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I Konsultāciju dokumenta mērķis  

 

Šā konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto 
personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 
Regulators) lēmuma projektu “Iesniedzamās informācijas noteikumi pasta nozarē” 
(turpmāk – Noteikumu projekts). 

 

II Noteikumu projekta nepieciešamība  

 

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

Saskaņā ar Pasta likuma 12.pantu, lai uzraudzītu universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildi un vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu, Regulators izdod un oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē noteikumus par Regulatoram regulāri 
iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem. 

Regulators, izvērtējot šobrīd spēkā esošo Regulatora 2009.gada 11.novembra lēmumu 
Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo 
informāciju” (turpmāk – Informācijas noteikumi), secināja, ka ir jāvienkāršo 
administratīvais process iestādē un jāsamazina administratīvais slogs pasta 
komersantiem, tādējādi regulārās informācijas iesniegšanas procesu padarot skaidrāku 
un saprotamāku komersantiem. 

Noteikumu projektā ir iekļautas prasības par regulāri iesniedzamo informāciju tikai 
pasta nozarē, līdz ar to ir atvieglota regulāri iesniedzamās informācijas prasību 
uztveramība un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji netiek apgrūtināti ar informāciju par 
citām regulējamām nozarēm. Noteikumu projektā iekļautās prasības ir specifiskas un 
atbilstošas pasta nozarei, kā arī pēc iespējas ir saglabāts Informācijas noteikumos 
noteiktais regulāri iesniedzamās informācijas apjoms, saturs un termiņi.  

Stājoties spēkā Noteikumu projektam, paredzams, ka spēku zaudēs Regulatora 
2009.gada 11.novembra lēmums Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesniedzamo 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 1.decembrim.   

Priekšsēdētājs                                          R.Irklis 
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Pielikums  

konsultāciju dokumentam  

par iesniedzamās informācijas noteikumiem pasta nozarē   

 

Iesniedzamās informācijas noteikumi pasta nozarē 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

 "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu 

un Pasta likuma 12.pantu 

 

1.  Iesniedzamās informācijas noteikumi pasta nozarē  (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā pasta komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

(turpmāk – regulators), kā arī iesniedzamās informācijas veidu, apjomu un iesniegšanas 

termiņus. 

2. Pasta komersants iesniedz informāciju regulatoram tā noteiktajā kārtībā. 

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

1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 

1.pielikumā noteikto informāciju par pasta sūtījumu skaitu. 

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

1.februārim iesniedz regulatoram informāciju par darbinieku skaitu. 

5. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 

1.februārim iesniedz regulatoram šādu informāciju par universālā pasta pakalpojuma kvalitātes 

prasību izpildi un nodrošinājumu attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu: 

5.1. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums un skaits; 

5.2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks; 

5.3. vēstuļu kastīšu izvietojums un skaits; 

5.4. vēstuļu kastīšu tukšošanas laiks. 

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

universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildē un nodrošinājumā iesniedz regulatoram 

ne vēlāk kā viena mēneša laikā no izmaiņu ieviešanas dienas. 

7. Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, reizi kalendārajā gadā līdz 

1.februārim iesniedz regulatoram informāciju par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu 

skaitu un izskatīšanas veidu. 

8. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos vai citus pasta pakalpojumus, reizi kalendārajā 

gadā līdz 1.februārim iesniedz regulatoram noteikumu 2.pielikumā noteikto informāciju par 

pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu iepriekšējā kalendārajā gadā. 

9. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

Priekšsēdētājs                                                                                                       R.Irklis 
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1.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

20__.gada __.____ lēmumam Nr._/_ 

 

 

 

Informācija par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja 

pasta sūtījumu skaitu 

 

Pasta komersanta nosaukums  
 

Vienotais reģistrācijas numurs  
 

Informācija par pasta sūtījumu skaitu (tūkstošos) _____ .gada ___ ceturksnī 

Nr. 

p. 

k. 

Kategorija 
Galamērķis Veids "A" klase "B" klase 

1.  

Pastkartes 

Iekšzemes vienkāršās     

2.  ierakstītās     

3.  Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

4.  ierakstītās     

5.  Pārrobežu izejošās vienkāršās     

6.  ierakstītās     

7.  

Vēstules 

Iekšzemes vienkāršās     

8.  ierakstītās     

9.  apdrošinātās     

10.  Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

11.  ierakstītās     

12.  apdrošinātās     

13.  Pārrobežu izejošās vienkāršās     

14.  ierakstītās     

15.  apdrošinātās     

16.  

Tiešā pasta 

sūtījumi 

Iekšzemes vienkāršās     

17.  ierakstītās     

18.  apdrošinātās     

19.  Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

20.  ierakstītās     

21.  apdrošinātās     

22.    

Pārrobežu izejošās 

vienkāršās     

23.  ierakstītās     

24.  apdrošinātās     

25.  
Bandroles 

Iekšzemes vienkāršās     

26.  ierakstītās     
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27.  Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

28.  ierakstītās     

29.  Pārrobežu izejošās vienkāršās     

30.  ierakstītās     

31.  

Sīkpakas 

Iekšzemes vienkāršās     

32.  apdrošinātās     

33.  Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

34.  ierakstītās     

35.  Pārrobežu izejošās vienkāršās     

36.  ierakstītās     

37.  

Pasta pakas 

Iekšzemes līdz 10 kg vienkāršās     

38.  apdrošinātās     

39.  Iekšzemes virs 10 kg vienkāršās     

40.  apdrošinātās     

41.  Pārrobežu 

ienākošās 

līdz 10 kg vienkāršās     

42.  apdrošinātās     

43.  Pārrobežu 

ienākošās 

virs 10 kg vienkāršās     

44.  apdrošinātās     

45.  Pārrobežu 

ienākošās 

no ES valstīm 

līdz 20 kg 

vienkāršās     

46.  apdrošinātās     

47.  Pārrobežu 

izejošās 

līdz 10 kg vienkāršās     

48.  apdrošinātās     

49.  Pārrobežu 

izejošās 
virs 10 kg 

vienkāršās     

50.  apdrošinātās     

51.   Abonētās preses izdevumi   

 

Datums __. __. ____.   

  

Persona, 

kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

 /paraksts un tā atšifrējums/ 

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/  

tālrunis   
   

e-pasts   

 

Priekšsēdētājs                                                                                                       R.Irklis  
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2.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

20__.gada __._____ lēmumam Nr._/_ 

 

 

Informācija par tradicionālo 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 tūkstošos) 

 

Nr. 

p. 

k. 

Kategorija 
Galamērķis Veids "A" klase "B" klase 

1. 

Pastkartes 

Iekšzemes vienkāršās     

2. ierakstītās     

3. Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

4. ierakstītās     

5. Pārrobežu izejošās vienkāršās     

6. ierakstītās     

7. 

Vēstules 

Iekšzemes vienkāršās     

8. ierakstītās     

9. apdrošinātās     

10. Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

11. ierakstītās     

12. apdrošinātās     

13. Pārrobežu izejošās vienkāršās     

14. ierakstītās     

15. apdrošinātās     

16. 

Tiešā pasta 

sūtījumi 

Iekšzemes vienkāršās     

17. ierakstītās     

18. apdrošinātās     

19. Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

20. ierakstītās     

21. apdrošinātās     

22.   

Pārrobežu izejošās 

vienkāršās     

23. ierakstītās     

24. apdrošinātās     

25. Bandroles Iekšzemes vienkāršās     
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26. ierakstītās     

27. Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

28. ierakstītās     

29. Pārrobežu izejošās vienkāršās     

30. ierakstītās     

31. 

Sīkpakas 

Iekšzemes vienkāršās     

32. apdrošinātās     

33. Pārrobežu ienākošās vienkāršās     

34. ierakstītās     

35. Pārrobežu izejošās vienkāršās     

36. ierakstītās     

37. 

Pasta pakas 

Iekšzemes līdz 10 kg vienkāršās     

38. apdrošinātās     

39. Iekšzemes virs 10 kg vienkāršās     

40. apdrošinātās     

41. Pārrobežu 

ienākošās 

līdz 10 kg vienkāršās     

42. apdrošinātās     

43. Pārrobežu 

ienākošās 

virs 10 kg vienkāršās     

44. apdrošinātās     

45. Pārrobežu 

ienākošās 

no ES valstīm 

līdz 20 kg 

vienkāršās     

46. apdrošinātās     

47. Pārrobežu 

izejošās 

līdz 10 kg vienkāršās     

48. apdrošinātās     

59. Pārrobežu 

izejošās 
virs 10 kg 

vienkāršās     

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

 

Abonētās preses izdevumi   

 

3. Eksprespasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits) 

 

1. Vēstules Iekšzemes   

2. Pārrobežu 

ienākošās 

  

3. Pārrobežu izejošās   

4. Pasta pakas Iekšzemes   

5. Pārrobežu 

ienākošās 

  

6. Pārrobežu izejošās   

 

4. Kurjerpasta pakalpojumi (pasta sūtījumu skaits) 

 

1. Vēstules   

2. Pasta pakas   

 

 

5. Darbinieku skaits 

 

Darbinieku skaits   

 

Datums __. __. ____.   

  

Persona, 

kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

 /paraksts un tā atšifrējums/ 

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/  

tālrunis   
   

e-pasts   

 

 

 

 

Priekšsēdētājs          R.Irklis 


