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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt tirgus dalībnieku viedokli par 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu 
“Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē” (turpmāk – Noteikumu projekts). 

Ņemot vērā Pasta komersantu biedrības priekšlikumus par pasta nozarē iesniedzamās 
informācijas saturu, apjomu un informācijas iesniegšanas biežumu, kā arī konsultācijas ar 
pasta komersantiem un izvērtējot šobrīd spēkā esošās Regulatora normatīvajos aktos noteiktās 
normas, Regulators ir izstrādājis Noteikumu projektu. Ar Noteikumu projektu tiek nodrošināta 
pārskatāma un regulāras pasta nozari raksturojošas informācijas pieejamība. 

Tā kā minētie grozījumi ir apjomīgi, Regulators ir izstrādājis jaunu Noteikumu projektu. 

Noteikumu projekts paredz izmaiņas Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas 
iesniegšanas biežumā un iesniedzamās informācijas apjomā. 

Noteikumu projekts nosaka šādu regulāri iesniedzamo informāciju: 
• informācija par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja nodrošināto pasta pakalpojumu 

rādītājiem; 
• informācija par pasta pakalpojumu rādītājiem; 
• informācija par universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi un 

nodrošinājumu attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu; 
• informācija par izmaiņām universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildē un 

nodrošinājumā; 
• informācija par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu skaitu un izskatīšanas veidu. 

Noteikumu projekts paredz, ka ar tā spēkā stāšanos spēku zaudēs Regulatora 2017.gada 
21.decembra lēmums Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē”. 

Noteikumu projekta plānotais spēkā stāšanās datums ir 2023.gada 1.janvāris. 

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, 
nosūtot uz adresi Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, vai uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2022.gada 24.oktobrim. 

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots šā konsultāciju dokumenta 
pielikumā. 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Atbilstoši Pasta likuma 12.pantā noteiktajam deleģējumam Regulators nosaka noteikumus par 
Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem, 
lai uzraudzītu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildi un vispārējās atļaujas noteikumu 
ievērošanu. Noteikumu projekts pēc būtības aptver nepieciešamo informāciju Regulatoram 
Pasta likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto funkciju, t.sk. 
starptautiskās sadarbības, izpildei. 

Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, tajā skaitā pasta komersants, sniedz Regulatoram tā 
pieprasīto informāciju Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā. 

Izvērtējot Pasta komersantu biedrības iesniegtos priekšlikumus par Regulatoram iesniedzamās 
informācijas satura pilnveidošanu, kā arī pārskatot šobrīd spēkā esošajā Regulatora 2017.gada 
21.decembra lēmumā Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē” noteikto 
regulāri iesniedzamo informāciju, Noteikumu projektā ir precizēta un papildināta regulāri 
iesniedzamā informācija, strukturējot un pilnveidojot to atbilstoši pasta pakalpojumu attīstības 
tendencēm un pakalpojumu nodrošināšanas aspektiem. 

mailto:sprk@sprk.gov.lv
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Vienlaikus Regulators, nosakot regulāri iesniedzamās informācijas apjomu, detalizācijas līmeni, 
un saturu, ņem vērā arī Eiropas Komisijas regulāros pieprasījumus par pasta nozares 
rādītājiem. 

Līdz ar to, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un aktuālu pasta nozari raksturojošu informāciju, ir 
papildināts šobrīd spēkā esošais regulāri iesniedzamās informācijas klāsts par pasta sūtījumu 
skaitu, iekļaujot tajā tādus rādītājus kā ieņēmumi no pasta pakalpojumu sniegšanas pa pasta 
sūtījumu veidiem, pasta sūtījumu skaits dalījumā pēc sūtījuma piegādes veida, kā arī pasta 
sūtījumu saņemšanas iekārtu skaits. 

Līdzvērtīgi Noteikumu projektā ir precizēts regulāri iesniedzamās informācijas klāsts, kas 
jāiesniedz universālā pasta pakalpojuma sniedzējam, iekļaujot tajā informāciju par 
ieņēmumiem, pakalpojumu apjomiem un sūtījumu piegādes veidiem, tostarp attiecībā arī uz 
universālā pasta pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pasta pakalpojumiem, kuri nav ietverti 
universālajā pasta pakalpojumā. 

Ņemot vērā, ka atsevišķi pasta komersanti pakalpojumus sniedz atbilstoši Pasta likuma 
13.panta otrajā daļā minētajam, proti, pasta komersants var nodot pasta pakalpojumu vai to 
daļas sniegšanu citam pasta komersantam, Noteikumu projektā iekļauts iesniedzamās 
informācijas apjoms par pasta sūtījumiem, kuri tiek apstrādāti (piegādāti) cita pasta 
komersanta vārdā, lai nodrošinātu atbilstošu informāciju par pasta sūtījumu skaitu, izvairoties 
no datu dublēšanas. 

Atbilstoši Pasta komersantu biedrības sniegtajiem priekšlikumam pārskatīt informācijas 
iesniegšanas biežumu Noteikumu projektā paredzētas izmaiņas informācijas sniegšanas 
regularitātē, paredzot, ka pasta komersants informāciju iesniedz reizi pusgadā, kas nodrošinātu 
pietiekamu salīdzināmas informācijas apjomu laika nogrieznī ar iespēju regulāri vai pēc 
nepieciešamības pārskatīt iesniegto informāciju, rezultātā iegūstot kvalitatīvu un aktuālu 
informāciju, kas nepieciešama pasta nozares attīstības, tostarp sniegto pasta pakalpojumu 
uzraudzības, nodrošināšanā. 

2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”, Pasta komersantu biedrība. 

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

Noteikumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs pasta komersantus un lietotājus. 

4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais 
regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt 

Noteikumu projektā ietvertā informācija kopumā sekmēs sabiedrības informētību par pasta 
pakalpojumu attīstības tendencēm. Lai gan Noteikumu projektā ietvertās prasības paredz, ka 
informācijas apjoms pieaug, jāņem vērā, ka Regulators, nodrošinot pilnvērtīgu aktuālo pasta 
nozari raksturojošo rādītāju publisku pieejamību, sekmē aktuālas un pasta nozari raksturojošas 
informācijas pieejamību arī pasta komersantiem. 

Priekšsēdētāja 
 

A.Ozola 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Pielikums 

Konsultāciju dokumentam 

par informācijas iesniegšanas 

noteikumiem pasta nozarē 

Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē 

Izdoti saskaņā ar likuma 

"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 

25.panta pirmo daļu un Pasta likuma 12.pantu 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pasta komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators), kā arī iesniedzamās 

informācijas veidu, apjomu un iesniegšanas termiņus. 

2. Šajos noteikumos noteikto informāciju pasta komersants iesniedz saskaņā ar 

Regulatora  informācijas iesniegšanas vispārīgajiem noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar 

šiem noteikumiem. 

3. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 

1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz Regulatoram šo noteikumu 

1.pielikumā noteikto informāciju par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja nodrošināto 

pasta pakalpojumu rādītājiem. 

4. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi gadā līdz 1.februārim 

iesniedz Regulatoram šādu informāciju par rādītājiem kalendārā gada 1.janvārī par 

universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi attiecībā uz pasta tīkla piekļuves 

punktu blīvumu un skaitu: 

4.1. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums un skaits; 

4.2. vēstuļu kastīšu izvietojums un skaits. 

5. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, informāciju par izmaiņām 

universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildē attiecībā uz pasta tīkla piekļuves 

punktu blīvumu un skaitu iesniedz Regulatoram ne vēlāk kā viena mēneša laikā no izmaiņu 

ieviešanas dienas. 

6. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi gadā līdz 1.februārim 

iesniedz Regulatoram informāciju par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu skaitu un 

izskatīšanas veidu. 

7. Pasta komersants, izņemot universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, divas reizes gadā līdz 

1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada otro pusgadu un līdz 1.augustam par esošā 

kalendārā gada pirmo pusgadu iesniedz Regulatoram šo noteikumu 2.pielikumā noteikto 

informāciju par pasta pakalpojumu rādītājiem. 

8. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 

21.decembra lēmumu Nr.1/41 “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē” (Latvijas 

Vēstnesis, 2017, 257.nr.). 

9. Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem#p25
https://likumi.lv/ta/id/193574-pasta-likums
https://likumi.lv/ta/id/193574-pasta-likums#p12


1.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._______ lēmumam Nr.1/__ 
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Informācija par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja nodrošināto pasta 

pakalpojumu rādītājiem 

Pasta komersanta nosaukums       
 

Reģistrācijas numurs       
 

Pārskata gads       
 

I. Informācija par pasta pakalpojumu ieņēmumiem 

1.tabula 

Nr. 

p.k. 
Pasta pakalpojumi un sūtījumu veids 

Ieņēmumi[1] 

(bez PVN), EUR 

1. Pasta pakalpojumu ieņēmumi kopā       

2. Universālā pasta pakalpojuma ieņēmumi       

2.1. vēstuļu korespondences sūtījumi – rakstveida paziņojumi, 

dokumenti, drukāti materiāli 
      

2.2. vēstuļu korespondence sūtījumi – sīki priekšmeti       

2.3. pasta paku sūtījumi       

2.4. abonēto preses izdevumu sūtījumi       

3. Pasta pakalpojumu ieņēmumi, izņemot universālā pasta 

pakalpojumu 
      

3.1. Tradicionālie pasta pakalpojumi       

3.1.1. vēstuļu korespondences sūtījumi       

3.1.2. pasta paku sūtījumi       

3.2. Eksprespasta pakalpojumi       

3.2.1. vēstuļu korespondences sūtījumi       

3.2.2. pasta paku sūtījumi       

3.3. Kurjerpasta pakalpojumi       

3.3.1. vēstuļu korespondences sūtījumi       

3.3.2. pasta paku sūtījumi       

[1] Norāda ieņēmumus par regulējamo pasta pakalpojumu sniegšanu atbilstoši sniegtajiem 

pakalpojumiem, no kuriem atskaitītas tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī 

pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. 
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II. Informācija par pasta sūtījumu skaitu pa piegādes veidiem 

2.tabula 

Nr. 

p.k. 
Pasta sūtījumu piegādes veids 

Sūtījumu skaits 

Iekšzemes 
Pārrobežu 

ienākošie 
Kopā 

1. 
Pasta sūtījumi, kas piegādāti izsniegšanai pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietās 
                  

1.1. 
no tiem pasta sūtījumi, kas piegādāti izsniegšanai pasta 

sūtījumu saņemšanas iekārtās 
                  

2. 
Pasta sūtījumi, kas piegādāti izsniegšanai personīgi 

sūtījuma saņēmējam 
                  

III. Informācija par pasta komersanta darbinieku skaitu un pasta sūtījumu saņemšanas 

iekārtu skaitu 

3.tabula 

Nr. 

p.k.  
Rādītāja veids Vērtība  

1. Pasta komersanta vidējais darbinieku skaits, kas iesaistīti pasta pakalpojumu 

nodrošināšanā[2] 
      

2. Pasta komersanta pasta sūtījumu saņemšanas iekārtu skaits       

[2] Norāda vidējo darbinieku skaitu, kas aprēķināts kā vidējais rādītājs kalendārā gada ceturksnī, 

t.i., strādājošo darbinieku skaita summu katra mēneša pēdējā datumā dalot ar mēnešu skaitu 

ceturksnī. Uzskaitē iekļauj pasta komersanta nodarbinātās personas, tādas kā pilnas slodzes, 

nepilnas slodzes, pagaidu darbinieki un pašnodarbinātās personas, kuras iesaistītas pasta 

pakalpojumu sniegšanā. 

IV. Informācija par universālā pasta pakalpojuma sūtījumu skaitu 

4.tabula 

Nr. 

p.k. 

Universālā pasta pakalpojuma 

sūtījuma veids 

Sūtījumu skaits 

Iekšzemes 
Pārrobežu 

ienākošie 

Pārrobežu 

izejošie 
Kopā 

1.  

Vēstuļu korespondence – rakstveida 

paziņojumi, dokumenti, drukāti 

materiāli  

                        

1.1.  vienkāršie sūtījumi                          

1.2.  apdrošinātie sūtījumi                          

1.3.  ierakstītie sūtījumi                          

2.  
Vēstuļu korespondence – sīki 

priekšmeti  
                        

2.1.  vienkāršie sūtījumi                          

2.2.  apdrošinātie sūtījumi                          

2.3.  ierakstītie sūtījumi                          

3.  Pasta pakas                          

3.1.  vienkāršie sūtījumi līdz 10 kg                          

3.2.  apdrošinātie sūtījumi līdz 10 kg                          
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3.3.  

vienkāršie sūtījumi līdz 20kg, kas 

saņemti no Eiropas Savienības 

valstīm  

                        

3.4.  

apdrošinātie sūtījumi līdz 20kg, kas 

saņemti no Eiropas Savienības 

valstīm  

                        

4.  Abonēto preses izdevumu sūtījumi        

V. Informācija par pasta pakalpojumu sūtījumu skaitu, izņemot universālā pasta 

pakalpojuma sūtījumus 

5.tabula 

Nr. 

p.k. 

Pasta pakalpojums un sūtījuma 

veids 

Sūtījumu skaits 

Iekšzemes 
Pārrobežu 

ienākošie 

Pārrobežu 

izejošie Kopā 

A klase A klase A klase 

1. 
Tradicionālie pasta pakalpojumu 

pasta sūtījumi[3]                         

1.1. 

vēstuļu korespondences 

sūtījumi – rakstveida 

paziņojumi, dokumenti, drukāti 

materiāli 

                        

1.1.1. vienkāršie sūtījumi                         

1.1.2. apdrošinātie sūtījumi                         

1.1.3. ierakstītie sūtījumi                         

1.2. 
vēstuļu korespondences 

sūtījumi – sīki priekšmeti 
                        

1.2.1. vienkāršie sūtījumi                         

1.2.2. apdrošinātie sūtījumi                         

1.2.3. ierakstītie sūtījumi                         

1.3. pasta paku sūtījumi                          

1.3.1. vienkāršie sūtījumi                         

1.3.2. apdrošinātie sūtījumi                         

2. 
Eksprespasta pakalpojumu 

pasta sūtījumi 
                        

2.1. 
vēstuļu korespondences 

sūtījumi 
                        

2.2. pasta paku sūtījumi                         

3. 
Kurjerpasta pakalpojumu pasta 

sūtījumi 
                        

3.1. 
vēstuļu korespondences 

sūtījumi 
                        

3.2. pasta paku sūtījumi                         

[3] Sūtījumus, kas piegādāti izsniegšanai pasta sūtījumu saņemšanas iekārtās, norāda uz 

tradicionālā pasta pakalpojumu sūtījumu attiecinātā uzskaitē. 
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VI. Informācija par pasta sūtījumu skaitu, kas apstrādāti (piegādāti) cita pasta 

komersanta vārdā 

6.tabula 

Nr. 

p.k. 

Pasta pakalpojums un sūtījuma 

veids 

Sūtījumu skaits 

Iekšzemes 
Pārrobežu 

ienākošie 
Pārrobežu 

izejošie 
Kopā 

1. 
Tradicionālie pasta pakalpojumu 

pasta sūtījumi 
                        

1.2. vēstuļu korespondences sūtījumi                         

1.3. pasta paku sūtījumu skaits                         

2. 
Eksprespasta pakalpojumu pasta 

sūtījumi 
                        

2.1. vēstuļu korespondences sūtījumi                         

2.2. pasta paku sūtījumi                         

3. 
Kurjerpasta pakalpojumu pasta 

sūtījumi 
                        

3.1. vēstuļu korespondences sūtījumi                         

3.2. pasta paku sūtījumi                         

  

Datums __. __. ____.   

  

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 /paraksts un tā atšifrējums/ 

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/  

tālrunis   
   

e-pasts   

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

  



2.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2022.gada __._______ lēmumam Nr.1/__ 
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Informācija par pasta pakalpojumu rādītājiem 

Pasta komersanta nosaukums       
 

Reģistrācijas numurs       
 

Pārskata gads       
 

I. Informācija par pasta pakalpojumu ieņēmumiem 

1.tabula 

Nr. 

p.k. 
Pasta pakalpojums un sūtījuma veids 

Ieņēmumi[1] 

(bez PVN), EUR 

1. Tradicionālie pasta pakalpojumi       

1.1. vēstuļu korespondences sūtījumi       

1.2. pasta paku sūtījumi       

2. Eksprespasta pakalpojumi       

2.1. vēstuļu korespondences sūtījumi       

2.2. pasta paku sūtījumi       

3. Kurjerpasta pakalpojumi       

3.1. vēstuļu korespondences sūtījumi       

3.2. pasta paku sūtījumi       

4. Abonēto preses izdevumu piegāde un ar to saistītie 

pakalpojumi 
      

5. Pasta pakalpojumu ieņēmumi kopā       

[1] Norāda ieņēmumus par regulējamo pasta pakalpojumu sniegšanu atbilstoši sniegtajiem 

pakalpojumiem, no kuriem atskaitītas tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī 

pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. 

II. Informācija par pasta sūtījumu skaitu pa piegādes veidiem 

2.tabula 

Nr. 

p.k. 
Pasta sūtījumu piegādes veids 

Sūtījumu skaits 

Iekšzemes 
Pārrobežu 

ienākošie 
Kopā 

1. 
Pasta sūtījumi, kas piegādāti izsniegšanai pasta 

pakalpojuma sniegšanas vietās 
                  

1.2. 
no tiem pasta sūtījumi, kas piegādāti izsniegšanai 

pasta sūtījumu saņemšanas iekārtās 
                  

3. 
Pasta sūtījumi, kas piegādāti izsniegšanai personīgi 

sūtījuma saņēmējam 
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III. Informācija par pasta komersanta darbinieku skaitu un pasta sūtījumu saņemšanas 

iekārtu skaitu  

3.tabula 

Nr. 

p.k. 
Rādītāja veids Vērtība 

1. 
Pasta komersanta vidējais darbinieku skaits, kas iesaistīti pasta 

pakalpojumu nodrošināšanā[2] 
      

2. Pasta komersanta pasta sūtījumu saņemšanas iekārtas       

[2] Norāda vidējo darbinieku skaitu, kas aprēķināts kā vidējais rādītājs kalendārā gada pusgadā, 

t.i., strādājošo darbinieku skaita summu katra mēneša pēdējā datumā dalot ar mēnešu skaitu 

pusgadā. Uzskaitē iekļauj pasta komersanta nodarbinātās personas, tādas kā pilnas slodzes, 

nepilnas slodzes, pagaidu darbinieki un pašnodarbinātās personas, kuras iesaistītas pasta 

pakalpojumu sniegšanā. 

IV. Informācija par pasta pakalpojumu pasta sūtījumu skaitu pa pasta sūtījuma veidiem 

4.tabula 

Nr. 

p.k. 

Pasta pakalpojumi un 

sūtījumu veids 

Sūtījumu skaits 

Iekšzemes 
Pārrobežu 

ienākošie 

Pārrobežu 

izejošie 
Kopā 

A 

klase 

B 

klase 

A 

klase 

B 

klase 

A 

klase 

B 

klase 

1. 

Tradicionālie pasta 

pakalpojumu pasta 

sūtījumi[3] 

                                          

1.1. 
vēstuļu korespondences 

sūtījumi 
                                          

1.1.1. vienkāršie sūtījumi                                           

1.1.2. apdrošinātie sūtījumi                                           

1.1.3. ierakstītie sūtījumi                                           

1.3. pasta paku sūtījumi                          

1.3.1. vienkāršie sūtījumi                         

1.3.2. apdrošinātie sūtījumi                         

2. 

Eksprespasta 

pakalpojumu pasta 

sūtījumi  

                        

2.1. 
vēstuļu korespondences 

sūtījumi 
                        

2.2. 
pasta paku sūtījumu 

skaits 
                        

3. 
Kurjerpasta pakalpojumu 

pasta sūtījumi 
                        

3.1. 
vēstuļu korespondences 

sūtījumi 
                        



 

 12 

 

3.2. pasta paku sūtījumi                         

4. 

Abonēto preses izdevumu 

piegāde un ar to saistīto 

pakalpojumu sūtījumi 

      

[3] Sūtījumus, kas piegādāti izsniegšanai pasta sūtījumu saņemšanas iekārtās, norāda uz 

tradicionālā pasta pakalpojumu sūtījumu attiecinātā uzskaitē. 

V. Informācija par pasta sūtījumu skaitu, kas apstrādāti (piegādāti) cita pasta 

komersanta vārdā 

5.tabula 

Nr. 

p.k. 
Pasta sūtījuma veids 

Sūtījumu skaits 

Iekšzemes 
Pārrobežu 

ienākošie 
Pārrobežu 

izejošie 
Kopā 

1. 
Tradicionālie pasta pakalpojumu 

pasta sūtījumi 
                        

1.2. vēstuļu korespondences sūtījumi                         

1.3. pasta paku sūtījumu skaits                         

2. 
Eksprespasta pakalpojumu pasta 

sūtījumi 
                        

2.1. vēstuļu korespondences sūtījumi                         

2.2. pasta paku sūtījumi                         

3. 
Kurjerpasta pakalpojumu pasta 

sūtījumi 
                        

3.1. vēstuļu korespondences sūtījumi                         

3.2. pasta paku sūtījumi                         

 

Datums __. __. ____.   

  

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 /paraksts un tā atšifrējums/ 

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/  

tālrunis   
   

e-pasts   

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 


