
 

LĪGUMS Nr. 8-13.06/__________/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575 

(iepirkums LB/2016/118) 

par pasta pakalpojumiem 

 

Mārupes novadā      2016. gada ___. ____________ 

 

VAS "Latvijas Pasts" (tālāk tekstā – Pasts), kuras vārdā uz kapitālsabiedrības statūtu un 

valdes pilnvarojuma pamata rīkojas 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), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – 

Līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasts sniedz un Klients izmanto pasta pakalpojumus. 

1.2. Šis Līgums attiecas uz visiem pasta pakalpojumiem, par kuru sniegšanu un 

izmantošanu Puses vienojas, noslēdzot atsevišķas vienošanās. Katra pakalpojuma aprakstu 

un pakalpojuma sniegšanas noteikumus nosaka attiecīgajā vienošanās. Vienošanās kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu kā Līguma pielikumi. 

1.3. Ja pakalpojuma sniegšanas noteikumi un Līguma noteikumi ir dažādi interpretējami, 

noteicošie ir pakalpojuma sniegšanas noteikumi. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1. Pasta pienākumi: 
2.1.1. nodrošināt pasta pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šā Līguma noteikumiem, Pasta 

likumam un pasta pakalpojumus reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem (tālāk 

tekstā – Pasta noteikumi); 

2.1.2. aprēķināt maksu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 

1. pielikumā noteiktajām cenām, kalendārā (norēķinu) mēneša ietvaros un Līguma 

3.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā nosūtīt Klientam rēķinu; 

2.1.3. izskatīt Klienta sūdzības par sniegtajiem pasta pakalpojumiem, kas ir iesniegtas 

saskaņā ar Pasta likuma 53. un 54. pantā noteikto sūdzību iesniegšanas kārtību un termiņu, 

un sniegt atbildi mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas; 

2.1.4. 10 (desmit) darbadienu laikā rakstiski paziņot Klientam par nosaukuma, adreses, 

norēķinu konta un citu ar pasta pakalpojumu sniegšanu saistītu datu maiņu. 

2.2. Pasta tiesības: 
2.2.1. ja Klients nesamaksā rēķinu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem Līguma 

3.3. punktā noteiktajā termiņā, Pastam ir tiesības pārtraukt visu pasta pakalpojumu sniegšanu, 

par to rakstiski brīdinot Klientu 10 (desmit) dienas iepriekš; 

2.2.2. ja 10 (desmit) dienu laikā pēc pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas un Pasta 

rakstiska brīdinājuma saņemšanas Klients nesamaksā rēķinu par saņemtajiem pasta 

pakalpojumiem, Pastam ir tiesības lauzt Līgumu saskaņā ar Līguma 4.2.2 punktā noteikto 

kārtību un veikt galīgo aprēķinu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 

3.6. punktā noteikto kārtību; 
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2.2.3. ja 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas Klients 

ir samaksājis parādu, Pasts atjauno pasta pakalpojumu sniegšanu Klientam 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas par visu paredzēto maksājumu veikšanu, par 

to rakstiski informējot Klientu. Pēc Pasta pieprasījuma maksājuma uzdevumu ar bankas 

spiedogu Klients nosūta ieskenētu uz e-pasta adresi: uznemumiem@pasts.lv vai pa faksu: 

67608345. 

2.3. Klienta pienākumi un tiesības: 
2.3.1. izmantojot pasta pakalpojumus, ievērot Līguma noteikumus, Pasta likumu un Pasta 

noteikumus; 

2.3.2. veikt norēķinus par saņemtajiem pasta pakalpojumiem Līguma 3. punktā noteiktajā 

termiņā un kārtībā; 

2.3.3. 10 (desmit) darbadienu laikā rakstiski paziņot Pastam par nosaukuma, adreses, rēķina 

nosūtīšanas pasta vai oficiālās e-pasta adreses, norēķinu konta un citu ar pasta pakalpojumu 

sniegšanu saistītu datu maiņu; 

2.3.4. atbildēt par iesniegto dokumentu pareizību un informācijas patiesumu un atlīdzināt 

visus tiešos zaudējumus, kas var rasties Pastam vai trešām personām nepatiesas vai 

nepilnīgas informācijas sniegšanas dēļ. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN ATBILDĪBA 

 

3.1. Par saņemtajiem pasta pakalpojumiem Klients maksā saskaņā ar Līguma 1. pielikumā 

noteiktajām cenām. 

3.2. Pasts ir tiesīgs vienpusēji grozīt Pasta pakalpojumu tarifus, atlaižu apmērus un/vai to 

piemērošanas nosacījumus, rakstiski brīdinot Klientu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas 

pirms pārmaiņu spēkā stāšanās dienas, paziņojumā norādot arī pārmaiņu spēkā stāšanās 

dienu. Pasta pakalpojumu tarifu, atlaižu apmēra un/vai to piemērošanas nosacījumu 

pārmaiņas stājas spēkā dienā, kad to noteikusi attiecīgā pilnvarotā institūcija. Klientam 

sniegto pasta pakalpojumu apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu 

Līguma 1. pielikumā norādīto cenu palielināšanai. 

3.3. Pasts līdz katra kalendārā (norēķinu) mēneša 10. datumam nosūta Klientam vienotu 

rēķinu (elektroniskā vēstulē vai ierakstītā vēstulē uz šā Līguma rekvizītos norādīto e-pasta 

vai pasta adresi) par Klientam sniegtajiem pasta pakalpojumiem saskaņā ar noslēgtajām 

vienošanām, norādot kārtējā mēneša aprēķinu par pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā 

kalendārajā mēnesī (Līguma 2. pielikums. Rēķina paraugs). Klients samaksā rēķinu 

10 (desmit) darbadienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja Klients vēlas saņemt rēķinu, 

kas neatbilst Līguma 2. pielikumā norādītajam rēķina paraugam, par to Klients atsevišķi 

vienojas ar Pastu. Pasts ir tiesīgs vienpusēji grozīt 2. pielikumā norādīto rēķina paraugu, par 

to rakstiski informējot Klientu. 

3.4. Par šajā Līgumā noteikto samaksas termiņu nokavējumu Klients maksā Pastam 

līgumsodu 0.5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no nesamaksātās summas par katru 

kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no Līgumā noteikto saistību izpildes. Klienta 

veiktie maksājumi vispirms ieskaitāmi līgumsoda un iepriekšējo parādu dzēšanai bez īpaša 

paziņojuma Klientam. 

3.5. Par Līguma 2.1.4. un 2.3.3. punktā noteiktās informācijas nesniegšanu noteiktajā 

termiņā katra no Pusēm ir tiesīga prasīt otrai Pusei līgumsodu 28.46 EUR (divdesmit astoņus 

euro un četrdesmit sešus centus) par katru gadījumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses 

no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

mailto:uznemumiem@pasts.lv
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3.6. Beidzoties Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms noteiktā darbības 

termiņa beigām saskaņā ar Līguma 4.2. punktā noteikto kārtību, Pasts veic galīgo aprēķinu 

par Klientam sniegtajiem pasta pakalpojumiem saskaņā ar noslēgtām vienošanām. Klients 

veic galīgo norēķinu saskaņā ar Pasta iesniegto rēķinu 10 (desmit) darbadienu laikā no rēķina 

saņemšanas dienas. 

3.7. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

saistību izpilde kavēta vai nav iespējama nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ. 

Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot dabas katastrofu, karu un jebkura rakstura kara 

operāciju, blokādi, embargo, eksporta aizliegumu, epidēmiju un citus ārkārtēja rakstura 

apstākļus, ko Puses nevar paredzēt vai novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

3.8. Puses apņemas Līguma darbības laikā un arī pēc Līguma izbeigšanās neatkarīgi no 

Līguma izbeigšanās pamata neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, kā arī cita veida 

konfidenciālu informāciju par otras Puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, kas tām kļuvusi 

zināma par otru Pusi saistībā ar Līguma izpildi. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad 

šāda informācija jāsniedz obligāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ NOTEIKUMU GROZĪŠANA UN 

LĪGUMA IZBEIGŠANA 

 

4.1. Līgums ir Pusēm saistošs no 2017. gada 2. janvāra un ir spēkā līdz 2019. gada 

31. decembrim.  

4.2.  Līgumu var izbeigt: 

4.2.1. jebkura Puse, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš; 

4.2.2. Pasts Līguma 2.2.2. punktā noteiktajā gadījumā, par to rakstiski informējot Klientu. 

4.3. Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās 

saistības un starp tām pilnīgi nokārtoti visi maksājumi. 

4.4. Līgums pilnībā apstiprina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek 

uzskatīti par šā Līguma noteikumiem. 

4.5. Visi Līguma noteikumu grozījumi, izņemot šā Līguma 2.1.4., 2.3.3. un 3.2. punktā 

noteiktos gadījumus, tiek izdarīti, Pusēm rakstiski vienojoties. Tie pievienojami šim 

Līgumam kā pielikumi, un no to parakstīšanas dienas tie kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

4.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, šis Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši 

attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam. 

4.7. Šis Līgums sagatavots latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. 1. pielikums 

(Pasta pakalpojumu cenas) uz 6 (sešām) lapām un 2. pielikums (Rēķina paraugs) uz 

1 (vienas) lapas, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. 

 

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

 

5.1. Pušu strīdi tiek izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Pušu starpā vienošanos 

panākt nav iespējams, strīds izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā. 

5.2. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas. 
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6. KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Kontaktinformācija Līguma ietvaros tiek izmantota operatīvo jautājumu risināšanai un 

rēķinu nosūtīšanai. 

 

Pasts: 

VAS "Latvijas Pasts" 

Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes 

novads, LV-1000 

E-pasta adrese: uznemumiem@pasts.lv 

Fakss 67608345 

Tālr. 67008002 

Klients: 

Latvijas Banka 
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050 

E-pasta adrese: info@bank.lv 

E-pasta adrese rēķiniem: 

rekini@bank.lv 

Fakss 67222405 

Tālr. 67022300 

 

7. 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 maks. reģ. Nr. LV40003052790 

Norēķinu konts [..]  

 

Klients: 

Latvijas Banka 

K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050 

Tālr. 67022300 

PVN maks. reģ. Nr. LV90000158236 

Norēķinu konts Latvijas Bankā 

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X 

 

 
(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. 

  

mailto:uznemumiem@pasts.lv
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1. pielikums 

 2016. gada __.__________ līgumam 

Nr. 8-13.06/_____/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575  

par pasta pakalpojumiem 
 

PASTA PAKALPOJUMU CENAS  

 

 1. PASTA SŪTĪJUMU CENAS NOSŪTĪŠANAI ADRESĀTIEM LATVIJĀ  

 

Nr.  

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums un īss apraksts (svars gramos) Vienas vienības cena 

(euro; bez PVN) 

1. Vienkāršās vēstules Latvijā, prioritārās:  

 līdz 20 [..]  

 21–50 [..] 

 51–100 [..] 

 101–250 [..] 

 251–500 [..] 

 501–1,000 [..] 

 1,001–2,000  

2. Vienkāršās vēstules Latvijā, ekonomiskās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000 [..] 

3. Ierakstītās vēstules Latvijā, prioritārās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

4. Ierakstītās vēstules Latvijā, ekonomiskās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250 [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

5. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu Latvijā, prioritārās:  

 līdz 20  [..] 
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Nr.  

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums un īss apraksts (svars gramos) Vienas vienības cena 

(euro; bez PVN) 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000   

6. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu Latvijā, ekonomiskās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250 [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000   

7. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu "izsniegt personīgi" Latvijā, 

prioritārās: 
 

 līdz 20 [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

8. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu "izsniegt personīgi" Latvijā, 

ekonomiskās: 
 

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

9.  Vienkāršās bandroles Latvijā:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

10. Ierakstītās bandroles Latvijā:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

11. Ierakstītās bandroles Latvijā ar paziņojumu:   

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 
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Nr.  

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums un īss apraksts (svars gramos) Vienas vienības cena 

(euro; bez PVN) 

 4,000–5,000  [..] 

12. Ierakstītās bandroles Latvijā ar paziņojumu "izsniegt 

personīgi" 
 

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

 

2. PASTA SŪTĪJUMU CENAS NOSŪTĪŠANAI ADRESĀTIEM ĀRVALSTĪS  

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums un īss apraksts (svars gramos) Vienas vienības cena 

(euro; bez PVN) 

1. Vienkāršās vēstules uz ES valstīm, prioritārās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

2. Vienkāršās vēstules uz ES valstīm, ekonomiskās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

3. Ierakstītās vēstules uz ES valstīm, prioritārās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250 [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

4. Ierakstītās vēstules uz ES valstīm, ekonomiskās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 
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Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums un īss apraksts (svars gramos) Vienas vienības cena 

(euro; bez PVN) 

5. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu uz ES valstīm, prioritārās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

6. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu "izsniegt personīgi" uz ES 

valstīm, prioritārās: 
 

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

7. Vienkāršās bandroles uz ES valstīm, prioritārās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

8. Vienkāršās bandroles uz ES valstīm, ekonomiskās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

9. Ierakstītās bandroles uz ES valstīm, prioritārās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000 [..] 

10. Ierakstītās bandroles uz ES valstīm, ekonomiskās:  

 2,000–3,000 [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

11. Ierakstītās bandroles ar paziņojumu uz ES, prioritārās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

12. Ierakstītās bandroles ar paziņojumu "izsniegt personīgi" uz ES 

valstīm, prioritārās: 
 

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 
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Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums un īss apraksts (svars gramos) Vienas vienības cena 

(euro; bez PVN) 

13. Vienkāršās vēstules uz citām valstīm, prioritārās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

14. Vienkāršās vēstules uz citām valstīm, ekonomiskās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

15. Ierakstītās vēstules uz citām valstīm, prioritārās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

16. Ierakstītās vēstules uz citām valstīm, ekonomiskās:  

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000   

17. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu uz citām valstīm, 

prioritārās: 
 

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 
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Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums un īss apraksts (svars gramos) Vienas vienības cena 

(euro; bez PVN) 

18. Ierakstītās vēstules ar paziņojumu "izsniegt personīgi" uz 

citām valstīm, prioritārās: 
 

 līdz 20  [..] 

 21–50  [..] 

 51–100  [..] 

 101–250  [..] 

 251–500  [..] 

 501–1,000  [..] 

 1,001–2,000  [..] 

19. Vienkāršās bandroles uz citām valstīm, prioritārās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

20. Vienkāršās bandroles uz citām valstīm, ekonomiskās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

21. Ierakstītās bandroles uz citām valstīm, prioritārās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 

22. Ierakstītās bandroles uz citām valstīm, ekonomiskās:  

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000 [..] 

 4,000–5,000 [..] 

23. Ierakstītās bandroles ar paziņojumu uz citām valstīm, 

prioritārās: 
 

 2,000–3,000 [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000 [..] 

24. Ierakstītās bandroles ar paziņojumu "izsniegt personīgi" uz 

citām valstīm, prioritārās: 
 

 2,000–3,000  [..] 

 3,000–4,000  [..] 

 4,000–5,000  [..] 
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2. pielikums 

2016. gada __.__________ līgumam 

Nr. 8-13.06/_____/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575 

par pasta pakalpojumiem 

 

RĒĶINA PARAUGS 
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VIENOŠANĀS 

par marķēšanas mašīnas lietošanu  

pie 2016. gada ____.__________ līguma Nr. 8-13.06/     /2016 

LB Nr. LB-07/2016/575 

(iepirkums LB/2016/118) 

 par pasta pakalpojumiem  

 

Mārupes novadā             2016. 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 – Lietotājs) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja Reiņa 

Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar Lietotāja 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 ______. 

__________________ noslēgto līgumu Nr. 8-13.06/____/2016 (tālāk tekstā – Līgums), 

noslēdz šādu vienošanos (tālāk tekstā – Vienošanās). 

 

1. VIENOŠANĀS APJOMS 

 

Vienošanās nosaka Pasta un Lietotāja savstarpējās attiecības, kas saistītas ar Lietotāja 

pastkaršu, vēstuļu un bandroļu (tālāk tekstā – pasta sūtījumi) samaksas norādi, izmantojot 

pasta samaksas aparātu – marķēšanas mašīnu, nosūtot savus pasta sūtījumus adresātiem 

Latvijas Republikā un uz ārvalstīm. 

 

2. SADARBĪBAS NOTEIKUMI 

 

2.1. Pasts pasta pakalpojumus reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu (tālāk tekstā – 

Pasta noteikumi) noteiktajā kārtībā saskaņo Lietotāja marķēšanas mašīnu Hasler System 120 

un Frankotyp – Postalia Optimail, kas atrodas Latvijas Bankā, lietošanu pasta sūtījumu 

samaksas apzīmēšanai. 

2.2. Marķēšanas mašīnas Lietotājs iegādājas par saviem līdzekļiem vai nomā. Marķēšanas 

mašīnas paredzētas Lietotāja adreses (logo vai cita teksta), kalendārā zīmoga un pastmarkas 

vērtības mehāniskam nospiedumam uz Lietotāja nosūtāmajiem pasta sūtījumiem. 

2.3. Lietotājs saskaņā ar līguma 2.3.1. punktu savus pasta sūtījumus, klišejas nospiedumu 

un samaksas apzīmēšanu noformē atbilstoši Pasta noteikumu prasībām un apmaksā tos 

saskaņā ar līguma 1. pielikumā noteiktajām cenām. Nav atļauta citu personu pasta sūtījumu 

noformēšana ar Lietotāja marķēšanas mašīnām.  

2.4. Ar marķēšanas mašīnām apstrādātos pasta sūtījumus Lietotājs nodod saskaņā ar 

attiecīgajā Vienošanās "Par pasta sūtījumu pieņemšanu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā" 

noteikto kārtību tikai tās apstrādes dienā tieši pasta sūtījumu pieņemšana vietas darbiniekam. 

Ar marķēšanas mašīnām apstrādātos pasta sūtījumus nav atļauts iemest vēstuļu kastītēs, kas 

atrodas pasta nodaļā vai ārpus tās. Pasta sūtījumus, kas iemesti vēstuļu kastītēs, Pasts nosūta 

atpakaļ Lietotājam pārformēšanai Vienošanās noteiktajā kārtībā. 

2.5. Maksas par pārsūtīšanu vērtībai klišejas nospiedumā uz pasta sūtījumiem jāatbilst 

līguma 1. pielikumā noteiktajām cenām, un Lietotājs ir atbildīgs par tās pareizību. Nepilnīgi 

samaksātus pasta sūtījumus Pasts nosūta atpakaļ Lietotājam pārformēšanai attiecīgajā 

Vienošanās noteiktajā kārtībā. 
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2.6. Kalendārā zīmoga datumam marķēšanas mašīnas klišejas nospiedumā jāatbilst tās 

dienas datumam, kad pasta sūtījumi tiek nodoti pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un 

Lietotājs ir atbildīgs par tā pareizību. Pasta sūtījumus ar nepareizu datumu Pasts nosūta 

atpakaļ Lietotājam pārformēšanai Vienošanās noteiktajā kārtībā. 

2.7. Uzstādot marķēšanas mašīnas, Pasta sadarbības partneris (1. pielikums) fiksē 

marķēšanas mašīnas skaitītāja rādījumus un par to sagatavo attiecīgu aktu (2. pielikums). 

Lietotājam izsniedz 1 (vienu) akta eksemplāru.  

2.8. Maksa par kopējo marķētās korespondences nosūtīšanu tiek fiksēta marķēšanas mašīnu 

skaitītājā.  

2.9. Lietotāja pienākums ir līdz katra mēneša 2. datumam vai pirmajā darbadienā, ja mēneša 

1. un 2. datums ir brīvdienas vai svētku dienas, bet pēc Pasta darbinieku pieprasījuma arī 

biežāk sniegt ziņas par marķēšanas mašīnu skaitītāju rādījumiem par iepriekšējo kalendāro 

(norēķinu) mēnesi, nosūtot noteikta parauga paziņojumu (3. pielikums) uz e-pasta adresi 

mm@pasts.lv. Marķēšanas mašīnu skaitītāju rādījumi ir jāfiksē pēc pasta sūtījumu 

noformēšanas pēdējā kalendārā mēneša datumā. 

2.10. Pastam un/vai Pasta sadarbības partnerim ir tiesības pārbaudīt Lietotāja marķēšanas 

mašīnu skaitītāju rādījumus un plombu stāvokli jebkurā darbadienas laikā. Lietotāja 

pienākums ir nodrošināt Pasta darbinieka un/vai Pasta sadarbības partnera piekļuvi 

marķēšanas mašīnām. 

2.11. Ja Lietotājs pārtrauc vai pilnībā izbeidz lietot marķēšanas mašīnas, pārdod vai citādi 

nodod marķēšanas mašīnas trešai personai, Lietotājs par to 10 (desmit) darbadienas iepriekš 

informē Pasta sadarbības partneri saskaņā ar šīs Vienošanās 1. pielikumā norādīto 

kontaktinformāciju, un Pastu, nosūtot rakstisku paziņojumu elektroniskā vēstulē, kas 

parakstīta ar elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi mm@pasts.lv, vai ierakstītā vēstulē pa 

pastu uz adresi: Pārdošanas daļa, Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-

1000: 

2.11.1. Pasts vai Pasta sadarbības partneris pārbauda Lietotāja marķēšanas mašīnu skaitītāju 

rādījumus un plombu stāvokli un nodrošina klišeju (mikroshēmu) izņemšanu no marķēšanas 

mašīnām, iepriekš savstarpēji saskaņojot Pasta darbinieka vai Pasta sadarbības partnera 

ierašanās laiku. Par to sagatavo attiecīgu aktu (2. pielikums) un Lietotājam izsniedz 1 (vienu) 

akta eksemplāru; 

2.11.2. Lietotāja pienākums ir fiksēt galīgos marķēšanas mašīnu skaitītāju rādījumus 

Paziņojumā un to nosūtīt uz e-pasta adresi mm@pasts.lv.  

2.12. Ja Lietotājam radusies nepieciešamība pasūtīt papildu reklāmas klišejas (ja mašīnas 

konstrukcija paredz Lietotājam iespēju operatīvi mainīt adreses klišeju) vai mainīt 

marķēšanas mašīnas adreses klišeju (mainījusies Lietotāja adrese, nosaukums u.c.), Lietotājs 

ir atbildīgs par adreses klišejas pasūtīšanu, kā arī adreses pareizu saturu atbilstoši Pasta 

noteikumiem.  

2.13. Ja Lietotājam radusies nepieciešamība veikt marķēšanas mašīnas remontu, kas saistīts 

ar plombu noņemšanu vai skaitītāja mehānisma atvēršanu vai regulēšanu, Lietotājs pieaicina 

Pasta sadarbības partneri marķēšanas mašīnas remonta veikšanai. Lietotāja pienākums ir 

marķēšanas mašīnas skaitītāja rādījumus (pirms un pēc remonta veikšanas) fiksēt 

paziņojumā. 

2.14. Ja Lietotājs ir kļūdaini marķējis pasta sūtījumus, Lietotāja pienākums ir norādīt 

nepareizi marķēto sūtījumu summu paziņojumā un visus kļūdainā marķējuma gabalu 

izgriezumus ierakstītā vēstulē nosūtīt pa pastu uz adresi: Piegādes pakalpojumu dienests, 

Norēķinu daļa, Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1000. 

2.15. Par juridiskās adreses un rekvizītu maiņu, kā arī par marķēšanas mašīnu pārvietošanu 

uz jaunu atrašanās vietu Lietotājs saskaņā ar līguma 2.3.3. punktā noteikto kārtību informē 

mailto:mm@pasts.lv
mailto:mm@pasts.lv
mailto:mm@pasts.lv
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Pastu, nosūtot rakstisku paziņojumu elektroniskā vēstulē, kas parakstīta ar elektronisko 

parakstu, uz e-pasta adresi mm@pasts.lv, vai ierakstītā vēstulē pa pastu uz adresi: Pārdošanas 

daļa, Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1000. 

2.16. Pasts apstrādā un piegādā Lietotāja pasta sūtījumus Vienošanās noteiktajā kārtībā.  

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN ATBILDĪBA 

 

3.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem norēķināšanās par nosūtītajiem pasta sūtījumiem, kas 

apstrādāti ar marķēšanas mašīnām, notiek katru mēnesi saskaņā ar Vienošanās 3. punktā 

noteikto kārtību un marķēšanas mašīnas skaitītāja fiksēto summu par iepriekšējo kalendāro 

(norēķinu) mēnesi saskaņā ar Lietotāja atsūtīto noteikta parauga paziņojumu (3. pielikums). 

Ja Lietotāja norādītā informācija paziņojumā nesakrīt ar sarakstā PS27 un/vai sarakstā PS27a, 

un/vai sarakstā PS27b norādīto informāciju saskaņā ar Vienošanās noteikto kārtību, Pasts 

sazinās ar Lietotāju (e-pasta adrese: info@bank.lv, fakss 67022405, tālrunis 67022300) un 

noskaidro kļūdu. 

3.2. Pārtraucot Līguma un/vai šīs Vienošanās darbību līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā, 

Pasts veic galīgo aprēķinu par Lietotāja nosūtītajiem pasta sūtījumiem, kas apstrādāti ar 

marķēšanas mašīnām, saskaņā ar šīs Vienošanās 2.11.2. punktā noteiktā kārtībā atsūtīto 

Lietotāja paziņojumu. 

3.3. Par marķēšanas mašīnas pārdošanu vai citādu nodošanu trešai personai, neinformējot 

Pastu saskaņā ar šīs Vienošanās 2.11. punktā noteikto kārtību, Lietotājs maksā Pastam 

līgumsodu 142.29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro un divdesmit deviņi centi). 

3.4. Par bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasta sadarbības partneri veiktu marķēšanas 

mašīnas remontu, kas saistīts ar plombu noņemšanu, kā arī par patvaļīgu skaitītāja 

mehānisma atvēršanu vai regulēšanu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasta sadarbības 

partneri saskaņā ar šīs Vienošanās 2.11.1. un 2.13. punktā noteikto kārtību Lietotājs maksā 

Pastam līgumsodu 1 138.30 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro un 

trīsdesmit centu) apmērā. 

3.5. Ja Lietotājs nav atsūtījis paziņojumu šīs Vienošanās 2.9. punktā minētajā termiņā, 

Lietotājs maksā Pastam līgumsodu 0.5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no iepriekšējā 

norēķinu mēnesī sniegto pasta pakalpojumu kopējās maksas par katru kavējuma dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no iepriekšējā norēķinu mēnesī sniegto pasta 

pakalpojumu kopējās maksas. 

3.6. Ja Lietotājs ir pārkāpis šīs Vienošanās 2.4., 2.5. un 2.6. punktā noteikto kārtību, par 

katra nepareizi noformēta pasta sūtījuma vai pasta sūtījuma, kas apstrādāts ar Lietotāja 

marķēšanas mašīnu un ievietots vēstuļu kastītē, nosūtīšanu atpakaļ Lietotājam Lietotājs 

maksā 0.71 EUR (septiņdesmit viens cents). 

3.7. Ja Vienošanās noteiktā pasta pakalpojuma sniegšanas pārtraukta Lietotāja parāda dēļ, 

Lietotāja pasta sūtījumi, kas apstrādāti ar marķēšanas mašīnu, netiek Pasta pieņemti un tiek 

nosūtīti atpakaļ Lietotājam apmaksai. 

  

4. CITI NOTEIKUMI  

 

4.1. Šī Vienošanās ir Pusēm saistoša no 2016. gada 2. janvāra un ir spēkā līguma darbības 

laikā, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ar šīs Vienošanās spēkā stāšanās dienu spēku 

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

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

neatbilst vai ir pretrunā ar šīs Vienošanās noteikumiem. 

mailto:mm@pasts.lv
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4.2. Šī Vienošanās ir sagatavota uz 7 (septiņām) lapām, t.sk. 3 (trīs) pielikumi katrs uz 1 

(vienas) lapas, un parakstīta 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem vienu Vienošanās 

eksemplāru.  

4.3. Šo Vienošanos var izbeigt: 

4.3.1. Puse, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš; 

4.3.2. Lietotājs šīs Vienošanās 2.11. punktā noteiktajos gadījumos. Tādā gadījumā Lietotāja 

paziņojums tiek uzskatīts kā apliecinājums par šīs Vienošanās izbeigšanu ar paziņojumā 

norādīto marķēšanas mašīnas lietošanas pārtraukšanas dienu, kurš Lietotājam jānosūta 

Pastam 3 (triju) darbadienu laikā no marķēšanas mašīnu lietošanas pārtraukšanas dienas. 

 

Pielikumā:  

1) 1. pielikums. Pasta sadarbības partneru saraksts uz 1 (vienas) lapas; 

2) 2. pielikums. Akta paraugs uz 1 (vienas) lapas; 

3) 3. pielikums. Paziņojuma par marķēšanas mašīnu skaitītāju rādījumiem paraugs uz 

1 (vienas) lapas. 

 

5. 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 [..]  

 

Lietotājs: 

Latvijas Banka 

K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050 

Tālr. 67022300 

PVN maks. reģ. Nr. LV90000158236 

Norēķinu konts Latvijas Bankā 

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X 

 

 
(Personiskais paraksts)  
__________________________ 

M. Vilcāns  

VAS "Latvijas Pasts" 

valdes priekšsēdētājs 

 

__________________________ 

(datums) 

 

 

Z.v. 

 

 
(Personiskais paraksts)  

__________________________ 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas 

iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītājs 

 

__________________________ 

(datums) 

 

 

         Z.v. 
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1. pielikums  

pie 2016. gada __. ___________  

Vienošanās par marķēšanas mašīnas lietošanu  

(līgums Nr. 8-13.06/_____/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 

 

Pasta sadarbības partneru saraksts 

 

Nr.

p.k. 

Sadarbības partnera nosaukums Kontaktinformācija 

1. SIA "Posttech" 

Juridiskā adrese: 

Robežu iela 46, Rīga, LV-1004 

Vienotais reģ. Nr. 40103337979 

PVN reģ. Nr. LV 40103337979 

Norēķinu konts [..]  

 

Tālr./fakss 67461200 

e-pasta adrese: info@posttech.lv 

Interneta vietne: www.posttech.lv 

 

Kontaktpersona: [..]  

Tālr. [..]  

e-pasta adrese: [..]  

 

 

Sadarbības partneris nodrošina pasta sūtījumu apstrādes tehnikas tirdzniecību, iznomāšanu, 

tehniskās apkopes veikšanu un citus ar pasta apstrādes tehnikas lietošanu saistītus 

pakalpojumus Lietotāja vajadzībām. 

mailto:info@posttech.lv
http://www.posttech.lv/
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2. pielikums  

pie 2016. gada __. ___________  

Vienošanās par marķēšanas mašīnas lietošanu  

(līgums Nr. 8-13.06/_____/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 

 

AKTS 

par marķēšanas mašīnas pārdošanu, iznomāšanu un nodošanu Lietotājam, 

izmantojamās summas papildināšanas, nodrošinājuma noņemšanas, uzlikšanas, 

skaitītāja mehānisma atvēršanas vai regulēšanas darbiem 

 

 

20__. gada__. ___________            ______________________________ 

(pilsēta) 

 

Lietotāja pilns nosaukums: ________________________________________________ 

Lietotāja līguma Nr.: ____________________________________________________ 

Lietotāja juridiskā adrese: _________________________________________________ 

Iekārtas lietošanas adrese: _________________________________________________ 

Lietotāja atbildīgās personas vārds, uzvārds: __________________________________ 

Tālruņa numurs: _______________, e-pasta adrese: ____________________________ 

Marķēšanas mašīnas modelis: ______________________________________________ 

Marķēšanas mašīnas sērijas Nr. _____________________________________________ 

Marķēšanas mašīnas uzstādīšanas datums _____________________________________ 

Nodrošinājuma plombas numurs: iepriekšējais ____________, jaunais ______________ 

 

Skaitītāja rādītāji: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Izpildītie darbi: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Sadarbības partneris: 

 

_________________________________________________________   

darbinieka paraksts (paraksta atšifrējums) 

 

Lietotājs: 

 

__________________________________________________________ darbinieka 

paraksts (paraksta atšifrējums) 

K.Z
. 

K.Z 
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3. pielikums  

pie 2016. gada__. ___________  

Vienošanās par marķēšanas mašīnas lietošanu  

(līgums Nr. 8-13.06/_____/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 

Paziņojums  

par marķēšanas mašīnu skaitītāju rādījumiem 

 

Marķēšanas mašīnas Lietotājs  

(juridiskās personas nosaukums, adrese) 

Līguma Nr. ____________ 

 

Skaitītāju rādījumi par laika periodu no __.__.20 __. līdz __.__.20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja: ______________________________________________________ 

     (vārds, uzvārds; amats) 

 

Kontaktinformācija: ______________________________________________ 

    (tālr., e-pasta adrese)  

 

                                            
1 Norāda pilnu kalendāro mēnesi (laika periodu no–līdz dd.mm.gggg.), par kādu tiek norādīti skaitītāja rādījumi. Ja Lietotāja 

marķēšanas mašīnai kalendārajā mēnesī veikts remonts, šajā ailē papildus norāda laika periodu (no–līdz: dd.mm.gggg.), par kādu tiek 

norādīti citas (uz remonta laiku aizvietojušās) marķējamās mašīnas skaitītāja rādījumi. 
2 Norāda Lietotāja marķēšanas mašīnas modeli, par kuru tiek norādīti skaitītāja rādījumi. Ja Lietotāja marķēšanas mašīnai 

kalendārajā mēnesī veikts remonts un uzstādīta cita marķēšanas mašīna, norāda aizvietojušās marķēšanas mašīnas modeli, par kuru 

tiek fiksēti arī skaitītāja rādījumi.  
3 Norāda kopējo marķēto sūtījumu skaitu par periodu, t.sk. arī nepareizi marķēto sūtījumu skaitu. 
4 Norāda nepareizi marķēto sūtījumu summu saskaņā ar šīs Vienošanās 2.14. punktu. 

Marķēšanas 

mašīnas 

lietošanas 

periods 

kalendārajā 

mēnesī1 

Marķēšanas 

mašīnas 

modelis2 

Skaitītāja 

sākuma 

stāvoklis 

(euro) 

Skaitītāja 

beigu (R) 

stāvoklis 

(euro) 

Kopējais 

marķēto 

sūtījumu 

skaits (R4) 

(gab.)3 

Marķēto 

sūtījumu 

skaits 

(gab.) ar 

svaru 

lielāku par 

50 g  

      

      

      

      

Nepareizi 

marķētā summa 

(euro)4 

Kopējais 

nepareizi 

marķēto 

sūtījumu skaits 

(gab.) 

Kopējais nepareizi 

marķēto sūtījumu 

skaits (gab.) ar 

svaru lielāku par 

50 g 
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VIENOŠANĀS 

par pasta sūtījumu pieņemšanu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 

pie 2016. gada ____.__________ līguma Nr. 8-13.06/____/2016 

LB Nr. LB-07/2016/575 

(iepirkums Nr. LB/2016/118) 

 par pasta pakalpojumiem  

 

 

Mārupes novadā                                                                      2016. 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 – arī Puse), pamatojoties uz starp Pusēm 2014. gada ___.__________ 

noslēgto līgumu Nr. 8-13.06/____/2016 (tālāk tekstā – Līgums), noslēdz šādu vienošanos 

(tālāk tekstā – Vienošanās). 

 

1. VIENOŠANĀS APJOMS 

 

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

nosūtāmo vēstuļu korespondences un pasta paku (tālāk tekstā – pasta sūtījumi) pieņemšanu 

pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, to apstrādi un piegādi adresātiem Latvijas Republikā un 

uz ārvalstīm. 

 

2. SADARBĪBAS NOTEIKUMI 

 

2.1. Klients saskaņā ar Līguma 2.3.1. apakšpunktā noteikto kārtību ir atbildīgs par 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 noteikumiem Klients obligāti norāda gan adresāta, gan 

sūtītāja adresi. 

2.2. Klienta atbildīgā persona nodod Klienta pasta sūtījumus pasta pakalpojumu sniegšanas 

vietā/-ās saskaņā ar 1. pielikumā norādīto pasta pakalpojumu sniegšanas vietu sarakstu. 

REĢISTRĒTIE PASTA SŪTĪJUMI 

2.3. Nododot iekšzemes un pārrobežu reģistrētos (ierakstītos un apdrošinātos) pasta 

sūtījumus (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas un pasta pakas), Klients noformē 

Vairumā nodoto reģistrēto sūtījumu sarakstu/kvīti PS27 (tālāk tekstā – saraksts PS27; 2. 

pielikums): 

2.3.1. vienā sarakstā PS27 iekļauj 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 (apmaksātus vai 

neapmaksātus) pasta sūtījumus; 

2.3.2. sarakstā PS27 ieraksta Klienta nosaukumu un adresi, Līguma numuru, katra sūtījuma 

adresātu un tā adresi, sūtījuma apdrošinājuma summu (ja tiek nosūtīts apdrošināts pasta 

sūtījumus), sūtījuma pēcmaksas summu (ja tāda ir), kā arī pretī konkrētajam sūtījumam 

pievieno norādi "AR" (ja tiek nosūtīts sūtījums ar papildu pakalpojumu Ar paziņojumu par 

izsniegšanu); 
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2.3.3. izmantojot programmatūru www.manspasts.lv 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 norāde "AR" (ja 

tiek noformēts sūtījums ar papildu pakalpojumu Ar paziņojumu par izsniegšanu); 

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

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

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

2.3.5. sarakstu PS27 Klients aizpilda vai izdrukā no programmatūras www.manspasts.lv 2 

(divos) eksemplāros; 

2.4. 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 veidlapu, kuru 

pievieno attiecīgajam sūtījumam. Pirms starptautisko pasta sūtījumu nodošanas pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietā/-ās Klientam jānokārto visas muitas formalitātes; 

2.5. pasta sūtījumus kopā ar sarakstiem PS27 un veidlapām (ja tādas ir), kas piestiprinātas 

attiecīgajam sūtījumam, saliek un nodod pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbiniekam 

tādā secībā, kādā tie norādīti sarakstā PS27; 

2.6. Klienta atbildīgā persona, nododot Klienta pasta sūtījumus tieši pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietas darbiniekam, uzrāda Klienta identifikācijas karti (5. pielikums), kurā 

norādīts Klienta nosaukums un Līguma numurs. Klienta kompetencē ir noteikt un kontrolēt 

to personu loku, kuras ir tiesīgas nodot pasta sūtījumus pasta pakalpojumu sniegšanas vietā/-

ās. 

2.7. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieks, pieņemot Klienta pasta 

sūtījumus: 

2.7.1. pārliecinās, vai sarakstā PS27 norādītā informācija atbilst Klienta uzrādītajai 

identifikācijas kartei; 

2.7.2. pasta sūtījumus Klienta klātbūtnē pārbauda, salīdzina ar sarakstā PS27 norādīto, 

apstrādā saskaņā ar Pasta pakalpojumu tarifiem un nosūta piegādei adresātiem: 

2.7.2.1. ja Klients nav nodrošinājis pasta sūtījumu samaksu atbilstoši Pasta likumam un 

Pasta noteikumiem, pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieks nodrošina Klienta pasta 

sūtījumu samaksas apzīmēšanu, par to pievienojot norādi sarakstā PS27 – "Marķēts LP"; 

2.7.2.2. sarakstā PS27 norāda sūtījumu svaru, maksu par pārsūtīšanu (euro), kopējo pasta 

sūtījumu skaitu cipariem un vārdiem un kopējo summu (euro). Ja Klients noformējis pasta 

sūtījumus un sarakstu PS27, neizmantojot programmatūru www.manspasts.lv, pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieks piešķir sūtījumiem svītrkoda numuru, kuru norāda 

saraksta PS27 8. (astotajā) ailē. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieks sarakstā 

PS27 parakstās, parakstu atšifrējot, un to apstiprina ar kalendārā zīmoga nospiedumu; 

2.7.2.3. ja tiek konstatēta pasta sūtījumu neatbilstība sarakstam PS27 (nav saņemti 

atsevišķi sūtījumi, kas norādīti sarakstā PS27), pasta pakalpojumu sniegšanas vietas 

darbinieks Klienta klātbūtnē veic labojumus sarakstā PS27, izsvītrojot faktiski nesaņemtos 

pasta sūtījumus un norādot precīzu faktiski pieņemto un apstrādāto Klienta pasta sūtījumu 

skaitu; 

2.7.2.4. ja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieks nevar veikt attiecīgus 

labojumus (sūtījumi nav noformēti atbilstoši Pasta noteikumu prasībām – nepareizi, 

nepilnīgi aizpildītas veidlapas, nav norādīta sūtītāja vai adresāta adrese, veikta nepareiza 

pasta sūtījumu samaksas apzīmēšana, izmantojot marķēšanas mašīnu, ja Klients noslēdzis 

http://www.manspasts.lv/
http://www.manspasts.lv/
http://www.manspasts.lv/
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Vienošanos ar Pastu "Par marķēšanas mašīnas lietošanu", u.c. gadījumi), pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietas darbinieks lūdz Klientam veikt nepieciešamos labojumus. Ja Klients nevar 

veikt nepieciešamos labojumus uzreiz, pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieks veic 

attiecīgus labojumus sarakstā PS27 un pasta sūtījumu/-us kopā ar saraksta PS27 un 1. (pirmo) 

eksemplāru nosūta atpakaļ Klientam sūtījuma/-u un dokumentācijas pārformēšanai; 

2.7.2.5. ja pasta sūtījumi saņemti bez saraksta PS27 vai sarakstā PS27 nav norādīti 

visi iesniegtie pasta sūtījumi, Klienta pasta sūtījumi netiek apstrādāti un piegādāti Klienta 

adresātiem līdz brīdim, kamēr Klients neiesniedz vai nepapildina sarakstu PS27; 

2.7.2.6. pēc pasta sūtījumu pieņemšanas un apstrādes 1. (pirmos) saraksta PS27 

eksemplārus un – nepieciešamības gadījumā – Pasta programmatūras izdruku Vairumā 

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

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

sūtījumi (summa, nosaukums un svītrkoda numurs), pasta pakalpojumu sniegšanas vietas 

darbinieks atdod Klientam. 

VIENKĀRŠIE PASTA SŪTĪJUMI 

2.8. Nododot iekšzemes un pārrobežu vienkāršos pasta sūtījumus (pastkartes, vēstules 

un bandroles), Klients sagatavo Latvijas Pastam nodoto vienkāršo sūtījumu sarakstu PS27a 

(tālāk tekstā – saraksts PS27a), kas izstrādāts atbilstoši 3. pielikumā norādītajam paraugam: 

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

noformēšanas veida (apmaksātus vai neapmaksātus) pasta sūtījumus; 

2.8.2. sarakstā PS27a ieraksta Klienta nosaukumu un adresi, Līguma numuru, norāda pasta 

sūtījumu kategoriju un attiecīgo svara grupu, sūtījumu skaitu pretī attiecīgās sūtījumu 

kategorijas un svara grupas sūtījumiem, kā arī kopējo pasta sūtījumu skaitu. Ja Klients nezina 

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

2.8.3. izmantojot programmatūru www.manspasts.lv saraksta PS27a noformēšanai, 

programmatūra automātiski ģenerē sarakstu PS27a atbilstoši 4. pielikumā norādītajam 

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

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

un viena sūtījumu noformēšanas veida (samaksāti vai nesamaksāti) pasta sūtījumi; 

2.8.4. 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 no Nr. 1 un aiz daļsvītras norādot mēneša kārtas numuru; 

2.8.5. sarakstu PS27a Klients aizpilda vai izdrukā no programmatūras www.manspasts.lv 2 

(divos) eksemplāros; 

2.9. pasta sūtījumus kopā ar sarakstiem PS27a nodod slēgtā veidā ievietotus pietiekami 

izturīgā iesaiņojumā, kas nodrošina pasta sūtījumu saglabāšanu transportēšanas laikā (tālāk 

tekstā – iesaiņojums): 

2.9.1. katram sarakstam PS27a atbilstošos pasta sūtījumus noformē atsevišķos saiņos 

(apsien krusteniski ar auklu), katru sūtījuma veidu un kategoriju uzskatāmi atdalot vienu no 

otra un piestiprinot attiecīgo sarakstu PS27a 2 (divus) eksemplārus; 

2.9.2. pasta sūtījumus sainī saliek tādā secībā, kādā tie norādīti sarakstā PS27a; 

2.9.3. iesaiņojuma, kurā var ievietot vairākus saiņus, kopējais svars nedrīkst pārsniegt 15 

kg, un tam jābūt cieši nostiprinātam. Klients ir atbildīgs par attiecīgā iesaiņojuma 

nodrošināšanu; 

2.9.4. uz iesaiņojuma Klients norāda Klienta nosaukumu un faktisko adresi, Klienta Līguma 

numuru un Klienta zīmoga nospiedumu (ja tāds ir). 

2.10. Klienta atbildīgā persona, nododot Klienta pasta sūtījumus tieši pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietas darbiniekam, uzrāda Klienta identifikācijas karti (5. pielikums), kurā 

norādīts Klienta nosaukums un Klienta Līguma numurs. Klienta kompetencē ir noteikt un 

http://www.manspasts.lv/
http://www.manspasts.lv/
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kontrolēt to personu loku, kuras ir tiesīgas nodot pasta sūtījumus pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietā/-ās. 

2.11. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbinieks, pieņemot iesaiņojumu/-us ar 

Klienta pasta sūtījumiem, pārliecinās, vai uz iesaiņojuma norādītā informācija atbilst 

Klienta uzrādītajai identifikācijas kartei. 

2.12. Pasta darbinieks pieņemtos Klienta iesaiņojumus ar vienkāršiem pasta 

sūtījumiem atver, pasta sūtījumus pārbauda, salīdzina ar sarakstā PS27a norādīto, apstrādā 

saskaņā ar Pasta pakalpojumu tarifiem un nosūta piegādei adresātiem; 

2.12.1. ja Klients nav nodrošinājis pasta sūtījumu samaksu atbilstoši Pasta noteikumiem, 

Pasta darbinieks nodrošina Klienta pasta sūtījumu samaksas apzīmēšanu, par to izdarot 

atzīmi sarakstā PS27a – "Marķēts LP"; 

2.12.2. ja pasta sūtījumi nav noformēti atbilstoši Pasta noteikumu prasībām (veikta 

nepareiza pasta sūtījumu apmaksas apzīmēšana, izmantojot marķēšanas mašīnu, ja Klientam 

noslēgta Vienošanās ar Pastu "Par marķēšanas mašīnas lietošanu", nav norādīta sūtītāja vai 

adresāta adrese u.c. gadījumi), Pasta darbinieks veic attiecīgus labojumus sarakstā PS27a un 

pasta sūtījumu/-us kopā ar saraksta PS27a 1. (pirmo) eksemplāru nosūta atpakaļ Klientam šīs 

Vienošanās 2.12.4. punktā noteiktajā termiņā sūtījuma/-u un dokumentācijas pārformēšanai; 

2.12.3. ja pasta sūtījumi saņemti bez saraksta PS27a vai konstatēta pasta sūtījumu 

neatbilstība Klienta iesniegtajam sarakstam PS27a, Klienta pasta sūtījumi tiek apstrādāti 

noteiktajā kārtībā un piegādāti Klienta adresātiem. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs celt 

iebildumus par šādu Pasta rīcību; 

2.12.4. pēc pasta sūtījumu apstrādes 1. (pirmos) saraksta PS27a eksemplārus un Pasta 

programmatūras izdruku Vairumā nodoto reģistrēto sūtījumu saraksts, kas piestiprināta pie 

attiecīgā Klienta sagatavotā saraksta PS27a, kurā norādīti visi vienā sūtījumu pieņemšanas 

reizē faktiski apstrādātie vienkāršie pasta sūtījumi (sūtījuma veids, kategorija, svars, skaits, 

summa), Pasts nosūta atpakaļ Klientam ne ātrāk kā 5 (piecu) dienu laikā: 

2.12.4.1. sarakstus PS27a Pasts nosūta uz attiecīgo pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, kurā 

Klients nodeva šos pasta sūtījumus; 

2.12.4.2. Klients nākamajā pasta sūtījumu nodošanas reizē vai citā reizē, bet ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgo pasta sūtījumu nodošanas dienas pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietā pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbiniekam pieprasa attiecīgos 

Klienta sarakstu PS27a eksemplārus, uzrādot Klienta identifikācijas karti (5. pielikums). 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem norēķināšanās par pasta sūtījumu nosūtīšanu un 

piegādi notiek katru mēnesi saskaņā ar Pasta uzskaitītajiem Klienta pasta sūtījumiem, ko 

Klients nodevis pasta pakalpojumu sniegšanas vietā/-ās pēc sarakstos PS27 un/vai sarakstos 

PS27a norādītās informācijas par iepriekšējo kalendāro (norēķinu) mēnesi. 

3.2. Ja pasta sūtījumi tiek nosūtīti atpakaļ Klientam saskaņā ar šīs Vienošanās 

2.12.2. punktā noteikto kārtību, par katra pasta sūtījuma nosūtīšanu atpakaļ Klientam Klients 

maksā Pastam 0.71 EUR (septiņdesmit viens cents). 

 

4. CITI NOTEIKUMI 

 

4.1. Šī Vienošanās ir Pusēm saistoša no 2017. gada 2. janvāra un ir spēkā Līguma darbības 

laikā, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ar šīs Vienošanās spēkā stāšanās dienu spēku 

zaudē visi līgumi, vienošanās un pārrunas, ko Puses noslēgušas iepriekš vai par kurām bijusi 
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vienošanās saistībā ar šīs Vienošanās priekšmetu, noteikumiem un noslēgšanu un kuri 

neatbilst vai ir pretrunā ar šīs Vienošanās noteikumiem. 

4.2. Šī Vienošanās ir sagatavota uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. 5 (pieci) pielikumi, un 

parakstīta 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem vienu Vienošanās eksemplāru.  

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

30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

 

Pielikumā:  

1) 1. pielikums. Apkalpojošo pasta pakalpojumu sniegšanas vietu saraksts 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. Klienta identifikācijas kartes paraugs uz 1 (vienas) lapas. 

 

5. 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 [..]  

 

Klients: 

Latvijas Banka 

K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050 

Tālr. 67022300 

PVN maks. reģ. Nr. LV90000158236 

Norēķinu konts Latvijas Bankā 

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X 

 
(Personiskais paraksts)  

__________________________ 

M. Vilcāns  

VAS "Latvijas Pasts" 

valdes priekšsēdētājs 

 

__________________________ 
(datums) 

 

Z.v. 

 
            (Personiskais paraksts)  

 __________________________ 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas iepirkuma pastāvīgās 

komisijas vadītājs 

 

__________________________ 
(datums) 

 

                  Z.v. 

http://www.manspasts.lv/
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1. pielikums  

pie 2016. gada __. ___________  

Vienošanās par pasta sūtījumu pieņemšanu 

pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 

(līgums Nr. 8-13.07/      /2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 

 

Apkalpojošo pasta pakalpojumu sniegšanas vietu saraksts 

 

Nr. 

p.k. 

Ra-

jons 

Pasta pieņemšanas 

vietas nosaukums 

Adrese Darba laiks 

1. Rīga Rīgas 50. pasta nodaļa Stacijas laukums 2  

(t/c "Origo") 

7.00–21.00 

2. Rīga Pasta centrs "Sakta" Brīvības bulvāris 32 7.00–21.00 

3. Rīga Rīgas 47. pasta nodaļa Grēcinieku iela 1 7.30–19.00 

4. Rīga Rīgas 10. pasta nodaļa Elizabetes iela 41/43 7.30–21.00 

5. Rīga Rīgas 44. pasta nodaļa Ziemeļu iela 10, Lidosta 

"Rīga", Mārupes pagasts 

9.00–19.00 
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2. pielikums  

pie 2016. gada __. ___________  

Vienošanās par pasta sūtījumu pieņemšanu 

pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 

(līgums Nr. 8-13.06/      /2016 

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

pie 2016. gada __. ___________  

Vienošanās par pasta sūtījumu pieņemšanu 

pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 

(līgums Nr. 8-13.06/      /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 veids pa svara grupām Sūtījumu 

klase 

Skaits Tarifs Summa Piezīmes 

1. Vēstules LR teritorijā (līdz 20 g)       

2. Vēstules LR teritorijā (līdz 50 g)      

3. Vēstules LR teritorijā (līdz 100 g)      

4. Vēstules uz Eiropu (līdz 50 g)      

5. Vēstules uz Eiropu (līdz 100 g)      

6. Vēstules ārpus Eiropas (līdz 50 g)      

7. Bandroles LR teritorijā (līdz 100 g)      

8. ..      

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

 KOPĀ  X    

 

 

 

Sūtījumus nodeva: _________________________________________ 
Darbinieka paraksts (paraksta atšifrējums) 

 

 

 

Sūtījumus pieņēma: _________________________________________ 
VAS "Latvijas Pasts" darbinieka paraksts (paraksta atšifrējums) 

K.Z 

K.Z 
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4. pielikums 

pie 2016. gada __. ___________  

Vienošanās par pasta sūtījumu pieņemšanu 

pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 

(līgums Nr. 8-13.06/      /2016 

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

pie 2016. gada __. ___________  

Vienošanās par pasta sūtījumu pieņemšanu 

pasta pakalpojumu sniegšanas vietā 

(līgums Nr. 8-13.06/      /2016 

LB Nr. LB-07/2016/575) 

 

Klienta identifikācijas kartes paraugs 

 

 
 

 

 
 
 

Vienotais reģ. Nr. 40003052790 
Konta Nr. LV49PARX0000828130015 
AS "Citadele banka", BIC PARXLV2X 

 

 
 
 

.................................. 
LĪGUMA Nr. .................... Pasta pakalpojumu sniegšanas  

vietas nosaukums 
Tālruņa numurs 

 


