
 
 

 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes 

2020.gada 29.oktobra sēdē 

(prot. Nr.45, 1.p) 

Ziņojums par 2019.gada universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes 

tīrajām izmaksām  

Šo ziņojumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) publicē 

saskaņā ar Pasta likuma 30.panta sesto daļu un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta 

pirmās daļas 8.punktā un 13.panta otrajā daļā doto uzdevumu. 

Lai Latvijas Republikas teritorijā nodrošinātu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, Regulators 

pasta komersantam nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības. Ar Regulatora 2010.gada 10.februāra 

lēmumu Nr.47 „Par universālā pasta pakalpojuma saistībām”, 2012.gada 12.decembra lēmumu Nr.289 „Par 

universālā pasta pakalpojuma saistībām”, 2013.gada 27.novembra lēmumu Nr.228 „Par universālā pasta 

pakalpojuma saistībām” un 2014.gada 4.novembra lēmumu Nr.282 „Par universālā pasta pakalpojuma 

saistībām” (turpmāk – Lēmumi) valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts” (turpmāk – AS „Latvijas Pasts”) 

tika noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības.  

2019.gadā universālā pasta pakalpojuma saistības ietvēra iekšzemes un pārrobežu vēstuļu 

korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un 

piegādi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus, iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā 

apdrošinātu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus, un 

pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegādi, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm 

un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus. AS „Latvijas Pasts” noteiktās universālā pasta pakalpojuma 

saistības jānodrošina atbilstoši Regulatora Lēmumos noteiktajām universālā pasta pakalpojuma kvalitātes 

prasībām. 

Regulators 2020.gada 4.septembrī saņēma AS „Latvijas Pasts” 2020.gada 1.septembra iesniegumu 

Nr.01-10.2/256 „Par VAS „Latvijas Pasts” 2019.gada tīro izmaksu ziņojumu” un 2020.gada 21.oktobra 

vēstuli Nr.01-10.2/299 “Par VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada tīro izmaksu ziņojumu” (turpmāk – 

Ziņojums). 

AS „Latvijas Pasts” Ziņojums nav sagatavots un iesniegts Regulatoram atbilstoši Pasta likumā un 

Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumā Nr.1/29 „Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro 

izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika” (turpmāk – Metodika) noteiktajā kārtībā. Universālā 

pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķinam pievienots akciju sabiedrības „KPMG Baltics” 

neatkarīgu revidentu ierobežota apliecinājuma uzdevuma ziņojums par universālā pasta pakalpojuma 

saistību izpildes tīro izmaksu aprēķinu.  

 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto informāciju AS „Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma 

saistību izpilde 2019.gadā ir radījusi zaudējumus. Regulators,  ņemot vērā, ka AS “Latvijas Pasts” 

universālā pasta pakalpojuma tīro izmaksu aprēķins nav atbilstošs Pasta likumā un Metodikā noteiktajam, 

atsaka apstiprināt AS „Latvijas Pasts” aprēķināto 2019.gada tīro izmaksu apmēru.                                    

Priekšsēdētājs                                                                                               R. Irklis  
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