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Par universālā pasta pakalpojuma saistībām 

 

Saskaņā ar Pasta likuma 6.panta pirmo daļu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija (turpmāk – Komisija) atbilstoši Pasta likumā un likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” noteiktajai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos 

aktus, kas ir saistoši konkrētiem pasta komersantiem un lietotājiem, 

 

Komisija konstatē: 

 

1. Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta pirmo daļu, lai Latvijas Republikas teritorijā nodrošinātu 

universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, Komisija pasta komersantam nosaka universālā 

pasta pakalpojuma saistības.  

2. Saskaņā ar Komisijas 2010.gada 10.februāra lēmumu Nr.47 „Par universālā pasta 

pakalpojuma saistībām” (turpmāk – Lēmums Nr.47) un 2012.gada 12.decembra lēmuma 

Nr.289 „Par universālā pasta pakalpojuma saistībām” (turpmāk – Lēmums Nr.289) valsts 

akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts” vienotais reģistrācijas  numurs: 40003052790, juridiskā 

adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000 (turpmāk – AS „Latvijas 

Pasts”), ir noteikts pienākums sniegt universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas 

teritorijā līdz 2013.gada 31.decembrim. 

3. Saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 11.punktu pēc šo pārejas noteikumu 10.punktā  

minētā termiņa Komisija nerīko šā likuma 27.panta trešajā daļā minēto konkursu un pagarina 

universālā pasta pakalpojuma saistības uz diviem gadiem no 2013.gada 1.janvāra tam pasta 

komersantam, kuram ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu līdz 

2012.gada 31.decembrim. 

4. Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta pirmās daļas redakciju, kas stājas spēkā 2014.gada 

1.janvārī, universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka lietotājiem 

visā Latvijas Republikas teritorijā ir vienādas iespējas saņemt šādus universālajā pasta 

pakalpojumā ietvertos pakalpojumus:  

4.1. tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 

apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 

divus kilogramus; 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=193574#p27


4.2. tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 

pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus; 

4.3. tādu pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kurus saņem no citām 

Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus; 

4.4. abonēto preses izdevumu piegāde. 

5.  Saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 12.punktu līdz 2014.gada 31.decembrim uz 

abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem neattiecina universālā pasta pakalpojuma 

saistības. Līdz 2014.gada 31.decembrim abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus 

visā Latvijas Republikas teritorijā sniedz pasta komersants, kuram līdz 2012.gada 

31.decembrim ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu, un šim pasta 

komersantam no valsts budžeta kompensē zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses 

izdevumu piegādes pakalpojumus laikposmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 

31.decembrim (vienreizēja maksa par iepriekšējo gadu), ievērojot nosacījumu, ka netiek 

kompensēti abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifu atlaižu dēļ negūtie ienākumi.   

6. Pasta likuma 27.1panta pirmās daļas redakcija, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, nosaka, 

ka pasta komersantam, kurš šajā likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts par universālā pasta 

pakalpojuma sniedzēju, Komisija nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, kuras 

paredz skaidri formulētas, nediskriminējošas un proporcionālas prasības. Lai stimulētu 

efektīvu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, universālā pasta pakalpojuma saistības 

paredz vismaz šādus nosacījumus: 

6.1. kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un 

piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti); 

6.2. kvalitātes prasības attiecībā uz pasta pakalpojuma sniegšanas vietu un pasta tīkla 

piekļuves punktu izvietojumu un skaitu; 

6.3. prasības nodrošināt visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālā 

pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā 

Latvijas republikas teritorijā; 

6.4. prasības sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgā veidā.  

7. Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumi Nr.537 „Noteikumi par prasībām 

ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai” nosaka prasības ierakstīto un 

apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai.  

8. Uz šā jautājuma izskatīšanu Komisijas padomes sēdē tika uzaicināts AS „Latvijas Pasts” 

pārstāvis, kurš piekrita pieņemamajam lēmumam.  

  

 Komisija secina: 

 

1. Ievērojot Pasta likuma 2.panta 5.punktā noteikto Pasta likuma mērķi nodrošināt universālā 

pasta pakalpojuma pieejamību, saskaņā ar Pasta likuma 27.panta pirmajā un otrajā daļā, Pasta 

likuma pārejas noteikumu 11.punktā noteikto tiesisko regulējumu, lai Latvijas Republikas 

teritorijā nodrošinātu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, Komisijai ir jāpagarina 

universālā pasta pakalpojuma saistību termiņš uz vienu gadu – līdz 2014.gada 31.decembrim.  

2. Pamatojoties uz Pasta likuma pārejas noteikumu 11.punktu un saskaņā ar Komisijas Lēmumu 

Nr.47 un Lēmumu Nr.289  Komisijai ir jāpagarina universālā pasta pakalpojuma saistību 

termiņš uz vienu gadu – līdz 2014.gada 31.decembrim - AS „Latvijas Pasts”, kas universālo 



pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā nodrošina līdz 2013.gada 

31.decembrim.  

3. Komisijai, nosakot universālajā pasta pakalpojuma apjomu un saistības no 2014.gada 

1.janvāra, ir jāņem vērā Pasta likuma pārejas noteikuma 12. un 14.punkts un Pasta likuma 

27.panta pirmās daļas un 271.panta pirmās daļas redakcijā, kas stājas spēkā 2014.gada 

1.janvārī, noteiktie universālajā pasta pakalpojumā ietvertie pakalpojumi. Līdz ar to Komisija 

atceļ Lēmuma Nr.47 lemjošās daļas 2. un 3.punktu un nosaka, ka AS „Latvijas Pasts” ir 

pienākums nodrošināt, ka lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā ir vienādas iespējas 

saņemt šādus universālajā pasta pakalpojumā ietvertos pakalpojumus: tādu iekšzemes un 

pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšana, 

šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus, tādu iekšzemes 

un pārrobežu pastu paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un 

piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus, tādu pārrobežu pastu paku (tajā skaitā 

apdrošinātu) piegāde, kurus saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars 

nepārsniedz 20 kilogramus. 

4. Ņemot vērā Pasta likuma pārejas noteikumu 12.punktā noteikto tiesisko regulējumu, 

Komisija, nosakot AS „Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma saistības līdz 2014.gada 

31.decembrim, neattiecina tās uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem. 

5. Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumi Nr.537 „Noteikumi par prasībām 

ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai” nosaka prasības ierakstīto un 

apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai, bet nenosaka termiņu, kādā adresātam paziņo vai 

izsniedz pasta sūtījumu. Līdz ar to Komisijai ir jāatceļ Lēmuma Nr.289 lemjošās daļas 5. un 

6.punkts daļā par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanu, jo šāds 

regulējums ir noteikts iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos. Ņemot vērā, ka 

Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 „Noteikumi par prasībām 

ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai” nav noteikts termiņš, kādā adresātam 

paziņo vai izsniedz pasta sūtījumu, Komisija saglabā universālā pasta pakalpojuma saistības, 

kas nosaka termiņus adresāta informēšanai un ierakstītu vai apdrošinātu vēstuļu 

korespondences sūtījumu izsniegšanai.  

6. Komisija, pieņemot lēmumu, vadās no privātpersonu, šajā gadījumā lietotāju, tiesību 

ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem 

administratīvā procesa principiem, tai skaitā - samērīguma principu. 

 

Lai turpinātu Lēmumā Nr.47 un Lēmumā Nr.289 noteikto universālā pasta pakalpojuma 

sniegšanas nodrošināšanu atbilstoši Pasta likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam,  

pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta otro daļu,  

Pasta likuma 6.panta pirmo daļu, 27.pantu, 271.panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 11., 12. un 

14. punktu, Administratīvā procesa likuma 5.pantu, 7.pantu, 13.pantu, 55.panta 2.punktu, 

57.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmo daļu, 

 

padome nolemj: 

 

1. Atcelt no 2014.gada 1.janvāra Komisijas 2012.gada 12.decembra lēmuma Nr.289 „Par 

universālā pasta pakalpojuma saistībām” lemjošās daļas 2. un 4.punktu daļā par termiņu „līdz 

2013.gada 31.decembrim”. 

2. Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim AS „Latvijas Pasts” 

pienākumu turpināt pildīt Komisijas 2010.gada 10.februāra lēmuma Nr.47 „Par universālā 

pasta pakalpojuma saistībām” lemjošās daļas 5.1.- 5.6., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.4. apakšpunktā, 6. 



un 7.punktā un Komisijas 2012.gada 12.decembra lēmuma N.289 „Par universālā pasta 

pakalpojuma saistībām” lemjošās daļas  4.punktā noteiktās universāla pasta pakalpojuma 

saistības. 

3. Atcelt no 2014.gada 1.janvāra Komisijas 2010.gada 10.februāra lēmuma Nr.47 „Par 

universālā pasta pakalpojuma saistībām” lemjošās daļas 2. un 3.punktu. 

4. Atcelt no 2014.gada 1.janvāra Komisijas 2012.gada 12.decembra lēmuma Nr.289 „Par 

universālā pasta pakalpojuma saistībām” lemjošās daļas 5. un 6.punktu. 

5. Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim AS „Latvijas Pasts” 

pienākumu nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā 

ierakstītu un apdrošinātu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars 

nepārsniedz divus kilogramus. 

6. Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim AS „Latvijas Pasts” 

pienākumu nodrošināt iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu) 

savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus. 

7. Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim AS „Latvijas Pasts” 

pienākumu nodrošināt pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegādi, kuras saņem no 

citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus. 

8. Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim AS „Latvijas Pasts” 

pienākumu nodrošināt, ka AS „Latvijas Pasts” informāciju par pasta pakas sūtījuma 

saņemšanu adresātam paziņo ar rakstveida vai elektronisku informatīvo paziņojumu ne vēlāk 

kā nākamajā darba dienā, kad pasta pakas sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietā.  

9. Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim AS „Latvijas Pasts” 

pienākumu nodrošināt, ka AS „Latvijas Pasts” ierakstītu vai apdrošinātu vēstuļu 

korespondences sūtījumu izsniedz adresātam adresē, kas norādīta uz ierakstīta vai 

apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma, pret parakstu tajā pašā dienā, kad ierakstīts vai 

apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas 

vietā. Adresāta prombūtnes gadījumā AS „Latvijas Pasts” adresāta pastkastītē ievieto 

informatīvu paziņojumu vai paziņo elektroniski par ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu 

korespondences sūtījuma saņemšanu vēstuļu korespondences sūtījuma piegādes dienā.  

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no 

dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo 

aktu. 

    

 

Priekšsēdētājs                                                  V.Lokenbahs 

 

 

 

 

 

 


