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Par universālā pasta pakalpojuma saistībām 

 

 Saskaņā ar Pasta likuma 6.panta pirmo daļu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija (turpmāk – Komisija) atbilstoši Pasta likumā un likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” noteiktajai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos 

aktus, kas ir saistoši konkrētiem pasta komersantiem un lietotājiem. Izvērtējot patreizējo 

situāciju pasta nozarē, to, ka 2009.gada 3.jūlijā spēkā stājies Pasta likums, universālā pasta 

pakalpojuma pieejamību, lietotāju intereses saņemt universālo pasta pakalpojumu, kā arī pasta 

nozares attīstību, 

  

Komisija konstatē: 

1. Saskaņā ar Pasta likuma 1.panta 37.punktu universālais pasta pakalpojums ir minimālais 

noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas par pieņemamām cenām pieejams 

visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās 

vietas. 

2. Saskaņā ar Pasta likuma 2.panta 5.punktu Pasta likuma mērķis ir nodrošināt universālā 

pasta pakalpojuma pieejamību. 

3. Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta pirmo daļu, lai Latvijas Republikas teritorijā nodrošinātu 

universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, Komisija pasta komersantam nosaka universālā 

pasta pakalpojuma saistības.  

4. Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta otro daļu, Komisija nosakot universālā pasta 

pakalpojuma saistības, reglamentē universālā pasta pakalpojuma apjomu un izveido 

universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo pasta pakalpojumu sarakstu. 

5. Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta otro daļu un Komisijas 2009.gada 17.septembra lēmumu 

Nr.1/3 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma sarakstu” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 

151.nr.) (turpmāk – Noteikumi),  2.punktu universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo pasta 

pakalpojumu sarakstā iekļauti šādi pasta pakalpojumi: 
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1) tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 

apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars 

nepārsniedz divus kilogramus; 

2) tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) 

savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divdesmit 

kilogramus; 

3) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi. 

6. Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 4.punktu Pasta likumā lietotais termins 

„universālais pasta pakalpojums” atbilst citos tiesību aktos un individuālajā licencē 

lietotajam terminam „vispārējie pasta pakalpojumi” ciktāl tas nav pretrunā ar Pasta 

likumu. 

7. Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 10.punktu līdz 2012.gada 31.decembrim 

universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā sniedz pasta komersants, 

kuram līdz Pasta likuma spēkā stāšanās dienai ir izsniegta individuālā licence vispārējo 

pasta pakalpojumu sniegšanai. Nerīkojot šā likuma 27.panta trešajā daļā paredzēto 

konkursu, Komisija nosaka šim pasta komersantam universālā pasta pakalpojuma saistības 

līdz 2012.gada 31.decembrim, neattiecinot tās uz abonēto preses izdevumu piegādes 

pakalpojumiem. 

8. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”, vienotais reģistrācijas  numurs: 40003052790, 

juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000, (turpmāk – 

valsts AS „Latvijas Pasts”) līdz Pasta likuma spēkā stāšanās dienai ir izsniegta individuālā 

licence Nr.P10042/2 vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – Licence). Licence 

valsts AS „Latvijas Pasts” izsniegta 2004.gada 13.aprīlī. 

9. Saskaņā ar Licencē noteikto nosacījumu 1.punktu Licences saņēmējam ir tiesības un 

pienākums veikt komercdarbību vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Pasta 

likumu, likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Ministru kabineta  izdotajiem 

2005.gada 21.jūnija noteikumiem  Nr.445 „Pasta noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 

105., 189.nr.; 2006, 53.nr.; 2008,144nr.) (turpmāk – Pasta noteikumi), citiem tiesību aktiem 

un Komisijas lēmumiem.  

10. Saskaņā ar Licencē noteikto nosacījumu 3.punktu Licences saņēmējam ir saistošas Pasta 

noteikumos noteiktās vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes prasības (turpmāk– kvalitātes 

prasības). 

11. Saskaņā ar Licencē noteikto nosacījumu 12.punktu Licences saņēmējam ir pienākums, 

pirms izmaiņu veikšanas Pasta nodaļu un vēstuļu kastīšu faktisko adrešu sarakstā, izmaiņas 

rakstiski saskaņot ar Komisiju. 

12. Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta piektajā daļā noteikto tiesisko regulējumu, universālā 

pasta pakalpojuma saistības paredz nosacījumus, kas ietver kvalitātes prasības attiecībā uz 

pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, 

regularitāti), kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu, 

prasību nodrošināt pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālajā pasta 

pakalpojumā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas 

teritorijā.  

13. Saskaņā ar Licencē noteikto nosacījumu 2.punktu Licences saņēmēja pienākums ir 

nodrošināt visā Latvijas Republikas teritorijā ģeogrāfiski nediferencētu vispārējo pasta 

pakalpojumu tarifu pielietojumu. 

14. Saskaņā ar Pasta likuma 27.panta sestajā daļā noteikto tiesisko regulējumu, Komisija 

uzrauga universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes atbilstību noteiktām prasībām.  

15. Saskaņā ar Pasta likuma 32.panta otro daļu pasta komersants, kas sniedz universālo pasta 

pakalpojumu, aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar  Komisijas noteiktu 
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tarifu aprēķināšanas metodiku. Komisijas 2009.gada 17.septembra lēmums Nr.1/4 

„Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 

151.nr.) nosaka kārtību, kādā pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, 

aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus. 

16. Komisijā 2010.gada 27 janvārī saņemts valsts AS „Latvijas Pasts” iesniegums Nr.01-

10.2/25, kurā valsts AS „Latvijas Pasts” lūdz Komisiju noteikt pārejas periodu  pasta paku 

sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšanas, šķirošanas, pārvadāšanas un 

piegādes, kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus, sniegšanas uzsākšanai, kā arī lūdz 

Komisiju noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” zemākas kvalitātes prasības nekā Pasta 

noteikumos noteiktās kvalitātes prasības attiecībā uz A klases vienkāršas vēstuļu 

korespondences sūtījuma pārsūtīšanas laiku un nemainīt Pasta noteikumos noteiktās 

kvalitātes prasības B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumam. 

17. Uz šā jautājuma izskatīšanu Komisijas padomes sēdē uzaicināts valsts AS „Latvijas Pasts” 

pārstāvis. Valsts AS „Latvijas Pasts” pārstāvis atbalstīja un piekrita Komisijas 

pieņemamajam lēmumam.  

18. Uz šā jautājuma izskatīšanu Komisijas padomes sēdē uzaicināts Satiksmes ministrijas 

pārstāvis. Satiksmes ministrijas pārstāvis neizteica iebildumus par Komisijas pieņemamo 

lēmumu. 

   

 Komisija secina: 

1. Kopš valsts AS „Latvijas Pasts” izsniegta Licence ir stājies spēkā jauns normatīvais akts, 

kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu pasta nozarē, tajā skaitā uz universālo 

pasta pakalpojumu, tā apjomu un universālā pasta pakalpojuma saistībām. 

2. Ievērojot Pasta likuma 2.panta 5.punktā noteikto Pasta likuma mērķi nodrošināt pasta 

pakalpojuma pieejamību, saskaņā ar Pasta likuma 27.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto 

tiesisko regulējumu, lai Latvijas Republikas teritorijā nodrošinātu universālā pasta 

pakalpojuma sniegšanu, Komisija pasta komersantam nosaka universālā pasta pakalpojuma 

saistības.  

3. Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 4.punktā noteikto, valsts AS „Latvijas Pasts” 

līdz Pasta likuma spēkā stāšanās dienai ir izsniegta Licence universālā pasta pakalpojuma 

sniegšanai. Valsts AS „Latvijas Pasts” ir pasta komersants, kas saskaņā ar Licenci par 

vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā sniedz lietotājiem universālo pasta 

pakalpojumu saskaņā ar noteiktām kvalitātes prasībām.  

4. Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 4.punktā noteikto, lai īstenotu Pasta likuma 

27.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, ņemot 

vērā to, ka valsts AS „Latvijas Pasts” saskaņā ar Licenci sniedz lietotājiem visā Latvijas 

Republikas teritorijā universālo pasta pakalpojumu ar noteiktām kvalitātes prasībām, 

Komisijai jānosaka valsts AS „Latvijas Pasts” pienākums turpināt nodrošināt Licencē 

noteikto universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Pasta likumā un Noteikumos 

noteiktajam tiesiskajam regulējumam tādā apjomā kāds tiktu noteikts pasta komersantam, 

saskaņā ar Pasta likuma 27.panta piekto daļu.  

5. Ņemot vērā Pasta likuma Pārejas noteikumu 10.punktā noteikto tiesisko regulējumu, 

Komisija nosakot valsts AS „Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma saistības līdz 

2012.gada 31.decembrim neattiecina tās uz abonēto preses izdevumu piegādes 

pakalpojumiem.   

6. Lai turpinātu nodrošināt universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Pasta likuma 

27.panta pirmajā daļā, otrajā daļā un piektās daļas 1.punktā, kā arī Pasta likuma Pārejas 

noteikumu 10.punktā noteiktajam tiesiskajam regulējumam un Noteikumos noteiktajam 

universālā pasta pakalpojuma sarakstam, Komisijai jānosaka valsts AS „Latvijas Pasts” 

kvalitātes prasības iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā 
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ierakstītu un apdrošinātu sūtījumiem) savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai un piegādei, 

kuru svars nepārsniedz divus kilogramus un tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku 

sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai un 

piegādei, kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus. 

7.  Lai turpinātu nodrošināt universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Pasta likuma 

27.panta pirmajā daļā, otrajā daļā un piektās daļas 2.punktā, kā arī Pasta likuma Pārejas 

noteikumu 10.punktā noteiktajam tiesiskajam regulējumam un Noteikumos noteiktajam 

universālā pasta pakalpojuma sarakstam, Komisijai jānosaka valsts AS „Latvijas Pasts” 

kvalitātes prasības attiecībā uz valsts AS „Latvijas Pasts” pasta tīkla piekļuves punktu 

blīvumu un skaitu.  

8. Lai turpinātu nodrošināt universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Pasta likuma 

27.panta pirmajā daļā, otrajā daļā un piektās daļas 2.punktā, kā arī Pasta likuma Pārejas 

noteikumu 10.punktā noteiktajam tiesiskajam regulējumam un Noteikumos noteiktajam 

universālā pasta pakalpojuma sarakstam, kā arī lai Komisija turpinātu uzraudzīt universālā 

pasta pakalpojuma saistību izpildi, kas atbilst Licencē noteikto nosacījumu 12.punktam un 

Pasta likuma 27.panta sestajā daļā noteiktajam tiesiskajam regulējumam, Komisijai 

jānosaka valsts AS „Latvijas Pasts” pienākums pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un 

vēstuļu kastīšu izvietojuma izmaiņas  rakstiski saskaņot ar Komisiju.  

9. Lai turpinātu nodrošināt universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Pasta likuma 

27.panta pirmajā daļā, otrajā daļā un piektās daļas 3.punktā, kā arī Pasta likuma Pārejas 

noteikumu 10.punktā noteiktajam tiesiskajam regulējumam un Noteikumos noteiktajam 

universālā pasta pakalpojuma sarakstam, Komisijai jānosaka valsts AS „Latvijas Pasts” 

pienākums nodrošināt pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālajā pasta 

pakalpojumā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas 

teritorijā. 

10. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Noteikumu 2.punktu universālajā pasta pakalpojumā 

ietilpstošo pasta pakalpojumu sarakstā iekļauts pasta pakalpojums -  iekšzemes un 

pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 

pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus, Komisijai jānosaka 

valsts AS „Latvijas Pasts” iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā 

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

nepārsniedz divdesmit kilogramus, tarifi.  

11. Ņemot vērā valsts AS „Latvijas Pasts” 2010.gada 27 janvāra  iesniegumā Nr.01-10.2/25 

izteikto lūgumu, noteikt pārejas periodu  pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu 

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

divdesmit kilogramus, sniegšanas uzsākšanai, Komisijai jānosaka 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.  

12. Ņemot vērā likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto tarifu noteikšanas 

kārtību un termiņus, Komisijai jānosaka valsts AS „Latvijas Pasts” pienākums 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.   
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Lai turpinātu nodrošināt Licencē noteikto universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, kas 

atbilst Pasta likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam, saskaņā ar Noteikumiem, 

pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta otro daļu, 

10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 20.pantu, 25.panta pirmo daļu, Pasta likuma 2.panta 

5.punktu, 6.panta pirmo daļu, 27.panta pirmo, otro, piekto un sesto daļu, 32.panta otro daļu, 

Pārejas noteikumu 4. un 10. punktu, Administratīvā procesa likuma 7.pantu, 13.pantu, 55.panta 

2.punktu, 57.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu, 

 

padome nolemj: 

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

Latvijas Republikas teritorijā līdz 2012.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” līdz 2012.gada 31.decembrim turpināt nodrošināt 

iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 

apdrošinātu sūtījumu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars 

nepārsniedz divus kilogramus un iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā 

apdrošinātu sūtījumu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi līdz desmit 

kilogramiem. 

3. Noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” pienākumu  līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošināt 

iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšanu, 

šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus. 

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 valsts AS „Latvijas Pasts” pienākumu ar brīdi, kad spēku zaudē Ministru kabineta 

2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.445 „Pasta noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 105., 

189.nr.; 2006, 53.nr.; 2008, 144.nr.) līdz 2012.gada 31.decembrim 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  
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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 + 5, kur 

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

 Piektajā darba dienā pēc pasta pakas sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves 
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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. valsts AS „Latvijas Pasts” informatīvo paziņojumu par pasta pakas sūtījumu adresāta 

pastkastītē ievieto tajā pašā dienā, kad pasta pakas sūtījums saņemts adresāta pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietā. Informatīvajā paziņojumā valsts AS „Latvijas Pasts” 

norāda pasta pakas sūtījuma saņemšanas vietu, laiku un informāciju par pēcapmaksu, 

ja tāda tiek norādīta;  

5.9. valsts AS „Latvijas Pasts” ierakstītu vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu 

izsniedz adresātam pret parakstu tajā pašā dienā, kad vēstuļu korespondences sūtījums 

saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā. Adresāta prombūtnes gadījumā 

valsts AS „Latvijas Pasts” adresāta pastkastītē ievieto informatīvu paziņojumu par 

ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma saņemšanu vēstuļu 

korespondences sūtījuma piegādes dienā. Informatīvajā paziņojumā valsts AS 

„Latvijas Pasts” norāda ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma 

kategoriju, saņemšanas vietu un laiku. 

6. Noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” pienākumu līdz 2012.gada 31.decembrim izmaiņas pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu izvietojumā veikt pēc izmaiņu rakstiskas 

saskaņošanas ar Komisiju. 

7. Noteikt valsts AS „Latvijas Pasts” pienākumu līdz 2012.gada 31.decembrim 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.  

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no 

dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo 

aktu. 

 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                    V.Andrējeva 
 

 

 

B.Frīdenbergs -Ansbergs 67097242 

Poriņa 67097285 

 

Oriģināls – 1.eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā 

                   2.eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Elektronisko sakaru un pasta departamentā 

Kopija –     1 eksemplārs valsts AS „Latvijas Pasts”    


