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Abonēto preses izdevumu piegāde par kilogramu

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Paziņojums par tarifa projektu

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts", vienotais reģ. Nr.40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga”, Mārupes novads, LV-1000, 

15.04.2020. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza abonēto preses izdevumu

piegādes pakalpojuma tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku".

Piedāvātie tarifi stājas spēkā ar 2021.gada 01.janvāri.

Līdz 2020.gada 31.decebrim saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām" (turpmāk - MK 

noteikumi), ir noteiktas cenas, kādas maksā preses izdevēji universālā pasta pakalpojuma sniedzējam par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem. Zaudējumus, kas radušies, sniedzot 

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus, veido stapība starp abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu faktiskajām izmaksām un MK noteikumu noteiktajām cenām, un šo starpību 

universālā pasta pakalpojuma sniedzējam kompensē, pamatojoties uz Pasta likumā noteikto regulējumu. Apstiprināt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma tarifus nepieciešams, jo esošais 

regulējums ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, un sākot no 2021.gada abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojums ir universālā pasta pakalpojuma sastāvdaļa bez papildus īpaša regulējuma. 

Līdz ar to saskaņā ar Pasta likuma 32.panta trešo daļu un likuma “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmo daļu abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma vienotus tarifus 

visā Latvijas Republikā (saskaņā ar Pasta likuma 27.
1
 panta pirmo daļu) ir jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var 

Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga”, Mārupes novadā 2020.gada 24.aprīlī no plkst. 10:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" Finanšu un analīzes plānošanas 

departamenta direktori Jolantu Purvu (tālr. 67608533, elektroniskā pasta adrese: jolanta.purva@pasts.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts", Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga”, Mārupes novadā, LV-1000, faksa 

Nr.67608310, elektroniskā pasta adrese: info@pasts.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 

dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”.                             
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