
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksmes par VAS 

“Latvijas Pasts” iesniegto universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifu projektu 

PROTOKOLS Nr. 6. 

Sanāksme notiek 2019.gada 30.aprīlī pl.10:00 SPRK semināru zālē 

Sanāksmi vada: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Sanāksmē piedalās: 

- V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

- V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

- V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

- V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

- V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

- V. Uzvārds, SIA “Posttech” pārstāvis 

- V. Uzvārds, SIA “Posttech” pārstāvis 

- V. Uzvārds, pakalpojumu lietotājs 

- V. Uzvārds, SM Sakaru departamenta pārstāvis 

- V. Uzvārds, SM Sakaru departamenta pārstāviss 

Uzaicinātie: 

- V. Uzvārds, VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis 

- V. Uzvārds, VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis 

- V. Uzvārds, VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis 

Sanāksmi protokolē: 

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Izskatītie jautājumi: 

1. Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

2. VAS “Latvijas Pasts” prezentāciju par tarifu projekta apstiprināšanas nepieciešamību un 

iesniegtā tarifu projekta pamatojums. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi – atbildes un priekšlikumi. 

1.Prezentācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 

Regulatora pārstāvis, izmantojot prezentācijas (pielikums Nr.1 uz 10 lpp.) materiālus, 

iepazīstina klātesošos ar Regulatora uzklausīšanas sanāksmju norises kartību un informē par 

tarifu projekta izvērtēšanas gaitu, izskatīšanas termiņiem, un pamatnostādnēm. 
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2. VAS “Latvijas Pasts” prezentāciju par tarifu projekta apstiprināšanas nepieciešamību 

un iesniegtā tarifu projekta pamatojums. 

Vārds tiek dots VAS Latvijas pasts pilnvarotam pārstāvim. 

VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis, ar prezentācijas (pielikums Nr2. uz 14 lpp.) palīdzību 

iepazīstina ar tarifa projektu. Tarifi nav mainīti jau 10 gadus. Šai laikā auguši izdevumi, mainās 

ekonomiskie rādītāji, mainījies tirgus, mainījies pieprasījums, samazinās iedzīvotāju skaits, 

mainās interneta lietošanas paradumi. Vidēji iedzīvotājs nosūta 5 vēstules gadā. Latvijas pastā 

mazāks algu pieaugums kā vidēji valstī un strādājošo skaita kritums. 

Tarifu projektam vienkāršāka struktūra. Atteikšanās no sadalījuma vēstules, sīkpakas u.t.t. bet 

tikai sūtījums ar noteiktu svaru, jo tas nosaka pamata izmaksas un papildus pakalpojumi,  kas pēc 

sūtītāja izvēles ir vai nav vajadzīgi. Pamatā sūtījumi ar 4 svaru kategorijām un tālāk maksa par 

papildus kilogramu. Papildus izvēles sūtījuma ierakstīšana  izsekošanai un apdrošināšana. 

Iespējas sūtījuma ierakstīšanu un marķēšanu veikt ar lietotnes “Mans pasts” palīdzību tādā veidā 

samazinot sūtīšanas izmaksas. 

Starptautisko sūtījumu tarifu struktūra līdzīga. Valstis sadalītas trīs zonās pēc faktiskajām 

sūtīšanas izmaksām nevis attālumiem vai kontinentiem. Tāpat papildus sūtījuma ierakstīšanas un 

apdrošināšanas iespējas. 

VAS “Latvijas Pasts” vēlas, lai tarifi stātos spēkā 31. jūlijā. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi - atbildes un priekšlikumi 

SIA “Posttech” pārstāvis: Kādi ir dati par sūtītājiem fiziskas – juridiskas personas? 

VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis: Dati nav īpaši analizēti, apmēram 20% un 80%, pie tam mazo 

komersantu sūtījumi ir starp fizisko personu sūtījumiem, jo nav īpaša līguma. 

SIA “Posttech” pārstāvis: Kādas atlaides marķējamo mašīnu lietotājiem, jo ar marķēšanu  jau 

izdarīts daļa darba? 

VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis: Šobrīd atlaides nav paredzētas. Te jārunā ne tikai par 

marķēšanu, bet arī citiem darbiem, ko var veikt sūtītājs pats - sūtījumu piegāde, daļēja šķirošana, 

sūtījuma apjoma atlaides. Ir īpašie tarifi juridiskām personām, ko Regulators neapstiprina. 

Marķēšanas iespējas un funkcijas uzlabojas un ļauj neizmantot markas, automātiski šķirot un 

neveikt vairākkārtēju zīmogošanu dažādos etapos. 

SIA “Posttech” pārstāvis: Kā ar trauslu preču sūtīšanu? 

VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis: Sūtījums jāmarķē ar attiecīgu apzīmējumu. Pa Latviju nekas 

nemainās, bet starptautiskiem sūtījumiem (ar aviotransportu) ir vairāk ierobežojumi, tāpat kā 

šķidrumiem, baterijām un citām īpašām precēm. 

Pakalpojumu lietotājs: Milzīgs cenu pieaugums, izslēgta sūtījumu kategorija no 20 līdz 50 

gramiem. Kāpēc tik ļoti atšķiras tarifi uz dažādām ES valstīm? 

VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis: Vēstuļu skaits kategorijā līdz 50 gramiem ir mazs, tādēļ 

kategorijas ir līdz 20 gramiem un līdz 100 gramiem. Faktiskās izmaksas sūtīšanai dažādās valstīs 

būtiski atšķiras. 

SM Sakaru departamenta pārstāvis: Ja sūtījumi netiek dalīti kategorijās vēstules, pakas u.t.t. 

kā tiks veiktas atskaites par to skaitu? 

VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis: Šis dalījums tiek norādīts sūtījuma svītrkodā un būs pieejams, 

bet tas neietekmēs tarifu. 

Regulatora pārstāvis: Kad un kāpēc sūtījumiem parādās “tilpuma komponente”? 

VAS “Latvijas Pasts” pārstāvis: Lielgabarīta precēm un iepakojumam, kas pārsniedz ierastos 

izmērus un kas izmēru dēļ jāsūta ar cita veida transportu nevis regulāro aviotransportu. 

Salīdzinājums ar “pakomātu”, kur kritērijs ir, vai sūtījumu var ievietot pieejamā nodalījumā. 
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4. Saņemti priekšlikumi un ieteikumi 

Saglabāt sūtījumu kategoriju no 20 līdz 50 gramiem un ES valstīm vienādus zemākus tarifus. 

Regulatora pārstāvis pateicas klātesošajiem  par atsaucību un slēdz sanāksmi plkst.10:59 

2019.gada 30.aprīlī 

Sanāksmes vadītāja /paraksts/ Regulatora pārstāvis 

Sanāksmi protokolēja /paraksts/ Regulatora pārstāvis 


