
VIENOŠANĀS (Nr. LB-07/2017/296) 

par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

pie 2016. gada 12. decembra līguma Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575 

(iepirkums Nr. LB/2016/118) 

par pasta pakalpojumiem 

 

Mārupes novadā                                                                2017. gada____. ______________ 

 

VAS "Latvijas Pasts" (tālāk tekstā – Pasts), kuru uz kapitālsabiedrības statūtu un valdes 

pilnvarojuma pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, no vienas puses, un 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – Klients) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja Reiņa 

Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar Klienta valdes 2014. gada 29. maija kārtības 

Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no otras puses (tālāk tekstā kopā – 

Puses; katra atsevišķi tālāk tekstā – arī Puse), pamatojoties uz Pušu 2016. gada 

12. decembrī noslēgto līgumu Nr. 8-13.06/1633/2016 (tālāk tekstā – Līgums), ņemot vērā 

to, ka: 

1) Līguma 1.2. punkts nosaka, ka Puses, noslēdzot atsevišķas vienošanās, var vienoties par 

pasta pakalpojumiem, kuru sniegšanu un izmantošanu nodrošina Pasts; 

2) sakarā ar nepieciešamību noslēgtā Līguma ietvaros nodrošināt pilnvērtīgu pasta 

pakalpojumu procesu, Puses vienojas paplašināt Pasta nodrošināto pasta pakalpojumu 

piedāvājumu; 

3) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktu pieļaujama 

iepirkuma līguma grozījumu veikšana, ja līguma grozījumu vērtība nepārsniedz 10% 

(desmit procentu) no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas; 

4) Līguma grozījumu rezultātā nepalielinās Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē 

2016. gada 14. decembrī publicētajā informatīvajā paziņojumā par noslēgto Līgumu 

norādītā Līguma līgumcena (29 752.07 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit divi euro un 07 centi)), 

noslēdz šādu papildu vienošanos (tālāk tekstā – vienošanās) pie Līguma. 

 

1. VIENOŠANĀS APJOMS 

 

1.1. Vienošanās nosaka Pasta un Klienta savstarpējās attiecības, kas saistītas ar šādu 

Klienta pasta sūtījumu pieņemšanu Klienta telpās, to apstrādi un piegādi adresātiem 

Latvijas Republikā un ārvalstīs: 

1.1.1. vēstuļu korespondence – pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas (izņemot 

apdrošinātās vēstules); 

1.1.2. iekšzemes tiešā pasta sūtījumi ar identisku ziņojumu – pastkartes, vēstules, 

bandroles; 

1.1.3. iekšzemes liela apjoma B klases vēstuļu korespondence, veicot to pirmapstrādi, – 

pastkartes, vēstules, bandroles; 

1.1.4. pasta pakas līdz 20 kg. 

 

2. SADARBĪBAS NOTEIKUMI 

 

2.1. Pasts apņemas, sākot ar 2017. gada 3. jūliju, pieņemt Klienta pasta sūtījumus Klienta 

telpās K. Valdemārā ielā 2A, Rīgā, saskaņā ar Klienta izvēlēto pasta sūtījumu veidu un 
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pieņemšanas laiku šādā kārtībā:  

2.1.1. pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no plkst. 16.30 līdz plkst. 17.00; 

2.1.2. piektdienās un pirmssvētku dienās – no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.00. 

 

2.2. Klients apņemas un ir atbildīgs par: 

2.2.1. pasta sūtījumu savlaicīgu sagatavošanu atbilstoši vienošanās 2.1. punkta 

nosacījumiem; 

2.2.2. pasta sūtījumu sagatavošanu un noformēšanu atbilstoši Pasta likuma un pasta 

pakalpojumus reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu (tālāk tekstā – Pasta noteikumi) 

prasībām. Uz katra pasta sūtījuma saskaņā ar Pasta noteikumu prasībām Klients obligāti 

norāda gan adresāta, gan sūtītāja adresi. 

 

2.3. Klienta atbildīgā persona sagatavo un nodod Klienta pasta sūtījumus Pasta 

darbiniekam šādā kārtībā: 

2.3.1. nododot iekšzemes un pārrobežu reģistrētos (ierakstītos un apdrošinātos) pasta 

sūtījumus (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas un pasta pakas bez papildu 

pakalpojuma Satura saraksta apstiprināšana), Klients datorrakstā atbilstoši 2. pielikumā 

norādītajam paraugam noformē Vairumā nodoto reģistrēto sūtījumu sarakstu/kvīti PS27 

(tālāk tekstā – saraksts PS27) 2 (divos) eksemplāros: 

2.3.1.1. vienā sarakstā PS27 var iekļaut ne vairāk kā 50 (piecdesmit) viena veida 

(iekšzemes vai pārrobežu), vienas kategorijas (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas vai 

pasta pakas), vienas klases ("A" vai "B") un viena sūtījumu noformēšanas veida 

(samaksātus vai nesamaksātus) pasta sūtījumus; 

2.3.1.2. sarakstā PS27 jāieraksta Klienta nosaukums un adrese, Līguma numurs, katra 

sūtījuma adresāts un tā adrese, sūtījuma apdrošinājuma summa (ja tiek nosūtīts apdrošināts 

pasta sūtījumus), sūtījuma pēcmaksas summa (ja tāda ir), kā arī pretī konkrētajam 

sūtījumam jāveic atzīme "AR" (ja tiek nosūtīts sūtījums ar papildu pakalpojumu Ar 

paziņojumu par izsniegšanu); 

2.3.1.3. izmantojot programmatūru www.manspasts.lv (tālāk tekstā – programmatūra) pasta 

sūtījumu un nepieciešamo veidlapu, kā arī saraksta PS27 noformēšanai, programmatūra 

automātiski ģenerē attiecīgajam sūtījumam atbilstošu svītrkodu, kuru Klients norāda uz 

sūtījuma, uzlīmējot atbilstošu svītrkoda uzlīmi vai pievienojot programmatūras izveidoto 

sūtījumam atbilstošo veidlapu ar svītrkodu (atkarībā no pakalpojuma veida). Šādā gadījumā 

saraksta PS27 8. (astotajā) ailē automātiski tiek norādīts sūtījumam atbilstošais svītrkoda 

numurs, kā arī atzīme "AR" (ja tiek noformēts sūtījums ar papildus pakalpojumu Ar 

paziņojumu par izsniegšanu). Ja Klients noformē reģistrētos pasta sūtījumus un sarakstu 

PS27, neizmantojot programmatūru, Pasts piešķir reģistrētiem pasta sūtījumiem svītrkoda 

numuru, kuru norāda saraksta PS27 8. (astotajā) ailē. 

2.3.1.4. izmantojot programmatūru, Klients ir atbildīgs par pasta sūtījumu kvalitatīvu 

noformēšanu (veidlapu un citas dokumentācijas izdruku ar kvalitatīviem svītrkodiem). 

Aizliegts noformēt sūtījumus, no programmatūras izdrukājot jau iepriekš noformētas 

veidlapas ar iepriekš izmantotiem svītrkodiem. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt 

pretenzijas pret Pastu par pasta sūtījumu iespējamu nesavlaicīgu piegādi; 

2.3.1.5. sarakstu PS27 paraksta Klienta atbildīgais darbinieks, parakstu atšifrējot un 

apstiprinot ar Klienta zīmogu (ja tāds ir). Sarakstus PS27 Klients numurē augoša secībā, 

katru mēnesi sākot ar Nr. 1 un aiz daļsvītras norādot mēneša kārtas numuru; 

2.3.1.6. nosūtot iekšzemes un pārrobežu pasta pakas vai sīkpakas, reģistrētos pasta 

sūtījumus ar papildu pakalpojumu Ar paziņojumu par izsniegšanu vai apdrošinātos pasta 

sūtījumus ar Pēcmaksu, Klients saskaņā ar Pasta noteikumiem aizpilda noteikta parauga 

http://www.manspasts.lv/
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veidlapu, kuru pievieno attiecīgajam sūtījumam. Pirms pārrobežu pasta sūtījumu nodošanas 

Klientam jānokārto visas muitas formalitātes; 

2.3.1.7. iekšzemes un pārrobežu sīkpakas un pasta pakas Klients iesaiņo katru atsevišķi, 

nodrošinot nepieejamību sūtījuma saturam pārvadāšanas un izsniegšanas laikā. Sīkpakas un 

pasta pakas Klients aizlīmē ar līmlentu un apzīmogo ar Klienta zīmogu (ja tāds ir); 

2.3.2. nododot iekšzemes un pārrobežu vienkāršos pasta sūtījumus (pastkartes, 

vēstules un bandroles), Klients datorrakstā noformē Pasta noteikta parauga Latvijas Pastam 

nodoto vienkāršo sūtījumu sarakstu PS27a (tālāk tekstā – saraksts PS27a) 2 (divos) 

eksemplāros kas izstrādāts atbilstoši vienošanās 3. pielikumā norādītajam paraugam: 

2.3.2.1. vienā sarakstā PS27a var iekļaut vienas klases ("A" vai "B") un viena sūtījumu 

noformēšanas veida (apmaksātus vai neapmaksātus) pasta sūtījumus; 

2.3.2.2. sarakstā PS27a jāieraksta Klienta nosaukums un adrese, Līguma numurs, jānorāda 

pasta sūtījumu kategorija un attiecīgā svara grupa, sūtījumu skaits pretī attiecīgās sūtījumu 

kategorijas un svara grupas sūtījumiem, kā arī kopējais pasta sūtījumu skaits. Ja Klients 

nezina precīzu pasta sūtījumu svaru, sūtījumu skaitu norāda ailē "Piezīmes"; 

2.3.2.3. izmantojot programmatūru saraksta PS27a noformēšanai, programmatūra 

automātiski ģenerē sarakstu PS27a atbilstoši vienošanās 4. pielikumā norādītajam 

paraugam. Šādā gadījumā vienā sarakstā PS27a tiek iekļauti viena veida (iekšzemes vai 

pārrobežu), vienas kategorijas (pastkartes, vēstules, bandroles), vienas klases ("A" vai "B") 

un viena sūtījumu noformēšanas veida (apmaksātie vai neapmaksātie) pasta sūtījumi; 

2.3.2.4. sarakstu PS27a paraksta Klienta atbildīgais darbinieks, parakstu atšifrējot un 

apstiprinot ar Klienta zīmogu (ja tāds ir). Sarakstus PS27a Klients numurē augošā secībā, 

katru mēnesi sākot ar Nr. 1 un aiz daļsvītras norādot mēneša kārtas numuru; 

2.3.3. nododot iekšzemes vienkāršus B klases tiešā pasta sūtījumus (pastkartes, 

vēstules, bandroles), Klients datorrakstā noformē Pasta noteikta parauga Latvijas Pastam 

nodoto tiešā pasta sūtījumu sarakstu PS27c (tālāk tekstā – saraksts PS27c) 2 (divos) 

eksemplāros, kas izstrādāts atbilstoši vienošanās 5. pielikumā norādītajam paraugam: 

2.3.3.1. vienā sūtījumu nodošanas reizē drīkst nodot ne mazāk kā 500 vienību identisku 

pasta sūtījumu kopā ar pievienotu pasta sūtījuma satura paraugu 1 (vienā) eksemplārā; 

2.3.3.2. sarakstā PS27c jāieraksta Klienta nosaukums un adrese, Līguma numurs, pasta 

sūtījumu nodošanas datums, nodoto pasta sūtījumu skaits un svars, kā arī jānorāda sūtījumu 

noformēšanas veids (apmaksāti vai neapmaksāti) pasta sūtījumi. Sarakstu PS27c paraksta 

Klienta atbildīgais darbinieks, parakstu atšifrējot un apstiprinot ar Klienta zīmogu (ja tāds 

ir). Sarakstus PS27c numurē augošā secībā, katru mēnesi sākot ar Nr. 1 un aiz daļsvītras 

norādot mēneša kārtas numuru; 

2.3.3.3. katra saraksta PS27c pasta sūtījumiem jābūt sašķirotiem pa adresāta pasta 

indeksiem – visiem četriem cipariem, uzskatāmā veidā atdalot vienu no otra. Indeksiem 

jābūt sakārtotiem augošā secībā; 

2.3.4. nododot iekšzemes liela apjoma B klases vēstuļu korespondences sūtījumus 

(pastkartes, vēstules, bandroles), kur Klients nodrošina to pirmapstrādi un par kuru 

nosūtīšanu Pasts piemēro īpašus Pasta pakalpojumu tarifus, Klients datorrakstā 

noformē Pasta noteikta parauga Latvijas Pastam nodoto pasta sūtījumu ar īpašu tarifu 

sarakstu PS27b (tālāk tekstā – saraksts PS27b) 2 (divos) eksemplāros, kas izstrādāts 

atbilstoši vienošanās 6. pielikumā norādītajam paraugam: 

2.3.4.1. vienā sūtījumu nodošanas reizē drīkst nodot ne mazāk kā 1 000 vienību vienas 

pasta sūtījumu kategorijas pasta sūtījumu; 

2.3.4.2. sarakstā PS27b jāatzīmē nodoto pasta sūtījumu kategorija, skaits, svars, jāieraksta 

Klienta nosaukums un adrese, Līguma numurs, pasta sūtījumu nodošanas datums. Sarakstu 

PS27b paraksta Klienta atbildīgais darbinieks, parakstu atšifrējot un apstiprinot ar Klienta 
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zīmogu (ja tāds ir). Sarakstus PS27b numurē augošā secībā, katru mēnesi sākot ar Nr. 1 un 

aiz daļsvītras norādot mēneša kārtas numuru; 

2.3.4.3. pasta sūtījumiem jābūt sašķirotiem pa pasta sūtījumu kategorijām un adresāta pasta 

indeksiem – visiem četriem cipariem, uzskatāmā veidā atdalot vienu no otra. Indeksiem 

jābūt sakārtotiem augošā secībā; 

2.3.5. pasta sūtījumus kopā ar veidlapām (ja tādas ir), kas ir piestiprinātas pie attiecīgā 

sūtījuma, kopā ar sarakstu PS27 un/vai sarakstu PS27a, un/vai sarakstu PS27b, un/vai 

sarakstu PS27c abiem eksemplāriem nodod slēgtā veidā, ievietotus pietiekami izturīgā 

iesaiņojumā, kas nodrošina pasta sūtījumu saglabāšanu transportēšanas laikā (tālāk tekstā – 

iesaiņojums): 

2.3.5.1. katram sarakstam atbilstošos pasta sūtījumus noformē atsevišķos saiņos vai kastēs, 

katru sūtījuma veidu un kategoriju uzskatāmi atdalot vienu no otra un piestiprinot attiecīgā 

saraksta 2 (divus) eksemplārus; 

2.3.5.2. nosūtot tiešā pasta sūtījumus, sainim klāt piestiprina arī pasta sūtījuma satura 

paraugu 1 (vienā) eksemplārā; 

2.3.5.3. pasta sūtījumus sainī saliek tādā secībā, kādā tie norādīti sarakstā PS27 un/vai 

sarakstā PS27a; 

2.3.5.4. iesaiņojuma, kurā var tikt ievietoti vairāki saiņi, kopējais svars nedrīkst pārsniegt 

15 kg un tam ir jābūt cieši nostiprinātam. Klients ir atbildīgs par attiecīga iesaiņojuma 

nodrošināšanu; 

2.3.5.5. uz iesaiņojuma Klients norāda Klienta nosaukumu un faktisko adresi, Klienta 

Līguma numuru un Klienta zīmoga nospiedumu (ja tāds ir); 

2.3.5.6. uz tiešā pasta sūtījumu iesaiņojuma papildus norāda atzīmi "Tiešais pasts"; 

2.3.6. ja Klientam ir nepieciešams apliecinājuma dokuments par visu vienā pasta sūtījumu 

nodošanas reizē nodoto Klienta iesaiņojumu nodošanu Pastam, Klients sagatavo aktu 

2 (divos) eksemplāros, kas izstrādāts atbilstoši vienošanās 7. pielikumā norādītajam 

paraugam, kurā norāda Klienta nosaukumu, Klienta Līguma numuru, iesaiņojumu 

nodošanas datumu un vietu un nodoto iesaiņojumu skaitu. Aktu paraksta Klienta atbildīgais 

darbinieks, parakstu atšifrējot un apstiprinot ar Klienta zīmogu (ja tāds ir), un Pasta 

darbinieks, parakstu atšifrējot. Pastam izsniedz 1 (vienu) akta eksemplāru.  

 

2.4. Pasts pieņemtos Klienta pasta sūtījumus pārbauda, salīdzina ar norādīto 

informāciju sarakstos PS27 un/vai sarakstos PS27a, un/vai sarakstos PS27b, un/vai 

sarakstos PS27c, apstrādā saskaņā ar Pasta pakalpojumu tarifiem un piegādā 

adresātiem: 

2.4.1. ja Klients nav nodrošinājis vienkāršu un/vai reģistrētu pasta sūtījumu apmaksu 

atbilstoši Pasta likumam un Pasta noteikumiem, Pasts nodrošina Klienta pasta sūtījumu 

apmaksas apzīmēšanu, par to izdarot atzīmi attiecīgajā sarakstā – "Marķēts LP"; 

2.4.2. ja pasta sūtījumi nav noformēti atbilstoši Pasta noteikumu un vienošanās prasībām 

(veikta nepareiza pasta sūtījumu apmaksas apzīmēšana, izmantojot marķēšanas mašīnu 

saskaņā ar Pasta un Klienta noslēgto vienošanos "Par marķēšanas mašīnas lietošanu", nav 

norādīta sūtītāja vai adresāta adrese u.c. gadījumi), Pasta darbinieks veic attiecīgus 

labojumus attiecīgajā sarakstā un pasta sūtījumu/-us kopā ar saraksta 1. (pirmo) eksemplāru 

ne ātrāk kā 3 (triju) darbadienu laikā nodod atpakaļ Klientam sūtījuma/-u un 

dokumentācijas pārformēšanai. Šādā gadījumā Klientam ir tiesības patstāvīgi saņemt 

nepareizi noformētos pasta sūtījumus vai par to piegādi atpakaļ Klients maksā Pastam 

saskaņā ar vienošanās 3.4. punktu; 

2.4.3. ja reģistrētie pasta sūtījumi saņemti ar nepareizām, neprecīzi noformētām veidlapām 

(t.sk. ar nekvalitatīviem svītrkodiem, kurus nav iespējams noskenēt vai tie jau ir iepriekš 
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izmantoti), vai tie saņemti bez veidlapām, Klienta pasta sūtījumi netiek apstrādāti un 

piegādāti Klienta adresātiem līdz brīdim, kamēr Klients nesagatavo un neatsūta precīzu 

nepieciešamo dokumentāciju: 

2.4.3.1. Pasts nekavējoties informē Klienta atbildīgo personu (Klienta e-pasta adrese: 

info@bank.lv, tālruņa Nr. 67022300), ka pasta sūtījumi netiek apstrādāti; 

2.4.3.2. Klienta pienākums saskaņā ar vienošanās noteikumiem ir noformēt savus pasta 

sūtījumus atbilstoši Pasta noteikumu prasībām, pievienojot precīzi un kvalitatīvi 

noformētas veidlapas, un nodot tos Pastam. Pareizi noformētas nepieciešamās veidlapas 

Klients nosūta pa faksu uz faksa Nr. 67608345 vai uz e-pasta adresi 

uznemumiem@pasts.lv; 

2.4.3.3. ja Klients nepieciešamās veidlapas neatsūta 5 (piecu) darbadienu laikā, Klienta 

pasta sūtījumi tiek piegādāti atpakaļ Klientam vienošanās 2.4.2. punktā noteiktajā kārtībā; 

2.4.3.4. šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt iebildumus pret šādu Pasta rīcību; 

2.4.4. ja Klienta pasta sūtījumi saņemti bez attiecīga saraksta vai saņemti ar sarakstu/-

tiem, kas nav noformēts atbilstoši vienošanās 1.–6. pielikumā norādītajam paraugam, 

Klienta pasta sūtījumi netiek apstrādāti un piegādāti Klienta adresātiem līdz brīdim, kamēr 

Klients nesagatavo un neatsūta korektu attiecīgo sarakstu: 

2.4.4.1. Pasts nekavējoties informē Klienta atbildīgo personu (Klienta e-pasta adrese: 

info@bank.lv, tālruņa Nr. 67022300), ka pasta sūtījumi netiek apstrādāti; 

2.4.4.2. Klienta pienākums saskaņā ar vienošanās noteikumiem ir sagatavot atbilstošu 

sarakstu 2 (divos) eksemplāros un to nosūtīt Pastam. Parakstītu un ieskanētu sarakstu 

Klients nosūta 1 (vienas) darbadienas laikā pa faksu uz faksa Nr. 67608345 vai uz e-pasta 

adresi uznemumiem@pasts.lv;  

2.4.4.3. ja Klients attiecīgo sarakstu PS27 neatsūta pa faksu vai e-pastu 1 (vienas) 

darbadienas laikā, Klienta pasta sūtījumi tiek piegādāti atpakaļ Klientam vienošanās 

2.4.2. punktā noteiktajā kārtībā; 

2.4.4.4. šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt iebildumus pret šādu Pasta rīcību; 

2.4.5. ja konstatēta pasta sūtījumu neatbilstība Klienta iesniegtajam sarakstam: 

2.4.5.1. PS27 (iesaiņojumā nav ievietoti atsevišķi pasta sūtījumi, kas ir norādīti sarakstā 

PS27), Pasta darbinieks veic attiecīgus labojumus sarakstā PS27, izsvītrojot faktiski 

nesaņemtos pasta sūtījumus. Faktiski saņemtos pasta sūtījumus Pasts apstrādā noteiktajā 

kārtībā un piegādā Klienta adresātiem. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt iebildumus 

pret šādu Pasta rīcību; 

2.4.5.2. PS27 (nav norādīti visi faktiski saņemtie pasta sūtījumi), Pasts nekavējoties 

informē Klienta atbildīgo personu (Klienta e-pasta adrese: info@bank.lv, tālruņa 

Nr. 67022300) un Puses vienojas par tālāko rīcību (Pasts papildina sarakstu PS27 vai gaida 

jaunu sarakstu PS27 no Klienta); 

2.4.5.3. PS27a (nepareizi norādīts pasta sūtījumu skaits, svara kategorija), Pasta darbinieks 

veic attiecīgus labojumus sarakstā PS27a, pasta sūtījumu/-us apstrādā noteiktajā kārtībā un 

piegādā Klienta adresātiem. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt iebildumus pret šādu 

Pasta rīcību; 

2.4.5.4. PS27c (nepareizi norādīts pasta sūtījumu skaits, svara kategorija), Pasts 

nekavējoties informē Klienta atbildīgo personu (Klienta e-pasta adrese: info@bank.lv, 

tālruņa Nr. 67022300): 

2.4.5.4.1. ja nodoto pasta sūtījumu skaits ir lielāks par 500 vienībām, Pasts veic labojumus 

sarakstā PS27c, Klienta pasta sūtījumi tiek apstrādāti noteiktajā kārtībā un piegādāti Klienta 

adresātiem. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt iebildumus pret šādu Pasta rīcību; 

2.4.5.4.2. ja nodoto pasta sūtījumu skaits ir mazāks par 500 vienībām, Klienta pasta 

sūtījumi netiek piegādāti Klienta adresātiem. Šādā gadījumā Klientam jāierodas pēc šiem 

mailto:uznemumiem@pasts.lv
mailto:uznemumiem@pasts.lv
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pasta sūtījumiem vai jāveic darbības pasta sūtījumu nodošanai un noformēšanai atbilstoši 

vienošanās noteikumiem. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt iebildumus pret šādu Pasta 

rīcību; 

2.4.6. ja saskaņā ar vienošanās noteikumiem Klients ir nodevis Pastam nosūtīšanai 

neatļautus pasta sūtījumus, Klienta pasta sūtījumi tiek piegādāti atpakaļ Klientam ne ātrāk 

kā 3 (triju) darbadienu laikā. 

2.4.7. ja Klients nodod vienošanās 2.3.4. punktā norādītos pasta sūtījumus, neievērojot 

vienošanās 2.3.4.1., 2.3.4.2., 2.3.4.3 un 2.3.5.1. punkta noteikumus, īpašs tarifs netiek 

piemērots, un Klienta pasta sūtījumi tiek apstrādāti vienošanās noteiktajā kārtībā, 

piemērojot spēkā esošos pasta pakalpojumu tarifus; 

2.4.8. Pasts pēc pasta sūtījumu apstrādes: 
2.4.8.1. (pirmos) saraksta PS27a un/vai saraksta PS27b eksemplārus un programmatūras 

izdruku Vairumā nodoto reģistrēto sūtījumu saraksts/kvīts EGL-E05, kas ir piestiprināta pie 

attiecīgā Klienta sagatavotā saraksta PS27a un/vai saraksta PS27b, kurā tiek norādīti visi 

vienā sūtījumu pieņemšanas reizē faktiski apstrādātie vienkāršie pasta sūtījumi (sūtījuma 

veids, kategorija, svars, skaits, summa), Pasts piegādā atpakaļ Klientam ne ātrāk kā 

5 (piecu) darbadienu laikā; 

2.4.8.2. (pirmos) saraksta PS27 eksemplārus un programmatūras izdruku Vairumā nodoto 

reģistrēto sūtījumu saraksts/kvīts EGL-E01, kas ir piestiprināta pie attiecīgā Klienta 

sagatavotā saraksta PS27, kurā tiek norādīti visi vienā sarakstā PS27 pēc kārtas reģistrētie 

pasta sūtījumi (summa, nosaukums un svītrkoda numurs), Pasts piegādā atpakaļ Klientam 

ne ātrāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā; 

2.4.8.3. (pirmos) saraksta PS27c eksemplārus, kurā tiek norādīti visi vienā sūtījumu 

pieņemšanas reizē faktiski apstrādātie pasta sūtījumi (sūtījuma svars, skaits, summa), Pasts 

piegādā atpakaļ Klientam ne ātrāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā;  

2.4.8.4. Pusēm savstarpēji vienojoties, Klients apliecina, ka vienošanās 2.4.8.1., 2.4.8.2. un 

2.4.8.3. punktā norādīto/-os sarakstu/-us, kas parakstīti no Pasta puses, kā arī 

programmatūras izdruku/-as piekrīt saņemt elektroniskā veidā uz Klienta norādīto e-pasta 

adresi info@bank.lv; 

2.4.8.5. vienošanās 2.4.8.1, 2.4.8.2. un 2.4.8.3. punktā norādīto/-os sarakstu/-us, kas 

parakstīti no Pasta puses, kā arī programmatūras izdruku/-as Pasts elektroniski nosūta 

Klientam nākamās darbadienas laikā uz Klienta e-pasta adresi info@bank.lv; 

2.4.8.6. ja saskaņā ar vienošanās 2.4.8.4. punktu Klients piekrīt saņemt atpakaļ dokumentus 

elektroniskā veidā uz norādīto e-pasta adresi, Klientam ir tiesības nodot pasta sūtījumus 

Pastam Vienošanās noteiktajā kārtībā ar 1 (vienu) sarakstu PS27 un/vai sarakstu PS27a, 

un/vai sarakstu PS27b, un/vai sarakstu PS27c eksemplāru, kura oriģināls tiek glabāts Pastā. 

2.5. Saskaņā ar vienošanās 2.2.1. punktu Pasta šofera maksimālais uzkavēšanās laiks pie 

Klienta ir 10 minūtes. Ja Klients nav nodrošinājis vienošanās 2.2.1. punktā noteikto prasību 

izpildi, Pasta šoferim ir tiesības neuzkavēties pie Klienta ilgāk par 10 minūtēm un 

aizbraukt, nepieņemot Klienta pasta sūtījumus. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt 

iebildumus pret šādu Pasta rīcību. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem norēķināšanās par pasta sūtījumu pieņemšanu, 

nosūtīšanu un piegādi adresātiem notiek katru mēnesi saskaņā ar Pasta uzskaitītajiem 

Klienta pasta sūtījumiem, ko Klients ir nodevis Pastam, atbilstoši sarakstos PS27 un/vai 

sarakstos PS27a, un/vai sarakstos PS27b, un/vai sarakstos PS27c norādītajai informācijai 

par iepriekšējo kalendāro (norēķinu) mēnesi. 

mailto:info@bank.lv
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3.2. Ja pasta sūtījumi netiek apstrādāti un tiek uzglabāti Pastā saskaņā ar vienošanās 

2.4.3., 2.4.4., 2.4.5.2. un 2.4.5.3. punktā noteikto kārtību, par katra pasta sūtījuma 

glabāšanu Klients maksā Pastam 0.28 EUR (divdesmit astoņi centi) par katru diennakti. 

3.3. Ja pasta sūtījumi tiek piegādāti atpakaļ Klientam saskaņā ar vienošanās 2.4.2., 

2.4.3.3., 2.4.4.3. un 2.4.6. punktā noteikto kārtību, par katra pasta sūtījuma piegādāšanu 

atpakaļ Klientam Klients maksā Pastam 0.71 EUR (septiņdesmit viens cents). 

3.4. Saskaņā ar vienošanās 2.1. punktā noteikto kārtību un vienošanās 1. pielikumā 

norādītām cenām Klients maksā Pastam par pasta sūtījumu pieņemšanu Klienta telpās un 

nogādāšanu līdz Pastam 60.00 EUR (sešdesmit euro) un 21% PVN 12.60 EUR (divpadsmit 

euro un sešdesmit centu) kalendārajā mēnesī neatkarīgi no pieņemto pasta sūtījumu skaita 

un vienošanās spēkā stāšanās datuma. 

3.5. Vienreizēja pasūtījuma gadījumā saskaņā ar vienošanās 2.1. punktā noteikto kārtību 

un vienošanās 1. pielikumā norādītajām cenām Klients maksā Pastam par pasta sūtījumu 

pieņemšanu Klienta telpās un nogādāšanu līdz Pastam 11.38 EUR (vienpadsmit euro un 

38 centi) un 21% PVN 2.39 EUR (divi euro un 39 centi) vienā pasta sūtījumu pieņemšanas 

reizē neatkarīgi no pieņemto pasta sūtījumu skaita. 

3.6. Ja iestājas vienošanās 2.5. punktā norādītais gadījums un pēc Pušu savstarpējas 

vienošanās Pasta šoferis ir atgriezies pēc Klienta pasta sūtījumiem tajā pašā dienā vai citā 

dienā, kas neatbilst vienošanās 2.1. punkta noteikumiem, Klients maksā Pastam par Pasta 

šofera atkārtotu ierašanos kā par vienreizēju izsaukumu saskaņā ar vienošanās 3.5. punktu. 

 

4. CITI NOTEIKUMI 

 

4.1. Vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, ir spēkā Līguma darbības 

laikā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ar vienošanās spēkā stāšanās dienu spēku 

zaudē visi līgumi, vienošanās un pārrunas, ko Puses ir noslēgušas iepriekš vai par kurām ir 

bijusi vienošanās saistībā ar vienošanās priekšmetu, noteikumiem un noslēgšanu un kuri 

neatbilst vai ir pretrunā ar vienošanās noteikumiem. 

4.2. Vienošanās ir sagatavota uz 16 (sešpadsmit) lapām, t.sk. 7 (septiņi) pielikumi, 

parakstīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katra Puse saņem vienu 

vienošanās eksemplāru. 

4.3. Vienošanos Puses var izbeigt, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz 

30 (trīsdesmit) dienu iepriekš. 

 

Pielikumā:  

1) 1. pielikums. Pasta sūtījumu pieņemšanas laiks un maksa par pakalpojumu uz 1 (vienas) 

lapas; 

2) 2. pielikums. Vairumā nodoto reģistrēto sūtījumu saraksts/kvīts PS27 uz 2 (divām) 

lapām; 

3) 3. pielikums. VAS "Latvijas Pasts" nodoto vienkāršo sūtījumu saraksts PS27a uz  

1 (vienas) lapas; 

4) 4. pielikums. Vairumā nodoto vienkāršo sūtījumu saraksts/kvīts PS27a – 

programmatūras www.manspasts.lv izdrukas paraugs uz 1 (vienas) lapas; 

5) 5. pielikums. VAS "Latvijas Pasts" nodoto tiešā pasta sūtījumu saraksts PS27c uz  

1 (vienas) lapas; 

6) 6. pielikums. VAS "Latvijas Pasts" nodoto pasta sūtījumu ar īpašu tarifu saraksts PS27b 

uz 1 (vienas) lapas; 

7) 7. pielikums. Akta paraugs uz 1 (vienas) lapas. 

http://www.manspasts.lv/
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PUŠU ADRESES, NORĒĶINU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasts: 

VAS "Latvijas Pasts" 

Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga",  

Mārupes novads, LV-1000 

Tālr. 67008002 

Vienotais reģ. Nr. 40003052790 

PVN reģ. Nr. LV40003052790 

Norēķinu konts Nr. [..] 

 

Klients: 

Latvijas Banka 

K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050 

Tālr. 67022300 

PVN maks. reģ. Nr. LV90000158236 

Norēķinu konts Nr. [..] 

 
(Personiskais paraksts)  

 

 
 (Personiskais paraksts) 

  

__________________________ 

M. Vilcāns 

VAS "Latvijas Pasts" 

valdes priekšsēdētājs 

 

__________________________ 
(datums) 

 

Z.v. 

__________________________  

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās  

komisijas vadītājs 

 

__________________________ 
(datums) 

                 

                       Z.v. 
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1. pielikums  

pie 2017. gada ___. _____________ 

 vienošanās par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

(Līgums Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 

 

PASTA SŪTĪJUMU PIEŅEMŠANA LAIKS UN MAKSA PAR PAKALPOJUMIEM 

 

PASTNIEKS BIROJĀ (cenas EUR; bez PVN) 

 

Pakalpojuma 

veids 

9.00–

11.00 

11.00–

13.00 

13.00–

15.00 

15.00–

17.00 

17.00–

19.00 

19.00–

21.00 

Maksa mēnesī 

1 × nedēļā 

noteiktā dienā 
[..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2 × nedēļā 

noteiktās 

dienās 

[..] [..] [..] [..] [..] [..] 

Katru 

darbadienu 
[..] [..] [..] [..] [..] [..] 

Par vienu sūtījumu pieņemšanas reizi (neatkarīgi no sūtījumu pieņemšanas laika)  

Vienreizējs izsaukums  

Pieejams katru darbadienu 

plkst. 9.00–19.00 

ja klients nodrošina visu pasta 

sūtījumu iekraušanu Pasta 

autotransportā vai pasta sūtījumu 

kopējais svars ir līdz 25 kg 

 
[..] 

ja klients nenodrošina visu pasta 

sūtījumu iekraušanu Pasta 

autotransportā un tā kopējais svars ir 

lielāks par 25 kg 

 
[..] 
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2. pielikums  

pie 2017. gada ___._________ 

 vienošanās par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

(Līgums Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 
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3. pielikums  

pie 2017. gada ___. ____________ 

vienošanās par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

(Līgums Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 
 

VAS "Latvijas Pasts" nodoto vienkāršo sūtījumu saraksts Nr. ___________ PS27a 
 

Nosūtītājs:_________________________________, _____________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums)   (adrese) 

 
Līguma Nr. ______________________ 
 

 A klases sūtījumi    Apmaksāti (ar pastmarkām vai marķējamo mašīnu) 

 

 B klases sūtījumi    Neapmaksāti   

 

Nr. 

p.k. 

Sūtījumu kategorija pa svara 

grupām 

Skaits Tarifs Summa Piezīmes 

1. Vēstules Latvijas Republikas 

teritorijā līdz 20 g  

    

3. Vēstules Latvijas Republikas 

teritorijā līdz 50 g  

    

4. Vēstules Latvijas Republikas 

teritorijā līdz 100 g  

    

5. Vēstules uz Eiropu līdz 50 g     

6. Vēstules uz Eiropu līdz 100 g     

7. Vēstules ārpus Eiropas līdz 50 g     

8. Bandroles Latvijas Republikas 

teritorijā līdz 100 g 

    

9. ...     

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 KOPĀ X    

 

Sūtījumus nodeva: _________________________________________ 
Darbinieka paraksts (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

Sūtījumus pieņēma: _________________________________________ 
Latvijas Pasta darbinieka paraksts (paraksta atšifrējums) 

K.Z 

K.Z 
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4. pielikums  

pie 2017. gada ___. _____________ 

 vienošanās par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

(Līgums Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 
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5. pielikums  

pie 2017. gada ___. ______________ 

 vienošanās par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

(Līgums Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 
 

 
 

VAS "Latvijas Pasts" nodoto tiešā pasta sūtījumu saraksts Nr. _________ PS27c 
 

_______________________________              □ Apmaksāts (ar pastmarkām vai marķēšanas mašīnu) 

(pieņemšanas vieta)         □ Neapmaksāts 

 

 

Nosūtītājs: _____________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums) 

 

_______________________________________________________________________________ 
(adrese) 

 

Līguma Nr. ________________________                                               Datums ______________  

 

 

Tiek nodoti nosūtīšanai ___________ gabali tiešā pasta sūtījumi svarā līdz 

______ gramiem. 
 

 

 

Sūtījumus nodeva: _________________________________________________ 
    (klienta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts) 

 

 

 

 

 
Sūtījumus nosūtīšanai pieņēma: ___________________________________________________ 

(Latvijas Pasta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Aizpilda Latvijas Pasta darbinieks 

 

 
Maksa par sūtījumu marķēšanu: __________________________________________ 

 
 

Kopā maksa par pārsūtīšanu: ____________________________________________ 

Klienta 
zīmogs 

K.Z. 
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6. pielikums  

pie 2017. gada ___. _____________ 

 vienošanās par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

(Līgums Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 

 

VAS "Latvijas Pasts" nodoto pasta sūtījumu ar īpašu tarifu saraksts Nr. _____ PS27b 

 

 

 

Nosūtītājs: ________________________, _________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums)   (adrese) 

 

Līguma Nr. _______________________ Datums:___________________ 
 

     

 

Tiek nodoti sūtīšanai __________ gab. minētie pasta sūtījumi. Viena pasta sūtījuma 

svars ir līdz ________ gramiem.  

 

Sūtījumus nodeva  

 

Sūtītāja zīmogs 

(Klienta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts) 

 

 

Sūtījumus pieņēma  

Pasta kalendāra 

zīmogs 

(Pasta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts) 

 

  

nodotas 

 

 Iekšzemes "B" klases pastkartes 

 Iekšzemes "B" klases vēstules 

 Iekšzemes "B" klases bandroles 
(pieņemšanas vieta) 
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7. pielikums  

pie 2017. gada ___. _____________ 

vienošanās par pakalpojuma "Pastnieks birojā" izmantošanu 

(līgums Nr. 8-13.06/1633/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 
 

A K T S 
 

par Klienta ______________________, ______________________ 
     

 

pasta sūtījumu pieņemšanu un dokumentācijas, sūtījumu nodošanu 

 

20____. gada ___. __________       ______________________________________ 

 

 

Pieņemts: 
Iesaiņojumu kopējais skaits Pieņemšanas laiks, datums 

   

 

Nodots: 
Sarakstu/atpakaļ nosūtīto sūtījumu kopējais skaits Nodošanas laiks, datums 

    

 

PIEŅĒMA/NODEVA: 

 
 

 

_____________________________________________________________ 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieka paraksts (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

NODEVA/PIEŅĒMA: 

 

 

____________________________________________________ 
Klienta paraksts (paraksta atšifrējums) 

 

  

(Klienta nosaukums)  (Klienta Līguma Nr.) 

(pasta pieņemšanas vietas nosaukums, pasta indekss) 

K.Z. 

Klienta 

zīmogs. 


