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Pārskats
par pasta komersantu sniegto 

pasta pakalpojumu 
sniegšanas noteikumu/nosacījumu (līgumu) 

atbilstību normatīvajiem aktiem 



Normatīvie akti, kuru prasības jāievēro 
pasta komersantiem sniedzot pasta pakalpojumus

Pasta likums

MK noteikumi:
Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma

Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta  
sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu

Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants 
atver pasta sūtījumus un rīkojas ar to saturu

Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, 
pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī 
pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu 

Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai

Regulatora lēmumi:
Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē 

Noteikumi par pasta tarifu atlaidēm 
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Pasta komersanti

Valsts AS «Latvijas Pasts»
sniedz universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā. SPRK ir
noteicis universālā pasta pakalpojuma saistības, 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. VAS “Latvijas Pasts” pilda visas no
Pasaules Pasta savienības dokumentiem izrietošās saistības, un pasta darbības
jautājumos pārstāv Latvijas Republiku attiecībās ar citu valstu noteiktiem pasta
operatoriem

20 pasta komersantiem pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumi/nosacījumi
ievietoti komersanta mājas lapā internetā. Pamatā tie ir starptautiskie
eksprespasta komersanti, piem. DHL, TNT, DPD u.c.



2 pasta komersantiem ir mājas lapas internetā, bet pasta
pakalpojumu sniegšanas noteikumi/nosacījumi nav publicēti. Ar
tiem var iepazīties slēdzot līgumu vai komersanta telpās piesakot
pakalpojumu

Pasta komersanti

15 pasta komersantiem iepazīties ar pasta
pakalpojumu sniegšanas noteikumiem/nosacījumiem
ir iespējams tikai komersanta telpās

34 komersanti sniedz pasta pakalpojumus kā apakšuzņēmēji vai

kā e-tirdzniecības pirkumu piegādātāji, kur sūtījuma piegāde ir
atrunāta pirkuma līgumā



Secinājumi

Veicot pārbaudi par pasta komersantu pasta pakalpojumu sniegšanas
noteikumu/nosacījumu (līgumu) atbilstību normatīvajiem aktiem, SPRK nav
konstatējusi neatbilstību vai pretrunas ar pasta nozari regulējošiem
normatīvajiem aktiem

Arī nelielais pasta pakalpojumu lietotāju sūdzību skaits pēdējos piecos
gados liecina par to, ka kopumā pasta pakalpojumu lietotāju izvēle un
tiesības netiek pārkāptas


