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Par universālā pasta pakalpojuma saistībām  

 

1. Noteikt AS „Latvijas Pasts” turpināt sniegt universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas 

Republikas teritorijā līdz 2014.gada 31.decembrim (izmaiņas ar Padomes 27.11.2013. 

lēmumu Nr.228).  

2. Noteikt AS „Latvijas Pasts” pienākumu nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu 

korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšanu, šķirošanu, 

pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus (izmaiņas ar Padomes 

27.11.2013. lēmumu Nr.228).  

3. Noteikt AS „Latvijas Pasts” pienākumu nodrošināt iekšzemes un pārrobežu pasta paku 

sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars 

nepārsniedz 10 kilogramus (izmaiņas ar Padomes 27.11.2013. lēmumu Nr.228).  

3.1 Noteikt AS „Latvijas Pasts” pienākumu nodrošināt pārrobežu pasta paku (tajā skaitā 

apdrošinātu) piegādi, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars 

nepārsniedz 20 kilogramus (ar Padomes 27.11.2013. lēmumu Nr.228). 

4. Noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” pienākumu līdz brīdim, kad stāsies spēkā Komisijas 

noteiktie  iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) 

savākšanas, šķirošanas, pārvadāšanas un piegādes, kuru svars nepārsniedz divdesmit 

kilogramus, tarifi, piemērot iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā 

apdrošinātu sūtījumu) savākšanas, šķirošanas, pārvadāšanas un piegādes tarifus, kas sedz 

pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšanas, šķirošanas, pārvadāšanas 

un piegādes, kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus pakalpojumu izmaksas un 

nodrošina šī universālā pasta pakalpojuma rentabilitāti.    

5. Noteikt AS „Latvijas Pasts” pienākumu līdz 2014.gada 31.decembrim (izmaiņas ar Padomes 

27.11.2013. lēmumu Nr.228) ievērot šādas universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības:  

5.1. pasta sūtījumus piegādā vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas darba dienas nedēļā; 

5.2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietas ir atvērtas piecas darba dienas nedēļā; 

5.3. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums un skaits ir šāds: 

5.3.1. Rīgā vismaz 30 nepārvietojamas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, 



5.3.2. katrā republikas vai novada pilsētā ir vismaz viena nepārvietojama pasta 

pakalpojumu sniegšanas vieta, bet ja republikas vai novada pilsētā ir vairāk  par 

20000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad jāizvieto viena nepārvietojama pasta 

pakalpojumu sniegšanas vieta uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 20000 

pastāvīgo iedzīvotāju skaitu, 

5.3.3.  katrā novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā 

vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta; 

5.4. vēstuļu kastīšu skaits un to izvietojums ir šāds:  

5.4.1. Rīgā vismaz viena vēstuļu kastīte uz katriem 5000 pastāvīgiem iedzīvotājiem, 

5.4.2. katrā republikas vai novada pilsētā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, bet ja 

republikas vai novada pilsētā ir vairāk par 3000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad  

jāizvieto viena vēstuļu kastīte uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 3000 

pastāvīgo iedzīvotāju skaitu,  

5.4.3. katrā novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā 

vienībā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, bet, ja novadā, ja tam nav teritoriālā 

iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vairāk par 2000 pastāvīgo 

iedzīvotāju, tad jāizvieto viena vēstuļu kastīte uz katriem nākamajiem nepilnu 

vai pilnu 2000 pastāvīgo iedzīvotāju skaitu, 

5.4.4. pie katras nepārvietojamas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas novieto vienu 

vēstuļu kastīti; 

5.5. vēstuļu kastīti tukšo vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas dienas nedēļā; 

5.6. vēstuļu kastītes ir noformētas vienādā veidā, norādot uz tām valsts AS „Latvijas Pasts” 

nosaukumu, vēstuļu kastītes identifikācijas numuru, kā arī vēstuļu kastītes tukšošanas 

nedēļas dienas un laiku; 

5.7. vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pārsūtīšanas laiks iekšzemē, kas 

neattiecas uz liela apjoma un tiešā pasta sūtījumiem, ir šāds: 

5.7.1. A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumam: 

5.7.1.1. D + 1, kur 

 D – darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums 

nodots pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu 

kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam). 

 Nākamajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences 

sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot 

vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) 

adresātiem piegādā vismaz 90% no visiem A klases vienkāršas vēstuļu 

korespondences sūtījumiem, 

5.7.1.2. D + 2, kur 

 D – darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums 

nodots pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu 

kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam). 

 Otrajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma 

nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu 

kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) 

adresātiem piegādā vismaz 99 % no visiem A klases vienkāršas 

vēstuļu korespondences sūtījumiem, 

5.7.2. B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumam: 



 D + 3, kur 

 D – darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums nodots pasta 

tīkla piekļuves punktā vai ievietots vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās 

tukšošanas reizes laikam). 

 Trešajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas 

pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu 

kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātiem piegādā vismaz 98 % no 

visiem B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem, 

5.7.3. pasta paku sūtījumam: 

D + 4, kur 

D – darba diena, kad pasta pakas sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā 

(izmaiņas ar Padomes 12.12.2012. lēmumu Nr.289). 

       Ceturtajā darba dienā pēc pasta pakas sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves 

       punktā adresātiem izsniegšanai nodrošina vismaz 98% no visiem pasta paku 

       sūtījumiem, 

5.7.4. ierakstītam vai apdrošinātam vēstuļu korespondences sūtījumam: 

            pārsūtīšanai no nosūtīšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas līdz          

izsniegšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietai A klases ierakstītam vai 

apdrošinātam vēstuļu korespondences sūtījumam - viena darba diena, B klases 

ierakstītam vai apdrošinātam vēstuļu korespondences sūtījumam –  trīs darba 

dienas;  

5.8. Noteikt AS „Latvijas Pasts” pienākumu nodrošināt, ka AS „Latvijas Pasts” informāciju 

par pasta pakas sūtījuma saņemšanu adresātam paziņo ar rakstveida vai elektronisku 

informatīvo paziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad pasta pakas sūtījums 

saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā (izmaiņas ar Padomes 

27.11.2013. lēmumu Nr.228). 

5.9. Noteikt AS „Latvijas Pasts” pienākumu nodrošināt, ka AS „Latvijas Pasts” ierakstītu 

vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu izsniedz adresātam adresē, kas 

norādīta uz ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma, pret parakstu 

tajā pašā dienā, kad ierakstīts vai apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums saņemts 

adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā. Adresāta prombūtnes gadījumā AS 

„Latvijas Pasts” adresāta pastkastītē ievieto informatīvu paziņojumu vai paziņo 

elektroniski par ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma saņemšanu 

vēstuļu korespondences sūtījuma piegādes dienā (izmaiņas ar Padomes 27.11.2013. 

lēmumu Nr.228).   

6. Noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” pienākumu līdz 2014.gada 31.decembrim (izmaiņas ar 

Padomes 27.11.2013. lēmumu Nr.228) izmaiņas pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un 

vēstuļu kastīšu izvietojumā veikt pēc izmaiņu rakstiskas saskaņošanas ar Komisiju. 

7. Noteikt AS „Latvijas Pasts” pienākumu līdz 2014.gada 31.decembrim (izmaiņas ar Padomes 

27.11.2013. lēmumu Nr.228) nodrošināt pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot 

universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā 

Latvijas Republikas teritorijā. 

8. Noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” pienākumu saskaņā ar Komisijas 2009.gada 17.septembra 

lēmumu Nr.1/4 „Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” (Latvijas 

Vēstnesis, 2009, 151.nr.) aprēķināto iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā 

apdrošinātu sūtījumu) savākšanas, šķirošanas, pārvadāšanas un piegādes, kuru svars 

nepārsniedz divdesmit kilogramus, tarifu projektu Komisijā iesniegt ne vēlāk kā līdz 

2010.gada 15.martam.  


