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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Mārupes novadā, 2022.gada 18.martā. Sabiedrisko pakalpojumu 
Nr.01-10.2/94 regulēšanas komisijai 
 Ūnijas ielā 45 
 Rīgā, LV-1039 
 
 
Par Konsultāciju dokumentu par vispārējās 
atļaujas un reģistrācijas noteikumiem pasta nozarē 
 
 
VAS „Latvijas Pasts” ir izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
(turpmāk tekstā – SPRK) sagatavotais Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas 
un reģistrācijas noteikumiem pasta nozarē (turpmāk tekstā – Konsultāciju dokuments). 
 
VAS “Latvijas Pasts” izsaka šādus priekšlikumus: 

1) Konsultāciju dokumenta 13.punktā izslēgt tekstu “…saņemt drukātā veidā 
vai…”. 

2) Konsultāciju dokumentā nepieciešams noteikt pārejas periodu, nosakot termiņu 
līdz kuram pasta komersantiem jānodrošina Konsultāciju dokumenta III nodaļas 
noteikumos noteikto pienākumu izpilde (Konsultāciju dokumenta 11.punkts, 
12.punkts). 

3) Izslēgt Konsultāciju dokumenta 14.punktu. Šajā punktā noteiktais attiecas uz 
pušu savstarpēju vienošanos un pārsniedz Pasta likuma 10.pantā SPRK 
noteikto deleģējumu. Bez tam, jau šobrīd pasta komersantiem ir noslēgti līgumi 
ar lietotājiem, iespējams nesaturot visu Konsultāciju dokumentā 10.pantā 
minēto informāciju. 

4) Izslēgt Konsultāciju dokumenta 16.punktu un 17.punktu – noteikumi daļēji dublē 
Pasta likum 13.1 pantā un Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobra noteikumos 
Nr.477 “Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu 
izsniegšana” jau noteikto. 

5) Konsultāciju dokumenta 20.punkts faktiski dublē Pasta likuma attiecīgi 20.panta 
pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu. Bez tam, šobrīd ir 
spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 37.3 pantā noteiktas, ka 
Covid-19 infekcijas izplatības laikā pasta komersants var nepiemērot 
normatīvajos aktos noteikto prasību par pienākumu adresātam parakstīties 
informatīvā paziņojuma zonā "datums un paraksts" vai uz paraksta attēla 
iegūšanas aparāta sensora, ja pasta komersants, izmantojot sūtījumu 
apstrādes sistēmas, kas sagatavo un apkopo sūtījumu saņemšanas datus, 
nodrošina dokumentārus vai elektroniskus pierādījumus tam, ka konkrētais 
sūtījums ir izsniegts. 

6) Konsultāciju dokumenta 21.panta piemērošana praktiskajā darbībā var radīt 
neskaidrības. Piemēram, vai pasta komersantu savstarpējā vienošanās par 
pasta sūtījumu ievietošanu viens otra pasta terminālos arī uzskatāma par pasta 
pakalpojuma vai tā daļas sniegšanu citam pasta komersantam. 
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7) Konsultāciju dokumenta 22.punktā noteikts, ka ja SPRK Pasta komersanta 
darbībā konstatē pārkāpumu, SPRK Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā 
pasta komersantam nosūta brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto 
pārkāpumu un termiņu konstatētā pārkāpuma novēršanai un paskaidrojuma 
sniegšanai par konstatēto pārkāpumu. No šāda regulējuma izriet, ka SPRK 
uzreiz konstatē, ka ir noticis pārkāpums, bet pasta komersantam nav iespēja 
iebilst vai apstrīdēt par šādu konstatējumu. 

 
 
Ar cieņu, 
 
 
Valdes priekšsēdētājs M.Vilcāns 

 


