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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu 
viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) izstrādāto 
lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 
8.maija lēmumā Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai 
konkursa kārtībā””  (turpmāk – Grozījumu projekts). 

Satiksmes ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi Pasta likumā” 
(Nr.1013/Lp13) (turpmāk – Likumprojekts), kas paredz precizēt abonēto preses izdevumu 
piegādes pakalpojuma aprakstu, kas nepieciešams, lai noteiktu šī pakalpojuma kvalitātes 
prasības un tarifu. Likumprojekta spēkā stāšanās paredzēta 2021.gada 30.aprīlī. 

Regulators vērš uzmanību, ka Grozījumu projekta izstrādē ir ņemta vērā Likumprojekta 
aktuālā redakcija, kas Likumprojekta pieņemšanas gaitā var mainīties. 

Pamatojoties uz Pasta likuma 27.2panta pirmo un otro daļu, Regulators 2019.gada 
8.maijā pieņēma lēmumu Nr.1/8 “Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 
noteikšanai konkursa kārtībā” (turpmāk – Noteikumi), kurā ir noteikta kārtība, kādā Regulators 
rīko konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai un apstiprina universālā 
pasta pakalpojuma tarifus. 

Regulatoram 2021.gadā ir jārīko konkurss, lai noteiktu universālā pasta pakalpojuma 
sniedzēju, kas pildīs universālā pasta pakalpojuma saistības no 2022.gada 1.janvāra.  

Grozījumu projektā paredzēts ieviest Likumprojektā veiktos grozījumus Pasta likumā 
attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma aprakstu.  

Plānots, ka Grozījumu projekts stāsies spēkā 2021.gada maijā. 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu Regulators lūdz iesniegt 
rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2021.gada 
29.aprīlim.  

Regulatora sagatavotais Grozījumu 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 vietas1. 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 teritorijā2. 

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 Pasta likuma 1.panta 37.punkts 
2 Pasta likuma 1.panta 37.1punkts 
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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 paredz vienādot terminus ar Likumprojektā  lietotajiem, kas precizē 
abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma aprakstu. Izrietoši, izmaiņas paredzētas 
Noteikumu 13.5.apakšpunktā, kas precizē pakalpojuma nosaukumu, un Noteikumu 45., 46., 
47.punktā un 5.pielikumā, aizstājot vārdus “abonētās preses izdevumu piegāde” ar vārdiem 
“abonēto preses izdevumu pakalpojumi” attiecīgajā locījumā.  

Ja Likumprojekta redakcija tā pieņemšanas gaitā tiks mainīta, Regulators attiecīgi 
precizēs Grozījumu projektu. 

2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Grozījumu projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

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

Grozījumu projektā ietvertais regulējums 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 noteiks, kādus universālā 
pasta pakalpojumus saņems lietotājs.  

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis 
 
 

I. Birziņš 

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

Konsultāciju dokumentam par grozījumiem 

 noteikumos universālā pasta pakalpojuma  

sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā 

 

 
 

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.; 2021, 16.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 13.5.apakšpunktā vārdus “abonētās preses izdevumu piegāde” ar vārdiem 

“abonētie preses izdevumi”; 

1.2. aizstāt 45., 46., 47.punktā un 5.pielikumā vārdus “abonētās preses izdevumu 

piegāde” ar vārdiem “abonēto preses izdevumu pakalpojumi” attiecīgajā locījumā. 

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

Vēstnesis”. 

 

 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 

 

 


