
Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada 21.aprīļa padomes sēdē 

(prot. Nr. 16., 6.p) 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par vispārējās atļaujas un reģistrēšanās noteikumiem pasta nozarē 

Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta 

1. 11. Pasta komersants, izņemot 

universālā pasta pakalpojumu, 

katram nodrošinātajam pasta 

pakalpojuma veidam nosaka šādas 

pasta sūtījumu savākšanas un 

piegādes kvalitātes prasības: 

11.1 pasta sūtījuma 

pārsūtīšanas kopējais laiks; 

11.2 savākšanas un piegādes 

termiņš. 

12. Pasta komersants, izņemot par 

universālā pasta pakalpojumu, savā 

tīmekļvietnē vai pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietās publisko šādu 

informāciju: 

12.1 pasta pakalpojumu 

sniegšanas noteikumi; 

12.2 pasta sūtījumu savākšanas 

un piegādes kvalitātes prasības; 

Valsts akciju sabiedrība 

“Latvijas Pasts” (turpmāk – 

VAS “Latvijas Pasts”) norāda, 

ka Noteikumu projektā1 

nepieciešams noteikt pārejas 

periodu, nosakot termiņu, līdz 

kuram pasta komersantiem 

jānodrošina Noteikumu projekta 

III. nodaļas noteikto pienākumu 

izpilde (Noteikumu projekta 11. 

un 12.punkts). 

Daļēji ņemts vērā. 

Noteikumu projekta 11.punktā 

noteiktajām prasībām pārejas 

periods nav nepieciešams, jo 

minētās prasības jau ir noteiktas 

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (turpmāk – 

Regulators) 2019.gada 7.marta 

lēmuma Nr.1/4 “Vispārējās 

atļaujas noteikumi pasta nozarē” 

13.punktā. 

Ņemot vērā minēto, Noteikumu 

projekts papildināts ar pārejas 

periodu 12.punktā noteikto 

prasību izpildei. 

25. Šo noteikumu 12.punktā 

noteikto prasību attiecībā uz 

informācijas publiskošanu 

tīmekļvietnē vai pasta pakalpojuma 

sniegšanās vietās pasta komersants 

nodrošina viena mēneša laikā no šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

 
1 Regulatora lēmuma projekts “Vispārējās atļaujas un reģistrēšanās noteikumi pasta nozarē”. 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

12.3 kompensācijas 

piemērošanas kārtība sūtītājam, 

ja komersants nav nodrošinājis 

pasta sūtījumu savākšanas un 

piegādes kvalitātes prasības; 

12.4 informācija par pasta 

komersanta materiālo atbildību 

un materiālās atbildības apmēri; 

12.5 informācija par pēdējo 

aktualizācijas datumu. 

2. 13. Pasta komersants nodrošina 

iespēju lietotājam šo noteikumu 

12.punktā noteikto informāciju 

saņemt drukātā veidā vai saglabāt un 

izdrukāt ar datuma un laika 

identifikāciju, ja informācija 

publiskota tīmekļvietnē. 

VAS “Latvijas Pasts” ierosina 

13.punktā izslēgt tekstu “.. 

saņemt drukātā veidā vai ..”. 

Satiksmes ministrija informē, ka 

Noteikumu projekta 13.punkts 

nosaka pienākumu nodrošināt 

iespēju noteikumu 12.punktā 

minēto informāciju saņemt 

drukātā veidā, ja tā nav publiskota 

tīmekļvietnē.  Tas varētu rast 

papildu slogu un problēmas ar 

prasības izpildi, jo pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietā 

darbinieks nodrošina lietotāju 

apkalpošanu, bet katrā darba vietā 

varētu nebūt drukāšanas iekārtu 

(piemēram, noslēgto sadarbības 

līgumu ietvaros pasta sūtījumu 

pieņemšana un izsniegšana 

Daļēji ņemts vērā. 

Noteikumu projektā ietvertās 

prasības mērķis ir nodrošināt 

lietotāju tiesību aizsardzību, 

nodrošinot iespēju lietotājiem 

iepazīties ar noteikumu 12.punktā 

minēto informāciju. Vienlaikus 

nepieciešams noteikt samērīgas 

prasības pasta komersantam 

attiecībā uz informācijas 

nodrošināšanu pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietā. 

Ņemot vērā minēto, precizēts 

Noteikumu projekta 13.punkts, 

paredzot pasta komersantam 

pienākumu nodrošināt lietotājam 

iespēju iepazīties ar informāciju 

pasta pakalpojuma sniegšanas 

vietā vai informēt lietotāju par 

13. Pasta komersants nodrošina 

iespēju lietotājam iepazīties ar šo 

noteikumu 12.punktā noteikto 

informāciju pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietā vai saglabāt un 

izdrukāt ar datuma un laika 

identifikāciju, ja informācija 

publiskota tīmekļvietnē, vai pēc 

lietotāja pieprasījuma informēt 

lietotāju par 12.punktā noteiktās 

informācijas saņemšanas vietu, ja 

pasta komersants neuztur pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietu un 

tīmekļvietni. 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

degvielas uzpildes stacijās vai 

mazos veikalos). Turklāt virkne 

pasta komersantu darbojas kā 

loģistikas uzņēmumi, proti, tikai 

saņemot pasta sūtījumus tieši no 

sūtītāja un piegādājot tos tieši 

adresātiem, neizmantojot pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietas. 

Ievērojot minēto, Satiksmes 

ministrija ierosina noteikumu 

13.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“13. Pasta komersants 

nodrošina iespēju lietotājam 

iepazīties ar šo noteikumu 

12.punktā noteikto informāciju 

pasta pakalpojumu sniegšanas 

vietā, saglabāt un izdrukāt ar 

datuma un laika identifikāciju, ja 

informācija publiskota 

tīmekļvietnē, vai saņemt 

informāciju drukātā veidā 

Regulatoram paziņotajā 

lietotajam pieejamā vietā, ja pasta 

komersants neuztur pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietas.”   

minētās informācijas saņemšanas 

iespējām, ja pasta komersants 

neuztur pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietu un tīmekļvietni. 

2022.gada 6.aprīļa viedokļu 

saskaņošanas sanāksmē panākta 

vienošanās par attiecīgā punkta 

gala redakciju. 

3. 14. Pasta komersants, slēdzot ar 

lietotāju līgumu par pasta 

VAS “Latvijas Pasts” aicina 

izslēgt Noteikumu projekta 

14.punktu. Šajā punktā noteiktais 

Ņemts vērā. 

Noteikumu projekta 14.punktā 

paredzētā informācijas apjoma 

Svītrots Noteikumu projekta 

14.punkts. 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

pakalpojumu sniegšanu, līgumā 

ietver šādu informāciju: 

14.1. pasta pakalpojumu 

sniegšanas noteikumi; 

14.2. pasta sūtījumu savākšanas 

un piegādes kvalitātes prasības; 

14.3. kompensācijas 

piemērošanas kārtība sūtītājam, 

ja komersants nav nodrošinājis 

pasta sūtījumu savākšanas un 

piegādes kvalitātes prasības; 

14.4. informācija par pasta 

komersanta materiālo atbildību 

un materiālās atbildības 

apmēriem; 

14.5. informācija par sūdzības 

iesniegšanas un izskatīšanas 

kārtību, tostarp informācija par 

lietotāja tiesībām, ja lietotājs nav 

apmierināts ar pasta komersanta 

sniegto atbildi un sūdzība 

attiecas uz regulējamu pasta 

pakalpojuma veidu. 

attiecas uz pušu savstarpēju 

vienošanos un pārsniedz Pasta 

likuma 10.pantā Regulatora 

noteikto deleģējumu. Bez tam, jau 

šobrīd pasta komersantiem ir 

noslēgti līgumi ar lietotājiem, 

iespējams, nesaturot visu 

Noteikumu projektā 14.pantā 

minēto informāciju. 

iekļaušanas līgumā mērķis ir 

nodrošināt lietotāju informētību 

par pasta komersanta 

pienākumiem un attiecīgi arī 

lietotāju tiesību aizsardzību, 

līdzīgi kā Noteikumu projekta 

12.punktā ietvertais regulējums. 

Tā kā jau šobrīd  pasta 

komersantiem ir noslēgti līgumi ar 

lietotājiem, kā arī konkrētā punkta 

noteikumi daļēji pārklājas ar 

Noteikumu projekta 12.punktā 

noteiktajām prasībām attiecībā uz 

informācijas publiskošanu,  

Regulators atbalsta priekšlikumu 

svītrot konkrēto punktu, 

vienlaikus precizējot Noteikumu 

projekta 12.punktu. 

12. Pasta komersants, izņemot par 

universālā pasta pakalpojumu, savā 

tīmekļvietnē vai pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietās publisko šādu 

informāciju: 

12.1. pasta pakalpojumu 

sniegšanas noteikumi; 

12.2. pasta sūtījumu 

savākšanas un piegādes 

kvalitātes prasības; 

12.3. kompensācijas 

piemērošanas kārtība sūtītājam, 

ja komersants nav nodrošinājis 

pasta sūtījumu savākšanas un 

piegādes kvalitātes prasības; 

12.4. informācija par pasta 

komersanta materiālo atbildību 

un materiālās atbildības 

apmēriem; 

12.5. informācija par sūdzības 

iesniegšanas un izskatīšanas 

kārtību, tostarp informācija par 

lietotāja tiesībām, ja lietotājs 

nav apmierināts ar pasta 

komersanta sniegto atbildi un 

sūdzība attiecas uz regulējamu 

pasta pakalpojuma veidu; 

12.6. informācija par pēdējo 

aktualizācijas datumu. 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

4. 16. Pasta komersants, kas sniedz 

tradicionālos pasta pakalpojumus, 

ierakstītus, apdrošinātus vai 

pēcmaksas vēstuļu korespondences 

sūtījumus, vienkāršas, apdrošinātas 

vai pēcmaksas pasta pakas izsniedz 

adresātam pret parakstu pēc personu 

apliecinoša dokumenta uzrādīšanas 

vai pilnvarotajai personai – pēc 

personu apliecinoša dokumenta un 

pilnvaras uzrādīšanas, vai pēc pasta 

komersanta piešķirtā autorizācijas 

koda ievades pasta komersanta 

norādītajā iekārtā. 

17. Informāciju par ierakstīta, 

apdrošināta vai pēcmaksas vēstuļu 

korespondences sūtījuma un 

vienkāršas, apdrošinātas vai 

pēcmaksas pasta pakas saņemšanu 

pasta komersants paziņo adresātam 

elektroniskā veidā, ja pasta 

komersants un adresāts par to ir 

vienojušies, ne vēlāk kā nākamajā 

darba dienā, kad attiecīgais pasta 

sūtījums saņemts adresāta pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietā. 

VAS “Latvijas Pasts” ierosina 

izslēgt Noteikumu projekta 

16.punktu un 17.punktu – 

noteikumi daļēji dublē Pasta 

likuma 13.1pantā un Ministru 

kabineta noteikumos Nr.4772  jau 

noteikto. 

Satiksmes ministrija lūdz svītrot 

Noteikumu projekta 16. un 

17.punktu, jo tas dublē Ministru 

kabineta noteikumu Nr.477  4. un 

8.punktu, un papildināt ar jaunu 

punktu šādā redakcijā: “16. Pasta 

komersants pēcmaksas pasta 

sūtījumus izsniedz adresātam pret 

parakstu pēc personu apliecinoša 

dokumenta uzrādīšanas vai 

pilnvarotajai personai – pēc 

personu apliecinoša dokumenta 

un pilnvaras uzrādīšanas, vai pēc 

pasta komersanta piešķirtā 

autorizācijas koda ievades pasta 

komersanta norādītajā iekārtā un 

samaksas veikšanas paziņojumā 

par pasta sūtījuma saņemšanu 

noteiktajā apmērā.” 

Daļēji ņemts vērā. 

Normatīvā akta projektā neietver 

normas, kas dublē augstākas vai 

tāda paša spēka normatīvā akta 

tiesību normās ietverto normatīvo 

regulējumu.3 

Ņemot vērā minēto, novērsta 

Noteikumu projekta 16. un 

17.punkta dublēšanās ar Ministru 

kabineta noteikumos Nr.477 

ietverto regulējumu, precizējot 

Noteikumu projekta 16.punktu un 

attiecinot tajā ietvertās prasības uz 

pēcmaksas pasta sūtījumiem. 

15. Pasta komersants pēcmaksas 

pasta sūtījumus izsniedz adresātam 

pret parakstu pēc personu 

apliecinoša dokumenta uzrādīšanas 

vai pilnvarotajai personai – pēc 

personu apliecinoša dokumenta un 

pilnvaras uzrādīšanas, vai pēc pasta 

komersanta piešķirtā autorizācijas 

koda ievades pasta komersanta 

norādītajā iekārtā un samaksas 

veikšanas paziņojumā par pasta 

sūtījuma saņemšanu noteiktajā 

apmērā. 

Svītrots Noteikumu projekta 

17.punkts. 

 
2 Ministru kabineta 2019.gada 15.oktobra noteikumi Nr.477 “Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai”. 
3 Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.2.apakšpunkts. 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

5. 20. Pasta komersants, kas sniedz 

eksprespasta pakalpojumus vai 

kurjerpasta pakalpojumus, 

nodrošina, ka saņēmējs ar parakstu 

apliecina pasta sūtījuma piegādes 

faktu. 

VAS “Latvijas Pasts” norāda, ka 

Noteikumu projekta 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 37.3pantā 

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. 

Ņemts vērā. 

Normatīvā akta projektā neietver 

normas, kas dublē augstākas vai 

tāda paša spēka normatīvā akta 

tiesību normās ietverto normatīvo 

regulējumu.4 

Svītrots Noteikumu projekta 

20.punkts. 

6. 22. Ja Regulators pasta komersanta 

darbībā konstatē pārkāpumu, 

Regulators Paziņošanas likumā 

VAS “Latvijas Pasts” vērš 

uzmanību, ka Noteikumu projekta 

22.punktā noteikts, ja Regulators 

Ņemts vērā. 19. Ja Regulators pasta komersanta 

darbībā konstatē iespējamu 

 
4 Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.2.apakšpunkts. 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

noteiktajā kārtībā pasta 

komersantam nosūta brīdinājuma 

vēstuli, kurā norāda: 

22.1. konstatēto pārkāpumu; 

22.2. termiņu konstatētā 

pārkāpuma novēršanai un 

paskaidrojuma sniegšanai par 

konstatēto pārkāpumu. 

Pasta komersanta darbībā 

konstatē pārkāpumu, Regulators 

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 Regulators 

uzreiz konstatē, ka ir noticis 

pārkāpums, bet pasta 

komersantam nav iespēja iebilst 

vai apstrīdēt par šādu 

konstatējumu. 

Satiksmes ministrija informē, ka 

saskaņā ar likuma “Par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 48.panta otro daļu 

par vispārējās atļaujas noteikumu 

pārkāpšanu piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu. Noteikumu 22. 

un 23.punkts nosaka Regulatora 

rīcību gadījumā, ja pasta 

komersanta darbībā jau ir 

konstatēts pārkāpums. Satiksmes 

ministrija ierosina papildināt 

noteikumus pirms 22.punkta ar 

jaunu punktu šādā redakcijā:

Regulators paskaidro, ka saskaņā 

ar Pasta likuma 10.pantā noteikto 

Regulators arī nosaka noteikumus 

par vispārējās atļaujas noteikumu 

pārkāpumu novēršanu. Noteikumu 

projektā ietvertā regulējuma 

attiecībā uz brīdinājuma vēstules 

nosūtīšanu mērķis ir novērst 

pārkāpumu, izvērtējot 

administratīvā pārkāpuma procesa 

uzsākšanas nepieciešamību. 

Līdzīgs regulējums ir ietverts 

Regulatora 2018.gada 

20.decembra “Vispārējās atļaujas 

noteikumi elektronisko sakaru 

nozarē” 43.punktā saskaņā ar 

Elektronisko sakaru likuma 

33.panta pirmajā daļā noteikto 

deleģējumu. Turklāt pasta 

komersantam ir tiesības iebilst pret 

brīdinājuma vēstulē norādīto 

pārkāpumu. Proti, saskaņā ar 

Noteikumu projekta 

22.2.apakšpunktu pasta 

komersants iesniedz Regulatoram 

paskaidrojumu par konstatēto 

pārkāpumu Regulatora noteiktajā 

termiņā. 

pārkāpumu, Regulators Paziņošanas 

likumā noteiktajā kārtībā pasta 

komersantam nosūta brīdinājuma 

vēstuli, kurā norāda: 

19.1. konstatēto pārkāpumu; 

19.2. termiņu konstatētā 

pārkāpuma novēršanai un 

paskaidrojuma sniegšanai 

par konstatēto pārkāpumu. 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

 “22. Ja Regulators pasta 

komersanta darbībā konstatē 

pārkāpuma pazīmes pasta 

pakalpojumu sniegšanā, 

Regulators pasta komersantam 

nosūta vēstuli, kurā pieprasa 

sniegt  paskaidrojumus 

Regulatora norādītajā termiņā.” 

2022.gada 6.aprīļa viedokļu 

saskaņošanas sanāksmē panākta 

vienošanās par attiecīgā punkta 

gala redakciju. 

7. Noteikumu projekta 1.pielikums Satiksmes ministrija norāda, ka 

Noteikumu projekta 2.punkts 

nosaka pienākumu iesniegt 

Regulatoram precīzi un pilnīgi 

aizpildītu pasta komersanta 

reģistrācijas paziņojumu 

(1.pielikums). Ņemot vērā, ka 

tikai daļai pasta komersantu ir 

nodrošināta lietotāju vajadzībām 

piemērotā tīmekļvietne, 

Satiksmes ministrija ierosina 

papildināt noteikumu 1.pielikumu 

ar 4.punktu, norādot informāciju 

par veidu vai vietu, kur lietotāji 

var iepazīties ar šo noteikumu 

12.punktā minēto informāciju. 

Daļēji ņemts vērā. 

Skatīt šī viedokļu apkopojuma 

2.punktu par 13.punkta piedāvāto 

precizējumu, kas paredz pasta 

komersantam pienākumu informēt 

lietotāju par minētās informācijas 

saņemšanas iespējām, ja pasta 

komersants neuztur pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietu un 

tīmekļvietni. 

2022.gada 6.aprīļa viedokļu 

saskaņošanas sanāksmē sniegts 

skaidrojums un panākta 

vienošanās par attiecīgā punkta 

gala redakciju. 

Noteikumu projekta 1.pielikums 

II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta 

     

III. Citi priekšlikumi un komentāri 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

8. 21. Pasta komersants, nododot pasta 

pakalpojumu vai to daļas sniegšanu 

citam pasta komersantam, informē 

Regulatoru 10 darba dienu laikā par 

pasta komersantu vienošanos, 

iesniedzot šādu informāciju par 

pasta komersantu, kam nodota pasta 

pakalpojumu vai to daļas sniegšana: 

21.1.  pasta komersanta 

nosaukums; 

21.2.  pasta komersanta 

vienotais reģistrācijas numurs; 

21.3.  informācija par citam 

pasta komersantam nodoto pasta 

pakalpojumu; 

21.4. datums, kurā noslēgta 

vienošanās par pasta 

pakalpojumu vai to daļas 

sniegšanas nodošanu. 

VAS “Latvijas Pasts” informē, 

ka Noteikumu projekta 21.panta 

piemērošana praktiskajā darbībā 

var radīt neskaidrības. Piemēram, 

vai pasta komersantu savstarpējā 

vienošanās par pasta sūtījumu 

ievietošanu viens otra pasta 

termināļos arī uzskatāma par 

pasta pakalpojuma vai tā daļas 

sniegšanu citam pasta 

komersantam. 

Regulators  2022.gada 6.aprīļa 

viedokļu saskaņošanas sanāksmē 

sniedza turpmāk minēto 

skaidrojumu. Saskaņā ar Pasta 

likuma 1.panta 18.punktu pasta 

pakalpojumi ir komerciāla 

rakstura darbības, kas saistītas ar 

pasta sūtījumu nosūtīšanu 

adresātam un ietver vienu vai 

vairākas šādas darbības: pasta 

sūtījumu savākšana, šķirošana, 

pārvadāšana un piegāde, un 

attiecīgi saskaņā ar Pasta likuma 

1.panta 19.punktu pasta 

pakalpojumu sniegšanas vieta ir 

fizisks objekts (izņemot vēstuļu 

kastīti), kur lietotāji var nodot vai 

saņemt pasta sūtījumus, līdz ar to 

pasta komersantu savstarpējā 

vienošanās par pasta sūtījumu 

ievietošanu viens otra pasta 

termināļos ir uzskatāma par pasta 

pakalpojumu sniegšanu, proti, 

pasta sūtījumu piegādes 

nodrošināšana uz pasta 

pakalpojuma sniegšanas vietu. 

 

9. Noteikumu projekta 2.pielikums. Satiksmes ministrija norāda, ka 

Noteikumu 6.punkts paredz pasta 

komersanta darbības izbeigšanas 

Regulators 2022.gada 6.aprīļa 

viedokļu saskaņošanas sanāksmē 

sniedza turpmāk minēto 
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Nr. 

p.k. 

Konsultācijai nodotā projekta 

redakcija (konkrēta punkta 

redakcija) 

Priekšlikumi un komentāri Regulatora viedoklis par 

priekšlikumiem vai 

komentāriem (ir ņemts vērā vai 

informācija par alternatīvu 

risinājumu) 

Konsultācijai nodotā projekta 

attiecīgā punkta galīgā redakcija 

paziņojumā (2.pielikums) iekļaut 

informāciju ar apliecinājumu par 

valsts nodevas par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu samaksu. 

Satiksmes ministrija ierosina 

papildināt noteikumu 2.pielikumā 

norādāmās informācijas apjomu, 

papildinot ar apliecinājumu par 

visu saistību pret saviem 

klientiem izpildi.  

skaidrojumu. Noteikumu projekta 

2.pielikuma papildināšana ar 

apliecinājumu par visu saistību 

pret saviem klientiem izpildi 

varētu nonākt pretrunā ar 

Noteikumu projekta 4.punktā 

noteikto, ka izbeigšanas 

paziņojums iesniedzams ne vēlāk 

kā 30 dienas pirms pasta 

komersants pārtrauc sniegt pasta 

pakalpojumus. 

 

Evita Ambaine, 67097250 

evita.ambaine@sprk.gov.lv 

Priekšsēdētājas A. Ozolas p.i. padomes 

locekle 

A. Upena 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
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