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15.08.2019.  Nr.137 

  (prot. Nr.33, 1.p) 

Par universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēja konkursu 

  

Ievērojot Pasta likuma 2.panta 5. un 6.punktā noteikto Pasta likumā noteikto uzdevumu 

nodrošināt universālā pasta pakalpojuma pieejamību un pasta pakalpojumu sniegšanas 

nepārtrauktību, kā arī Pasta likuma 6.panta otrās daļas 6.punktā noteikto Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) kompetenci, Regulators konkursa 

kārtībā nosaka universālā pasta pakalpojuma sniedzēju.  

 

 

Regulators konstatē  

 

1. Pasta likuma 6.panta otrās daļas 6.punkts noteic, ka Regulators nosaka universālā pasta 

pakalpojuma sniedzēju. 

2. Saskaņā ar Pasta likuma 27.2panta pirmo daļu Regulators izdod nolikumu, saskaņā ar kuru 

rīko konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai un apstiprina universālā 

pasta pakalpojuma tarifus. 

3. Pasta likuma 27.panta pirmā daļa noteic, ka universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir 

pienākums nodrošināt, ka lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā ir vienādas 

iespējas saņemt šādus universālajā pasta pakalpojumā ietvertos pakalpojumus: 

1) tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu 

un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 

divus kilogramus; 

2) tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 

pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus; 

3) tādu pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām 

Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus; 

4) abonēto preses izdevumu piegāde. 

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

noteiktajā kārtībā izraudzīts par universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, Regulators 
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nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, kuras paredz skaidri formulētas, 

nediskriminējošas un proporcionālas prasības. Lai stimulētu efektīvu universālā pasta 

pakalpojuma sniegšanu, universālā pasta pakalpojuma saistības paredz vismaz šādus 

nosacījumus: 

1) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un 

piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti); 

2) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu 

izvietojumu un skaitu; 

3) prasību nodrošināt visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālā 

pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā 

Latvijas Republikas teritorijā; 

4) prasību sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā. 

5. Pasta likuma 27.panta otrā daļa paredz, ka, ievērojot šā likuma 27.1pantā noteiktās 

prasības, universālo pasta pakalpojumu sniedz pastāvīgi un nepārtraukti, izņemot 

nepārvaramas varas vai ārkārtējās situācijas gadījumus. 

6. Pasta likuma 27.2panta ceturtās daļas 1.punkts noteic, ka Regulators divu gadu laikā rīko 

atkārtotu konkursu, ja konkurss ir noslēdzies bez rezultāta. Savukārt 27.2panta ceturtās 

daļas 2.punkts noteic, ka līdz nākamā konkursa rezultātu paziņošanai, bet ne ilgāk kā uz 

diviem gadiem pagarina universālā pasta pakalpojuma saistības tam pasta komersantam, 

kurš pildīja universālā pasta pakalpojuma saistības līdz konkursa izsludināšanai. 

7. Regulatora 2019.gada 8.maija lēmums Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

Regulators rīko konkursu, nosaka universālā pasta pakalpojuma sniedzēju un universālā 

pasta pakalpojuma tarifu apstiprināšanas kārtību. 

8. Noteikumu 2.punkts noteic, ka Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu izsludina 

konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā. 

9. Regulators ar 2019.gada 13.maija lēmumu Nr.90 “Par konkursa izsludināšanu universālā 

pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” (turpmāk – izsludināšanas lēmums) izsludināja 

konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai. 

10. Saskaņā ar izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 2.punktu konkursa priekšmets ir 

universālā pasta pakalpojuma saistību nodrošināšana no 2020.gada 1.janvāra līdz 

2024.gada 31.decembrim, lai lietotājiem Latvijas Republikas teritorijā ir vienādas iespējas 

saņemt šādus pakalpojumus:  

1) tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu 

un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 

divus kilogramus; 

2) tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 

pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus; 

3) tādu pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām 

Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus; 

4) abonēto preses izdevumu piegāde. 

11. Konkursa komisijas sastāvs universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa 

kārtībā (turpmāk – konkursa komisija) ir apstiprināts ar Regulatora 2019.gada 13.maija 

lēmumu Nr.91 “Par konkursa komisijas sastāvu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā”. 

https://likumi.lv/ta/id/193574#p27.1
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12. Saskaņā ar Noteikumu 33.punktu konkurss notiek, ja ir iesniegts vismaz viens 

piedāvājums. Konkurss sastāv no šādiem posmiem: konkursa izsludināšana, pretendenta 

iesniegto dokumentu atvēršana, pretendenta atbilstības pārbaude šiem noteikumiem un 

izsludināšanas lēmumam, pretendenta apstiprināšana par konkursa dalībnieku, 

piedāvājumu vērtēšana un konkursa rezultātu apstiprināšana. 

13. Saskaņā ar izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 5.punktu pretendentiem jānosūta 

reģistrācijas iesniegums un tam pievienotie dokumenti (turpmāk – piedāvājums) līdz 

2019.gada 25.jūnija plkst.13.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Piedāvājums ir jāsagatavo 

atbilstoši Noteikumu 11.punktam.  

14. Konkursa komisija izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 5.punktā noteiktajā termiņā 

saņēma viena pretendenta – valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, vienotais 

reģistrācijas numurs: 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, 

Mārupes novads, LV-1000 (turpmāk – AS “Latvijas Pasts”), – piedāvājumu.  

15. 2019.gada 25.jūnijā atbilstoši izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 7.punktam notika 

konkursa komisijas sēde, kurā konkursa komisija atbilstoši Noteikumu 35.punktam atvēra 

iesniegto piedāvājumu un pārliecinājās par tā atbilstību Noteikumu 9., 10., 11. un 

16.punkta prasībām.  

16. Saskaņā ar Noteikumu 43.punktu konkursa komisija 90 dienu laikā no piedāvājuma 

atvēršanas dienas izvērtē konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu, tajā skaitā 

pakalpojuma tarifu projektu, apkopo konkursa rezultātu un iesniedz to Regulatora 

padomei. 

17. Konkursa komisija 2019.gada 25.jūnija sēdē nolēma, pamatojoties uz Noteikumu 

40.punktu, pieprasīt AS “Latvijas Pasts” sniegt papildu informāciju, lai pārbaudītu 

piedāvājumā sniegtās ziņas. Konkursa komisija 2019.gada 25.jūnijā nosūtīja AS “Latvijas 

Pasts” vēstuli Nr.2-2.74/1887 “Par iesniegto piedāvājumu konkursā universālā pasta 

pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” (turpmāk – Vēstule), kurā lūdza Noteikumu 40.punktā 

noteiktajā termiņā sniegt Vēstulē pieprasīto informāciju. 

18. Konkursa komisija 2019.gada 28.jūnijā saņēma AS “Latvijas Pasts” 2019.gada 28.jūnija 

vēstuli Nr.01-10.2/226 “Par iesniegto piedāvājumu konkursā universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēja noteikšanai”, kurā AS “Latvijas Pasts” konkursa komisijai sniedz Vēstulē 

pieprasīto informāciju. 

19. Konkursa komisija 2019.gada 28.jūnijā, izvērtējot piedāvājumu un 2019.gada 28.jūnijā 

saņemtajā AS “Latvijas Pasts” 2019.gada 28.jūnija vēstulē Nr.01-10.2/226 “Par iesniegto 

piedāvājumu konkursā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” norādīto 

informāciju, pamatojoties uz Noteikumu 39.1.apakšpunktu, nolēma apstiprināt 

AS “Latvijas Pasts” par konkursa dalībnieku. 

20. Konkursa komisija saskaņā ar Noteikumu 39.1.apakšpunktu 2019.gada 28.jūnijā 

AS “Latvijas Pasts” nosūtīja vēstuli Nr.2-2.74/1922 “Par iesniegto piedāvājumu konkursā 

universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai”, informējot, ka AS “Latvijas Pasts” 

ir apstiprināta par konkursa dalībnieku. 

21. 2019.gada 9.jūlijā notika konkursa komisijas sēde, kurā tika vērtēts konkursa dalībnieka – 

AS “Latvijas Pasts” – iesniegtais piedāvājums. Konkursa komisija nolēma, ka, 

pamatojoties uz Noteikumu 41.punktu, nepieciešams pieprasīt AS “Latvijas Pasts” papildu 

informāciju par iesniegto piedāvājumu. Konkursa komisija 2019.gada 9.jūlijā nosūtīja 

AS “Latvijas Pasts” vēstuli Nr.2-2.74/2016 “Par iesniegto piedāvājumu konkursam 
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universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” (turpmāk – Vēstule Nr.1), kurā lūdza 

AS “Latvijas Pasts” sniegt konkursa komisijai Vēstulē Nr.1 pieprasīto informāciju.  

22. Konkursa komisija 2019.gada 18.jūlijā saņēma AS “Latvijas Pasts” 2019.gada 15.jūlija 

vēstuli Nr.01-10.2/243 “Par informācijas pieprasījumu saistībā ar iesniegto piedāvājumu 

konkursā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai”, kurā AS “Latvijas Pasts” 

sniedz konkursa komisijai Vēstulē Nr.1 pieprasīto informāciju. 

23. Konkursa komisija 2019.gada 7.augustā saņēma AS “Latvijas Pasts” iesniegumu Nr.01-

10.2/273 “Par iesniegtā piedāvājuma konkursā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai atsaukšanu” (turpmāk – iesniegums), ar kuru AS “Latvijas Pasts” atsauc 

piedāvājumu dalībai konkursā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai. 

24. Konkursa komisija 2019.gada 8.augusta sēdē, ņemot vērā, ka AS “Latvijas Pasts” 

2019.gada 7.augustā atsauca piedāvājumu, nolēma iesniegt dokumentus Regulatora 

padomei lēmuma pieņemšanai par konkursa noslēgšanos bez rezultāta. 

 

 

Regulators secina 

1. Lai īstenotu Pasta likumā noteikto uzdevumu nodrošināt universālā pasta pakalpojuma 

pieejamību un pasta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, Regulatoram jārīko 

konkurss, lai noteiktu universālā pasta pakalpojuma sniedzēju no 2020.gada 1.janvāra. 

2. Pasta likuma 6.panta otrās daļas 6.punkts un 27.2panta pirmā daļa noteic Regulatoram 

pienākumu izdot nolikumu, saskaņā ar kuru tam konkursa kārtībā jānosaka universālā 

pasta pakalpojuma sniedzējs. 

3. Regulators ar 2019.gada 13.maija lēmumu Nr.90 “Par konkursa izsludināšanu universālā 

pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” izsludināja konkursu universālā pasta 

pakalpojuma sniedzēja noteikšanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim. 

4. 2019.gada 25.jūnijā atbilstoši izsludināšanas lēmuma lemjošās daļas 5.punktā noteiktajam 

kā vienīgais pretendents piedāvājumu iesniedza AS “Latvijas Pasts”, un 2019.gada 

28.jūnijā konkursa komisija to atzina par konkursa dalībnieku. 

5. Saskaņā ar Noteikumu 43.punktu konkursa komisijai 90 dienu laikā no piedāvājuma 

atvēršanas dienas ir jāizvērtē konkursa dalībnieka piedāvājums, jāapkopo konkursa 

rezultāts un jāiesniedz tas Regulatora padomei. 

6. Saskaņā ar Noteikumu 53.punktu Regulatora padomei ir jāapstiprina konkursa rezultāts. 

7. Ņemot vērā, ka AS “Latvijas Pasts” ar iesniegumu ir atsaukusi piedāvājumu – 

piedāvājuma atsaukšana izbeidz konkursa dalībnieka dalību konkursā – un konkursā nav 

citu dalībnieku, konkurss ir noslēdzams bez rezultāta.  

8. Saskaņā ar Noteikumu 55.3.apakšpunktu Regulatora padomei jālemj par konkursa 

noslēgšanos bez rezultāta, ja konkursā nav citu dalībnieku. 

9. Regulatoram, ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 10.pantā noteikto tiesiskās 

paļāvības principu, Pasta likuma 2.panta 5.punktu un 27.panta otro daļu, ir jānodrošina 

universālā pasta pakalpojuma pieejamība un sniegšanas nepārtrauktība, tāpēc 

Regulatoram jālemj par konkursa rezultātu arī gadījumā, ja konkursā nav dalībnieku. Šādā 

gadījumā Regulatoram ir jālemj par konkursa noslēgšanos bez rezultāta. 

10. Lai nodrošinātu universālā pasta pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, atbilstoši Pasta 

likuma 27.2panta ceturtās daļas 2.punktam Regulators ar atsevišķu lēmumu lems līdz 
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nākamā konkursa rezultātu paziņošanai, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem pagarināt 

universālā pasta pakalpojuma saistības tam pasta komersantam, kurš pildīja universālā 

pasta pakalpojuma saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai.  

11. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulatora padomei ir jāapstiprina konkursa rezultāts, 

pieņemot lēmumu par konkursa noslēgšanos bez rezultāta. 

 

 

Ņemot vērā Regulatora 2019.gada 13.maija lēmumu Nr.90 “Par konkursa 

izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” un pamatojoties uz 

Regulatora 2019.gada 8.maija lēmuma Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā” 53.punktu un 55.3.apakšpunktu, Pasta likuma 2.panta 

5. un 6.punktu, 27.pantu, 27.1panta pirmo daļu, 27.2panta ceturto daļu, likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu un 9.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 6., 

10. un 13.pantu, 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.puntku, 65.panta pirmo 

daļu,  

 

padome nolemj:  

 

noslēgt konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai bez rezultāta. 

 

  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no 

dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo 

aktu. 

 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


