
Izskatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 

03.12.2020. sēdē 

(prot.Nr.52., 2.p) 

 

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par grozījumiem  

informācijas iesniegšanas noteikumos 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. 5.  

* personas, kas iesaistītas pasta 

sūtījumu piegādes sniegšanā, 

tādas kā pilnas slodzes, 

nepilnas slodzes un pagaidu 

darbinieki un pašnodarbinātas 

personas, ko nodarbina pasta 

komersants. Nodarbināto 

personu skaits būtu jāmēra kā 

vidējais rādītājs kalendārajā 

gadā. 

Satiksmes ministrija 

 

Lūdzam precizēt formulējumu 

un Noteikumu 2.pielikuma 

5.punkta piezīmēs aizstāt 

vārdus “sūtījumu piegādes” ar 

vārdu “pakalpojumu”. 

 

 

Lai nerastos pārpratumi un 

precīzāk norādītu, par kādiem 

pasta komersanta darbiniekiem 

jāsniedz informācija, grozījumu 

projekta  2.pielikuma 5.punkta 

piezīme precizēta, ņemot vērā 

Satiksmes ministrijas izteikto 

priekšlikumu.   

5.  

* personas, kas iesaistītas pasta 

pakalpojumu sniegšanā, tādas 

kā pilnas slodzes, nepilnas 

slodzes un pagaidu darbinieki 

un pašnodarbinātas personas, 

ko nodarbina pasta komersants. 

Nodarbināto personu skaits ir 

jāmēra kā vidējais rādītājs 

kalendārajā gadā (strādājošo 

darbinieku skaita summu katra 

mēneša pēdējā datumā dalot ar 

mēnešu skaitu kalendārajā 

gadā). 

2. Vēstuļu korespondence 

(rakstveida paziņojumi, 

dokumenti, drukāti materiāli, 

sīki priekšmeti) 

Satiksmes ministrija 

 

Ierosinām apsvērt iespēju 

Noteikumu 1. un 2.pielikumā 

sadaļā “vēstuļu 

korespondences sūtījumi” 

Kaut gan Paku Regula 

2018/644  nemaina nedz 

Direktīvas 97/67/EK 2.panta 

6.punktā noteikto pasta 

sūtījumu definīciju, nedz arī no 

tās izrietošās definīcijas valstu 

1.pielikumā  “kategorija”: 

 

Vēstuļu korespondence –  

rakstveida paziņojumi,  

dokumenti, 

drukāti materiāli. 
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uzskaitīt atsevišķi vēstuļu 

korespondences sūtījumus ar 

dokumentiem un atsevišķi ar 

precēm. 

tiesību aktos, ir lietderīgi 

nošķirt vēstuļu un paku 

piegādes pakalpojumus un paku 

piegādes pakalpojumu 

sniedzējus un norādīt, uz 

kuriem pasta sūtījumiem 

attiecas minētie pakalpojumi. 

Lai arī grozījumi Pasta likumā 

šobrīd nav veikti, Regulators 

neiebilst Satiksmes ministrijas 

lūgumam, ka vēstuļu 

korespondences sūtījumus var 

uzskaitīt, pamatojoties uz 

sūtījuma saturu, ievērojot 

pēdējo gadu tendences sakarā ar 

e-tirdzniecības attīstību un 

Pasaules Pasta savienības 

2016.gada 26.kongresā 

pieņemtos lēmumus. 

 

Vēstuļu korespondence –  

sīki priekšmeti. 

 

2.pielikuma 1.punkts  

“kategorija”: 

 

Vēstuļu korespondence –  

rakstveida paziņojumi,  

dokumenti, 

drukāti materiāli. 

 

Vēstuļu korespondence –  

sīki priekšmeti. 

 

2.pielikuma 3.punkts  

“kategorija”: 

 

Vēstuļu korespondence –  

rakstveida paziņojumi,  

dokumenti, 

drukāti materiāli. 

 

2.pielikuma 4.punkts  

“kategorija”: 

 

Vēstuļu korespondence –  

rakstveida paziņojumi,  

dokumenti, 

drukāti materiāli. 

 

 Priekšsēdētāja R. Irkļa p.i. padomes locekle                                                                                                             R. Šņuka                                                                                                                                                                     


