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14.10.2021.   Nr. 110  
  (prot. Nr.41, 1.p) 

Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas 
Pasts” aprēķinātajām 2020.gada universālā 
pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrajām 
izmaksām  
 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 
31.augustā saņēma valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts”, vienotais reģistrācijas numurs: 
40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000 
(turpmāk – AS „Latvijas Pasts”), 2021.gada 31.augusta iesniegumu Nr.01-10.2/251 „Par 
AS „Latvijas Pasts” 2020.gada tīro izmaksu ziņojumu” (turpmāk – Iesniegums). 
 
Regulators konstatē 

 
1. Saskaņā ar Pasta likuma 27.1panta pirmo daļu pasta komersantam, kurš šajā likumā 

noteiktajā kārtībā izraudzīts par universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, Regulators 
nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, kuras paredz skaidri formulētas, 
nediskriminējošas un proporcionālas prasības.  

2. Ar Regulatora 2010.gada 10.februāra lēmumu Nr.47 „Par universālā pasta 
pakalpojuma saistībām”, 2012.gada 12.decembra lēmumu Nr.289 „Par universālā 
pasta pakalpojuma saistībām”, 2013.gada 27.novembra lēmumu Nr.228 „Par 
universālā pasta pakalpojuma saistībām”, 2014.gada 4.novembra lēmumu Nr.282 „Par 
universālā pasta pakalpojuma saistībām”, 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.140 “Par 
universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu”, 2019.gada 3.oktobra lēmumu 
Nr.154 “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām” un 2019.gada 18.decembra 
lēmumu Nr.200 “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām” (turpmāk visi kopā – 
Lēmumi) AS „Latvijas Pasts” tika noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības.  

3. Saskaņā ar Pasta likuma 30.panta pirmo daļu universālā pasta pakalpojuma saistību 
tīrās izmaksas veido starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas rodas pasta 
komersantam, kuram Regulators nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības sniegt 
universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā, un tā paša komersanta 
izmaksām, ja nav noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības. 
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4. Atbilstoši Pasta likuma 30.panta otrajai daļai universālā pasta pakalpojuma sniedzējs 
universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas (turpmāk – tīrās 
izmaksas) aprēķina saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumu 
Nr.1/29 „Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un 
noteikšanas metodika” (turpmāk – Metodika).  

5. Saskaņā ar Pasta likuma 30.panta trešo daļu universālā pasta pakalpojuma sniedzējs 
nodrošina, ka tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam 
„Par zvērinātiem revidentiem”. Tīro izmaksu aprēķina pārbaude ietver arī aprēķinu 
veikšanai izmantoto datu patiesuma un pamatotības pārbaudi. 

6. Saskaņā ar Pasta likuma 30.panta trešo un piekto daļu un Metodikas 8.punktu 
universālā pasta pakalpojuma sniedzējs līdz kārtējā gada 1.septembrim sagatavo un 
iesniedz Regulatoram tīro izmaksu aprēķinu par iepriekšējo kalendāro gadu kopā ar 
zvērināta revidenta pārbaudes rezultātiem.  

7. AS „Latvijas Pasts” Iesniegumam pievienots tīro izmaksu aprēķins par 2020.gada 
tīrajām izmaksām, no kura izriet, ka AS „Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildē 2020.gadā nav radušies zaudējumi. 

8. Iesniegumā norādīts, ka zvērināts revidents – akciju sabiedrība „KPMG Baltics AS”, 
vienotais reģistrācijas numurs: 40003235171, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, 
LV-1013 (turpmāk – AS „KPMG Baltics AS”) – ir veicis AS „Latvijas Pasts” tīro 
izmaksu aprēķina par 2020.gadu pārbaudi. 

9. Saskaņā ar Metodikas 9.punktu, ja universālā pasta pakalpojuma sniedzējam 
universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde rada zaudējumus, tad universālā pasta 
pakalpojuma sniedzējs aprēķinā par tīrajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā 
norāda papildu ieguvumu, kas aprēķināts saskaņā ar Metodikas 7.punktā noteikto 
formulu. 

10. Saskaņā ar Pasta likuma 31.panta otro daļu tīrās izmaksas kompensē, ja universālā 
pasta pakalpojuma sniedzējs pierāda, ka tas ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam 
un universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde rada zaudējumus. 

11. Saskaņā ar Regulatora Lēmumiem universālā pasta pakalpojuma saistības 2020.gadā 
bija noteiktas vienīgi AS „Latvijas Pasts”. 

12. Saskaņā ar Pasta likuma 31.2panta piektās daļas 2.punktu Regulators pārbauda 
universālā pasta pakalpojuma sniedzēja iesniegtās aprēķinātās tīrās izmaksas un līdz 
kārtējā gada 31.oktobrim apstiprina tīro izmaksu apmēru. 

13. Uz šā jautājuma izskatīšanu Regulatora padomes sēdē tika uzaicināts AS „Latvijas 
Pasts” pārstāvis, kurš neiebilda pieņemamajam lēmumam.  

 
Regulators secina 
 
1. AS „Latvijas Pasts” Iesniegums sagatavots atbilstoši Pasta likumam un Metodikai. 
2. Regulators, izvērtējot un pārbaudot AS „Latvijas Pasts” Iesniegumā norādīto 

informāciju, secina, ka AS „Latvijas Pasts” iesniegusi Regulatoram universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja tīro izmaksu aprēķinu saskaņā ar Pasta likuma 30.panta otro, 
trešo un piekto daļu.  

3. Saskaņā ar Pasta likuma 30.panta trešo daļu un Metodikas 8.punktu Iesniegumam klāt 
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pievienots zvērināta revidenta ziņojums, kurā norādīts, ka zvērināts revidents – 
AS „KPMG Baltics AS” – ir veicis tīro izmaksu aprēķina pārbaudi un 2021.gada 
21.maijā sniedzis zvērināta revidenta neatkarīgu ierobežota apliecinājuma uzdevuma 
ziņojumu, ka AS „Latvijas Pasts” veiktais tīro izmaksu aprēķins atbilst Metodikai.  

4. Iesniegumā nav iekļauts papildu ieguvuma aprēķins saskaņā ar Metodikas 7. un 
9.punktā noteikto, jo AS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde 
2020.gadā nav radījusi zaudējumus.   

5. Saskaņā ar Iesniegumā norādīto informāciju Regulators secina, ka AS „Latvijas Pasts” 
universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde 2020.gadā nav radījusi zaudējumus, līdz 
ar to saskaņā ar Pasta likuma 31.panta otro daļu tīrās izmaksas nav jākompensē. 

6. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka AS „Latvijas Pasts” nodrošināja universālā pasta 
pakalpojuma saistības 2020.gadā un to izpilde nav radījusi zaudējumus, izrietoši no 
Pasta likuma 31.2panta piektās daļas 2.punkta, Regulatoram ir jāapstiprina, ka 
universālā pasta pakalpojuma sniedzējam AS “Latvijas Pasts” universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpilde 2020.gadā nav radījusi zaudējumus.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, AS „Latvijas Pasts” Iesniegumu un pamatojoties uz 

likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 6.panta otro daļu un 9.panta otro daļu, 
Pasta likuma 6.panta pirmo daļu, 30.panta otro, trešo un piekto daļu un 31.2panta piektās daļas 
2.punktu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 55.panta 1.punktu un 56.pantu, 63.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 65.panta trešo daļu,  
 

padome nolemj: 
apstiprināt, ka AS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde 2020.gadā 
nav radījusi zaudējumus.  
 
 
 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
 
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 
administratīvo aktu. 

Priekšsēdētāja A. Ozola 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


