
  

  

 
    

KONSULTĀCIJU DOKUMENTS  
 
par grozījumiem noteikumos par pasta komersanta 
reģistrēšanu 

   
    

 

2017.gada 30.novembris 

Rīga 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ūnijas iela 45  
Rīga, LV-1039 Latvija  

 
 T: +371 67097200  
F: +371 67097277 

   

   E: sprk@sprk.gov.lv  
   
www.sprk.gov.lv  

  



 
2 

 

SATURA RĀDĪTĀJS 

 

I Konsultāciju dokumenta mērķis .................................................................................. 3 

II Noteikumu projekta nepieciešamība ........................................................................... 3 

III Papildu informācija ...................................................................................................... 3 

 

 

   

Pielikumā: lēmuma projekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2016.gada 15.decembra lēmumā Nr.1/31 “Noteikumi par pasta komersanta 
reģistrēšanu”” 

 

  



 
3 

 

I Konsultāciju dokumenta mērķis  

Šā konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto 
personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 
Regulators) lēmuma projektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas 2016.gada 15.decembra lēmumā Nr.1/31 “Noteikumi par pasta komersanta 
reģistrēšanu”” (turpmāk – Noteikumu projekts). 

 

II Noteikumu projekta nepieciešamība  

Saskaņā ar Pasta likuma 8.pantu komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu 
sniegšanu, ja tas šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pasta komersantu 
reģistrā. Savukārt saskaņā ar Regulatora 2013.gada 2.oktobra lēmuma Nr.1/27 
“Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē” 6.punktu pasta komersants maksā 
valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā un kārtībā. 

Ņemot vērā, ka 2017.gada 22.novembrī Saeimā tika pieņemts likums "Grozījumi 
likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"", kurš paredz izmaiņas valsts 
nodevas maksāšanas kārtībā un to, ka 2017.gada 16.novembrī tika izsludināta 
publiskā konsultācija par lēmuma projektu “Informācijas iesniegšanas vispārīgie 
noteikumi”, kur 9.punkts paredz jaunu valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanu aprēķina iesniegšanas kārtību un termiņus, nepieciešams izdarīt grozījums 
2016.gada 15.decembra lēmumā Nr.1/31 “Noteikumi par pasta komersantu 
reģistrēšanu”, precizējot pasta komersanta reģistrācijas paziņojumā iekļauto 
informāciju.  

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā. 

 

III Papildu informācija  

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt 
rakstveidā vai elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv. līdz 2017.gada 15.decembrim.   

 

 

Priekšsēdētājs                                          R.Irklis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

                                                          Pielikums  

                                                                                         konsultāciju dokumentam par  

                                                                                         grozījumiem noteikumos par 

                                                                                         pasta komersanta reģistrēšanu 

 

 

 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 15.decembra 

lēmumā Nr.1/31  “Noteikumi par pasta komersanta reģistrēšanu” 

 

                                    Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 9.panta pirmo  

                                    daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu  

                                    regulatoriem" 25.panta pirmo daļu 

 

 

 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 15.decembra lēmumā 

Nr.1/31 „Noteikumi par pasta komersanta reģistrēšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 249.nr.) 

šādus grozījumu: 

“Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:  

1. pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  

2016.gada 15.decembra lēmumam Nr. 1/31 

 

Pasta komersanta reģistrācijas paziņojums 

 

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs: 

  

                        

  

Kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis: 

  

Tālruņa numurs: 

  

Komersanta mājaslapa internetā: 

[X] Elektroniskā pasta adrese: 

  

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi 

Regulators, izmantojot Regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta 

dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie 

uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants 

savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus. 
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[X] Esmu informēts, ka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrēšanas pasta 

komersantu reģistrā jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu Regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

Datums ___.___._______________ 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt 

komersantu 

  

  /paraksts un tā atšifrējums/ 

    

/sagatavotāja vārds, uzvārds/   

 

Tālrunis 

    

e-pasts      “.  

                                                  

 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs                                                                               R.Irklis 

 

 


