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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai 

Par izsludināto konsultāciju dokumentu par 

grozījumiem informācijas iesniegšanas  

noteikumos pasta nozarē 

 

 Satiksmes ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) sagatavoto konsultāciju dokumentu par 

grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos pasta nozarē (turpmāk – Konsultāciju 

dokuments) noteikumos un sniedz šādus priekšlikumus. 

 Konsultāciju dokuments paredz izdarīt grozījumus Regulatora 2017.gada 21.decembra 

lēmumā Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē” (turpmāk - Noteikumi) un 

precizēt Noteikumu 1. un 2.pielikumu. 

 1) Konsultāciju dokumentā skaidrots, ka Noteikumu 2.pielikuma 5.punktā attiecībā uz 

sniedzamo informāciju par darbinieku skaitu tiek precizēts, ka jāsniedz informācija tikai par 

tiem pasta komersanta darbiniekiem, kas iesaistīti pasta pakalpojumu nodrošināšanā. Šāds 

formulējums tiek lietots arī Konsultāciju dokumentam pievienotajā Noteikumu 2.pielikuma 

5.punktā. Taču šā punkta piezīmēs (apzīmēts ar zvaigznīti) lieto citu formulējumu “personas, 

kas iesaistītas pasta sūtījumu piegādes sniegšanā”. 

 Vēršam uzmanību, ka pasta pakalpojumi nav tikai pasta sūtījumu piegāde. 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. Pasta komersanti Regulatoram 

iesniedz informāciju arī par pārrobežu izejošiem pasta sūtījumiem, un darbība ar šiem pasta 

sūtījumiem tiek klasificēta kā “savākšana”, nevis “piegāde”.    

 Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt formulējumu un Noteikumu 2.pielikuma 5.punkta 

piezīmēs aizstāt vārdus “sūtījumu piegādes” ar vārdu “pakalpojumu”. 

 

 2) Konsultāciju dokumentā, skaidrojot, ka liela nozīme ir pasta pakalpojumu sniedzēju 

iesniedzamās informācijas vienādošanai, ietverta atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes 

2018.gada 18.aprīļa Regula 2018/644 par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem (turpmāk -

Regula 2018/644). Saskaņā ar Regulas 2018/644 2.panta 1.punktu “paka” ir pasta sūtījums, kas 

satur preces ar komercvērtību vai bez tās, izņemot korespondenci. Šīs regulas izpratnē jēdzienā 

“pakas” kā pasta sūtījumus ar precēm ietver arī vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru 

mazākais izmērs ir lielāks nekā 20 mm (Regulas pielikuma a) – i) punktā uzskaitītie vēstuļu 

korespondences sūtījumi). Šāds iedalījums ietverts, ņemot vērā, ka saskaņā ar Pasaules Pasta 

konvencijas 17.panta 2. un 3.punktu valstu izraudzītie pasta operatori (universālā pasta 
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pakalpojuma sniedzēji) vēstuļu korespondences sūtījumu plūsmā apstrādā gan vēstuļu 

korespondences sūtījumus, kuros ir ievietoti dokumenti, gan vēstuļu korespondences sūtījumus, 

kuros ir ievietotas preces. Regulas 2018/644 15. un 16.apsvērumā skaidrots, ka aptuveni 80% 

adresēto paku, ko rada e-komercija, sver mazāk par diviem kilogramiem, un tās bieži vien 

apstrādā vēstuļpasta plūsmā. Regulā, definējot pakas, tiek pieņemts, ka pasta sūtījumi, kas ir 

biezāki par 20 mm, satur preces, kas nav korespondence. 

 Savukārt, citi pasta komersanti, kas nav izraudzītie pasta operatori, nelieto klasifikāciju 

“vēstule” preču sūtīšanai pasta sūtījumos. Līdz ar to rodas situācija, ka pasta pakalpojumu tirgū 

netiek nodrošināta informācijas vienādošana, un, salīdzinot pasta komersantu sniegto 

informāciju, nevar iegūt reālo vēstuļu korespondences sūtījumu (bez precēm) skaitu.  

 Ņemot vērā minēto, ierosinām apsvērt iespēju Noteikumu 1. un 2.pielikumā sadaļā 

“vēstuļu korespondences sūtījumi” uzskaitīt atsevišķi vēstuļu korespondences sūtījumus ar 

dokumentiem un atsevišķi ar precēm. 
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