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03.10.2019.  Nr.154 

  (prot. Nr.39, 3.p) 

 

 

Par universālā pasta pakalpojuma saistībām 

  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), pamatojoties 

uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un Pasta likuma 

6.panta pirmo daļu, savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod 

administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem pasta komersantiem un lietotājiem.  

 

 

Regulators konstatē 

 

1. Saskaņā 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” un 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.140 “Par universālā pasta 

pakalpojuma saistību noteikšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.140) valsts akciju sabiedrībai 

“Latvijas Pasts”, vienotais reģistrācijas  numurs: 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu 

iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000 (turpmāk – AS “Latvijas Pasts”), ir 

noteikts pienākums sniegt universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā 

līdz 2021.gada 31.decembrim. 

2. Regulators ar Lēmuma Nr.140 lemjošās daļas 3. un 4.punktu ir noteicis: 

2.1. no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim AS “Latvijas Pasts” universālā 

pasta pakalpojuma saistību – pienākumu ekonomiski izdevīgā veidā nodrošināt 

abonēto preses izdevumu piegādi par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā; 

2.2. AS “Latvijas Pasts” pienākumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 

27.septembrim Regulatoram izskatīšanai iesniegt saskaņā ar Regulatora 2013.gada 

11.oktobra lēmumu Nr.1/28 “Universālā pasta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika” (turpmāk – Tarifu metodika) aprēķināto abonēto preses izdevumu piegādes 
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tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu 

pamatojumu.  

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

pienākumu nodrošināt lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā vienādas iespējas 

saņemt šādus universālajā pasta pakalpojumā ietvertos pakalpojumus: 

3.1. tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu 

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

divus kilogramus; 

3.2. tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, 

šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus; 

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

Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus; 

3.4. abonēto preses izdevumu piegāde. 

4. 2019.gada 21.septembrī stājās spēkā likums “Grozījumi Pasta likumā”1. Saskaņā ar 

iepriekš minētajām tiesību normām:  

4.1. Pasta likuma pārejas noteikumu 21.punkts paredz, ka līdz 2020.gada 31.decembrim 

uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem neattiecina universālā pasta 

pakalpojuma saistības. Līdz 2020.gada 31.decembrim abonēto preses izdevumu 

piegādes pakalpojumus visā Latvijas teritorijā sniedz pasta komersants, kuram līdz 

2019.gada 31.decembrim ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu; 

4.2. Pasta likuma 32.2pants un pārejas noteikumu 15.punkts noteic, ka abonēto preses 

izdevumu piegādes pakalpojumu cenas ir noteiktas ar Ministru kabineta 2013.gada 

28.maija noteikumiem Nr.292 “Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes 

pakalpojumu cenām”, kuri ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.  

5. Uz šā lēmuma pieņemšanu Regulatora padomes sēdē tika uzaicināts AS “Latvijas Pasts” 

pārstāvis, kurš piekrita pieņemamajam lēmumam. 

 

 Regulators secina 

 

1. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Pasta likumā noteikto 2020.gadā uz abonētās preses izdevumu 

piegādes pakalpojumu neattiecina universālā pasta pakalpojuma saistības, AS “Latvijas 

Pasts” 2020.gadā abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojums ir jāsniedz saskaņā ar 

Pasta likuma 32.2pantu un pārejas noteikumu 15. un 21.punktu. Tādējādi Regulatoram ir 

jāatceļ Lēmuma Nr.140 lemjošās daļas 3. un 4.punkts.  

2. Saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 21.punktu no 2021.gada 1.janvāra uz abonētās 

preses izdevumu piegādes pakalpojumu attiecina universālā pasta pakalpojuma saistības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka AS “Latvijas Pasts” ir noteikta kā universālā pasta 

pakalpojuma sniedzējs līdz 2021.gada 31.decembrim, Regulatoram ir jānosaka 

AS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma saistība – no 2021.gada 1.janvāra līdz 

2021.gada 31.decembrim sniegt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu kā 

universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā. AS “Latvijas Pasts” 

saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 12.punktu jau šobrīd un 21.punktu 2020.gadā 

nodrošinās abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu visā Latvijas Republikas 

 
1 https://www.vestnesis.lv/op/2019/192A.1  

https://www.vestnesis.lv/op/2019/192A.1
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teritorijā, tādējādi šādas saistības piemērošana nerada AS “Latvijas Pasts” būtisku tiesisko 

interešu ierobežošanu. AS “Latvijas Pasts” ir jāturpina pildīt ar Pasta likumu noteiktais 

pienākums. 

3. Viens no likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantā noteiktajiem 

mērķiem ir nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, 

drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski 

pamatotām izmaksām. Pasta likuma 27.1panta pirmās daļas 3. un 4.punkts noteic, lai 

stimulētu efektīvu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, tas ir jāsniedz ekonomiski 

izdevīgākajā veidā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai sasniegtu likumā noteiktos mērķus un 

lietotāji saņemtu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu universālo pasta pakalpojumu, 

AS “Latvijas Pasts” ir jāsniedz universālais pasta pakalpojums ekonomiski izdevīgākajā 

veidā.  

4. Saskaņā ar Pasta likuma 27.1panta pirmo daļu, lai stimulētu efektīvu universālā pasta 

pakalpojuma sniegšanu, universālā pasta pakalpojuma saistības paredz prasību nodrošināt 

visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālā pasta pakalpojuma 

sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas 

teritorijā. Ņemot vērā minēto, lai stimulētu efektīvu universālā pasta pakalpojuma 

sniegšanu un lietotājiem vienādas iespējas pakalpojuma saņemšanai, AS “Latvijas Pasts” 

ir jānosaka prasība nodrošināt abonēto preses izdevumu piegādi par vienotu tarifu visā 

Latvijas Republikas teritorijā.  

5. Saskaņā ar Pasta likuma 32.panta otro daļu universālā pasta pakalpojuma sniedzējs 

aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu 

aprēķināšanas metodiku. Tarifu metodika nosaka kārtību, kādā universālā pasta 

pakalpojuma sniedzējs aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus.  

6. Ņemot vērā, ka noteiktās abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenas ir spēkā 

līdz 2020.gada 31.decembrim, AS “Latvijas Pasts” ir jāaprēķina abonēto preses izdevumu 

piegādes tarifs saskaņā ar Tarifu metodiku un likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem”. AS “Latvijas Pasts” aprēķinātais tarifu projekts ir jāiesniedz Regulatoram 

apstiprināšanai. Regulatoram ir jāapstiprina abonēto preses izdevumu piegādes tarifs, lai 

tas būtu spēkā no 2021.gada 1.janvāra. 

7. Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmo daļu 

sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji 

aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu metodiku un pēc savas iniciatīvas vai Regulatora 

pieprasījuma iesniedz Regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina 

projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu. Regulators līdz šā lēmuma 

pieņemšanai nav saņēmis AS “Latvijas Pasts” abonēto preses izdevumu piegādes tarifu 

projektu. Ņemot vērā likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto tarifu 

noteikšanas kārtību un termiņus, Regulatoram ir jānosaka AS “Latvijas Pasts” pienākums 

līdz 2020.gada 3.aprīlim Regulatorā iesniegt saskaņā ar Tarifu metodiku aprēķināto 

abonēto preses izdevumu piegādes tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto 

tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.  

 

Ņemot vērā Pasta likuma 2.panta 5.punktu un pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 1. un 5.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 9.punktu, 

19.panta pirmo daļu un otro daļu, 20.pantu, Pasta likuma 6.panta pirmo daļu un otrās daļas 

6. un 7.punktu, 27.panta pirmo daļu, 27.1panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, 32.panta otro un 
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trešo daļu, pārejas noteikumu 15.punktu un 21.punktu, Administratīvā procesa likuma 5.pantu, 

7.pantu, 13.pantu, 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 65.panta pirmo daļu, 85.panta pirmo daļu, 

 

 

padome nolemj: 

 

1. atcelt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 28.augusta lēmuma 

Nr.140 “Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu” lemjošās daļas 3. un 

4.punktu; 

2. noteikt no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim AS “Latvijas Pasts” 

universālā pasta pakalpojuma saistību – pienākumu ekonomiski izdevīgākajā veidā 

nodrošināt abonēto preses izdevumu piegādi par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas 

teritorijā; 

3. noteikt AS “Latvijas Pasts” pienākumu līdz 2020.gada 3.aprīlim Regulatoram izskatīšanai 

iesniegt saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 11.oktobra 

lēmumu Nr.1/28 “Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” 

aprēķināto abonēto preses izdevumu piegādes tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina 

projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.  

 

 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 

 


