiecīgo 

pretendentu pieredze domēna vārdu reģistrēšanā, kā arī plānotās domēna vārdu reģistrācijas 

maksas. Proti, lietā ir strīds, kā ir interpretējami Nolikuma noteikumi - kas tiek atzīts par 

domēna vārdu reģistrēšanas pakalpojumu un kāda maksa tiek atzīta par plānoto domēna vārdu 

reģistrācijas maksu. 

[11] Lai nodrošinātu pretendentu vienlīdzīgu stāvokli, konkursa procedūrai ir jābūt 

balstītai uz objektivitāti satura un procesuālajā ziņā. Objektivitāte satura ziņā tiek īstenota, 

paredzot objektīvus un skaidrus kritērijus dalībai konkursā un uzvarētāja noteikšanai, bet 

procesuālajā ziņā, paredzot atklātas un pārskatāmas procedūras. 
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No konkursa komisijas sēdes protokoliem (lietas 79.-98.lapa) tiesa konstatē, ka 

Nolikumu izstrādāja un apstiprināja konkursa komisija.  

Taču pati konkursa komisija atbilstoši 2012.gada 19.janvāra sēdes protokolam Nr.7 

nolēma, ka konkurss izbeidzams bez rezultāta, jo nav iespējams izvērtēt pretendentu 

iesniegtos piedāvājumus. Minētā sēdes protokola 3.punktā cita starpā atzīts, ka pretendentu 

izvērtēšanas laikā ir konstatējusi vairākus būtiskus jautājumus, kas nav iekļauti Noteikumos 

un kā rezultātā nav iespējams veikt pilnvērtīgu novērtēšanu, t.sk., vērtēšanas kritērijā par 

pretendenta pieredzi domēna vārdu reģistrēšanā nepieciešams detalizētāk aprakstīt, cik plaši 

interpretējams vārds „ reģistrēšana”; vai darbību, kad reģistratūra nosūta pieprasījumu reģistra 

turētājam reģistrēt konkrēto domēna vārdu, var uzskatīt par reģistratūras pieredzi domēna 

vārdu reģistrēšanā; vai ir nepieciešams vērtēt pakalpojuma apmēru. Savukārt vērtēšanas 

kritērijā par domēna vārda reģistrācijas maksu nepieciešams detalizētāk aprakstīt, ka 

nepieciešams izvērtēt gan galalietotāja, gan reģistratūras domēna vārdu reģistrācijas maksu, 

kā arī gan tradicionālo, gan latvisko domēna vārdu reģistrācijas maksu (lietas 90.-92.lapa). 

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs 2012.gada 13.martā ir izdevis rezolūciju ar 

lūgumu konkursa komisijas priekšsēdētājam nodrošināt konkursa pretendentu objektīvu un 

salīdzināmu izvērtēšanu, turpinot konkursa komisijas darbu un izskatot pretendentu 

pieteikumus pēc būtības. Tā rezultātā konkursa komisija ir pieprasījusi pretendentiem 

papildus informāciju, interpretējusi kritērijus, veikusi pretendentu vērtēšanu un noteikusi 

konkursa uzvarētāju.  

No minētā tiesa secina, ka Konkursa komisija kā konkursa Nolikuma izstrādātāja un 

gribas izteicēja, izsludinot konkursu, pati sākotnēji nav skaidri un precīzi noteikusi un 

apzinājusies, tieši, kas tiks atzīts par domēna vārdu reģistrēšanas pakalpojumu un tiks 

ieskaitīts pretendentu pieredzē un kāda maksa tiks atzīta par plānoto domēna vārdu 

reģistrācijas maksu (galalietotāja vai reģistratūras domēna vārdu reģistrācijas maksu, kā arī 

tradicionālā vai latvisko domēna vārdu reģistrācijas maksa). Konkursa komisijas 2012.gada 

19.janvāra sēdes protokolā Nr.7 ietvertais lēmums un tā motivācija liecina, ka Noteikumiem, 

Nolikumam un Satiksmes ministrijas gribai ir atbilstoša arī tāda kritēriju interpretācija, kā to 

ir sapratusi pieteicēja un norādījusi pieteikumā tiesai. Proti, ka domēna vārdu reģistrēšanas 

pakalpojuma sniegšanas ilgumā ir ieskaitāma tikai augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistrācijas 

pakalpojuma sniegšana un, iespējams, reģistratūru pakalpojuma sniegšana, bet pretendenta 

intereses apliecinājumā norādītā domēna vārdu reģistrācijas gada maksa ir arī maksa, kas 

noteikta reģistratūrām, nevis tikai galalietotājam. Tāpat arī Satiksmes ministrijas 2012.gada 

9.janvāra vēstulē Nr.10-01/164 SIA „Lattelecom” ietvertais lūgums sniegt papildu 

informāciju, vai domēna vārda reģistrācijas maksas apmērā (cenrādī) norādīta maksa ir 

attiecināma uz galalietotāju un vai tāda pati maksa ir attiecināma arī uz reģistratūrām (vēstules 

6.punkts) liecina, ka konkursā nozīmīga varēja būt arī reģistratūrām noteiktā maksa kā to ir 

sapratusi pieteicēja.  
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Ievērojot minēto un izvērtējot Noteikumu 7.punktu un Nolikumu, tiesa atzīst, ka 

konkursa Nolikumā noteiktie kritēriji par pretendentu pieredzi un plānoto domēna vārdu 

reģistrēšanas maksu nevar tikt uzskatīts par skaidriem un nepārprotamiem, uz kura pamata 

būtu iespējams objektīvi izvērtēt iesniegtos piedāvājumus. Līdz ar to pastāvēja iespēja, ka 

sakarā ar Nolikuma neskaidrajiem formulējumiem gan pretendenti, gan iepirkuma komisija 

varēja dažādi interpretēt Nolikuma saturu, savukārt šāda atšķirīga interpretācija noved pie 

situācijas, ka pretendenti nav objektīvi salīdzināmi un izvērtējami. Tiesa atzīst, ka 

neprecizējot konkrētos jautājumus, saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem kritērijiem nebija 

iespējams objektīvi salīdzināt un izvērtēt pretendentus.  

Tiesa ņem vērā, ka konkursa komisija ir noteikusi konkursa uzvarētāju, interpretējot 

Nolikumu un neskaidrības attiecīgo kritēriju vērtēšanā novēršot tikai tad, kad pretendenti jau 

bija iesnieguši savus pieteikumus. Tādējādi konkursa komisijai bija iespējas izvērtēt 

pretendentu iesniegtos dokumentus un Nolikumu interpretēt tādā veidā, kas dos iespēju 

vislielāko punktu skaitu iegūt konkrētam pretendentam. Proti, konkursa komisijai bija iespējas 

Nolikumu interpretāciju pielāgot konkrēta pretendenta iesniegtajam piedāvājumam un 

Nolikumu apzināti interpretēt tādējādi, ka konkursā par uzvarētāju tiek atzīts konkrētais 

pretendents. To apstiprina arī tiesas sēdē Satiksmes ministrijas pārstāvja sniegtais 

paskaidrojums, ka pēc Satiksmes ministrijas valsts sekretāra rezolūcijas saņemšanas konkursa 

komisijā priekšlikumi par to, kā vērtēt attiecīgos kritērijus, izrietēja no pretendentu 

iesniegtajiem piedāvājumiem.  

 Tiesas ieskatā konkrētā konkursa procedūra ir tāda, kura liek būtībā apšaubīt taisnīgu 

atlasi un vienlīdzības principa ievērošanu. Šāds pārkāpums ir atzīstams par tik būtisku, ka 

galarezultātā pieņemtais lēmums ir atzīstams par prettiesisku, pat ja nav iespējams pierādīt, ka 

procesuālā pārkāpuma rezultātā atlase patiešām bija netaisnīga un pastāvēja nevienlīdzīga 

attieksme. Turklāt konkrētajā gadījumā ir acīmredzami, ka šāds pārkāpums varēja ietekmēt 

konkursa rezultātus. Ja kritērijā par pretendentu pieredzi ņemtu vērā tikai pieredzi augstākā 

līmeņa domēna „.lv” reģistrācijas pakalpojuma sniegšanā un reģistratūru pakalpojuma 

sniegšana, punktu atšķirība starp pieteicēju un otru pretendentu būtu ievērojami lielāka. 

Savukārt, ja kritērijā par plānoto domēna vārdu reģistrācijas maksu ņemtu vērā ne tikai 

maksu, kas tiek noteikta tradicionālajiem domēna vārdiem, bet arī latviskajiem, un ne tikai 

galalietotājiem, bet arī reģistratūrām, tad pieteicēja ir piedāvājusi domēna vārdu reģistrācijas 

maksas apmēru ar viszemāko cenu (lietas 111.-112.lapa un lietas 1.pielikuma 25.lapa) un 

konkrētajā kritērijā varētu iegūt augstāko punktu vērtējumu.  

 Ievērojot minēto, tiesa atzīst, ka Lēmums ir pirmšķietami prettiesisks.  

Tiesa procesuālās ekonomijas dēļ atsevišķi nepārbaudīs pārējos pieteicējas argumentus 

par Lēmuma tiesiskumu, jo lietas izlemšanā tiem nav būtiskas nozīmes un tie nevar mainīt 

tiesas secinājumus.  

[12] Pēc tam, kad ir izvērtēts pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamais prettiesiskums, 

jāizvērtē, vai tā darbība pieteicējai var radīt būtisku kaitējumu vai zaudējumus, kuru novēršana 
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vai atlīdzināšana būtu ievērojami apgrūtināta vai prasītu nesamērīgus resursus (subjektīvo 

kritēriju). Kā atzinis Senāts, pieteicējam ir pienākums ticami pamatoti šādu smagu seku 

iestāšanās iespējamību, tomēr pieteicējam nav pienākuma pierādīt, ka šīs sekas neizbēgami 

iestāsies. Turklāt, jo lielāka ticamība, ka pieteikums tiks apmierināts, jo zemāka robeža 

nosākama, vērtējot, vai pieteicēja interešu aizskārums ir pietiekoši būtisks, lai būtu pamats 

apturēt administratīvā akta darbību. Ja tiesa ir pārliecināta, ka pieteikums gandrīz noteikti tiks 

apmierināts, tad administratīvā akta darbības apturēšanai ir pietiekami, ka pieteicējs vispār 

pamato, ka tam ir pamatota interese, lai administratīvā akta darbība tiktu apturēta (sk. Senāta 

2010.gada 7.janvāra lēmuma lietā Nr.SKA-174/2010 25.punktu). 

Tiesa konstatē, ka pieteicēja ir pamatojusi interesi Lēmuma darbības apturēšanai. 

Tiesa piekrīt, ka, lai gan saskaņā ar Noteikumu 17.punktu pieteicējai pēc Lēmuma 

pieņemšanas nav pienākums turpināt nodrošināt reģistra un elektroniskās numurēšanas 

sistēmas uzturēšanu, pieteicējai rodas izdevumi saistībā ar reģistra un elektroniskās 

numurēšanas sistēmas nodošanu konkursa uzvarētājam, kā arī tās uzturēšanu, kamēr konkursa 

uzvarētājs ir spējīgs to pārņemt. Tāpat gadījumā, ja persona prettiesiskas konkursa procedūras 

rezultātā nav ieguvusi reģistra un numurēšanas sistēmas tiesības, tā var ciest ne tikai tiešus 

mantiska rakstura zaudējumus un zaudējumus neiegūtās peļņas veidā, bet arī nemantisku 

kaitējumu (reputācijas zaudēšana, jaunu klientu neiegūšana un veco zaudēšana, pieredze 

u.tml.). Tiesa atzīst par ticamu, ka, ja Lēmuma izpilde tiek uzsākta, pieteicējai nebūs 

iespējams atgūt līdzekļus, kas ieguldīti saistībā ar tā izpildi, kā arī pieteicējas klienti pārtrauks 

sadarbību ar pieteicēju un pieteicēja var zaudēt tehniskos un darbaspēka resursus. Tiesas 

ieskatā minētie apstākļi ir vērtējami kā pietiekami pamatoti un ticami, kas liecina, ka ir iestājies 

arī otrs – subjektīvais kritērijs. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

185.panta piekto un sesto daļu, 185
1
.panta otro daļu, 285. – 287.pantu, 315. - 317.pantu, 

Administratīvā rajona tiesa 

 

nolēma 

 

apmierināt Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un 

Informātikas institūts” lūgumu par Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.jūlija lēmuma Nr.03-

02/2999 darbības apturēšanu. 

Apturēt Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.jūlija lēmuma Nr.03-02/2999 darbību. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā desmit dienu laikā no tā 

sastādīšanas dienas, iesniedzot blakus sūdzību Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu 

namā. 

 

Tiesnese (paraksts) I.Juhņeviča 
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NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas 

tiesnese_____________________I.Juhņeviča 

Rīgā 2012.gada 19.septembrī 

 

 


