
UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSME
Par AS «Latvijas Pasts» universālā pasta 
pakalpojuma tarifu projektu

RĪGA, 2019. GADA 30.APRĪLIS



Sanāksmes dalībnieki

Regulatora pārstāvji:

• Andris Virtmanis – Elektronisko sakaru un pasta departamenta 
(ESPD) direktors

• Bruno Frīdenbergs-Ansbergs – ESPD Pasta nodaļas vadītājs

• Jana Lūsvere – ESPD Tarifu nodaļas vadītāja

Komersanta pārstāvji:

• Kristaps Kūmiņš - AS «Latvijas Pasts» valdes loceklis

• Jolanta Purva - AS «Latvijas Pasts» Finanšu un analīzes plānošanas 
departamenta direktore

Sabiedrisko pakalpojumu lietotāji



Sanāksmes mērķis

Informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu 
projektu un tā izskatīšanu.

Uzklausīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus un 
ieteikumus par tarifu projektu.



Sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi par 
tarifu projektu

Tarifu projekta izskatīšanas kārtība un informācija 
par regulēto pakalpojumu

Komersanta informācija par tarifu projektu

Sanāksmes norise
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TARIFU PROJEKTA 
IESNIEGŠANA

UZKLAUSĪŠANAS 
SANĀKSME

TARIFU PROJEKTA VĒRTĒŠANA LĪDZ

90 DIENĀM

LĒMUMA PIEŅEMŠANA LĪDZ

30 DIENĀM

PUBLICĒŠANA

10 DIENU 
LAIKĀ

SPĒKĀ STĀŠANĀS NE AGRĀK KĀ

30. DIENĀ
PĒC TARIFU PUBLICĒŠANAS LATVIJAS VĒSTNESĪ

Tarifu projekta izskatīšanas kārtība

LATVIJAS VĒSTNESĪ
REGULATORA TĪMEKĻA VIETNĒ

KOMERSANTS SNIEDZ 
IZTRŪKSTOŠO INFORMĀCIJU

ŠO LAIKU NEIESKAITA VĒRTĒŠANAS PERIODĀ



Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums
nodrošināt lietotājiem visā LR teritorijā vienādas iespējas saņemt
šādus pakalpojumus:

• Nosūtīt un saņemt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondenci <2kg

• Nosūtīt un saņemt iekšzemes un pārrobežu pasta pakas <10 kg

• Saņemt pārrobežu pasta pakas no citām ES valstīm <20kg

Regulators nosaka:
• Universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības

• Prasību nodrošināt visiem lietotājiem izmantot visus universālā pasta 
pakalpojumus par vienotu tarifu visā LR teritorijā

• Prasību sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā 
veidā

Regulators apstiprina universālā pasta pakalpojuma tarifus

Universālais pasta pakalpojums 
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• Tarifu projekts iesniegts Regulatoram 09.04.2019., publicēts oficiālajā

izdevumā «Latvijas Vēstnesis» 12.04.2019.

• Tarifu projekts paredz būtiskas tarifu struktūras izmaiņas:

• Visi pakalpojumi tiek sniegti A klasē

• Vienots tarifs tiek piemērots noteikta svara iekšzemes pasta sūtījumam
neatkarīgi no tā veida

• Ārvalstis ir iedalītas 3 tarifu grupās, saglabājas pārrobežu sūtījumu dalījums
vēstulēs un pakās

• Atsevišķa maksa tiek piemērota par sūtījumu ierakstīšanu un apdrošināšanu

• Daļai pakalpojumu tarifus plānots samazināt, daļai – palielināt

• Esošo un piedāvāto tarifu salīdzinājums publicēts Regulatora
(https://www.sprk.gov.lv/content/iesniegtie-tarifu-projekti) un AS «Latvijas
Pasts» mājaslapās (https://pasts.lv/lv/tarifu-projekts)

• Vēlamais tarifu spēkā stāšanās datums 15.07.2019.

AS «Latvijas Pasts» tarifu projekts
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https://www.sprk.gov.lv/content/iesniegtie-tarifu-projekti
https://pasts.lv/lv/tarifu-projekts


Priekšlikumu iesniegšana
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Regulatoram:
Rakstot uz oficiālo e-pasta adresi:  
sprk@sprk.gov.lv vai sūtot uz pasta adresi -
Ūnijas iela 45, Rīgā, LV-1039

Komersantam:
Rakstot uz oficiālo e-pasta adresi: 

info@pasts.lv vai sūtot vēstuli

Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", 
Mārupes novadā, LV-1000

mailto:sprk@sprk.gov.lv


Paldies!

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | Tālr. 67097200 | Fakss 67097277 | sprk@sprk.gov.lv | www.sprk.gov.lv

mailto:sprk@sprk.gov.lv
http://www.sprk.gov.lv/


Komersanta informācija par tarifa 
projektu


