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I Konsultāciju dokumenta mērķis 

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku 
viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 
izstrādāto lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2013.gada 2.oktobra lēmumā Nr.1/27 “Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē”” 
(turpmāk – Grozījumu projekts). 

 

II Noteikumu projekta nepieciešamība 

Saskaņā ar Pasta likuma 10.pantu Regulators izdod un oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” publicē vispārējās atļaujas noteikumus.  

Regulators 2013.gada 2.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.1/27 “Vispārējās atļaujas 
noteikumi pasta nozarē” (turpmāk – Noteikumi), kurus pasta komersanti ievēro pasta 
pakalpojumu sniegšanā.  

2018.gada 3.jūlijā stājās spēkā 2018.gada 20.jūnija likums “Grozījumi Pasta likumā”, 
kas paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz pasta sūtījumu veidiem, pasta sūtījumu 
izsniegšanas kārtību un pasta pakalpojumu sniegšanas vietu iedalījumu. 

Ņemot vērā minēto, Grozījumu projektā, salīdzinot ar Noteikumiem, ir veikti 
papildinājumi un precizējumi atbilstoši 2018.gada 20.jūnija likumam “Grozījumi Pasta 
likumā”.   

Grozījumu projekts ir papildināts ar normām, kuras nosaka pienākumu pasta 

komersantam, kas sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus 

pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus noteikt un 

publiskot kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu un piegādi, kā arī 

informāciju par materiālo atbildību par kvalitātes prasību neievērošanu.   
 

III Papildu informācija 

Priekšlikumus un komentārus par Dokumentu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā 
vai elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 
2018.gada 30.augustam. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā to norādīt un 
pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā. 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 
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Pielikums 

konsultāciju dokumentam par 

grozījumiem vispārējās atļaujas 

noteikumos pasta nozarē   

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 2.oktobra lēmumā 

Nr.1/27 “Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Pasta likuma 10. pantu un 

 likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu  

regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 2.oktobra lēmumā 

Nr.1/27 “Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē” (Latvijas Vēstnesis, 2013, 207.nr.) 

šādus grozījumus: 

1.1. svītrot 5.punktu;  

1.2. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā: 

“14.1 Pasta komersants, kas sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus 

pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nosaka un 

publisko savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, ja tādas nav – pasta pakalpojumu lietotājiem viegli 

pieejamā vietā -, savas kvalitātes prasības katram pakalpojuma veidam attiecībā uz pasta 

sūtījumu savākšanu un piegādi (pasta sūtījuma pārsūtīšanas kopējais laiks, savākšanas un 

piegādes termiņi).”; 

1.3. papildināt noteikumus ar 14.2 punktu šādā redakcijā: 

“14.2 Pasta komersants, kas sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus 

pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nosaka un 

publisko savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, ja tādas nav – pasta pakalpojumu lietotājiem viegli 

pieejamā vietā -, materiālās atbildības apmērus un kompensēšanas kārtību sūtītājam par savu 

kvalitātes prasību neievērošanu.”; 

1.4. papildināt noteikumus ar 14.3 punktu šādā redakcijā: 

“14.3 Pasta komersants nodrošina, ka šo noteikumu 14.1 un 14.2 punktā minētajai 

informācijai ir norādīts pēdējais aktualizācijas datums un to tīmekļvietnē ir iespējams 

saglabāt un izdrukāt ar datuma un laika identifikāciju.”; 

1.5. izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 

“20. 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 pilnvaras uzrādīšanas, vai pēc pasta komersanta 

piešķirtā autorizācijas koda ievades pasta komersanta norādītajā iekārtā.”; 

1.6. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā: 

“22.1 Pasta komersants nodrošina adresātam iespēju pirms pasta pakas saņemšanas vizuāli 

novērtēt pasta pakas iepakojuma stāvokli.”;  

1.7. svītrot 23.punktu;  
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1.8. izteikt 26.punktu šādā redakcijā: 

“26. Pasta komersants, kas sniedz eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, 

nodrošina, ka saņēmējs ar parakstu apliecina pasta sūtījuma piegādes faktu. Pasta sūtījumu 

pavaddokumentus pasta komersants glabā divus gadus.”; 

1.9. papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā: 

“26.1 Pasta komersants par šo noteikumu 14.1 un 14.2 punktā minētās informācijas 

publiskošanas vietu informē Regulatoru līdz 2019.gada 1.februārim.” 

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                                  R. Irklis 


