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Pasta komersantiem
Pasta komersantu biedrība
Par pasta komersantu piekļuvi VAS “Latvijas Pasts”
pasta tīkla infrastruktūrai
18.07.2018. spēkā stājās grozījumi Pasta likumā, t.sk. 49. pantā, kas reglamentē
nosacījumus, kādi ietverami pasta komersantu savstarpēji slēdzamajā līgumā par citam pasta
komersantam piederoša pasta tīkla izmantošanu, kā arī pasta komersantu savstarpējo
komunikāciju pirms minētā līguma noslēgšanas. Šie grozījumi Pasta likumā Konkurences
padomes (turpmāk – KP) ieskatā jebkuram pasta komersantam rada pietiekoši skaidrus
priekšnoteikumus, lai tas varētu vērsties pie cita pasta komersanta, t.sk. VAS “Latvijas Pasts”
(turpmāk – LP), ar lūgumu saņemt tam nepieciešamo pakalpojumu. Atbilstoši Pasta likuma
49. pantā noteiktajam, pasta komersantam 30 dienu laikā jāsniedz pamatota atbilde uz cita pasta
komersanta pieteikumu, t.sk. par sniedzamajiem pasta pakalpojumiem, to piemērošanas
nosacījumiem un cenām.
Atbilstoši iepriekš minētajā likuma normā noteiktajam LP ir jānodrošina citiem pasta
komersantiem pakalpojumi, ko tie vēlas saņemt LP pasta tīklā (ar nosacījumu, ka LP pasta tīkla
infrastruktūras kapacitāte to ļauj), ar citu pasta komersantu noslēdzot līgumu uz abpusēji
ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem. KP lūdz informēt par gadījumiem, ja LP bez objektīva
pamatojuma atsaka (vai novilcina) kādam pasta komersantam pakalpojumus, ko tas vēlas
saņemt LP pasta tīklā. Ņemot vērā katras situācijas konkrētos apstākļus, KP vērtēs, vai LP
atteikums ir izskatāms kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.
Ņemot vērā iepriekš minēto, KP aicina pasta komersantus aktīvi izmantot Pasta likuma
49. panta trešās (prim)1 un trešās (divi prim)2 daļā noteikto.
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“Lai noslēgtu šā panta trešajā daļā noteikto līgumu, pasta komersants citam pasta komersantam iesniedz
pamatotu pieteikumu, kurā norāda pakalpojumus, kurus tas vēlas saņemt citam pasta komersantam piederošajā
pasta tīklā, vēlamos pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, kā arī priekšlikumus citu noteikumu iekļaušanai šā
panta trešajā daļā minētajā līgumā”.
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“Ja saņemts pieteikums atbilstoši šā panta 3.1 daļā norādītajam, pasta komersants 30 dienu laikā sniedz
pamatotu atbildi uz pieteikumu”.
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