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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku 
viedokli un informēt sabiedrību par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk 
– Regulators) izstrādātajiem lēmuma projektiem: 

1) Lēmuma projekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2019.gada 8.maija lēmumā Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 
noteikšanai konkursa kārtībā”” (turpmāk – Grozījumu projekts); 

2) Lēmuma projekts “Par konkursa izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma 
sniedzēja noteikšanai” (turpmāk – Izsludināšanas lēmuma projekts). 

Grozījumu projekts un izsludināšanas lēmuma projekts ir izstrādāti saskaņā ar Pasta 
likumā noteikto regulējumu.  

Ņemot vērā Pasta likuma 27.2panta pirmajā daļā noteikto, Regulators izdod nolikumu, 
saskaņā ar kuru rīko konkursu, lai noteiktu universālā pasta pakalpojuma sniedzēju. Pasta 
likuma 27.2panta otrā daļa paredz, ka Regulators konkursa nolikumā nosaka universālā pasta 
pakalpojuma tarifu apstiprināšanas kārtību, uz kuru neattiecas Pasta likuma 32.panta trešā 
daļa1.  

Atbilstoši Pasta likuma 27.1panta trešajai daļai universālā pasta pakalpojuma saistības 
nosaka uz pieciem gadiem. 

Regulators 2019.gada 8.maijā pieņēma lēmumu Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā” (turpmāk – Noteikumi), nosakot kārtību, 
kādā Regulators rīko konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai un 
apstiprina universālā pasta pakalpojuma tarifus. 

Regulators 2019.gada 13.maijā pieņēma lēmumu Nr.90 “Par konkursa izsludināšanu 
universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai”.  

Regulators 2019.gada 15.augustā pieņēma lēmumu Nr.137 “Par universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja konkursu”, ar kuru tika nolemts noslēgt konkursu universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja noteikšanai bez rezultāta. 

Pasta likuma 27.2panta ceturtā daļa noteic, ja konkurss noslēdzas bez rezultāta, 
Regulators divu gadu laikā rīko atkārtotu konkursu. Līdz nākamā konkursa rezultātu 
paziņošanai, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem Regulators pagarina universālā pasta 
pakalpojuma saistības tam pasta komersantam, kurš pildīja universālā pasta pakalpojuma 
saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulatoram ir jārīko konkurss, lai noteiktu universālā 
pasta pakalpojuma sniedzēju, kas pildīs universālā pasta pakalpojuma saistības no 2022.gada 
1.janvāra.  

Grozījumu projekts nosaka vairākas izmaiņas un precizējumus kārtībā, kādā Regulators 
rīko konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai un apstiprina universālā 
pasta pakalpojuma tarifus.  

Izsludināšanas lēmums nosaka konkursa priekšmetu, universālā pasta pakalpojuma 
saistību sniegšanas nosacījumus, grozītas universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības un 
konkursa norises informāciju.  

 
1 Pasta likuma 32.panta trešā daļa noteic, ka universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Regulators 
likumā “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā 
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Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu un Izsludināšanas lēmuma 
projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2020.gada 18.augustam.  

Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts un Izsludināšanas lēmuma projekts ir 
pievienots šā Dokumenta pielikumā.   

 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Regulators saskaņā ar Pasta likuma 6.panta otrās daļas 6.punktu nosaka universālā 
pasta pakalpojuma sniedzēju. Universālais pasta pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes 
pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā 
neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas2. Savukārt universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējs ir Pasta likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts pasta komersants, kas atbilstoši 
noteiktajām universālā pasta pakalpojuma saistībām sniedz universālo pasta pakalpojumu visā 
Latvijas Republikas teritorijā3. 

Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta pirmo daļu 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. 

Regulators, pamatojoties uz Pasta likumā noteikto, ar 2019.gada 28.augusta lēmumu 
Nr.140 “Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu” ir noteicis, ka no 2020.gada 
1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” ir pienākums 
nodrošināt universālo pasta pakalpojumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu, ka visiem lietotājiem Latvijas Republikas 
teritorijā ir vienādas iespējas saņemt universālajā pasta pakalpojumā ietvertos pakalpojumus, 
Regulatoram, rīkojot konkursu Pasta likumā noteiktajā kārtībā, ir jāizvēlas universālā pasta 
pakalpojuma sniedzējs, jānosaka tam no 2022.gada 1.janvāra universālā pasta pakalpojuma 
saistības un jāapstiprina tā universālā pasta pakalpojuma tarifi.  

Grozījumu projekts nosaka izmaiņas Noteikumu 9.3.apakšpunktā, kas paredz atcelt 
nosacījumu, ka konkursa dalībniekam ir vismaz iepriekšējo piecu noslēgto kalendāro gadu 
pieredze universālā pasta pakalpojuma sarakstā ietverto pasta pakalpojumu nodrošināšanā, 
Grozījumu mērķis ir neizslēgt to potenciālo konkursa pretendentu loku, kas ir pasta 
pakalpojumu sniedzēji, bet kam nav pieredzes universālā pasta pakalpojuma sniegšanā, it īpaši 
ņemot vērā, ka abonētās preses piegādes pieredze nav lielam skaitam pasta pakalpojumu 
sniedzēju. 

 
2 Pasta likuma 1.panta 37.punkts 
3 Pasta likuma 1.panta 37.1punkts 

mailto:sprk@sprk.gov.lv
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 Grozījumu projekts paredz Noteikumu 9.3.apakšpunktu papildināt ar pieredzes prasību 
pārrobežu pasta pakalpojumu sniegšanā. Šāda pieredzes prasība ir būtiska universālā pasta 
pakalpojuma sniegšanā. 

Ar Grozījumu projektu tiek papildināts Noteikumu 11.7.apakšpunkts, kas paredz 
konkursa piedāvājumā ietvert paskaidrojošu informāciju un apliecinošus dokumentus, ja 
pakalpojuma nodrošināšanā plānota starpnieka piesaiste.  

 Regulators Grozījumu projektā universālā pakalpojuma sniegšanas apjomu kalendārajā 
gadā, balstoties uz kuru konkursa pretendents aprēķina plānotos tarifus un universālā 
pakalpojuma sniegšanas izmaksas, ir pieņēmis, izvērtējot faktiskos universālā pakalpojuma 
sniegšanas apjomus 2018.–2019.gadā. Tādējādi Noteikumu 13.punktā ir precizēti universālā 
pasta pakalpojuma sniegšanas apjomi, ņemot vērā faktisko universālā pasta pakalpojuma 
sniegšanas apjomu laika posmā no 2018.gada līdz 2019.gadam, novērtējot pakalpojumu 
apjoma attīstības tendences un prognozējot iespējamo pakalpojuma apjomu 2021.gadā, kas 
konkursa pretendentam jāņem vērā, iesniedzot universālā pasta pakalpojuma plānotos tarifus. 
Lai vienkāršotu konkursa norisi un samazinātu konkursa piedāvājuma sagatavošanai 
nepieciešamās informācijas apjomu, konkursa nolikumā ir apvienots izejošo un ienākošo 
pārrobežu sūtījumu skaits. 

 Grozījumu projekts paredz Noteikumu 39.punktu papildināt ar skaidrojumu, ka 
konkursa komisija informē konkursa pretendentu trīs darba dienu laikā, kad tā ir saņēmusi  
visu pieprasīto papildu informāciju. Minētais grozījums sniedz iespēju konkursa komisijai 
saprātīgā termiņā informēt konkursa pretendentu par tā apstiprināšanu vai neapstiprināšanu 
par konkursa dalībnieku vai konkursa piedāvājuma atzīšanu par nederīgu. 

 Lai konkursa komisija izvērtētu iesniegto piedāvājumu likumā “Par sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā termiņā, Grozījumu projekts papildina Noteikumu 
43.punktu ar nosacījumu, ka konkursa komisijas pieprasīto papildu informāciju vai dokumentu 
iesniegšanas termiņu neieskaita šajā punktā noteiktajā konkursa dalībnieka iesniegto 
piedāvājumu izvērtēšanas termiņā.  

Grozījumu projekts papildina Noteikumu 47.punktā noteiktās piemērojamās formulas 
simbolu “Ipmin”  un “Ipkom” paskaidrojošo tekstu ar vārdiem “kalendārajā gadā”, lai precizētu 
laika periodu, par kādu vērtējamas plānotās abonētās preses izdevumu piegādes izmaksas. 

Grozījumu projekts papildina Noteikumu 55.punktu ar jaunu 55.4.apakšpunktu, kas 
noteic, ka Regulatora padome pieņem lēmumu par konkursa noslēgšanos bez rezultāta arī 
gadījumā, ja konkursa dalībnieks atsauc savu piedāvājumu un nav citu dalībnieku. Minētais 
papildinājums dod tiesības izbeigt konkursu bez rezultātiem arī pēc konkursa dalībnieka 
iniciatīvas. 

Grozījumu projekts papildina Noteikumu 59.punktu ar informāciju, ka Regulators, 
apstiprinot konkursa uzvarētāja tarifus, ņem vērā to kapitāla atdeves likmi, kas ir spēkā uz 
konkursa piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Grozījumi novērsīs situāciju, ka, Regulatoram 
apstiprinot jaunu kapitāla atdeves likmi laika posmā no piedāvājuma konkursam iesniegšanas 
līdz konkursa rezultātu noteikšanai, konkursa dalībniekam būs jāveic universālā pasta 
pakalpojuma tarifu projekta pārrēķins atbilstoši jaunai kapitāla atdeves likmei. 

Grozījumu projekts papildina Noteikumu 4.pielikumu “Apliecinājums par kvalitātes 
prasību nodrošināšanu”, vārdus “Republikas pilsēta” aizstājot ar vārdu “Valstspilsēta”, vārdus 
“novadu teritoriālā vienība” aizstājot ar vārdiem “novadu pašvaldību teritoriālā vienība” un 
valstspilsētu sarakstus papildinot ar pilsētu Ogre. Grozījumi veikti, balstoties uz Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura 8.panta otrā daļa noteic, ka Latvijas Republikas 
pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās, un šā paša panta trešā daļa noteic, ka 
valstspilsētas ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, 
Valmiera un Ventspils. Savukārt definējums “novadu pašvaldību teritoriālā vienība” noteikts, 
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ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto 
Latvijas Republikas administratīvi teritoriālo iedalījumu.  

 Grozījumu projekts papildina Noteikumu 5.pielikuma 2.punktā noteiktās piemērojamās 
formulas simbolu “Ipmin”  un “Ipkom” paskaidrojošo tekstu ar vārdiem “kalendārajā gadā”, lai 
precizētu laika periodu, par kādu vērtējamas plānotās abonētās preses izdevumu piegādes 
izmaksas. 

Atbilstoši Izsludināšanas lēmuma projektā noteiktajām universālā pasta pakalpojuma 
kvalitātes prasībām universālā pasta pakalpojuma sniedzējam jānodrošina universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpilde saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumiem 
Nr.463 “Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, 
pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu 
pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu”. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir 
jāievēro arī citi speciālie universālā pasta pakalpojuma sniegšanu regulējošie normatīvie akti.  

Izsludināšanas lēmuma projektā ir noteiktas prasības, kas būs jāpilda konkursa 
uzvarētājam – universālā pasta pakalpojuma sniedzējam. Izsludināšanas lēmuma projektā ir 
ietverti specifiskie nosacījumi konkrētajam konkursam. 

 

2) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

Grozījumu projektā ietvertais regulējums un Izsludināšanas lēmuma projektā noteiktais 
ietekmēs pasta komersantu, kurš piedalīsies konkursā un kļūs par universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēju, un lietotājus visā Latvijas Republikas teritorijā, kuri lietos universālo 
pasta pakalpojumu, jo minētie dokumentu projekti ietekmēs procedūru, kā kļūt par universālā 
pasta pakalpojuma sniedzēju, kā arī ietekmēs to, kādus universālā pasta pakalpojumus saņems 
lietotājs.  

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 
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1.pielikums 

konsultāciju dokumentam par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā un lēmuma projektu “Par konkursa izsludināšanu universālā pasta 

pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” 

 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 8.maija  

lēmumā Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai 

konkursa kārtībā”  

 

Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 

27.2panta pirmo un otro daļu, 

likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 

25.panta pirmo daļu 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 8.maija lēmumā 

Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā” 

(Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.) šādus grozījumus: 

 

1.1.  izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.3. izsludināšanas lēmuma spēkā stāšanās dienā tam ir vismaz iepriekšējo piecu noslēgto 

kalendāro gadu pieredze pasta pakalpojumu sniegšanā Latvijas Republikas teritorijā vai 

kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī ir pieredze pārrobežu pasta pakalpojumu 

sniegšanā;”; 

 

1.2. izteikt  11.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.7. apliecinājums par kvalitātes prasību nodrošināšanu (4.pielikums) un apraksts ar 

detalizētu informāciju par to, kā tiks nodrošinātas izsludināšanas lēmumā noteiktās 

pakalpojuma kvalitātes prasības – pasta pakalpojuma sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu 

izvietojums, skaits un pieejamība (piemēram, telpas tiks nomātas vai pirktas u.tml.), 

piegāde (piemēram, transports, loģistika), ja plānota starpnieku piesaiste, informācijas 

apraksts un apliecinoši dokumenti (piemēram, nodoma protokols) par sadarbības 

organizēšanu un cita informācija, kas pamato pakalpojuma kvalitātes prasību 

nodrošināšanu; apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē 

https://www.sprk.gov.lv;”;  

 

1.3. izteikt 13.punktu šādā redakcijā: 

“13. Pretendents pakalpojuma plānotos tarifus aprēķina šādam pakalpojuma sniegšanas 

apjomam kalendārajā gadā: 

13.1. iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumi (tajā skaitā ierakstīti un apdrošināti), 

kuru svars nepārsniedz 2 kilogramus, – 18 000 000; 

13.2. pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumi (tajā skaitā ierakstīti un apdrošināti), 

kuru svars nepārsniedz 2 kilogramus, – 13 000 000; 

13.3. iekšzemes pasta pakas (tajā skaitā apdrošinātas), kuru svars nepārsniedz 

10 kilogramus, – 75 000; 

https://www.sprk.gov.lv/
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13.4. pārrobežu pasta pakas (tajā skaitā apdrošinātas), kuru svars nepārsniedz 

10 kilogramus, – 190 000; 

13.5. abonētie preses izdevumi – 21 000 000.”; 

 

1.4. izteikt 39.punktu šādā redakcijā: 

“39. Konkursa komisija trīs darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 

35.–37.punktā noteikto darbību veikšanas, kā arī papildu informācijas saņemšanas, ja tāda 

pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 40. un 41.punktu, informē: 

39.1. konkursa dalībnieku par tā apstiprināšanu par konkursa dalībnieku; 

39.2. pretendentu, kurš nav apstiprināts par konkursa dalībnieku, par tā neapstiprināšanu; 

39.3. pretendentu par konkursa komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 

36.punktu.”; 

 

1.5. papildināt 43.punktu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Konkursa komisijas pieprasīto papildu informāciju vai dokumentu iesniegšanas termiņu 

neieskaita šajā punktā noteiktajā konkursa dalībnieka iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas 

termiņā.”; 

 

1.6. izteikt 47.punktu šādā redakcijā: 

“47. Konkursa komisijas loceklis piešķir maksimālo punktu skaitu – 35 punktus – par 

plānotajām abonētās preses izdevumu piegādes izmaksām dalībniekam, kuram ir zemākās 

plānotās abonētās preses izdevumu piegādes izmaksas. Konkursa dalībniekam, kurš 

neiegūst maksimālo punktu skaitu par plānotajām abonētās preses izdevumu piegādes 

izmaksām, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu skaitu pēc šādas formulas: 

 

Pp = 
𝐼𝑝𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑝𝑘𝑜𝑚
∗ 35, 

kur  

Pp – punktu skaits; 

Ipmin – starp konkursa dalībniekiem zemākās plānotās abonētās preses izdevumu piegādes 

izmaksas kalendārajā gadā; 

Ipkom – vērtējamā konkursa dalībnieka plānotās abonētās preses izdevumu piegādes 

izmaksas kalendārajā gadā.”; 

 

1.7. papildināt 55.punktu ar 55.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“55.4. ja konkursa dalībnieks atsauc savu piedāvājumu un nav citu dalībnieku.”; 

 

1.8. papildināt 59.punktu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Regulators, apstiprinot konkursa uzvarētāja tarifus, ņem vērā to kapitāla atdeves likmi, kas 

ir spēkā uz konkursa piedāvājuma iesniegšanas brīdi.”; 

 

1.9. aizstāt 4.pielikumā vārdus “republikas pilsēta” ar vārdu “valstspilsēta”; 

 

1.10. papildināt 4.pielikuma 1.2. un 2.2.apakšpunktu, iekļaujot valstspilsētu sarakstā 

pilsētu “Ogre”; 

 

1.11. aizstāt 4.pielikumā vārdus “Novadu teritoriālā vienība (pagasts vai pilsēta)” ar 

vārdiem “Novadu pašvaldību teritoriālā vienība (pagasts vai pilsēta).”; 
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1.12. izteikt 5.pielikuma 2.punkta otrās ailes tekstu šādā redakcijā: 

“Konkursa komisijas loceklis piešķir maksimālo punktu skaitu – 35 punktus – par 

plānotajām abonētās preses izdevumu piegādes izmaksām dalībniekam, kuram ir zemākās 

plānotās abonētās preses izdevumu piegādes izmaksas. Konkursa dalībniekam, kurš 

neiegūst maksimālo punktu skaitu par plānotajām abonētās preses izdevumu piegādes 

izmaksām, konkursa komisijas loceklis aprēķina punktu skaitu pēc šādas formulas: 

 

Pp = 
𝐼𝑝𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑝𝑘𝑜𝑚
∗ 35, 

kur  

Pp – punktu skaits; 

Ipmin – starp konkursa dalībniekiem zemākās plānotās abonētās preses izdevumu piegādes 

izmaksas kalendārajā gadā; 

Ipkom – vērtējamā konkursa dalībnieka plānotās abonētās preses izdevumu piegādes 

izmaksas kalendārajā gadā.” 

 

 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”.  
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2.pielikums  

konsultāciju dokumentam par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā un lēmuma projektu “Par konkursa izsludināšanu universālā pasta 

pakalpojuma sniedzēja noteikšanai” 

 
 

PADOMES LĒMUMS 

Rīgā 

 

 

__.__.2021.               Nr. __ 

    (prot. Nr._., __.p) 

 

Par konkursa izsludināšanu universālā  

pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai  

 

Ievērojot Pasta likuma 2.panta 5. un 6.punktā noteikto Pasta likuma mērķi 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 nosaka universālā pasta pakalpojuma 

sniedzēju.  

 

Regulators konstatē  

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 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; 

https://likumi.lv/ta/id/193574#p27.1
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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. 

4. Pasta likuma 27.1panta otrā daļa paredz, ka Regulators, nosakot universālā pasta 

pakalpojuma saistības konkursa kārtībā noteiktajam universālā pasta pakalpojuma 

sniedzējam, vienlaikus šā likuma 27.2panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprina tam 

universālā pasta pakalpojuma tarifus, kuri aprēķināti saskaņā ar noteikto tarifu 

aprēķināšanas metodiku un kuru projekts ir iekļauts konkursa piedāvājumā. Apstiprinātos 

tarifus nedrīkst mainīt vismaz vienu gadu no to spēkā stāšanās dienas. Ja pēc šā termiņa 

beigām universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ierosina tarifu pārskatīšanu, jaunus tarifus 

nosaka saskaņā ar Pasta likuma 32.panta trešo daļu. 

5. Saskaņā ar Pasta likuma 27.1panta trešo daļu universālā pasta pakalpojuma saistības nosaka 

uz pieciem gadiem. 

6. Saskaņā ar Regulatora 2019.gada 28.augusta lēmuma Nr.140 “Par universālā pasta 

pakalpojuma saistību noteikšanu” lemjošās daļas 2.punktu universālā pasta pakalpojuma 

saistību termiņš ir noteikts līdz 2021.gada 31.decembrim. 

7. Saskaņā ar Pasta likuma 27.2panta otro daļu Regulators konkursa nolikumā nosaka 

universālā pasta pakalpojuma tarifu apstiprināšanas kārtību, uz kuru neattiecas Pasta 

likuma 32.panta trešā daļa. 

8. Pasta likuma 27.2panta trešā daļa noteic, ka Regulators nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret 

visiem konkursa dalībniekiem. Regulators nevienam konkursa dalībniekam nerada 

labvēlīgākus apstākļus. 

9. Pasta likuma 31.panta pirmā daļa paredz, ka universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes 

tīrās izmaksas kompensē saskaņā ar Pasta likuma 31.1pantā noteikto kārtību. 

10. 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. 

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

konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai (turpmāk – izsludināšanas 

lēmums). 

12. Saskaņā ar Noteikumu 3.punktu Regulators izsludināšanas lēmumā norāda šādu 

informāciju: 

12.1. konkursa priekšmetu; 

12.2. pakalpojuma kvalitātes prasības; 

12.3. nosacījumus pakalpojuma sniegšanai; 

12.4. reģistrācijas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu (turpmāk – piedāvājums) 

iesniegšanas datumu un laiku; 

12.5. derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta atvēršanai iesniegšanas 

kārtību un termiņu; 

12.6. pretendenta iesniegto dokumentu atvēršanas vietu, datumu, laiku. 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/193574#p27.2
https://likumi.lv/ta/id/193574#p32
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Regulators secina 

 

1. Lai īstenotu Pasta likuma mērķi nodrošināt universālā pasta pakalpojuma pieejamību un 

pasta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, Regulatoram jārīko konkurss, lai noteiktu 

universālā pasta pakalpojuma sniedzēju no 2022.gada 1.janvāra. 

2. Regulators, nosakot universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības, ņem vērā šādus 

apsvērumus: 

2.1. nepieciešamību nodrošināt privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošanu 

attiecībā uz Pasta likuma 27.panta pirmajā daļā noteikto lietotāju tiesību, ka tiem visā 

Latvijas Republikas teritorijā ir vienāda iespēja saņemt universālajā pasta pakalpojumā 

ietvertos pakalpojumus. Proti, ikvienam visā Latvijas Republikas teritorijā ir tiesības 

saņemt universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošos pakalpojumus, kam tiek piemērotas 

vienotas kvalitātes prasības un noteikti ekonomiski pamatoti universālā pasta 

pakalpojuma tarifi; 

2.2. Regulators vērtēja uz šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi universālā pasta pakalpojuma 

sniedzējam nosakāmās universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības un atzina tās 

par pietiekamām un samērīgām, lai efektīvi nodrošinātu universālajā pakalpojumā 

ietilpstošos pakalpojumus visā Latvijas Republikas teritorijā; 

2.3. tiek ņemts vērā samērīguma princips un vērtēts sabiedrības labums, kas tiks gūts, 

nodrošinot universālo pasta pakalpojumu. Regulatora ieskatā, universālā pasta 

pakalpojuma sniedzējam noteiktās kvalitātes prasības ir samērīgas, un ierobežojums, 

kas tiek noteikts universālā pasta pakalpojuma sniedzējam, ir samērīgs ar labumu, ko 

gūs sabiedrība, saņemot universālo pasta pakalpojumu. 

3. Lai turpinātu nodrošināt universālā pasta pakalpojuma sniegšanu un saglabātu lietotāju 

iespējas saņemt universālo pasta pakalpojumu atbilstoši Pasta likuma 27.panta pirmajā daļā 

noteiktajam attiecībā uz universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanu, universālā pasta 

pakalpojuma kvalitātes prasībām jāatbilst lietotāju vajadzībām.   

4. Regulators vērtēja abonētas preses izdevumu piegādes pakalpojuma specifiku, abonētās 

preses izdevumu veidus un to raksturu, atšķirīgos izdošanas termiņus, to izdošanas 

regularitāti un piegādes biežumu. Regulatora ieskatā, universālā pasta pakalpojuma 

sniedzējs, vienojoties ar personām, no kurām universālā pasta pakalpojuma sniedzējs 

saņem abonētos preses izdevumus piegādei adresātiem, nodrošinās abonētās preses 

izdevumu piegādes pakalpojumu efektīvākajā veidā. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir 

samērīgi un lietderīgi universālā pasta pakalpojuma sniedzējam un personām, no kurām  

universālā pasta pakalpojuma sniedzējs saņem abonētos preses izdevumus piegādei 

adresātiem, vienoties savstarpējā līgumā par abonētās preses piegādes kvalitātes prasībām. 

 

Ņemot vērā Regulatora 2019.gada 8..maija lēmumu Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta 

pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā” un pamatojoties uz Pasta likuma 2.panta 

5.punktu, 6.panta pirmo daļu, 6.panta otrās daļas 6.punktu, 27.2panta pirmo un otro daļu un 

likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu un 9.panta otro daļu, 

Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 

  

padome nolemj: 

 

1. izsludināt konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai saskaņā ar 

Regulatora 2019.gada 8.maija lēmumu “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

noteikšanai konkursa kārtībā” un ar šo lēmumu; 
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2. noteikt šādu konkursa priekšmetu – universālā pasta pakalpojuma saistību nodrošināšana no 

2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim, lai lietotājiem Latvijas Republikas 

teritorijā ir vienādas iespējas saņemt šādus pakalpojumus:  

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

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

divus kilogramus; 

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

pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus; 

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

Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus; 

2.4. abonēto preses izdevumu piegāde; 

3. noteikt universālā pasta pakalpojuma sniedzējam šādus nosacījumus, sniedzot universālo 

pasta pakalpojumu: 

3.1. prasību nodrošināt visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot pakalpojumu 

sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas 

teritorijā; 

3.2. prasību sniegt pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā. 

4. noteikt šādas universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu 

savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti) un pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu izvietojumu un skaitu: 

4.1. pasta sūtījumu, tajā skaitā abonētās preses izdevumu, piegādā vismaz vienu reizi dienā 

un vismaz piecas darba dienas nedēļā, ja tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav 

noteiktas par svētku dienām; 

4.2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietas ir atvērtas vai darbojas vismaz vienu stundu dienā 

piecas darba dienas nedēļā, ja tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas par 

svētku dienām;  

4.3. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums, pieejamība un skaits ir šāds: 

4.3.1. katrā valstspilsētā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta; ja 

valstspilsētā ir vairāk par 25 000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs 

izvieto vienu pasta pakalpojumu sniegšanas vietu uz katriem nākamajiem nepilna 

vai pilna skaita 25 000 pastāvīgo iedzīvotāju;  

4.3.2. katrā novada pilsētā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta; ja 

novada pilsētā ir vairāk par 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs 

izvieto vienu pasta pakalpojumu sniegšanas vietu uz katriem nākamajiem nepilna 

vai pilna skaita 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju;  

4.3.3. katrā novada teritoriālajā vienībā (pagastā) ir vismaz viena pasta pakalpojumu 

sniegšanas vieta; šis nosacījums neattiecas uz teritoriālajām vienībām 

(pagastiem), kuru administratīvajā teritorijā atrodas novada pilsēta.  

4.4. vēstuļu kastīšu skaits un to izvietojums ir šāds:  

4.4.1. katrā valstspilsētā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, tajā skaitā pie katras pasta 

pakalpojuma sniegšanas vietas, uz katriem 5000 pastāvīgo iedzīvotāju; 

4.4.2. katrā novada pilsētā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, tajā skaitā pie katras pasta 

pakalpojuma sniegšanas vietas; ja novada pilsētā ir vairāk par 3000 pastāvīgo 

iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs izvieto vienu vēstuļu kastīti uz katriem 

nākamajiem nepilna vai pilna skaita 3000 pastāvīgo iedzīvotāju; 
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4.4.3. katrā novada teritoriālajā vienībā (pagastā) ir vismaz viena vēstuļu kastīte; ja katrā 

novada teritoriālajā vienībā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma 

sniedzējs izvieto vienu vēstuļu kastīti uz katriem nākamajiem nepilna vai pilna 

skaita 2000 pastāvīgo iedzīvotāju;  

4.5. vēstuļu kastīti tukšo vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas darba dienas nedēļā; 

4.6. vēstuļu kastītes ir noformētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, norādot uz tām 

pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, vēstuļu kastītes identifikācijas numuru, kā arī 

vēstuļu kastītes tukšošanas nedēļas dienas un laiku; 

4.7. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu pārsūtīšanas laiks iekšzemē, 

kas neattiecas uz sūtījumiem vairumā, ir šāds: 

4.7.1. pakalpojuma sniedzējs adresātiem piegādā vismaz 90% no visiem vienkāršas 

vēstuļu korespondences sūtījumiem nākamajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu 

korespondences sūtījuma nodošanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, tajā 

skaitā ievietojot vēstuļu kastītē līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes 

laikam;  

4.7.2. pakalpojuma sniedzējs adresātiem izsniegšanai nodrošina vismaz 98% no visiem 

pasta paku sūtījumiem ceturtajā darba dienā pēc pasta pakas sūtījuma nodošanas 

izsniegšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā; 

4.7.3. pakalpojuma sniedzējs pārsūta ierakstītas vai apdrošinātas vēstuļu 

korespondences sūtījumu no nosūtīšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas līdz 

izsniegšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietai vienas darba dienas laikā;  

4.8. pakalpojuma sniedzējs informāciju par pasta pakas sūtījuma saņemšanu adresātam 

paziņo ar rakstveida vai elektronisku paziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad 

pasta pakas sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā; 

4.9. pakalpojuma sniedzējs informāciju par ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu 

korespondences sūtījuma saņemšanu adresātam paziņo ar rakstveida vai elektronisku 

paziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad vēstuļu korespondences sūtījums 

saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā; 

5. noteikt piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku: piedāvājums jānosūta līdz 2021.gada 

_______ plkst.12.00 uz elektroniskā pasta adresi: konkurss@sprk.gov.lv; 

6. noteikt derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta atvēršanai iesniegšanas 

kārtību un termiņu: izmantojot 7-zip arhivēšanas programmu ar šifrēšanas metodi AES-256. 

Ja kopējais informācijas apjoms pārsniedz 25 MB, informācijas iesniegšanai nepieciešams 

dalīt arhīvu sējumos. Nosūtot pirmo sējumu, jānorāda kopējais sējumu skaits, kā arī 

pretendents saziņai norāda vienu personu, kas ir atbildīga par tehniskajiem jautājumiem. 

Viens sējums nepārsniedz 24 MB. Pretendents ne vēlāk kā līdz 2021.gada ______ 

plkst.13.00 konkursa komisijai iesniedz derīgu elektronisko atslēgu (paroli) piedāvājuma 

atvēršanai; 

7. noteikt pretendentu iesniegto dokumentu atvēršanas vietu, datumu, laiku: konkursa 

komisijas sēde, kurā atver iesniegtos dokumentus konkursam, notiek 2021.gada _____ 

plkst.13.00 (pēc Latvijas Republikas laika) Regulatora telpās Rīgā, Ūnijas ielā 45.  

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

   

Priekšsēdētājs                                                                                        R. Irklis 

mailto:konkurss@sprk.gov.lv

