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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt tirgus dalībnieku viedokli 
par Regulatora izstrādāto lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta 
nozarē”” (turpmāk – Noteikumu projekts). Noteikumu projekta plānotais spēkā stāšanās laiks ir 
2021.gada 1.janvāris. 

Dokuments sagatavots, ņemot vērā pasta pakalpojuma tirgus attīstību un pasta nozares 
starptautisko standartu tālāku attīstīšanu.  

Saskaņā ar Pasta likuma 12.pantu, lai uzraudzītu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildi 
un vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
(turpmāk – Regulators) izdod un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē noteikumus par 
Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem. 
Regulators 2017.gada 21.decembrī pieņēma lēmumu Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas 
noteikumi pasta nozarē” (turpmāk – Noteikumi), kurus pasta komersanti ievēro pasta 
pakalpojumu sniegšanā. Regulators 2018.gada 6.decembrī pieņēma lēmumu Nr.1/133 par to 
grozījumiem “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra 
lēmumā Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē””.  

Noteikumu projekts nosaka vairākus precizējumus Noteikumu 1.pielikumā “Informācija 
par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta sūtījumu skaitu” un 2.pielikumā “Informācija 
par tradicionālo pasta pakalpojumu un citu pasta pakalpojumu sniedzēju pasta sūtījumu skaitu 
un darbinieku skaitu” attiecībā uz universālā pasta pakalpojuma sniedzēja un tradicionālo pasta 
pakalpojumu un citu pasta pakalpojumu sniedzēju Regulatoram iesniedzamo informāciju. 

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, 
nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2020.gada 26.oktobrim. Regulatora 
sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots šā Dokumenta pielikumā. 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

Regulators 2019.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu Nr.200 “Par universālā pasta 
pakalpojuma saistībām”, no 2020.gada 1.janvāra atceļot Regulatora 2010.gada 10.februāra 
lēmuma Nr.47 “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām” lemjošās daļas 5.7.2. un 
5.7.4.apakšpunktu daļā par pienākumu nodrošināt B klases ierakstītus vai apdrošinātus vēstuļu 
korespondences sūtījumus trīs darba dienās. 

Līdz ar to universālā pasta pakalpojuma sniedzējs valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” 
(turpmāk – AS “Latvijas Pasts”) nodrošina pasta sūtījumu nosūtīšanu atbilstoši kvalitātes 
prasībām, kas atbilst A klasei. Netiek veikta pasta sūtījumu nosūtīšana B klasē. Tādējādi nav 
lietderīgi noteikt atsevišķu informācijas pieprasījumu Noteikumu 1.pielikumā universālā pasta 
pakalpojuma sniedzējam vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem B klasē. 

Pasta nozares starptautisko standartu tālākai attīstīšanai liela nozīme ir pasta pakalpojumu 
sniedzēju iesniedzamās informācijas vienādošanai, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997.gada 15.decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta 
pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2018.gada 18.aprīļa Regula 2018/644 par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem 
un Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). Tādējādi Noteikumu 1. un 2.pielikumā papildus tiek 
prasīta informācija par pārrobežu izejošo pasta paku skaitu, kā arī informācija par ienākošo un 
izejošo pārrobežu paku skaitu ar ES un EEZ valstīm.   
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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. 

Noteikumu 1. un 2.pielikumā tiek mainīta numerācija, tādējādi nodrošinot tās atbilstošu 
secību. 

2.  Noteikumu projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

Noteikumu projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

3. Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt 

Pēc izmaiņām pasta sūtījumu klasifikācijā pēc to satura pasta pakalpojumu sniedzējiem tiek 
vienkāršota pasta sūtījumu uzskaite un attiecīgi informācijas iesniegšana Regulatoram.   

Noteikumu projektā ietvertais regulējums neietekmēs pasta pakalpojumu lietotājus. 

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

V. Uzvārds 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
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Pielikums  konsultāciju dokumentam par 
 grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos 

 pasta nozarē 
 

08.10.2020.                      Nr. (prot. Nr. 42, 5) 
 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra 
lēmumā Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 
25.panta pirmo daļu un Pasta likuma 12.pantu 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā    
Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 257.nr.; 
2018, 242.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā: 

“1.pielikums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2017.gada 21.decembra lēmumam Nr.1/41 
 

Informācija par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta 
sūtījumu skaitu 

 

Pasta komersanta nosaukums     

        

 Vienotais reģistrācijas numurs       

Informācija par pasta sūtījumu skaitu  _________ .gada ____ ceturksnī 

Nr. 

p.k. 
Kategorija Galamērķis Veids "A" klase 

1 2 3 4 5 

1. 

Vēstuļu korespondence 
(rakstveida paziņojumi, dokumenti, 
drukāti materiāli, sīki priekšmeti) 

Iekšzemes 

vienkāršā   

2. ierakstītā   

3. apdrošinātā   

4. 

Pārrobežu ienākošā 

vienkāršā   

5. ierakstītā   

6. apdrošinātā   

7. 

Pārrobežu izejošā 

vienkāršā   

8. ierakstītā   

9. apdrošinātā   

10. 

Pasta pakas 

Iekšzemes līdz 10 kg 
vienkāršās   

11. apdrošinātās   

12. 
Iekšzemes virs 10 kg 

vienkāršās   

13. apdrošinātās   

14. līdz 10 kg vienkāršās   

https://likumi.lv/ta/id/193574-pasta-likums#p12
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15. 
Pārrobežu 
ienākošās 

apdrošinātās   

16. Pārrobežu 
ienākošās 

virs 10 kg 
vienkāršās   

17. apdrošinātās   

18. Pārrobežu 
ienākošās 

no ES un EEZ 
valstīm līdz 20 kg 

vienkāršās   

19. apdrošinātās   

20. Pārrobežu 
izejošās 

līdz 10 kg 
vienkāršās   

21. apdrošinātās   

22. Pārrobežu 
izejošās 

virs 10 kg 
vienkāršās   

23. apdrošinātās   

24. Pārrobežu 
izejošās 

uz ES un EEZ 
valstīm  

vienkāršās  

25. apdrošinātās  

26. Abonētās preses izdevumi  

Datums ____. ____. _____________. 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu   

  /paraksts un tā atšifrējums/ 

    

/sagatavotāja vārds, uzvārds/   

tālrunis    

 

e-pasts     __________________________________                  .” ;                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā: 
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“2.pielikums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2017.gada 21.decembra lēmumam Nr.1/41 

 
Informācija par tradicionālo pasta pakalpojumu un citu pasta pakalpojumu sniedzēju pasta 

sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu 

 

Pasta komersanta nosaukums 
  

    

Vienotais reģistrācijas numurs  
   

Informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu _____________ .gadā 

1. Tradicionālie pasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits) 

Nr. 

p.k. 
Kategorija Galamērķis Veids "A" klase "B" klase 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Vēstuļu 
korespondence 
(rakstveida 
paziņojumi, 
dokumenti, drukāti 
materiāli, sīki 
priekšmeti) 

Iekšzemes 

vienkāršā     

2. ierakstītā     

3. apdrošinātā     

4. 

Pārrobežu ienākošā 

vienkāršā     

5. ierakstītā     

6. apdrošinātā     

7. 

Pārrobežu izejošā 

vienkāršā     

8. ierakstītā     

9. apdrošinātā     

10. 

Pasta pakas 

Iekšzemes līdz 10 kg 
vienkāršās     

11. apdrošinātās     

12. 
Iekšzemes virs 10 kg 

vienkāršās     

13. apdrošinātās     

14. Pārrobežu 
ienākošās 

līdz 10 kg 
vienkāršās     

15. apdrošinātās     

16. Pārrobežu 
ienākošās 

virs 10 kg 
vienkāršās     

17. apdrošinātās     

18. Pārrobežu 
ienākošās 

no ES un EEZ 
valstīm  

vienkāršās     

19. apdrošinātās     

20. Pārrobežu 
izejošās 

līdz 10 kg 
vienkāršās     

21. apdrošinātās     

22. Pārrobežu 
izejošās 

virs 10 kg 
vienkāršās     

23. apdrošinātās     

24. Pārrobežu 
izejošās 

uz ES un EEZ 
valstīm  

vienkāršās   

25. apdrošinātās   
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2. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits) 

Abonētās preses izdevumi   

3. Eksprespasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits) 

1. Vēstuļu korespondence  
(rakstveida paziņojumi, dokumenti, drukāti 
materiāli, sīki priekšmeti) 

Iekšzemes   

2. Pārrobežu ienākošā   

3. Pārrobežu izejošā   

4. 

Pasta pakas 

Iekšzemes   

5. Pārrobežu ienākošās   

6. Pārrobežu izejošās   

4. Kurjerpasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits) 

1. 
Vēstuļu korespondence 
(rakstveida paziņojumi, dokumenti, drukāti materiāli, sīki priekšmeti) 

  

2. Pasta pakas   

5. Darbinieku skaits  

Pasta komersanta darbinieki, kas iesaistīti pasta pakalpojumu nodrošināšanā *   

 
* 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. 

 
Datums ____. ____. _____________. 

 
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 

  

  /paraksts un tā atšifrējums/ 

    

/sagatavotāja vārds, uzvārds/   

tālrunis     

e-pasts         .” 

 
 

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.  

 
Priekšsēdētājs                                                                                                                  R. Irklis 

 


