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Izmantoto saīsinājumu skaidrojums  

 
CSP Centrālā statistikas pārvalde 
ECORYS Konsultantfirma ECORYS Nederland BV 
EK Eiropas Komisija 
EM Ekonomikas ministrija 
ES Eiropas Savienība 
FM Finanšu ministrija 
IKP Iekšzemes kopprodukts 
IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas 
Latvijas Pasts Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” 
LR Latvijas Republika 
LIAS Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija 
MK Ministru kabinets 
NVO Nevalstiskās organizācijas 
Pamatnostādnes Politikas plānošanas dokuments „ Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-

2017.gadam” 
Pasta direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 15.decembra Direktīva 

97/67/EK par kopējiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā 
tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai1 

PTAC Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
PVN Pievienotās vērtības nodoklis 
PVN direktīva Eiropas Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīva 2006/112/EK par 

kopējo pievienotās vērtības nodokĜa sistēmu2  
SM Satiksmes ministrija 
SPRK Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
RAPLM Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
Trešā pasta 
direktīva 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra Direktīva 
2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta 
pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi3 

UP Universālais pasta pakalpojums 
UPU Pasaules Pasta savienība 
 

                                                 
1 OV L 015, 21.01.1998.  
2 OV L 347, 11.12.2006. 
3 OV L 52, 27.02.2008.  



 

Pasta_pamatnost.doc;  Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam (informatīvā daĜa) 

4 

 
Ievads 

 
Pasta nozares attīstības politikas mērėi, rīcības virzieni un uzdevumi tika noteikti ar 

2005.gada 2.aprīĜa MK rīkojumu Nr.264 apstiprinātajās Latvijas Republikas pasta nozares 
pamatnostādnēs 2005. - 2009.gadam un ar 2006.gada 18.janvāra MK rīkojumu Nr.24 
apstiprinātajā Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādĦu 2006. - 2009.gadam 
īstenošanas programmā. 2009.gadā šo dokumentu darbības termiĦš ir beidzies, tādēĜ ir 
nepieciešams noteikt pasta politiku nākamajam periodam.  

Objektīvu iemeslu dēĜ izvirzītie mērėi un noteiktie pasākumi iepriekšējā periodā nav 
īstenoti pilnā apmērā. Nav pieĦemta koncepcija par vienoto UP modeli, kas aptver vairākas 
sabiedrisko pakalpojumu nozares, attiecīgi nav pieĦemts tiesību akts par UP finansēšanas 
mehānismu. Ir mainījies ES tiesiskais regulējums attiecībā uz pasta tirgus pilnīgu atvēršanu.  

Aktualizējot prioritātes un nospraustos mērėus, Satiksmes ministrija ir izstrādājusi 
pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam.  

Pamatnostādnēs formulēti pasta politikas mērėi, politikas pamatprincipi, risināmās 
problēmas, sasniedzamie politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji, kā arī rīcības virzieni 
politikas mērėu sasniegšanai. Pamatnostādnes ir vidēja termiĦa politikas plānošanas 
dokuments, kas nosaka valsts politiku pasta nozares attīstībai turpmākajiem septiĦiem 
gadiem, izveidojot stabilu vidi konkurētspējīgiem pakalpojumiem pilnīgi atvērta pasta 
pakalpojumu tirgus apstākĜos.  

 
1. Situācijas raksturojums pasta nozarē 

  
1.1. Normatīvā vide 

 
Pasta nozares politika Latvijā tiek realizēta ES iekšējā tirgus politikas ietvaros. Pasta 

pakalpojumiem, kā svarīgam komunikācijas un informācijas apmaiĦas līdzeklim, ir būtiska 
nozīme, īstenojot ES sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas mērėus. Pasta tīkliem ir 
būtiska teritoriālā un sociālā dimensija, kas nodrošina vispārēju piekĜuvi nozīmīgiem 
vietējiem pakalpojumiem4.  

ES tiesiskais regulējums attiecībā uz pasta pakalpojumiem ir noteikts Pasta direktīvā 
un Trešajā pasta direktīvā, ar kuru groza Pasta direktīvu. Trešā pasta direktīva nosaka tiesisku 
pamatu pasta pakalpojumu iekšējā tirgus izveidei, nosakot termiĦu, kādā jāveic pasta tirgus 
atvēršana pilnībā: līdz 2010.gada 31.decembrim lielākajā daĜā dalībvalstu (faktiski, 95% no 
ES pasta tirgus apjoma ziĦā) un līdz 2012.gada 31.decembrim 11 dalībvalstīs (tai skaitā 
Latvijā).  

Izpildot saistības pret ES, veikti Trešās pasta direktīvas transponēšanas pasākumi. 
2009.gada 6.jūnijā ir pieĦemts Pasta likums. 

Lai nodrošinātu pilnīgu Trešās pasta direktīvas prasību izpildi, ir pieĦemta virkne citu 
pasta nozari regulējošo normatīvo aktu: 

- 09.03.2010. MK noteikumi Nr.227 „Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants 
izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai 
iztrūkumu”; 

- 27.04.2010. MK noteikumi Nr.392 „Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja 
adrese norādāma uz pasta sūtījuma”; 

- 12.05.2010. MK noteikumi Nr. 431 „Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas 
Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus”; 

                                                 
4 Trešās pasta direktīvas preambulas 5.punkts 
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- 01.06.2010. MK noteikumi Nr.493 „Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta 
sūtījumus, izĦem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai 
dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem”; 

- 27.07.2010. MK noteikumi Nr.688 „Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants 
nodrošina pasta norēėinu sistēmas izmantošanu”; 

- 27.07.2010. MK noteikumi Nr.687 „Marėēšanas mašīnu reăistrēšanas un 
izmantošanas kārtība”; 
 - 03.08.2010. MK noteikumi Nr.710 „Noteikumi par Latvijas Republikas pastmarku 
un citu pasta apmaksas zīmju izgatavošanas un apgrozības kārtību un rīcību ar sūtījumiem, 
kuriem ir nederīgas vai viltotas pasta apmaksas zīmes”; 
 - 17.08.2010. MK noteikumi Nr.782 „Kārtība, kādā izvieto un noformē pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietas, pasta tīkla piekĜuves punktus, pastkastīšu punktus un 
pastkastītes”. 

Atbilstoši Pasta likumā noteiktajām prasībām SPRK padome ir pieĦēmusi šādus 
tiesību aktus: 

- Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma sarakstu (17.09.2009. lēmums Nr.1/3); 
- Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēėināšanas metodika (17.09.2009. lēmums 

Nr.1/4); 
- Noteikumi par pasta komersanta reăistrēšanu (25.11.2009. lēmums Nr.1/7); 
- Vispārējās atĜaujas noteikumi pasta nozarē (07.12.2009. lēmums Nr.1/10); 
- Noteikumi par vispārējās atĜaujas noteikumu pārkāpumiem pasta nozarē (07.12.2009. 

lēmums Nr.1/9); 
- Par pārstāvību attiecībās ar citu valstu noteiktiem pasta operatoriem (07.12.2009. 

lēmums Nr.408); 
- Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo 

informāciju (11.11.2009. lēmums Nr.1/5); 
- Par universālā pasta pakalpojuma saistībām (10.02.2010. lēmums Nr.47); 
- Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” tiešā pasta sūtījumu un liela apjoma 

pasta sūtījumu tarifiem (31.03.2010. lēmums Nr.119); 
- Noteikumi par pasta tarifu atlaidēm (24.03.2010. lēmums Nr.1/4); 
- Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” pārrobežu pasta paku sūtījumu tarifiem 

(16.06.2010. lēmums Nr.282). 
 LR ir UPU dalībvalsts, un tai ir saistoši UPU normatīvie dokumenti, kuri 2008.gadā ir 
ratificēti ar likumu „Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 
5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas 
Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu 
un 2004.gada 5.okrobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem”.  

LR saistošie Pasaules Pasta konvencijas reglamenti (VēstuĜu korespondences 
reglaments5, Pasta paku reglaments6 un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem 
reglaments7) vēl nav ratificēti, jo turpinās šo dokumentu tulkošana. 
  
 
 
 

                                                 
5 Letter Post Regulations;  
6 Parcel Post Regulations;  
7 Regulations of the Postal Payment Services Agreement;  
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1.2. Situācijas raksturojums Latvijas pasta nozarē8 
 

Pasta pakalpojumu tirgū tiek sniegti tradicionālie pasta pakalpojumi, eksprespasta 
pakalpojumi, kurjerpasta pakalpojumi un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.   

SPRK datu bāzē 2009.gada beigās uzskaitīti 53 pasta komersanti. 2009.gadā SPRK 
reăistrēja 9 pasta komersantus, bet 6 pasta komersantus izslēdza no pasta komersantu reăistra. 

SaskaĦā ar SPRK 2004.gada 1.maijā izsniegto un 2008.gada 9.aprīlī grozīto 
individuālo licenci Nr.P10042/2 universālo pasta pakalpojumu sniedz Latvijas Pasts, kurā 
visas kapitāla daĜas pieder valstij. Līdz 2009.gada 3.jūlijam saskaĦā ar spēku zaudējušo 
1994.gada 12.maija Pasta likumu jebkuram pasta komersantam bija tiesības pieprasīt 
individuālo licenci UP sniegšanai, tomēr interese no pasta pakalpojumu sniedzējiem netika 
izrādīta.  

Lai Latvijā nodrošinātu UP, ar SPRK padomes 2010.gada 10.februāra lēmumu Nr. 47 
Latvijas Pastam ir noteiktas UP saistības kā vienīgajam pasta komersantam, kuram līdz jaunā 
Pasta likuma spēkā stāšanās brīdim bija izsniegta individuālā licence UP sniegšanai. UP 
sarakstā ir iekĜauti tradicionālie pasta pakalpojumi. Galvenie priekšnoteikumi UP saistību 
izpildē ir UP sarakstā ietilpstošo pasta pakalpojumu nodrošināšana, t.i. tādu iekšzemes un 
pārrobežu pasta sūtījumu savākšana, šėirošana, pārvadāšana un piegāde, kas ietver vēstuĜu 
korespondences sūtījumus (tajā skaitā ierakstītus un apdrošinātus sūtījumus), kuru svars 
nepārsniedz divus kilogramus un pasta paku sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divdesmit 
kilogramus. 

Izpildot UP saistības, jānodrošina pakalpojumu kvalitātes atbilstība noteiktajām 
prasībām attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanas, pārsūtīšanas un piegādes biežumu, ātrumu 
un regularitāti, kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekĜuves punktu blīvumu un skaitu, 
kā arī iespēja izmantot UP sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā 
Latvijas Republikas teritorijā. 

Tradicionālo pasta pakalpojumu segmentā 2009.gadā tika nosūtīti 54,9 miljoni vēstuĜu 
korespondences sūtījumu un 1,2 miljoni pasta paku. Salīdzinājumā ar 2008.gadu 2009.gada 
pirmajos sešos mēnešos ekonomiskās lejupslīdes ietekmē ir būtiski samazinājušies Latvijas 
Pasta sniegto pakalpojumu apjomi: par 41% sarukusi paku piegāde, par 20% - vēstuĜu 
piegāde, bet preses izdevumu abonementu skaits samazinājies par 15%. 2009.gadā kopējais 
vēstuĜu korespondences sūtījumu skaits salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinājies par 27,4%, 
tajā skaitā starptautisko sūtījumu skaits - par 27,3%, iekšzemes sūtījumu skaits - par 27,5%. 
Pasta paku sūtījumu skaits salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinājies par 27,2% (1.attēls).  
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1.attēls. Pasta sūtījumu apjomu izmaiĦas 2005.-2009.gadā (tūkstošos) 

                                                 
8 SadaĜā izmantoti dati no SPRK pārskata par 2009.gadu 
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2009.gadā visas SPRK un SM saĦemtās sūdzības pasta jomā ir par Latvijas Pasta 

sniegtajiem pakalpojumiem. SPRK ir saĦēmusi 11 sūdzības, no kurām 6 sūdzības ir 
nepamatotas. Savukārt SM 2009.gadā ir saĦēmusi 47 sūdzības, no kurām 21 sūdzība tika 
pārsūtīta izskatīšanai Latvijas Pastam. 2009.gadā Latvijas Pasts saĦēma 930 sūdzības. No 
2009.gadā izskatītajām 916 sūdzībām 183 sūdzības bija pamatotas, kas sastāda 20% no visām 
izskatītajām sūdzībām. Lielākais sūdzību skaits ir par neapmierinošiem pasta sūtījumu 
piegādes termiĦiem un par pārrobežu pasta sūtījumiem (1.tabula)9.  

1.tabula 
Būtiskākajos jautājumos 2009.gadā saĦemto  sūdzību skaits 
 

2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 
Sūdzību iemesls 

Skaits Pamatotas Skaits Pamatotas Skaits Pamatotas Skaits Pamatotas 

Neapmierinoša pasta 
sūtījumu piegāde 

337 94 297 111 542 84 377 97 

Pasta sūtījumu 
nesaĦemšana 

25 5 70 11 53 12 23 6 

Sūdzības par 
pārrobežu 
sūtījumiem 

104 6 198 11 130 6 200 10 

Klientu 
apkalpošanas 
kvalitāte 

42 16 24 8 27 6 63 18 

 
Uzraugot pasta pakalpojumu kvalitātes atbilstību noteiktajām prasībām, 2006., 2007., 

2008. un 2009.gadā SPRK veica vienkāršo vēstuĜu kvalitātes mērījumus komersantam, kurš 
sniedz UP. Mērījumos nosakāmais parametrs ir vienkāršo vēstuĜu pārsūtīšanas laiks. Pārbaužu 
rezultāti liecina, ka sniegto pasta pakalpojumu kvalitāte neatbilst noteiktajām kvalitātes 
prasībām "A" klases pasta sūtījumiem. Nākamajā darbdienā pēc kontroles vēstuĜu 
ievietošanas vēstuĜu kastītē adresātam piegādāti 96,3% no visiem „A” klases kontroles vēstuĜu 
sūtījumiem. (2.tabula) 10. 

 
2.tabula 

Vienkāršo vēstuĜu pārsūtīšanas laika atbilstība kvalitātes parametriem 
 

Kvalitātes parametrs Kvalitātes mērījumu rezultāts 

 2006 2007 2008 2009 
"A" klase (D+1), 97% 92,5% 95,6% 96,1% 96,3% 
"B" klase (D+3), 97% 95,7% 98,7% 99,5% 99,5% 

 
Pasta pakalpojumiem raksturīga ar lielu izmaksu atšėirība starp pasta sūtījumu piegādi 

pilsētās un laukos. Zems kopējais iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju izkliedētība laukos tieši 
iespaido ikviena sūtījuma piegādi. Latvijas plānošanas reăioni ir salīdzinoši viendabīgi pēc 
teritorijas platības, bet pastāv ievērojamas atšėirības starp Rīgas plānošanas reăiona 
iedzīvotāju skaitu, kas veido 48% no valsts iedzīvotāju skaita, un pārējo plānošanas reăionu 
iedzīvotāju skaitu. Latvijā ir izveidojusies nevienmērīga apdzīvojuma struktūra ar Ĝoti augstu 
urbanizācijas pakāpi un īpaši izteiktu viena attīstības centra – Rīgas dominanti. 2010.gada 
sākumā 68% iedzīvotāju dzīvoja pilsētās, bet 32% laukos. Latvijā ir vērojama augsta 
iedzīvotāju koncentrācija galvaspilsētā – 2010.gada sākumā Rīgā dzīvoja 706 tūkstoši 
iedzīvotāju jeb 31% no visiem valsts iedzīvotājiem (3.tabula)11. Latvijas iedzīvotāju blīvums 

                                                 
9 SPRK pārskats par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2009.gadā  
10 SPRK vienkāršo vēstuĜu sūtījumu kvalitātes pārskats par 2009.gadu  
11 Aprēėini veikti pēc CSP datiem „Demogrāfiskie rādītāji 2009.gadā” (situācija uz 2010.gada 1.janvāri)  



 

Pasta_pamatnost.doc;  Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam (informatīvā daĜa) 

8 

ir viens no mazākajiem ES - vidējais rādītājs ES ir 113 iedzīvotāji uz 1 km², bet Latvijā tas ir 
35 iedzīvotāji uz 1 km².  

 
3.tabula 

LR iedzīvotāju izvietojums (blīvums) 
 
  Teritorija Iedzīvotāji Blīvums 

  platība, 
km2 

īpatsvars, 
% 

Skaits tūkst. īpatsvars, 
% 

iedzīvotāju 
skaits uz 1 
km2 

Rīgas reăions 10435 16,2 1095706 48,73 105,00 
Latgales reăions 14549 22,5 339783 15,11 23,35 
Kurzemes reăions 13596 21,1 299506 13,32 22,03 
Zemgales reăions 10733 16,6 279809 12,45 26,07 
Vidzemes reăions 15246 23,6 233570 10,39 15,32 
LATVIJA 64559 100.0 2248374 100.0 34,82 

            
Rīga 303 0,47 706413 31,42 2331,40 
Daugavpils 72 0,11 103922 4,62 1443,36 
Liepāja 61 0,09 84074 3,74 1378,26 
Jelgava 61 0,09 64898 2,89 1063,90 
Jūrmala 100 0,15 55858 2,48 558,58 
Ventspils 58 0,09 42734 1,90 736,79 
Rēzekne 18 0,03 35074 1,56 1948,55 
Valmiera 18 0,03 27234 1,21 1513,00 
Jēkabpils 25 0,04 26386 1,17 1055,44 
REPUBLIKAS PILSĒTAS 716 1,1 1146593 50,1 1601,39 

 
 Tā kā lauku apvidos ir augstas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, konkurence pasta 
pakalpojumu tirgū attīstās lēni. Kaut arī vispārējā atĜauja ir izsniegta 59 pasta komersantiem12, 
tie sniedz pakalpojumus galvenokārt ekonomiski izdevīgākajos rajonos (Rīgā un lielākajās LR 
pilsētās), kur izmaksas ir ievērojami zemākas salīdzinājumā ar vidējām izmaksām valstī, un 
vairākumu no pasta komersantu klientiem veido uzĦēmumi. 
 Latvijas pasta pakalpojumu tirgu raksturo zems pasta sūtījumu skaits uz vienu 
iedzīvotāju, kas ir viens no zemākajiem pasta pakalpojumu pieprasījumiem ES dalībvalstu 
starpā13. 
 2009.gadā mājsaimniecību patēriĦa izdevumu struktūrā izdevumi sakaru 
pakalpojumiem kopā sastādīja 5,1%, vai vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā 118,35 
LVL, tai skaitā pasta pakalpojumiem izdevumi sastādīja tikai 0,88 LVL. PatēriĦa izdevumu 
salīdzinājums ir apkopots 4.tabulā.14 
 Pasta sūtījumu apjomu samazināšanu ietekmē arī elektronisko sakaru attīstība. 
Pakalpojumu sniedzēji norēėinu veikšanai par saĦemtajiem pakalpojumiem papildus 
tradicionālo rēėinu nosūtīšanai pa pastu lietotājiem piedāvā iespējas saĦemt rēėinus 
elektroniskā veidā.  
 
 
 

                                                 
12 06.10.2010. SPRK datu bāzē reăistrēto komersantu skaits 
13 saskaĦā ar UPU statistiskās informācijas datu bāzi 2008.gadā vidējais sūtījumu skaits uz vienu iedzīvotāju 
Latvijā bija 65 sūtījumi 
14 CSP dati „PatēriĦa izdevumu sastāvs un struktūra”   
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4.tabula 
 

Mājsaimniecības patēriĦa izdevumu salīdzinājums vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2009.gadā (Ls) 
 

 Pavisam Pilsētas Lauki 
SAKARI KOPĀ 118,35 128,31 97,30 
Pasta pakalpojumi 0,88 0,96 0,72 
Fiksētā, publiskā un mobilā telefona pakalpojumi 80,56 85,53 70,08 
Internets-telefons-kabeĜtelevīzija 15,83 17,82 11,61 
ATPŪTA UN KULTŪRA    
Laikrakstu un periodisko izdevumu abonēšana 8,64 5,77 15,33 

 
Līdz 2012.gada 31.decembrim Latvijas Pastam ir rezervētas tiesības pieĦemt, pārsūtīt 

un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuĜu korespondences 
sūtījumus – vēstules, pastkartes, bandroles un sīkpakas, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. 
Rezervēto tiesību noteikumus var neievērot, ja pakalpojuma cena 2,5 reizes pārsniedz 
universālā pasta pakalpojuma sniedzēja cenu. Tā kā aptuveni 75% no visas pārsūtamās 
vēstuĜu korespondences sver mazāk par 50 gramiem, Latvijas Pasts saglabā dominējošo 
stāvokli tradicionālo pasta pakalpojumu sniegšanā.  

Lai nodrošinātu uzĦēmuma rentablu darbību, Latvijas Pasts veic izmaksu 
samazināšanas pasākumus, kas paredz pasta nodaĜu tīkla optimizāciju. 2009.gadā SPRK 
apstiprināja Latvijas Pasta lēmumu slēgt 99 nerentablas pasta nodaĜas, pievienojot šo pasta 
nodaĜu klientu apkalpošanas funkciju citām tuvumā esošām pasta nodaĜām. 2009.gadā 
Latvijas Pasts pārvietojis uz jaunām telpām 10 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas un slēdzis 
74 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas. 2009.gada beigās kopējais pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietu skaits bija 626.  

Atbilstoši Trešajā pasta direktīvā noteiktajām prasībām Pasta likuma 31.pantā ietverta 
norma par UP tīro izmaksu finansēšanu un zaudējumu kompensēšanu, kura nosaka, ka UP 
saistību izpildes tīrās izmaksas kompensē atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets. 

Ar Ministru prezidenta 2007.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.382 „Par darba grupu 
priekšlikumu izstrādei par vienotu universālā pakalpojuma finansēšanas modeli” tika 
izveidota darba grupa SPRK vadībā, kura izstrādāja koncepcijas projektu „Vienots universālā 
pakalpojuma modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēm.” Koncepcijas projekta mērėis bija 
vienots universālā pakalpojuma modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēm valstī, tai skaitā 
arī universālā pakalpojuma finansējuma un kompensācijas pārvaldes modelis.  
 ĥemot vērā, ka nav reālo risinājumu par Koncepcijas projekta īstenošanas iespējām, 
koncepcijas izskatīšana MK atlikta uz diviem gadiem, un ar Ministru prezidenta 2010.gada 
19.februāra rīkojumu Nr.68 „Grozījumi Ministru prezidenta 2007.gada 23.jūlija rīkojumā 
Nr.382 „Par darba grupu priekšlikumu izstrādei par vienotu universālā pakalpojuma 
finansēšanas modeli”” noteikts, ka darba grupai līdz 2012.gada 1.septembrim jāiesniedz 
Ministru prezidentam UP finansēšanas modelis visām regulējamām nozarēm, UP saistību 
izpildīšanas tīro izmaksu finansējuma apmērs katrai regulējamai nozarei un finansējuma avoti 
UP nodrošināšanai. ĥemot vērā, ka pasta pakalpojumi ir regulējamie sabiedriskie 
pakalpojumi, jautājums par finansēšanas mehānisma izveidi pasta nozarē tiks risināts šīs 
koncepcijas ietvaros. 

 
Abonēto preses piegādes pakalpojumus pašlaik nodrošina tikai Latvijas Pasts, jo citi 

pasta komersanti vairs nenodrošina šos ekonomiski neizdevīgus pakalpojumus. ĥemot vērā 
preses piegādes pakalpojumu sociālo nozīmi informācijas pieejamības nodrošināšanā 
iedzīvotājiem, lai vairākkārtīgi nepaaugstinātu abonēto preses izdevumu piegādes tarifus 
atbilstoši to sniegšanas pašizmaksai, līdz pasta tirgus atvēršanai (t.i. līdz 2012.gada 
31.decembrim) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanai neuzliek UP 
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saistības. Laikā no 2007.gada līdz 2009.gadam MK ir pieĦēmis četrus lēmumus par 
zaudējumu kompensāciju, kas radušies abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu 
sniegšanā lauku apvidos15. SaskaĦā ar pieĦemtajiem MK lēmumiem Latvijas Pastam ir 
kompensēti zaudējumi par preses piegādi lauku apvidos par 2007.gadu, 2008.gadu un 
2009.gadu. 

 
Eksprespasta un kurjerpasta segmentā aktīvi darbojās 36 eksprespasta un kurjerpasta 

pakalpojumu sniedzēji, no tiem septiĦi reăistrējušies pasta komersantu sarakstā 2009.gadā. 
Šis pasta tirgus segments ir liberalizēts un tiek regulēts minimāli. Kopējais ekspressūtījumu 
skaits 2009.gadā sasniedza 4,65 miljonus - tas ir par 4,9% mazāk nekā 2008.gadā (2.attēls). 
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2.attēls. Eksprespasta sūtījumu apjomu izmaiĦas 2005.-2009.gadā (tūkstošos) 

 
2010.gada 3.jūnijā LR ir saĦēmusi EK formālo paziĦojumu pārkāpuma lietā 

Nr.2010/2050, kurā norādīts, ka LR nav izpildījusi savas saistības saskaĦā ar PVN direktīvas 
132.panta 1.punkta a) apakšpunktu, jo likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 
pirmās daĜas 26.punktā noteiktais atbrīvojums no PVN attiecas tikai uz korespondences 
sūtījumiem, kuru svars nepārsniedz 50 gramus, neaptverot visus UP sarakstā ietilpstošos 
pakalpojumus, kā tas noteikts PVN direktīvā. FM sadarbībā ar SM un TM ir sagatavojusi un 
nosūtījusi EK argumentētu LR nostāju par minētās problēmas risināšanas iespējām.  
 

1.3. Situācija pasta tirgū Eiropas Savienības dalībvalstīs16 
 

ĥemot vērā, ka pasta pakalpojumi ir ES iekšējā tirgus sastāvdaĜa, ir svarīgi apzināt 
situāciju pasta tirgū ES dalībvalstīs un tā attīstības tendences, lai nodrošinātu tiesisku vidi 
pasta tirgus liberalizācijai LR.  

Kopumā ES ietvaros pārsūtāmo pasta sūtījumu apjomi lēšami ap 95 miljardu sūtījumu 
gadā. IeĦēmumi no pasta pakalpojumiem 2008.gadā ES bija aptuveni 94 miljardi EUR jeb 
aptuveni 0,7% no ES IKP. Pasta pakalpojumu nozare ir arī nozīmīgs darba devējs. Pasta 
pakalpojumi, dinamiski saplūstot ar transporta, reklāmas, loăistikas un elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, ir būtiski uzĦēmumiem un individuāliem patērētājiem, un ir uzskatāmi par 
vispārējas ekonomiskas intereses pakalpojumiem. Lielākais pasta tirgus segments ir vēstuĜu 

                                                 
15 MK 14.08.2007. sēdes protokollēmums (prot. Nr.45 42.§); 
MK 01.04.2008. sēdes protokollēmums (prot. Nr.21 53.§); 
MK 30.09.2008. sēdes protokollēmums (prot. Nr.70 47.§); 
MK 01.09.2009. sēdes protokollēmums (prot. Nr.55 48.§); 
16 SadaĜā izmantoti dati no ECORYS pētījuma „Main developments in the European postal sector (2006-2008);  
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korespondences pakalpojumi, kas veido 56% no kopējiem ieĦēmumiem. Pārējo apjomu veido 
pasta paku un ekpressūtījumu pakalpojumi, kurus jau sniedz pilnībā atvērtā pasta tirgus daĜā.  
 Galvenais ES pasta politikas mērėis ir izveidot iekšējo tirgu pasta pakalpojumiem un 
nodrošināt augstas kvalitātes UP.  

Pasta pakalpojumi turpina būtiski attīstīties. Fiziskus sūtījumus aizvien vairāk 
papildina daudzkanālu piegāde un klientu vajadzībām pielāgoti risinājumi. Viens šāds piemērs 
ir hibrīdpasta pakalpojumu attīstība, ko tagad piedāvā lielākā daĜa pasta operatoru. Daži pasta 
operatori ir gājuši vēl tālāk un iekĜuvuši blakus tirgos, attīstot saviem klientiem piedāvātos 
pakalpojumus. Jaunu pakalpojumu ar pievienoto vērtību attīstīšana ir reakcija uz draudiem, ka 
tradicionālo pastu aizstās e-pasts, un iespējām, kas rodas tehnoloăiju attīstības rezultātā. 

Pasta tirgus turpina attīstīties vienpusēja izplatīšanas tirgus virzienā, kurā ar 
uzĦēmējdarbību saistīti sūtījumi vidēji ir 88% no kopējā sūtījumu apjoma. 

VēstuĜu pasta tirgū konkurences iezīmes ir pamanāmas, bet nopietna konkurence 
aizvien vēl nav sākusies. Konkurenci ietekmē arī tāds rādītājs kā pasta sūtījumu apjomi uz 
vienu iedzīvotāju (t.i. zems pakalpojuma pieprasījums), vidēji ES katrs iedzīvotājs 2008.gadā 
saĦēmis 200 vēstuĜu korespondences sūtījumus. Bet šis rādītājs Ĝoti atšėiras atsevišėās 
dalībvalstīs, piemēram, Somijā šis rādītājs bija 400, bet Bulgārijā un Slovākijā – 5017.  

SaskaĦā ar Pasta direktīvas prasībām rezervēto pakalpojumu apjoma samazināšana no 
100 gramiem uz 50 gramiem no 2006.gada 1.janvāra visā ES – ir pēdējais starpposma 
pasākums pirms tirgus atvēršanas pilnībā. Iekšējā tirgus izveides procesā notiek pakāpeniska 
pasta tirgus liberalizācija (5.tabula). 

 
5.tabula 

Pasta tirgus liberalizācijas procesi ES dalībvalstīs 
 

Liberalizācijas 
pakāpe 

ES pasta tirgus 
liberalizācijas posmi 

Dalībvalstis 

DaĜēji 01.01.2006 Visas dalībvalstis 
01.01.2008 DE, FI, SE, UK 
31.12.2010  AT, BE, DK, ES, EE, FR, IT, IE, NL, PT, SI, BG 

Pilnībā 

31.12.2012  CZ, EL, LV, CY, LT, LU, HU, MT, PL, RO, SK 

 
Pakalpojumu kvalitāte, aprēėinot pēc to sniegšanas laika, pārsniedz Pasta direktīvā 

noteiktos izpildes mērėus, kas ir šādi: 85% no ES pārrobežu sūtījumiem jāpiegādā trīs dienu 
laikā un 97% piecu dienu laikā. 2007.gadā 94% no ES pārrobežu sūtījumiem tika piegādāti 
trīs dienu laikā. Tā kā Pasta direktīva nenosaka prasības iekšzemes pasta sūtījumu piegādes 
laikam, šajā ziĦā dalībvalstīs ir vērojama liela atšėirība. 6.tabulā ir apkopota informācija par 
iekšzemes prioritāro pasta sūtījumu pārsūtīšanas laika regulēšanu un faktisko izpildi (2008. 
gadā). Iekšzemes pirmās klases (prioritāro) pasta sūtījumu piegāde termiĦos tiek vērtēta 
saskaĦā ar formulu D+n, kur D –sūtījuma nodošanas diena, n - darbdienu skaits no sūtījuma 
nodošanas dienas līdz piegādei adresātam, % no kopējā sūtījumu apjoma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 WIK –Consult &ITA Consulting 2009.gada pētījums „Evolution of the European Postal Market since 1997” 
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6.tabula 
Vienkāršo vēstuĜu pārsūtīšanas laika (D+1) atbilstība kvalitātes parametriem ES dalībvalstīs 2008.gadā 
 
Valsts Normatīvs (%) Izpilde (%) 
BE 90 93.80 
BG 80 68.80 
CY 90 76,30 
CZ 90 90.64 
DE 80 80,00 
DK 93 93.70 
EE 90 91.50 
FR 83 83.90 
GR 85 79.90 
HU 85 92.69 
IE 94  79.0 
LT 85  76.00 
LU 95  98.10  
LV 97 96.10 
MT 92  93.29 
NL 95  96.6 
PL 82   76.49 
PT 94.5 95.00 
RO 85  70.00 
SE 85 94.90 
SI 95 92.00 
SK 96 96.08 
UK 93  85.20 

 
 Trešajā pasta direktīvā ir noteikts minimālais UP saraksts, kas dalībvalstīm dod 
iespēju noteikt UP ietilpstošo pakalpojumu sarakstu atbilstoši nacionālajām vajadzībām un 
ietver vairākus elementus papildus šajā direktīvā paredzētajiem (7.tabula). 
 

7.tabula 
UP saraksts ES dalībvalstīs 
(papildus Trešajā pasta direktīvā noteiktajam minimumam) 
 
Pakalpojuma veids Dalībvalstu skaits, kurās pakalpojums iekĜauts 

universālā pakalpojuma sarakstā 
Apkalpošana  8 
Avīzes 16 
Žurnāli 18 
Iespieddarbi 9 
Privātās kastītes 3 
Adresētais tiešais pasts 20 
Naudas pārvedumi 8 
Sešu dienu dienests 4 
Liela apjoma sūtījumi 7 
Pirmā un otrā klase  11 
Kompensācijas fonds 12 

 
Pasta direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai nodrošinātu piekĜuves 

punktu pietiekamu blīvumu, kas atbilstu lietotāju vajadzībām. Tā kā direktīvā nav noteiktas 
īpašās prasības un kritēriji, ES dalībvalstīs šis jautājums tiek regulēts, piemērojot dažādus 
kritērijus un Ħemot vērā nacionālo specifiku attiecībā uz ekonomisko, demogrāfisko un 
ăeogrāfisko situāciju (8.tabula). 
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8.tabula 

PiekĜuves punktu izvietošanas kritēriju noteikšana ES dalībvalstīs 
 

Prasības pasta tīkla infrastruktūrai  Valsts 
Nav īpašo prasību CY, ES, FI, GR, IT, LU, MT, RO, SE  
PiekĜuves punktu minimālais skaits* CZ, DE, DK, FR, LV, NL, PL, SI  
Viens piekĜuves punkts apdzīvotā vietā vai 
administratīvajā teritorijā*  

BE, BG, DE, HU, LT, LV, SK  

Maksimālais attālums līdz piekĜuves 
punktiem 

DE, DK, EE, HU, IE, LT, NL, SK, UK, AT, CZ, F  

*kā papildu kritērijs var būt noteikts iedzīvotāju blīvums 
 
Tā kā klientiem nepieciešami pakalpojumi visās pasaules valstīs, lielākie un 

spēcīgākie pasta operatori pērk uzĦēmumus citās valstīs, arvien pieaug starptautisko pasta 
pakalpojumu apjoms, kā arī paātrināto un kurjerpasta pakalpojumu apjomi. Starptautiskās 
kompānijas, tādas kā DHL, TNT, UPS un Federal Express, aktīvi darbojas daudzu valstu 
tradicionālajos tirgos. Šie pasta operatori aizpilda nišu starp paku pakalpojumu segmentu un 
ekspressūtījumu industriju, nodrošinot aizvien augstāku kvalitātes līmeni un pakalpojumu 
vērtību. 

Pamatojoties uz ES likumdevēja saistībām un pienākumiem, EK aktīvi piedalās pasta 
reformu procesā, nodrošinot dalībvalstīm iespēju izveidot labāko regulējuma praksi un 
vienlaikus turpinot aktīvu un pārskatāmu tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu ES pasta reformas 
mērėus. Tiek organizētas EK Pasta direktīvas komitejas sēdes, kurās tiek izskatīti aktuālie 
Pasta direktīvas piemērošanas jautājumi. Komisija organizē arī divpusējās izbraukuma 
sanāksmes ar dalībvalstīm. 

EK ziĦojumā Padomei un Eiropas Parlamentam par Pasta direktīvas piemērošanu18, ir 
identificējusi šėēršĜus jaunienācējiem pasta pakalpojumu tirgū: 

- konkurences lēnās attīstības saistība ar juridiskiem šėēršĜiem, t.i., ar faktu, ka 
vairumā dalībvalstu rezervētie pakalpojumi joprojām veido lielāko daĜu no pasta pakalpojumu 
apjoma. Tā kā pasta darbībā līdzekĜu taupīšanai ir nozīmīga loma, pakalpojumu rezervēšana 
izraudzītajiem pasta operatoriem savukārt neĜauj sasniegt pietiekamus apjomus jaunajiem 
tirgus dalībniekiem, lai arī gūtu labumu no līdzekĜu ietaupīšanas un efektīvi konkurētu pasta 
tirgū; 

- citi juridiski šėēršĜi: PVN izĦēmumi pasta nozarē, atšėirīga pieeja pasta kastītēm vai 
citiem pasta infrastruktūras elementiem dažās dalībvalstīs, atĜauju izsniegšanas un 
licencēšanas procedūras; 

- stratēăiski šėēršĜi, kas kavē konkurences attīstību. Stratēăiski šėēršĜi var rasties no 
dominējoša pasta pakalpojumu sniedzēja (šėietami) Ĝaunprātīgas rīcības, piemēram, līgumiem 
par izĦēmuma tiesībām, cenu diskriminācijas, lojalitātes prēmijām un “sasaistīšanas un 
komplektēšanas”. 

Sakarā ar PVN direktīvas neizpildi pret trim dalībvalstīm (Zviedrija, Apvienotā 
Karaliste, Vācija) EK ir uzsākusi pārkāpuma procedūru, jo dalībvalstis atšėirīgi interpretē 
PVN direktīvas 132.panta 1.punkta a) apakšpunktā iekĜauto normu, kas paredz atbrīvot no 
PVN piemērošanas valsts pasta dienestu sniegtos pakalpojumus (9.tabula). Zviedrijā pasta 
pakalpojumiem vispār nepiemēro atbrīvošanu no PVN, Apvienotajā Karalistē atbrīvoti pilnīgi 
visi Royal Mail pasta pakalpojumi, bet Vācijā, kur pasta tirgus ir atvērts konkurencei, no PVN 
atbrīvoti tikai tie UP sarakstā esošie pakalpojumi, kurus sniedz Deutche Post. EK viedoklis 
pamatots ar 2009.gada 23.aprīĜa ES Tiesas nolēmumu lietā Nr.C-357/0719, kur interpretēts 
jēdziens „valsts pasta dienesti”.  

                                                 
18 COM (2008) 884 
19 TNT Post UK Ltd v The Commissioners for Her Majesty`s Revenue and Customs 
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9.tabula 
Atbrīvošana no PVN piemērošanas pasta pakalpojumiem ES dalībvalstīs 
 

Pasta pakalpojumi, kuriem piemēro atbrīvošanu no 
PVN 

Valsts  

Netiek piemērots  FI, SE, SI  
Tikai rezervētie pakalpojumi  ES, LV  
UP  BE, BG, CZ, DE, DK, EE, FR, GR, LT, LU, MT, 

NL, SK  
Visi pakalpojumi, kurus sniedz UP sniedzējs  AT, CY, HU, IE, IT, PL, PT, RO, UK  

 
2. Problēmas, kuru risināšanai nepieciešams īstenot pasta politiku  

 
2.1. Klientu neapmierinātība ar pasta sūtījumu piegādes pakalpojumiem 

 
Klientu sūdzības par pasta sūtījumu nesaĦemšanu vai saĦemšanu bojātā veidā bieži 

izraisa iekšējās drošības problēmas saistībā ar pārrobežu pasta sūtījumu zādzībām un daĜēju 
sūtījumu satura izzagšanu vai bojāšanu. Parasti šādi gadījumi notiek pārvadātāju un citu 
līgumdarbu izpildītāju vainas dēĜ pasta pārkraušanas laikā tranzīta centros. UPU Pasta 
konvencijā un Pasta likumā ir noteikta kārtība, kādā izskata sūdzības un izmaksā atlīdzību. 
Tomēr pasta pakalpojumu lietotāju nepietiekama informētība par savu tiesību īstenošanas 
iespējām risināt konfliktsituācijas rada patērētāju neapmierinātību ar klientu apkalpošanas 
līmeni, īpaši gadījumos, kad nokavēta reăistrēta pasta sūtījuma piegāde adresātam. Nodrošinot 
publiski pieejamu un lietotājiem viegli saprotamu un uztveramu informāciju par pasta 
sūtījumu piegādes nosacījumiem, tiks mazināts nepamatoto sūdzību skaits.  

Problēmas: 
- tiesiskā regulējuma trūkums reăistrēto pasta sūtījumu izsniegšanas un paziĦojumu 

par to saĦemšanas pakalpojumiem (paziĦojumu veidlapas neprecīza aizpildīšana un nokavēta 
piegāde adresātam); 

- pasta pakalpojumu lietotāju nepietiekama informētība par savu tiesību īstenošanas 
iespējām, tai skaitā iespējām saĦemt atlīdzību. 

 
2.2. Nepietiekama pasta pakalpojumu kvalitāte 

 
Par pasta sūtījumu piegādes kvalitātes neatbilstības cēloĦiem var minēt pasta sūtījumu 

piegādes modernizācijas plāna un jaunu tehnoloăiju nepietiekami ātro ieviešanu un kvalificētu 
pasta darbinieku trūkumu. Kā vienu no kavējošiem faktoriem ECORYS20 atzīmē manuālo 
pasta sūtījumu šėirošanu. Salīdzinot vienkāršo prioritāro vēstuĜu pārsūtīšanas laika kvalitātes 
rādītājus starp ES dalībvalstīm (6.tabula), var secināt, ka 2008.gadā Latvijā bija noteikts 
visaugstākais vēstuĜu pārsūtīšanas laika kvalitātes rādītājs (97%). Kvalitātes rādītājus kā UP 
saistību sastāvdaĜu Latvijā nosaka SPRK, un 2010.gadā Latvijas Pastam tika noteikts zemāks 
kvalitātes rādītājs21, t.i. noteikta prasība nākamajā darba dienā piegādāt vismaz 90% no visiem 
A klases vienkāršas vēstuĜu korespondences sūtījumiem. Tomēr nav definēta aprēėinu kārtība 
un publiski nav pieejami aprēėini ar ekonomisko pamatojumu konkrēto rādītāju noteikšanai. 

Problēma 
- kvalitātes prasībām neatbilstoša pasta pakalpojumu kvalitāte; 
- pasta pakalpojumu kvalitātes rādītāju noteikšanas metodoloăijas trūkums.    
 

                                                 
20 Main developments in the European postal sector, (2006-2008), ECORYS; September 2008 /“Galvenās 
attīstības tendences Eiropas pasta sektorā (2006-2008)” 
21 SPRK 2010.gada 2.februāra lēmuma Nr.47 “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām”5.7.apakšpunkts  
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2.3. ŠėēršĜi jauno pasta komersantu ienākšanai tradicionālo pasta pakalpojumu tirgū 
 
Jaunu pasta komersantu ienākšanu pasta pakalpojumu tirgū kavē tādi faktori kā tiešā 

pasta (adresētā reklāma), hibrīdpasta un liela apjoma pasta iekĜaušana rezervētajos 
pakalpojumos, kā arī pasta sūtījumu samazināšanās. Tā kā līdz 2012.gada 31.decembrim 
Latvijas Pasts saglabā dominējošo stāvokli tradicionālo pasta pakalpojumu sniegšanā, 
noteiktās kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu un piegādi visā valsts 
teritorijā par vienotiem tarifiem šėiet nepievilcīgas potenciāliem UP sniedzējiem. 

Problēmas: 
- pasta sūtījumu apjomu samazināšanās, jo alternatīvie sakaru saziĦas līdzekĜi ietekmē 

pieprasījumu pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem; 
- rezervētajos pakalpojumos ietilpst lielākā daĜa no tradicionālo pasta pakalpojumu 

apjomiem, un rezervēto pakalpojumu saglabāšana ir viens no galvenajiem šėēršĜiem jaunu 
pasta komersantu ienākšanai Latvijas pasta tirgū, jo vāji attīstās konkurence. 

 
2.4. UP pieejamības nodrošināšana 

 
Pasta komersantam, kuram uzliktas UP saistības jānodrošina noteikta līmeĦa UP 

kvalitāte. Nepieciešams nodrošināt noteikta skaita pasta piekĜuves punktus, kā arī sniegt pasta 
pakalpojumus par pieĦemamām un ăeogrāfiski nediferencētām cenām. Augsta pakalpojumu 
pašizmaksa un zems pasta pakalpojumu pieprasījums uzliek papildu slogu pasta 
komersantam, kas sniedz UP. IeĦēmumi par sniegtajiem pasta pakalpojumiem nesedz pasta 
nodaĜu uzturēšanas un vēstuĜu kastīšu apkalpošanas pašizmaksas, ievērojami palielinot pasta 
komersanta zaudējumus. 

Problēmas: 
- nepietiekama pasta pakalpojumu pieejamība laukos, jo pasta komersantiem nav 

izdevīgi sniegt pasta pakalpojumus mazapdzīvotās teritorijās (mazs iedzīvotāju blīvums, 
nomales efekts, kā rezultātā sniegto pakalpojumu pašizmaksas ir augstas un tās nespēj segt 
iedzīvotāji ar zemu maksātspēju); 

- obligāto kvalitātes prasību izpilde saskaĦā ar noteiktajām UP saistībām, tai skaitā 
pasta piekĜuves punktu nodrošināšana, rada zaudējumus pasta komersantam, kas sniedz UP, jo 
pasta nodaĜu tīkla zemā noslodze nespēj nodrošināt pietiekamus ieĦēmumus par sniegtajiem 
pakalpojumiem, lai segtu tīkla uzturēšanas faktiskos izdevumus; 

- pasta komersants, kas sniedz UP, nostādīts nevienlīdzīgos apstākĜos konkurējošajā 
pasta tirgū, jo šim komersantam jānodrošina sociālas nozīmes pakalpojumi par klientiem 
pieĦemamām cenām, kas rada ievērojamus zaudējumus, pasliktinot šā komersanta 
ekonomisko stāvokli un konkurētspēju, jo nav pieĦemta koncepcija par UP modeli, attiecīgi 
nav pieĦemts arī tiesību akts par UP finansēšanas mehānismu.  

 
2.5. Pasta tirgus uzraudzība 

 
Nodrošinot klientiem pēc iespējas augstākas kvalitātes pasta pakalpojumu pieejamību, 

pasta komersanti palielina piedāvāto pakalpojumu klāstu. Izmantojot IKT, pasta komersanti 
nodrošina vienkāršo pasta pakalpojumu saĦemšanu atbilstoši arvien pieaugošajām pasta 
pakalpojumu lietotāju prasībām (piemēram, pasta sūtījumu izsekošana, hibrīdpasts, e-
produkti, preču pasūtīšana tiešsaistes režīmā u.c.). Izmantojot tiesību aktu nepilnību, un 
dažādi interpretējot spēkā esošā Pasta likuma normas, 2009.gadā daži pasta komersanti aktīvi 
darbojās rezervēto pasta pakalpojumu jomā, nodrošinot vēstuĜu korespondences svarā līdz 50 
gramiem piegādi, kas ir daĜa no UP, ievietojot vēstules adresātu pasta kastītēs.. Tā kā Pasta 
likumā nav noteikts nepārprotami skaidrs regulējums attiecībā uz gadījumiem, kad 
tradicionālos pasta pakalpojumus sniedz pasta komersanti, kam nav noteiktas UP saistības, 
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SPRK nav pamata konstatēt pārkāpumus. EK uzdevumā veicot pētījumu par pasta 
pakalpojumu attīstības tendencēm 2006.-2008.gadā, ECORYS, raksturojot kopumā LR pasta 
pakalpojumu tirgu, savos secinājumos norādīja, ka regulators maz iejaucas tirgus procesos22.  

Problēmas: 
 - netiek veikta pasta tirgus attīstības analīze, kas Ĝautu ātri un dinamiski reaăēt uz 
pārmaiĦām pasta tirgū un veikt efektīvu pasta tirgus uzraudzību; 

- tiesiskā regulējuma trūkums, kas rada normatīvo aktu prasību atšėirīgu traktējumu un 
bremzē inovatīvu pakalpojumu ieviešanu.  

 
2.6. Maksājumu pakalpojumu sniegšana pasta tīklā 

 
Pasta nozares normatīvie akti - Pasta likums un no tā izrietošie MK un SPRK 

noteikumi reglamentē tikai pasta pakalpojumu sniegšanu. Lai paaugstinātu konkurētspēju, 
pasta komersanti, izmantojot pasta tīklu, piedāvā arī citus pakalpojumus, piemēram, 
maksājumu, starpniecības un loăistikas pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniegšanu reglamentē 
citu nozaru regulējošie normatīvie akti, kuros pārĦemtas ES direktīvas attiecīgajās jomās. 
Resoru atbildības un kompetences par atsevišėām jomām sadalījuma rezultātā izveidojusies 
situācija, kad direktīvu prasības tiek ieviestas de jure, bet de facto pakalpojumu sniegšanas 
uzraudzības jautājums netiek atrisināts attiecībā uz pasta komersantiem, kuri papildus pasta 
pakalpojumiem citu pakalpojumu sniegšanai izmanto pasta tīklu. Galvenokārt tās ir 
direktīvas, kas regulē finanšu jomu, kuras attiecīgi pārĦemtas ar Maksājumu pakalpojumu 
likumu, Kredītiestāžu likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas likumu. 

Problēma: 
- krāpšanas shēmu izstrādāšanas un nelegāli iegūto naudas līdzekĜu legalizācijas riski, 

jo nav noteikta vienota kārtība, kādā uzrauga pasta komersantu darbību maksājumu 
pakalpojumu jomā. 

 
2.7. UP atbrīvošana no PVN piemērošanas 

 
Lai izvairītos no soda sankciju piemērošanas Latvijai par PVN direktīvas prasību 

neizpildi, būtu jāatbrīvo no PVN piemērošanas visi pasta pakalpojumi, kas ietilpst UP 
sarakstā. ĥemot vērā, ka Latvijā UP saraksts aptver pakalpojumus, kas pārsniedz Pasta 
direktīvā noteikto minimumu, jāizvērtē arī atbrīvošanas no PVN piemērošanas ietekmi uz tā 
pasta komersanta finansiālo stāvokli, kas sniedz UP, un attiecīgi jāizvērtē UP saraksta 
pārskatīšanas lietderība. Lai Latvija varētu novērst pārkāpumu lietā Nr.2010/2050, viens no 
iespējamajiem risinājumiem ir grozījumu izdarīšana likumā „Par pievienotās vērtības 
nodokli”, nosakot prasību atbrīvot no PVN piemērošanas tos UP sarakstā esošos pasta 
pakalpojumus, kas uzskaitīti Pasta direktīvas 3.pantā kā UP minimums (t.i. vēstuĜu 
korespondences sūtījumi svarā līdz 2 kilogramiem un pasta pakas svarā līdz 10 kilogramiem).  

2003.gadā EK iesniedza Eiropas Padomei priekšlikumu atcelt PVN piemērošanas 
izĦēmumu pasta nozarē un noteikt nodokĜu piemērošanu visiem pasta pakalpojumu 
sniedzējiem23. Līdz šim Padome tomēr nav spējusi vienoties par šo priekšlikumu un tas nav 
apspriests kopš 2004. gada. Lēmuma pieĦemšana šobrīd ir vēl aktuālāka, jo Trešā pasta 
direktīva nosaka galīgo termiĦu dalībvalstu pasta tirgus pilnīgai liberalizēšanai. 2010.gada 
decembrī Padomes komitejā ECOFIN atsāksies diskusijas jautājumā par PVN piemērošanu 
pasta pakalpojumiem. Jautājuma izskatīšana par atbrīvošanu no PVN piemērošanas Latvijā 

                                                 
22 ECORYS secinājumi pētījumā Main developments in the European postal sector, (2006-2008), ECORYS; 
September 2008 /“Galvenās attīstības tendences Eiropas pasta sektorā (2006-2008)”   
23 COM(2003)234 par grozījumiem Sestajā PVN direktīvā 77/338/EEK, kas grozīts ar COM(2004)468 
(Direktīva aizstāta ar direktīvu 2006/112/EK); 
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tiks turpināta pēc konsultācijām ar EK, lai varētu vienoties par PVN izĦēmuma piemērošanas 
jomu, Ħemot vērā, ka Pasta direktīvā ir noteiktas minimālās prasības UP sarakstam, bet 
dažādās ES dalībvalstīs UP saraksti atšėiras, kas apgrūtina pasta komersantu savstarpējo 
norēėinu veikšanu par pārrobežu pasta sūtījumu piegādi.  

 
Problēma 

 - ES Tiesas nolēmuma Nr.C-357/07 un Pasta direktīvas normu traktējums nerada 
skaidru priekšstatu par nepieciešamo grozījumu veikšanu normatīvajos aktos PVN un pasta 
jomā. 

3. Pasta politikas pamatprincipi 
 

Pasta politiku veido un īsteno ievērojot šādus principus: 
1. Samērīguma un koordinētības princips — pasta politikas plānošana notiek saskaĦā 

ar augstākā līmeĦa nacionālās pārvaldes attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām 
prioritātēm un iecerētajām darbībām, nodrošinot pēctecību un rīcībpolitikas aktualizāciju, kā 
arī plānošanas dokumentu savstarpējo saistību, novēršot lieku dublējošu dokumentu 
sagatavošanu. 

2. Līdzdalības princips - politikas plānošanas procesā tiek iesaistītas nevalstiskās 
organizācijas, privātais sektors un citu publiskās pārvaldes institūciju pārstāvji; 

3. Sadarbības princips — plānošana un īstenošana notiek kopīgi ar risināmajās 
problēmās iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām (SM, EM, RAPLM, SPRK), savstarpēji 
sniedzot informāciju par izvirzīto mērėu un paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

4. Finansiālo iespēju princips — risinot uzdevumus izvirzīto mērėu sasniegšanai un 
izvērtējot esošos un prognozētos resursus, tiek ievērotas valsts budžeta iespējas; 
 5. Uzraudzības un novērtēšanas princips — tiek veikts ietekmes izvērtējums un veikta 
pārskatu sagatavošana par sasniegtajiem rezultātiem; 

6. Subsidiaritātes princips — politikas plānošanā tiek izvērtēts, kurš publiskās 
pārvaldes līmenis ir atbilstošākais konkrētas rīcībpolitikas īstenošanai, ievērojot veicamā 
uzdevuma apjomu un būtību, kā arī efektivitātes nosacījumus un paredzot iespēju deleăēt 
atsevišėus valsts pārvaldes uzdevumus pašvaldībām. 

7. Politikas plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politika tiek 
plānota pirms normatīvo aktu izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, Ħem vērā attīstības 
plānošanas dokumentus. 

 
4. Pasta politikas mērėis 

  
Pasta politikas mērėis ir nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību 

visā Latvijas Republikas teritorijā.  
 
 

5. Rīcības virzieni politikas mērėu sasniegšanai un identificēto problēmu risināšanai 
 

5.1. Sekmēta noteikta līmeĦa pasta pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pasta tīkla 
darbības efektivitāte 

 
5.1.1. Uzlabota UP pieejamība  
 
UP sniegšanas efektivitātes izvērtēšanai veic kvalitātes kontroli un analizē mērījumu 

rezultātus, nosakot to atbilstību noteiktiem kvalitātes rādītājiem. Kā galvenos kvalitātes 
rādītājus nosaka rādītājus attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu un piegādi, un piekĜuves 
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punktu skaitu, atbilstoši ekonomikas situācijai pielāgojot to lietotāju vajadzībām, kā arī tos 
regulāri pārskatot.  

Lai būtiski neietekmētu sazināšanas iespējas lauku apvidos un nodrošinātu pasta 
pakalpojumu pieejamību, īpaši teritorijās ar vāji attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 
jānodrošina līdzvērtīga pieeja informācijai un pasta pakalpojumiem, izmantojot alternatīvus 
variantus pasta pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai (piemēram, mobilie piekĜuves 
punkti,  sadarbības partneri, starpnieki u.c.). 

Normatīviem neatbilstoša pasta pakalpojumu kvalitāte ne vienmēr liecina par 
pakalpojumu nepieejamību. Nosakot UP saistības, jāvadās pēc reālās situācijas, pārmaiĦām 
pasta tirgū un klientu vajadzībām, tādēĜ, lai izvirzītu reālus kvalitātes mērėus, nepieciešamas 
vadlīnijas kvalitātes rādītāju noteikšanai. 

Liberalizētā pasta tirgus apstākĜos UP garantētu sniegšanu nodrošina konkursa kārtībā 
izraudzītais pasta komersants, kurš var izpildīt UP saistības ekonomiski izdevīgākajā veidā. 
Attiecībā uz UP nodrošināšanu jāveic regulēšanas darbības, nosakot skaidru pamatojumu 
attiecībā uz UP saistību jomu. Lai nepasliktinātu šī pasta komersanta ekonomisko stāvokli un 
konkurētspēju, un nekompensētu universālā pasta saistību izpildes rezultātā radītos 
zaudējumus no citu ienesīgo komercpakalpojumu ieĦēmumiem, tiks noteikts universālā pasta 
pakalpojuma finansēšanas mehānisms.  

Uzdevums: 
- izstrādāt grozījumus Pasta likumā, paredzot noteikt pasta pakalpojumu kvalitātes 

rādītāju noteikšanas kārtību, kas ietver piekĜuves punktu pietiekamības un sasniedzamības 
kritērijus un pasta sūtījumu pārsūtīšanas normatīvu noteikšanas kritērijus. 

- izstrādāt MK noteikumus par UP finansēšanas mehānismu. 
 
5.1.2. Nodrošināta UP sarakstā ietilpstošo pakalpojumu regulārā pārskatīšana 

 
Mainīgajā pasta tirgus vidē attīstās konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi, kuriem 

nav nepieciešamības nodrošināt noteiktā līmeĦa kvalitāti vai sniegt atbalstu ar UP 
finansēšanas mehānisma palīdzību, tādēĜ regulāri jāpārskata UP saraksts, vērtējot 
nepieciešamību mainīt tajā iekĜaujamo pasta pakalpojumu apjomu, vai iespēju nodot daĜu no 
pakalpojumiem citiem pasta komersantiem. 
 UP sarakstā nav nepieciešams iekĜaut pakalpojumus, kuru sniegšanas segmentā ir 
stipra konkurence, kā arī tos pakalpojumus, par kuriem pasta komersanti slēdz līgumus ar 
klientiem, piemērojot atšėirīgus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus. 

Uzdevums: 
 - veikt grozījumus Pasta likumā, paredzot prasību noteikt UP saraksta noteikšanas un 
pārskatīšanas kārtību.  
 

5.2. Veikta adekvāta un efektīva pasta tirgus regulēšana, radot uzĦēmējdarbībai un 
investīciju piesaistei labvēlīgus apstākĜus 

 
5.2.1. Pilnveidota tiesiska vide, radot apstākĜus konkurences veicināšanai 
 
Lai nodrošinātu pasta tirgus darbības pārskatāmību un veiktu efektīvu pasta tirgus 

uzraudzību pieaugošas konkurences apstākĜos, nepieciešami atbilstošie regulatīvie mehānismi 
un līdzekĜi. 

Konkurences veicināšanai jāsamazina valsts regulēšanas pasākumi pakalpojumiem, 
kas nav iekĜauti UP. Analizējot procesus pasta tirgū, jādefinē pasta tirgus segmenti un regulāri 
jāvērtē nepieciešamība tos regulēt, kā arī ciešā sadarbībā ar vietējām un reăionālajām 
pašvaldībām jāidentificē šėēršĜi, ar kuriem saskaras reăioni, pilsētas un vietējās pašvaldības, 
lai rastu risinājumus to novēršanai. 
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Liberalizējot pasta tirgus, svarīgi noteikt principus un prasības savstarpējai pasta 
infrastruktūras izmantojamībai, lai nodrošinātu pasta tīklu un pakalpojumu funkcionālo 
savietojamību un efektīvu izmantošanu, it īpaši kā viens no UP sniegšanas nodrošināšanas 
pasākumiem tirgū, kurā darbojas vairāki operatori (piemērām, nodrošināt konkurentiem pieeju 
piegādes tīkliem, adrešu datu bāzēm u.c.).  

Efektīva sadarbība un koordinācija starp valsts pārvaldes institūcijām Ĝaus ātri un 
dinamiski reaăēt uz pārmaiĦām pasta tirgū, nodrošinot tiesisko regulējumu, kas rada 
viennozīmīgu un nepārprotamu normatīvo aktu prasību traktējumu. 

Pakalpojumu rezervēšanas atcelšana uz noteikta svara kategorijas vēstuĜu 
korespondences pārsūtīšanu (līdz 50 gramiem), kurā ietilpst lielākā daĜa no tradicionālo pasta 
pakalpojumu apjomiem, veicinās jaunu pasta komersantu ienākšanu Latvijas pasta tirgū. Lai 
vienlaikus nepasliktinātu pasta komersanta – UP sniedzēja stāvokli, jāizvērtē rezervēšanas 
sistēmas atcelšanas sekas, analizējot, kādi pasta pakalpojumi būtu uzskatāmi par 
tradicionālajiem pasta pakalpojumiem. 

Ar pasta infrastruktūras izmantošanu cieši saistīti reklāmas izplatīšanas pakalpojumi. 
Veicinot preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, patērētāju pastkastītēs 
bieži tiek ievietoti vairāki reklāmas ziĦojumi un citi informatīvie materiāli, kas pēc būtības ir 
neadresēta reklāma. Reklāmas jomā normatīvajos aktos tiek regulēta tikai reklāmas 
izvietošana publiskās vietās, bet neadresēto reklāmu piegāde patērētāju pastkastītēs netiek 
regulēta un daudzi klienti - pastkastīšu īpašnieki pauž neapmierinātību ar reklāmas materiālu 
izplatīšanu viĦu pastkastītēs. Lai aizsargātu klientu privāttiesības, neadresētas reklāmas 
piegāde pastkastītēs, kas nav pasta pakalpojums Pasta likuma izpratnē, būtu jāregulē 
normatīvajos aktos reklāmas jomā.   

Uzdevumi: 
- Pasta likumā precizēt pasta politikas realizācijā iesaistīto institūciju funkcijas un 

uzdevumus; 
- pilnveidot tiesisko vidi, paredzot prasības definēt pasta tirgus segmentus, regulāri 

veikt pakalpojumu sniegšanas uzraudzību un attiecīgo tirgus segmentu analīzi; 
- virzīt priekšlikumus Reklāmas likuma grozīšanai, paredzot prasības, kas regulē 

reklāmas izplatīšanu, ievietojot to pastkastītēs. 
 
5.2.2. Izveidota monitoringa sistēma pasta tirgus attīstības stāvokĜa noteikšanai  
 
Pasta tirgus attīstības stāvokli var analizēt, izvērtējot to raksturojošos rādītājus, 

piemēram, sniedzamo pakalpojumu veidus un apjomus (skaita un naudas līdzekĜu ziĦā), 
kvalitāti, infrastruktūru (piekĜuves punkti). Informāciju apkopo, regulāri iegūstot statistikas 
informāciju par pasta komersantu darbības rādītājiem, kas tiek regulāri publicēta statistikas 
iestādes mājas lapā internetā.  Statistikas rādītāju izmantošana Ĝauj veikt pasta pakalpojumu 
tirgus analīzi par pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, piekĜuvi pasta infrastruktūrai.  

Pašlaik CSP datu bāzē ir pieejami tikai dati, kas raksturo patēriĦa izdevumu sastāvu, 
kas nav pietiekams, lai iegūtu skaidru priekšstatu par nozari. Konkurences efektivitāti nosaka 
SPRK, pamatojoties uz reăistrētām vispārējām atĜaujām, analizējot komersantu faktisko 
darbību pēc pakalpojumu veidiem, sniedzamo pakalpojumu apjoma, teritorijām. Šo 
informāciju SPRK iegūst no pasta komersantiem saskaĦā ar vispārējās atĜaujas nosacījumiem. 
Tā kā daĜa no iesniedzamās informācijas nav izpaužama trešajām personām, jānosaka tādi 
vērtēšanas rādītāji, kas ir publiski pieejami. 

Sabiedrības līdzdalība jānodrošina ne tikai izstrādājot tiesību aktu projektus. Tā ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti, analizējot pasta tirgus stāvokli un pieĦemot 
lēmumus regulēšanas pasākumu jomā. Svarīgi noskaidrot klientu viedokli par apmierinātību 
ar piedāvāto produktu klāstu un pakalpojumu kvalitāti. Šim nolūkam var izmantot dažādus 
līdzekĜus: specializētos pētījumus, piesaistot kompetentus konsultantus pētniecības jomā, vai 
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organizējot publisko apspriešanu/aptaujas/konsultācijas, ko atbildīgās iestādes un komersanti 
var organizēt savās mājas lapās internetā. 

Uzdevumi 
- izstrādāt MK noteikumu projektu par publiski pieejamiem statistiskās informācijas 

rādītājiem, kas raksturo pasta nozari;  
- izstrādāt grozījumus Pasta likumā, paredzot prasību regulāri veikt pasta tirgus analīzi 

un publiskot rezultātus. 
 

5.3. Veicināta uz jaunajām tehnoloăijām balstīta un uz klientu vajadzībām orientēta 
pasta pakalpojumu sniegšana un jaunu pakalpojumu veidu attīstība 

 
 Izmantojot pasta tīkla infrastruktūru, pasta sektorā ir liels attīstības potenciāls 
interaktīvā režīmā sniegto pakalpojumu jomā. Fiziskā pasta tīkla un e-komercijas attīstība 
veicina jaunu interaktīvās vides produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī naudas līdzekĜu 
pārskaitījumu pakalpojumu nodrošināšanu, kas ir tirgi ar vislielāko izaugsmes potenciālu. 

Pasta tīkla attīstība ietver trīs dimensijas24: 
 - fiziski eksistējošs pasta tīkls ar kontrolētu pakalpojumu kvalitāti, kas atbilst 

noteiktajiem standartiem; 
- elektronisko sakaru tīklā ir iespējams izsekot pasta sūtījumus visos to pārsūtīšanas 

ėēdes posmos no nosūtīšanas līdz piegādei, ieskaitot muitas operācijas un attiecības ar 
partnersabiedrībām, kā arī nodrošināt plaša spektra pakalpojumus interaktīvajā režīmā; 

- finanšu pakalpojumu sniegšanas tīklā ir iespējams veikt drošus elektroniskos naudas 
pārskaitījumus ar zemu pašizmaksu. 

Interaktīvajā režīmā pieejamie pakalpojumi var ietvert naudas pārskaitījumus, rēėinu 
apmaksu, e-pasta pakalpojumus, preču pārdošanu internetā (e-komercija/tirdzniecība), 
hibrīdpastu, tiešo pastu, pasta sūtījumu priekšapmaksu internetā, izsekošanu pasta sūtījumiem, 
e-markas u.c. e-produktus. E-risinājumu pielietošana, kas adaptēta klientu vajadzībām, 
paaugstinās pasta pakalpojumu pievilcīgumu un sekmēs pasta komersanta tēla uzlabošanu.  

Pasta likums nosaka vispārīgās prasības pasta pakalpojumu sniegšanai, neregulējot 
citus pakalpojumus, kurus var sniegt izmantojot pasta tīklu. Tā kā finanšu jomā nav skaidri 
formulētas prasības attiecībā uz pasta tīklā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, jānosaka tāds 
tiesiskais regulējums, kas nav atkarīgs no finanšu pakalpojumu sniegšanai izmantoto tīklu 
veidiem un novērš normatīvo aktu prasību atšėirīgu traktējumu, kā arī sekmē inovatīvu 
pakalpojumu ieviešanu.  

Uzdevums: 
- veikt grozījumus normatīvajos aktos finanšu jomā, lai pilnveidotu tiesisko vidi, 

nosakot skaidru regulējumu naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšanai pasta tīklā, to 
regulēšanai un uzraudzībai maksājumu pakalpojumu un nelegāli iegūto naudas līdzekĜu 
legalizācijas novēršanas jomā. 
 
 

6. Politikas rezultāti, to sasniegšanas rādītāji 
  

 Politikas rezultāti, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji to sasniegšanai norādīti 10. 
tabulā. 
 
 
 
 
                                                 
24 Nairobi pasta stratēăijā 2009-2012 noteiktie mērėi un rīcības virzieni balstās uz trīsdimensionālā pasta tīkla 
attīstību (Nairobi Postal Strategy 2009-2012, The postal sector: an essential component of the global economy) 
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10. tabula 
Politikas definētais mērėis/ 

apakšmērėis  
Mērėis 

 Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas 
Republikas teritorijā. 

Politikas rezultāts   Rezultatīvais rādītājs   2010.gads 2013.gads 2017.gads 

Pilnīgi liberalizēts pasta 
pakalpojumu tirgus un pasta 
pakalpojumu kvalitāte atbilst 
noteiktajiem kvalitātes rādītājiem 
 

1. Pasta komersantu, kuri 
aktīvi sniedz pasta 
pakalpojumus atbilstoši 
klientu vajadzībām, 
īpatsvars reăistrēto pasta 
komersantu kopskaitā (%) 

81 85 90 

 2. Pamatoto sūdzību par 
pakalpojumu kvalitāti 
īpatsvars kopējā iesniegto 
sūdzību skaitā (%) 

20 15 10 

Darbības rezultāts  Rezultatīvais rādītājs     

1. Rīcības virziens - Sekmēta noteikta līmeĦa pasta pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pasta tīkla 
darbības efektivitāte 

Izstrādāti pasta sūtījumu 
pārsūtīšanas laika kvalitātes 
rādītāju noteikšanas kritēriji 

nav ir ir 1.1. Uzlabota pasta pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāte  

Laicīgi piegādāto prioritāro 
pasta sūtījumu skaits   
(Nākamajā dienā no 
prioritāro pasta sūtījumu 
saĦemšanas piegādāto 
sūtījumu īpatsvars šīs klases 
pārsūtīto sūtījumu kopskaitā 
(%) 

90,0 92,0 95,0 

Izstrādāti pasta piekĜuves 
punktu pietiekamības un 
sasniedzamības kritēriji 

nav ir ir 1.2. Izveidots pietiekams pasta 
piekĜuves punktu skaits 

Noteikts pasta pakalpojumu 
piekĜuves punktu skaits, kas 
atbilst noteiktajiem 
kritērijiem  

nav ir ir 

Ir noteikts UP finansēšanas 
mehānisms 

nav ir ir 1.3. Nodrošināta UP sniegšanas 
nepārtrauktība 

Konkursa kārtībā izraudzīts 
pasta komersants, kas 
nodrošina UP 

nav ir ir 

1.4. Nodrošināta UP sarakstā 
ietilpstošo pakalpojumu regulārā 
pārskatīšana 

Noteikta kārtība, kādā 
pārskata un aktualizē UP 
sarakstu 

nav ir ir 

2. Rīcības virziens - Veikta adekvāta un efektīva pasta tirgus regulēšana, radot uzĦēmējdarbībai un 
investīciju piesaistei labvēlīgus apstākĜus 

     

2.1. Definēti vairāki pasta tirgus 
segmenti 

Definēto pasta tirgus 
segmentu skaita pieaugums  

0 3 1 

2.2. Palielināts centralizēti 
uzraudzīto rādītāju skaits, kas 
raksturo pasta tirgus 
 

Pasta darbības raksturojušo 
publiski pieejamo 
indikatoru skaits 

0 8 8 

2.3. Ir apzināta situācija par 
sniegtajiem pasta pakalpojumiem 

Pārskatu veidā apkopota un 
publiskota informācija par 
pasta pakalpojumiem 
kopumā (pārskatu skaits) 

2 2 2 
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Pārskatu veidā apkopota un 
publiskota informācija par 
pasta tirgus attīstību un 
klientu apmierinātību ar 
sniegtajiem pakalpojumiem 
(pārskatu skaits) 

0 1 1 

3. Rīcības virziens - Veicināta uz jaunajām tehnoloăijām balstīta un uz klientu vajadzībām orientēta 
pasta pakalpojumu sniegšana un jaunu pakalpojumu veidu attīstība 
3.1. Novērstas pretrunas starp 
Pasta likumā un dažādu jomu 
regulējošajos normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām attiecībā uz 
pasta tīklā sniegtajiem 
pakalpojumiem.  

Ir noteikts tiesiskais 
regulējums par finanšu 
pakalpojumu sniegšanu 
pasta tīklā un to uzraudzību 

 ir ir 

3.2. Ar piedāvāto pasta 
pakalpojumu klāstu apmierināto 
patērētāju skaita pieaugums 

Patērētāju apmierinātības 
indekss 
(īpatsvars aptaujāto 
kopskaitā, %) 

 65 70 

 
7. Ietekmes novērtējums uz valsts budžetu un pašvaldību budžetu  

 
Pamatnostādnēs paredzēto pasākumu izpilde tiks nodrošināta atbildīgo un iesaistīto 

institūciju budžeta ietvaros.  
PamatnostādĦu īstenošanas ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetu attiecībā 

uz to pasākumu īstenošanu, kas saistīti ar MK lēmuma pieĦemšanu par finansēšanas 
mehānismu universālā pasta pakalpojuma radīto zaudējumu kompensēšanai, tiks novērtēta 
attiecīgo normatīvo aktu projektu izstrādes ietvaros. 
 

8. Turpmākās rīcības plānojums 
 

8.1. PamatnostādĦu īstenošanā iesaistīto valsts institūciju kompetences sadalījums 
 

8.1.1. SM, EM, FM, RAPLM un SPRK nodrošina uzdevumu izpildi normatīvo aktu 
pilnveidošanas jomā. 

8.1.2. SPRK nodrošina uzdevumu izpildi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jomā: 
- UP saistību noteikšana un to izpildes uzraudzība; 
- tarifu apstiprināšana; 
- kvalitātes kontrole; 
- sūdzību izskatīšana par sabiedriskajiem pakalpojumiem. 
8.1.3. PTAC nodrošina patērētāju interešu ievērošanu un tiesību aizsardzību. 
 

8.2. Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns 
 

 Turpmākās rīcības plānojums ietverts 11.tabulā 
11.tabula*)  

Nr
.p.
k. 

Pasākums Izpildes 
termiĦš 

 

Atbildīgā  
institūcija 

Iesaistītās 
institūcijas 

 
1. Rīcības virziens - Sekmēta noteikta līmeĦa pasta pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pasta tīkla 

darbības efektivitāte 
1. Izstrādāt grozījumus Pasta likumā, paredzot regulējumu par 

reăistrēto pasta sūtījumu izsniegšanu.   
 

30.12.2011. SM  

2. Izstrādāt MK noteikumu projektu par reăistrēto pasta sūtījumu 30.06.2012. SM  



 

Pasta_pamatnost.doc;  Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam (informatīvā daĜa) 

23 

izsniegšanu 
3. Izstrādāt grozījumus Pasta likumā, paredzot noteikt tajā: 

 - minimālo UP sarakstu atbilstoši Pasta direktīvā noteiktajam; 
- prasību izstrādāt kārtību, kādā pārskata un aktualizē UP 
sarakstu; 
- prasību izstrādāt metodiku ar piekĜuves punktu pietiekamības 
un sasniedzamības kritērijiem un pasta sūtījumu pārsūtīšanas 
normatīvu noteikšanas kritērijiem 

30.12.2011. SM SPRK 

4. Izstrādāt MK noteikumu projektu par kārtību, kādā pārskata un 
aktualizē pasta UP sarakstu 

01.07.2012. SM SPRK 

5. Izstrādāt MK noteikumu projektu par UP finansēšanas 
mehānismu pasta nozarē 

31.11.2012. EM SM, FM, 
SPRK, 

RAPLM 
2. Veikta adekvāta un efektīva pasta tirgus regulēšana, radot uzĦēmējdarbībai un investīciju piesaistei 

labvēlīgus apstākĜus 
1. Izstrādāt MK noteikumu projektu par valsts statistiskās 

informācijas pārskatiem, nosakot rādītājus, kas raksturotu 
situāciju pasta pakalpojumu tirgū. 

30.06.2012 CSP EM, SPRK, 
SM 

2. Izstrādāt grozījumus Pasta likumā, paredzot prasības definēt 
pasta tirgus segmentus un regulāri veikt to attīstības analīzi, 
vērtējot pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, piekĜuvi pasta 
infrastruktūrai, klientu apmierinātību ar piedāvāto produktu 
klāstu un pakalpojumu kvalitāti 
 

30.12.2011 SM SPRK 

3. Izstrādāt grozījumus Pasta likumā, aktualizējot tiesību normas 
par pakalpojumu sniegšanu atvērtā pasta tirgus apstākĜos 

30.12.2014. SM  

3. Rīcības virziens - Veicināta uz jaunajām tehnoloăijām balstīta un uz klientu vajadzību orientēta pasta 
pakalpojumu sniegšana un jaunu pakalpojumu veidu attīstība 

1. Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos finanšu jomā 
(Noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas likums, Maksājumu pakalpojumu 
likums, likums „Par Valsts ieĦēmumu dienestu”), nosakot 
skaidru regulējumu par pasta komersantu sniegto  maksājumu 
pakalpojumu  uzraudzību, lai nodrošinātu  noziedzīgu 
nodarījumu atklāšanu un novēršanu valsts nodokĜu, nodevu un 
citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā 

01.01.2012. SM FM 

2. Izstrādāt MK noteikumus par Pasaules pasta savienības 
nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem 

01.03.2012 SM  

3 Izstrādāt MK noteikumus par Pasaules pasta savienības 
nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentu 

01.03.2012 SM  

*)- Nepieciešamais finansējums  un tā avoti - esošā budžeta ietvaros 
 

9. Pārskatu sniegšana  
 

PamatnostādĦu īstenošanas novērtēšana notiek pamatnostādĦu darbības vidus posmā un 
beigu posmā. 

SM sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā MK šādus informatīvos ziĦojumus par 
pamatnostādĦu īstenošanas gaitu: 

 - starpziĦojumu – līdz 2014.gada 1.jūlijam;  
 - gala ziĦojumu – līdz 2017.gada 1.decembrim. 
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10. PamatnostādĦu sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem un to 
hierarhija 

 
Pasta politikas īstenošana netiešā veidā ir saistīta ar citiem attīstības plānošanas 

dokumentiem un normatīvajiem aktiem. Kopīgā saikne ir nosprausto virsmērėu sasniegšana, 
tomēr esošajos nacionālā un reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentos un citu nozaru 
politikas plānošanas dokumentos nav norādīti konkrēti mērėi un veicamie pasākumi pasta 
jomā. Pamatnostādnes nedublē citos attīstības plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus, 
attiecīgi nav nepieciešama šo dokumentu aktualizēšana pasta jomā. 

 
10.1. Ietekmes izvērtējums uz nacionālās pārvaldes līmeĦa politikas plānošanas 

dokumentiem 
 

1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam  (turpmāk – LIAS), 
apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā. 

Latvijas telpiskās attīstības perspektīvas uzdevums ir noteikt politikas virzienus 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts teritorijas attīstībai, panākot iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu, veidojot pievilcīgu dzīves vidi, kā arī plašu publisko pakalpojumu klāstu. 

Pamatnostādnēs noteiktie rīcības virzieni vertikālajā griezumā kalpos LIAS mērėa 
„radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākĜus visiem iedzīvotajiem, neatkarīgi no dzīves vietas, 
sekmējot uzĦēmējdarbību reăionos, attīstot kvalitatīvu transporta un komunikāciju 
infrastruktūru un publiskos pakalpojumus” sasniegšanai. 
 

2) Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar MK 2006.gada 
4.jūlija noteikumiem Nr.564) 

Šajā dokumentā noteikts, ka viens no drošas un stabilas attīstības priekšnosacījumiem 
ir sakārtota uzĦēmējdarbības un dzīves telpa.  

Izvirzīto mērėu sasniegšanai piedāvātie risinājumi tiešā veidā neparedz pasākumus 
pasta pakalpojumu attīstības jomā, bet viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai 
ilgtermiĦā nodrošinātu valsts ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju globālajā tirgū, ir 
mūsdienu pieaugošajām kvalitātes prasībām atbilstoša moderna infrastruktūra un 
pakalpojumi. 

PamatnostādĦu izvirzīto mērėu sasniegšana pozitīvi ietekmēs arī minēto 
priekšnosacījumu izpildi. 

 
3) Politikas plānošanas dokumenti patērētāju tiesību aizsardzības jomā: 
-Patērētāju tiesību aizsardzības politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 

2004.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.754); 
- Patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības programma 2008.–

2010.gadam (apstiprināta ar MK 2008.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.16). 
Patērētāju tiesību aizsardzības politikas mērėis ir augsta līmeĦa patērētāju tiesību 

aizsardzības nodrošināšana, akcentējot patērētāju tiesības izstrādātajos normatīvajos aktos, 
patērētāju aizsardzības jautājumus ietverot citās politikās. Par patērētāju politikas 
apakšmērėiem noteiktas prasības nodrošināt patērētāju tiesību ietveršanu normatīvajos aktos, 
tai skaitā ietverot patērētāju interešu aizsardzību citās politikās, nodrošināt efektīvu normatīvo 
aktu ievērošanas uzraudzību, kā arī nodrošināt efektīvu patērētāju konfliktsituāciju 
atrisināšanu. 

Pamatnostādnēs noteiktie rīcības virzieni paredz pasākumus minēto apakšmērėu 
sasniegšanai. 
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10.2. Ietekmes izvērtējums uz reăionu un pašvaldību plānošanas dokumentiem 
 
PamatnostādĦu izstrādes gaitā tika izvērtēti šādi Latvijas reăionu plānošanas 

dokumenti: 
- Rīgas plānošanas reăiona teritorijas plānojums (2005.-2025.gadam) (02.02.2007. 

apstiprināts RPR AP); 
- Rīgas reăiona attīstības programma (2005. – 2011.gadam) (07.01.2005. apstiprināta 

RPR AP); 
- Zemgales plānošanas reăiona attīstības programma 2008.–2014.gadam (16.09.2008. 

apstiprināta ZPR AP); 
- Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam 

(16.10.2007. apstiprināts ZPR AP); 
- Vidzemes plānošanas reăiona attīstības programma (2007.-2013.gadam) 

(19.09.2007. apstiprināta VPR AP); 
- Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2007.-2027.gadam (19.12.2007. 

apstiprināts VPR AP); 
- Kurzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam (09.01.2008. 

apstiprināts KPR AP); 
- Kurzemes reăiona attīstības stratēăija 2004.-2013.gadam (11.02.2004. apstiprināta 

KPR AP); 
- Latgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums (2008.-2026.gadam) (03.10.2007. 

apstiprināts LPR AP). 
Reăionu plānošanas dokumentos definēti reăionu prioritārie attīstības virzieni, mērėi 

un uzdevumi to sasniegšanai. Kaut arī tajos tiešā veidā netiek minēti pasākumi pasta 
pakalpojumu attīstības jomā, jāatzīmē, ka pasta politikai ir netieša saikne ar šiem 
dokumentiem, proti, to nozīmīgākajās attīstības prioritātēs – uzĦēmējdarbības attīstība, 
pakalpojumu kvalitāte, investīciju piesaiste u.tml. Reăionu plānošanas dokumentos ir 
uzsvērts, ka nepieciešama dažāda veida infrastruktūras uzlabošana un nodrošināšana, 
sasniedzamības paaugstināšana, kā arī pakalpojumu pieejamība dzīves kvalitātes uzlabošanai 
gan pilsētās, gan lauku teritorijās. 

Pamatnostādnēs izvirzīto mērėu sasniegšana pozitīvi ietekmēs arī reăionu un 
pašvaldību plānošanas dokumentos noteikto mērėu īstenošanu.  
 

10.3. Sasaite ar starptautisko organizāciju, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, 
plānošanas dokumentiem 

 
UPU ietvaros pasta sektora attīstība notiek saskaĦā ar četru gadu Pasta stratēăiju, kuru 

pieĦem UPU kārtējā kongresā. 
Pamatnostādnēs noteikto pasākumu plānošana atbilst UPU stratēăiskas plānošanas 

dokumentam Nairobi pasta stratēăija 2009.-2012.gadam, kura pieĦemta 2009.gada 
12.augustā Ženēvas kongresā25. 

Nairobi pasta stratēăijas pamatā ir tēze „Pasta sektors ir pasaules ekonomikas svarīgā 
sastāvdaĜa” un ir izvirzīti galvenie mērėi: 

- pasta tīklu funkcionālās savietojamības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošana tirgus 
un klientu vajadzību apmierināšanai trīs dimensijās (fiziski, elektroniski un finansiāli);  

- universālā pasta pakalpojuma attīstības veicināšana un adaptēšana sociālajai, 
ekonomiskajai un zinātniski-tehniskajai videi;  

-  pasta tirgu apjomu palielināšanas un pakalpojumu attīstības veicināšana. 
 

                                                 
25  Nairobi Postal Strategy 2009-2012 (The postal sector: an essential component of the global economy)  
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11. Politikas plānošanas dokumenti, kuri atzīstami par spēku zaudējušiem 
 
Līdz ar pamatnostādĦu apstiprināšanu Latvijas Republikas pasta nozares 

pamatnostādnes 2005.-2009.gadam un Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādĦu 
2006.-2009.gadam īstenošanas programma uzskatāma par spēku un aktualitāti zaudējušu.  
 
 

Satiksmes ministrs  U.Augulis 
 
 

Vīza: 
Valsts sekretārs A.Matīss 
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