Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
31.03.2022. padomes sēdē
(prot. Nr.13, 4.p)

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku

N.p.k.

Konsultācijai nodotā projekta
redakcija (konkrēta punkta
redakcija)
I.

1.

Priekšlikumi un
komentāri

Regulatora viedoklis par
priekšlikumiem vai komentāriem (ir
ņemts vērā, vai informācija par
alternatīvu risinājumu)

Konsultācijai nodotā projekta
attiecīgā punkta galīgā
redakcija

Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta

Metodika

Valsts akciju sabiedrība Ņemts vērā.
“Latvijas
Pasts”
projektā
iekļautie
(turpmāk – AS “Latvijas Metodikas
nosacījumi paredzēja UPP tīro izmaksu
Pasts”):
aprēķināšanas
nosacījumus,
kas
Ņemot vērā, ka universālā
attiecināmi uz UPP saistību izpildi,
pasta
pakalpojuma sākot ar 2022.gadu.
(turpmāk – UPP) saistību 2022.gada
14.marta
viedokļu
izpildes
tīro
izmaksu saskaņošanas
sanāksmē
ar
aprēķināšanas
un AS “Latvijas Pasts” un Satiksmes
noteikšanas
metodikas ministrijas pārstāvjiem tika diskutēts
(turpmāk – Metodika) par
Sabiedrisko
pakalpojumu
plānotais spēkā stāšanās regulēšanas komisijas (turpmāk –
laiks ir noteikts 2022.gada

8. Metodika stājas spēkā nākamajā
dienā pēc tās publicēšanas
oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.

1.aprīlis,
AS “Latvijas
Pasts” lūdz apstiprināt, ka
Metodika tiks piemērota
attiecībā uz AS “Latvijas
Pasts”
UPP
saistību
izpildes
tīro
izmaksu
aprēķināšanu
un
noteikšanu
jau
par
2021.gadu.

Regulators) priekšlikumu 2021.gada
tīro izmaksu aprēķināšanai piemērot
Regulatora 2013.gada 11.oktobra
lēmumu Nr.1/29 “Universālā pasta
pakalpojuma saistību izpildes tīro
izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas
metodika”. Tā kā sanāksmē tika
paustas bažas, ka minētās metodikas
piemērošana ir pretrunā Pasta likumā
noteiktajam,
Regulators
lūdza
Satiksmes ministriju sniegt rakstveida
viedokli par Pasta likuma tiesiskā
regulējuma, kas stājās spēkā 2022.gada
1.janvārī, piemērošanu UPP tīro
izmaksu aprēķināšanai par 2021.gada
saistību izpildi. Satiksmes ministrija
sniedza izvērstu skaidrojumu, ka
saskaņā ar Pasta likuma regulējumu
UPP
sniedzējam
tīro
izmaksu
aprēķināšanai par 2021.gadu ir
piemērojama jauna metodika saskaņā
ar
Pasta
likuma
30.panta
nosacījumiem. Satiksmes ministrija arī
paskaidroja,
ka
tīro
izmaksu
kompensēšana par 2021.gadu ir
paredzēta saskaņā ar Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra noteikumos
Nr.61 “Noteikumi par universālā pasta
pakalpojuma saistību izpildes tīro
izmaksu kompensēšanu” noteikto
kompensēšanas mehānismu. Ņemot
vērā minēto, Metodika ir piemērojama
par 2021.gada universālā pasta
pakalpojuma saistību izpildi.
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Vienlaikus, ievērojot, ka Pasta likuma
pārejas
noteikumu
27.punktā
Regulatoram noteikts termiņš izdot
metodiku līdz 2022.gada 31.martam,
precizēts Metodikas spēkā stāšanās
datums.

2.

II.

Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta

III.

Citi priekšlikumi un komentāri

6.2. aprēķinu, kas pamato, ka
universālā pasta pakalpojuma
sniedzējs ir pakļauts netaisnīgam
finansiālajam apgrūtinājumam;

AS “Latvijas Pasts”:
Lai
pēc
sagatavotās
Metodikas spēkā stāšanās
nodrošinātu nepārprotamu
izpildi un abpusēju izprati
par
Metodikas
piemērošanu, AS “Latvijas
Pasts” lūdz Regulatoram
skaidrojumu, vai attiecībā
uz
Metodikas
6.2.apakšpunktā
minēto
aprēķinu, kas pamato, ka
UPP sniedzējs ir pakļauts
netaisnīgam finansiālajam
apgrūtinājumam,
Regulators uzskatīs par
pamatotu aprēķinu, ja tajā
tīrās izmaksas, no kurām
atņemts papildu ieguvums,
veidos zaudējumu, kas
vienāds ar vienu procentu
no kopējiem ieņēmumiem
par
universālā
pasta
pakalpojuma

Regulators skaidro, ka Metodikas
6.2.apakšpunktā lietotais jēdziens
“netaisnīgs finansiālais apgrūtinājums”
atbilst
jēdzienam
“netaisnīgs
finansiālais apgrūtinājums” Pasta
likuma 30.panta septītās daļas 3.punkta
izpratnē.
Vienlaikus
vēršama
uzmanība,
ka
Regulatoram
ir
pienākums pārbaudīt UPP sniedzēja
iesniegto tīro izmaksu aprēķinu,
attiecīgi Regulatoram saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības iegūt
informāciju, kas nepieciešama, lai
pieņemtu attiecīgo lēmumu.
Ņemot vērā minēto, Metodikas
6.2.apakšpunkts papildināts ar atsauci
uz attiecīgo Pasta likuma normu.

6.2. aprēķinu, kas pamato, ka
universālā pasta pakalpojuma
sniedzējs ir pakļauts netaisnīgam
finansiālajam
apgrūtinājumam
atbilstoši Pasta likuma 30.panta
septītās
daļas
3.punktā
noteiktajam;
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3.

nodrošināšanu vai būs
lielāks par to, saskaņā ar
Pasta likuma 30.panta
septītās daļas 3.punktu, un
nekāds
cits
papildu
pamatojums
nebūs
iesniedzams.
5.Universālā pasta pakalpojuma Metodikas projekta 5.punkta papildu ieguvuma aprēķina formula 5.Universālā pasta pakalpojuma
sniedzējs papildu ieguvumu precizēta atbilstoši Pasta likuma 30.panta piektajā daļā noteiktajam, sniedzējs
papildu
ieguvumu
aprēķina saskaņā ar šādu proti, formulas rādītājs, kas ietver UPP sniedzēja ieņēmumus no aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
citiem šajā pakalpojumā neietvertajiem sniegtajiem pakalpojumiem,
formulu:
A
PI = AC × (1 − AC ) × pp,
apzīmēts kā UPP sniedzēja ieņēmumi (apgrozījums) no citiem UPP
Aīp
k
PI = Aīp × (1 − A ) × pp, neietvertajiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja šādus ieņēmumus
k
kur
iespējams gūt, tikai sniedzot UPP.
kur
PI – papildu ieguvums (euro);
Tā
kā
Pasta
likuma
30.panta
piektajā
daļā
nav
noteikts
konkrēts
PI – papildu ieguvums (euro);
Ac – universālā
pasta
pakalpojumu uzskaitījums, šāds precizējums papildu ieguvuma
Aīp – apgrozījums (ieņēmumi) aprēķina formulā pieļauj iekļaut arī ieņēmumus no kādiem citiem pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi
no sūtījumiem par īpašo tarifu pakalpojumiem, kas atbilstu Pasta likuma 30.panta piektajā daļā (apgrozījums) no citiem universālā
pasta pakalpojumā neietvertajiem
(euro);
noteiktajam.
sniegtajiem pakalpojumiem, ja
Ak – kopējais
apgrozījums
šādus ieņēmumus iespējams gūt,
(ieņēmumi) (euro);
tikai sniedzot universālo pasta
pp – peļņas procents, kas
pakalpojumu (euro).
aprēķināts kā attiecība starp
Ak – kopējais
apgrozījums
komersantu
peļņu
vai
(ieņēmumi) (euro);
zaudējumiem pēc nodokļiem pret
pp – peļņas
procents,
kas
komersantu apgrozījumu (pasta
aprēķināts kā attiecība starp
un kurjeru darbības nozarē),
komersantu
peļņu
vai
izmantojot pēdējo pieejamo
zaudējumiem pēc nodokļiem pret
Centrālās statistikas pārvaldes
komersantu apgrozījumu (pasta un
publicēto
informāciju
par
kurjeru
darbības
nozarē),
komersantu finanšu analīzes
izmantojot
pēdējo
pieejamo
rādītājiem.
Centrālās statistikas pārvaldes
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publicēto
komersantu
rādītājiem.

informāciju
par
finanšu
analīzes

Vineta Biseniece, 67097285
vineta.biseniece@sprk.gov.lv

Priekšsēdētāja

A. Ozola

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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