
Paziņojums par tarifa projektu 

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts", vienotais reģ. Nr.40003052790, 

juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1000, 

09.04.2019. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza pasta 

pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Universālā pasta 

pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku". 

Sabiedrisko pakalpojumu veids Piedāvātais 

tarifs (bez 

PVN) Sūtījuma sadalījums Piedāvātais 

Vienkāršs pasta sūtījums A klase svarā līdz 20g 1,00 

Vienkāršs pasta sūtījums A klase svarā līdz 100g 1,10 

Vienkāršs pasta sūtījums A klase svarā līdz 500g 1,30 

Vienkāršs pasta sūtījums A klase svarā līdz 1000g 1,60 

Par katru nākamo kg * 0,65 

    

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 20g_1.grupa 1,60 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 100g_1.grupa 1,80 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 500g_1.grupa 2,40 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_Aklase_līdz 1000g_1.grupa 4,30 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_Aklase_līdz 2000g_1.grupa 7,90 

    

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 20g_2.grupa 2,50 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 100g_2.grupa 2,60 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 500g_2.grupa 3,40 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 1000g 

_2.grupa 
5,40 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 2000g 

_2.grupa 
10,10 

    

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 20g_3.grupa 3,30 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 100g_3.grupa 3,60 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 500g_3.grupa 4,80 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 1000g_3.grupa 8,40 

Pārrobežu_vienkāršs pasta sūtījums_A klase_līdz 2000g_3.grupa 16,10 

    

Pārrobežu_pasta pakas_Tarifs kopā par 1 kg - 1.grupa 19,10 

Pārrobežu_pasta pakas_Par katru nākamo kg - 1.grupa 4,50 

    



Pārrobežu_pasta pakas_Tarifs kopā par 1 kg - 2.grupa 34,10 

Pārrobežu_pasta pakas_Par katru nākamo kg - 2.grupa 17,60 

    

Pārrobežu_pasta pakas_Tarifs kopā par 1 kg - 3.grupa 59,40 

Pārrobežu_pasta pakas_Par katru nākamo kg - 3.grupa 44,60 

    

Ierakstīšana ** 1,00 

Ierakstīšana Mans Pasts ** 0,65 

Apdrošināšana *** 1,20 

Apdrošināšana Mans Pasts *** 0,85 

Salīdzinājums ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem ir pieejams valsts akciju sabiedrības 

"Latvijas Pasts" mājas lapā: https://pasts.lv/lv/tarifu-projekts. 

Piedāvātie tarifi stājas spēkā likumā "Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 

noteiktajā kārtībā. VAS "Latvijas Pasts" vēlamais piedāvāto tarifu spēkā stāšanās 

termiņš ir 2019.gada 15.jūlijs. 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar minimālās darba samaksas palielinājumu 

2018.gadā, veiktajām investīcijām 2018.gadā (jaunas kases sistēmas saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām, autotransporta efektivizācijas pasākumi), plānotajām 

investīcijām (sūtījumu apstrādes automatizācija, jauni sūtījumu izsniegšanas kanāli) un 

ar plānoto sūtījumu skaita samazināšanos. 

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, fakss 67608310, elektroniskā pasta adrese: info@pasts.lv, kā arī 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, 

elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma 

publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

(*) maksa par katru nākamo kg iekšzemes vienkāršam pasta sūtījumam ir 0,65 EUR. 

Salīdzinājumam (gan ieksžemes, gan pārrobežu sūtījumiem) apēķinātais tarifs = maksa 

par vienkāršu sūtījumu iepriekšēja svara kategorija + maksa par nākamo kg) 

(**) maksa par ierakstīšanu ir 1,00 EUR vai 0,65 EUR, ja sūtījums ir noformēts sistēmā 

Mans Pasts. 

(***) maksa par apdrošināšanu ir 1,20 EUR vai 0,85 EUR, ja sūtījums ir noformēts 

sistēmā Mans Pasts. Papildus jāaprēķina 2% no apdrošināšanas summas. 
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