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1. Ievads
1.1. Dokumenta nolūks
Šī dokumenta, VAS „Latvijas Pasts” Manspasts.lv sistēmas lietotāja instrukcijas, nolūks ir
aprakstīt:
 sistēmas sniegtās iespējas;
 sistēmā veicamās lietotāju darbības.
Dokuments paredzēts lietošanai sistēmas lietotājiem un VAS „Latvijas Pasts” speciālistiem.
Tiek pieņemts, ka
pārlūkprogrammām.

sistēmas

lietotājiem

ir

pamatiemaņas

darbā

ar

interneta

1.2 Dokumenta pārskats
Dokuments sastāv no 2 sadaļām.
1.sadaļa apraksta sistēmas uzdevumus un sniegtās iespējas.
2.sadaļā dots lietotāja darbību apraksts.
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2. Sistēmas apraksts
Manspasts.lv sistēmas mērķis ir nodrošināt iespēju ērtā veidā veikt visus tradicionālo
pasta sūtījumu (vēstuļu korespondences un paku sūtījumu) noformēšanu un sagatavošanu
nosūtīšanai, saglabājot klienta vienreiz ievadīto informāciju sistēmā, izdrukājot elektroniski
noformētus dokumentus (veidlapas) un/vai automātiski sagatavotas nepieciešamo
dokumentu paketes (atkarībā no pakalpojumu specifikas) un saglabāto informāciju
izmantot kā paraugu katru nākamo reizi jaunu pasūtījumu noformēšanai un sagatavošanai
nosūtīšanai.
Būtiskākās sistēmas funkcijas:
 Pasta sūtījumu (pastkaršu, vēstuļu, bandroļu, starptautisko speciālo maisu „M”,
sīkpaku un paku) noformēšana ir atbilstoša Latvijas Pasta noteikumiem un Starptautisko
sūtījumu noformēšanas rokasgrāmatai;
 noformēto sūtījumu veidlapu un uzlīmju apskate un izdruka;
 adresātu datu izkrāšana un izmantošana jaunu sūtījumu noformēšanai;
 informācijas sniegšana par LP pakalpojumiem.
Sistēma paredzēta lietošanai gan fiziskām, gan juridiskām personām. Atsevišķa
funkcionalitāte ir pieejama tikai juridiskām personām, kurām ir noslēgts ar Latvijas Pastu
sadarbības līgums par pasta pakalpojumiem.
Sistēmas lietošanai ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu.
Veidlapu, uzlīmju un aplokšņu apskatei un izdrukāšanai nepieciešama Adobe Reader
programmatūra (http://www.adobe.com/reader/).
Veidlapu izdrukai nepieciešams A4 formāta balts papīrs.
Adrešu uzlīmju izdrukai nepieciešams uzlīmju papīrs ar kādu no sekojošiem izmēriem:
 8x2 (105x35mm);
 8x3 (70x35mm);
 8x3 (70x37mm).
Sistēma ir paredzēta līdz 500 adresātu sūtījumu noformēšanai vienā sūtīšanas reizē.
Sistēmas darbības ātrums ir atkarīgs no Internet pieslēguma ātruma.
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3. Lietotāja instrukcija
3.1. Pieslēgšanās sistēmai
Manspasts.lv sistēmai lietotājs var pieslēgties, Internet pārlūkprogrammā atverot
http://www.manspasts.lv. [1]

Reģistrētie lietotāji norāda lietotājvārdu un paroli, un nospiež pogu „Pieslēgties“. [2]
Jauni lietotāji, reģistrējas sistēmā, atverot „Reģistrēties“. [3]

3.2. Reģistrēšanās
Sistēmas lietotāji var reģistrēties kā fiziskas vai juridiskas personas.
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Atkarībā no izvēlētā veida, lietotājam tiek piedāvāta fiziskas vai juridiskas personas
reģistrācijas ekrānforma.

Obligātie lauki ir apzīmēti ar „*”.
Fiziskām personām jāaizpilda:
 lietotājvārds (*);
 parole (*);
 parole atkārtoti (*);
 vārds (*);
 uzvārds (*);
 personas kods (*);
 adrese (*);
 tālruņa numurs (*);
 mobilā tālruņa numurs;
 e-pasta adrese (*).
Juridiskām personām jāaizpilda:
 lietotājvārds (*);
 parole (*);
 parole atkārtoti (*);
 uzņēmuma nosaukums (*);
 reģistrācijas numurs (*);
 adrese (*);
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kontaktpersonas vārds un uzvārds. (*)
tālruņa numurs (*);
mobilā tālruņa numurs;
faksa numurs;
e-pasta adrese (*).
bankas nosaukums, SWIFT un konta numurs; (*)

Juridiskām personām, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar VAS „Latvijas
Pasts” par pasta pakalpojumiem, jānorāda līguma numurs.
Lai reģistrētos, lietotājam jāpiekrīt Manspasts.lv lietošanas noteikumiem.
Nospiežot „Reģistrēties“, sistēma veiks pārbaudi, vai ir korekti aizpildīti nepieciešamie lauki.
Gadījumā, ja kāds no obligātajiem laukiem nebūs aizpildīts, sistēma lietotājam par to
paziņos.
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3.3. Darba uzsākšana sistēmā
Pirmoreiz reģistrējoties, sistēma izdos reģistrācijas paziņojumu. [1]

Lietotājs var veikt šādas darbības:
 uzsākt jaunu sūtījumu veidošanu; [1]
 uzsākt adrešu saraksta veidošanu; [2]
 labot savus reģistrācijas datus; [3]
 iepazīties ar lietošanas noteikumiem; [4]
 apskatīt un izdrukāt veidlapu paraugus; [5]
 neskaidrību gadījumā sazināties ar Latvijas Pastu; [6]
 iziet no sistēmas; [7]
 iepazīties ar citu Latvijas Pasta informāciju un pakalpojumiem. [8]

3.4. Jaunu sūtījumu veidošana
Jaunu pasūtījumu uzsāk noformēt, nospiežot pogu „Jauns sūtījums”.
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Lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties sūtījuma veidu. [1]

Juridiskām personām, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Pastu par pasta
pakalpojumiem, ir iespēja sagatavot Vairumā nodoto vienkāršo sūtījumu sarakstus. [2]
Visiem lietotājiem ir iespēja iepazīties ar informāciju par sūtījumu veidiem Latvijas Pasta
mājas lapā. [3]
Izvēloties, kādu no sūtījumu veidiem, lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties konkrētajam
veidam atbilstošos veidlapu aizpildīšanas nosacījumus:
 iekšzemes vai starptautisks;
 vienkāršs, ierakstīts vai apdrošināts;
 valsti (tikai starptautiskiem sūtījumiem);
 klasi (A vai B);
 apmaksāts vai neapmaksāts.
Izvēloties visus nosacījumus, tiek piedāvāts aizpildīt veidlapas datus vedņa (wizard 1 )
veidā.
1 Interaktīvas palīdzības līdzeklis. Vednis palīdz lietotājam virzīties uz priekšu soli pa solim, uzstādot jautājumus,
piedāvājot vajadzīgo informāciju un izskaidrojot iespējamos ceļus.
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Piemēram, lai nosūtītu iekšzemes apdrošinātas sīkpakas, lietotājs izvēlas:
1.Sīkpakas

2. Iekšzemes apdrošinātus sūtījumus

Tā kā iekšzemes apdrošinātas sīkpakas iespējams nosūtīt tikai kā B klases sūtījumus,
lietotājam netiek piedāvāts izvēlēties klasi un citu informāciju, bet uzreiz tiek piedāvāts
aizpildīt datu ievadformu.
Atkarībā no sūtījuma veida un tam atbilstošo veidlapu aizpildīšanas nosacījumiem,
ekrānformā var būt dažādi aizpildāmie lauki. Obligāti aizpildāmie lauki ir apzīmēti ar „*”. Pie
laukiem ir aizpildīšanas norādījumi, kas apzīmēti ar „ ”.

Datu ievadformā var veikt šādas darbības:
 jauna, individuāla, adresāta pievienošanu;
 adresātu pievienošanu no „Manām adresēm”;
 pievienoto adresātu dzēšanu;
 sūtījuma noformēšanu;
 sūtījuma saglabāšanu.
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Lai pievienotu nākamo adresātu, jāspiež „Pievienot adresātu”:

Manspasts.lv sistēmā ir izveidota iespēja pievienot vairākus adresātus reizē no „Manām
adresēm”. Kā ievadīt adresātus „Manās adresēs”, aprakstīts 3.7.punktā.
Lai pievienotu adresātus no „Manām adresēm”, jānorāda atslēgvārds:

Adresātu atlasīšana no „Manām adresēm” notiek pēc atslēgvārda, un tiek atlasīti tikai tie
adresāti, kuriem atbilst konkrētais atslēgvārds.
Sistēma piedāvā izvēlēties iepriekš izveidotu vai iepriekš augšuplādētu grupu, to izvēloties
jāspiež „Pievienot no grupas”.
Sarakstam ir iespējams pievienot arī vairākas grupas, pievienojot un izvēloties katru
atsevišķi.
Pievienojot individuālu adresātu vai adresātus no grupas, ievadformā veidojas adresātu
saraksts.
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No saraksta var izdzēst atsevišķus adresātus, nospiežot [ ].
Lai noformēt pasūtījumu, jānospiež „Noformēt pasūtījumu”.

3.5. Veidlapu apskate un izdruka
Pēc pasūtījuma noformēšanas, lietotājam ir pieejams konkrētā pasūtījuma sūtījumu
saraksts.

Lietotājs var veikt šādas darbības:
 saraksta kārtošana un apskate notiek pēc alfabēta gan augošā, gan dilstošā secībā,
nospiežot uz kādu no kolonnas nosaukumiem; [1]
 individuālu adresātu dzēšana; [2]
 visu ievadīto adrešu pievienošana izvēlētajai grupai; [3]
 drukāt visas ievadīto adrešu uzlīmes: [4]
o iespēja izvēlēties adrešu uzlīmju izmērus 3x8 vai 2x8 (piem., 3x8 nozīmē, ka lietotais
uzlīmju papīrs sastāv no 3 kolonnām un 8 rindām);
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iespēja izvēlēties, no kuras kolonnas un kuras rindas ir nepieciešams sākt uzlīmju
drukāšanu.

o





drukāt aploksnes: [5]
o iespēja izvēlēties pieejamo aploksnes izmēru uz veikt adreses uzdruku tieši uz
aploksnes;
o papildus iespēja atzīmēt, vai ir nepieciešams uz aploksnes vienlaikus uzdrukāt arī
nosūtītāja adresi ar/bez kontaktpersonas vārda un uzvārda.
drukāt sūtītāja adrešu uzlīmes: [6]
o iespēja izdrukāt savas adreses uzlīmes;

o
o
o




izvēlēties adrešu uzlīmju izmērus 3x8 vai 2x8;
iespēja izvēlēties, no kuras kolonnas un kuras rindas ir nepieciešams sākt uzlīmju
drukāšanu;
iespēja atzīmēt, vai ir nepieciešams vienlaikus izdrukāt arī kontaktpersonas vārdu un
uzvārdu;

drukāt uzlīmes uz uzlīmju printera; [7]
drukāt visas PS27 (PS27a) veidlapas: [8]
o PS27 veidlapas tiek drukātas:
 juridiskām personām, kurām noslēgts līgums ar Latvijas Pastu par pasta
pakalpojumiem – jebkurā gadījumā, ja tiek nodoti ierakstīti sūtījumi;
 ja nav noslēgts līgums ar Latvijas Pastu par pasta pakalpojumiem, bet sarakstā
ir nododami vairāk kā 20 ierakstīti sūtījumi;
o PS27a veidlapas tiek drukātas gadījumos, ja juridiskai personai, kurai ir noslēgts
līgums ar Latvijas Pastu par pasta pakalpojumiem, ir nododami vienkāršie sūtījumi.

Veidlapu apskate un drukāšana notiek, izmantojot Adobe Reader programmatūru.
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!!! Gadījumos, ja tiek noformētas iekšzemes/ pārrobežu pakas, pārrobežu sīkpakas ārpus
Eiropas Savienības, pārrobežu M maisi papildus tiek izdrukātas arī visas veidlapas:

Pārrobežu sīkpaku noformēšanai uz Eiropas Savienības dalībvalstīm tiek izdrukātas veidlapas
PS 9 (vēlams papildus izdrukāt arī adrešu uzlīmes ar saņēmēja adresi, sūtījuma numuru un
svītrkodu):

Veidlapa PS 9 tiek izdrukāta vienā eksemplārā un piestiprināta pie sūtījuma ar līmi vai
caurspīdīgu līmlenti.
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3.6. Papildpakalpojumi
Manspasts.lv noteiktiem sūtījumiem ir iespēja izvēlēties un atzīmēt dažādus maksas
papildpakalpojumus.
!!! Šie papildpakalpojumi tiek ģenerēti tikai tiem sūtījumiem, kuriem tas atļauts.

3.6.1. Paziņojums par izsniegšanu
Šis pakalpojums nodrošina, ka sūtītājs saņem apliecinājumu tam, ka adresāts sūtījumu ir
saņēmis. Dokuments, kas to apliecina, ir sūtītāja noformētā un pasta sūtījumam pievienotā
veidlapa PS4 (Paziņojums par iekšzemes un starptautiska sūtījuma saņemšanu/ piegādi/
izmaksu/ reģistrēšanu), ar saņēmēja parakstu un datuma atzīmi par saņemšanu. [1]
Veidlapa PS4 ar apstiprinājumu (parakstu) par pasta sūtījuma saņemšanu tiek piegādāta uz
veidlapā PS4 norādīto adresi un ievietota pastkastītē.

!!! Lai nodrošinātu veidlapas PS4 saglabāšanu tās pārsūtīšanas laikā, drukāšanai ieteicams
izmantot papīru, kura svars ir vismaz 135g/m2.
3.6.2. Lielizmēra sūtījums
Iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumus var nosūtīt, izmantojot papildu pakalpojumu
Lielizmēra sūtījums. [2]
Šis pakalpojums ļauj nosūtīt nestandarta formas pasta pakas un pasta pakas, kuru izmēri
pārsniedz standarta pasta pakas izmērus:


iekšzemes pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa – līdz 450 cm, garākais no
pakas izmēriem – līdz 200 cm;



pārrobežu pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa – līdz 300 cm, garākais no
pakas izmēriem – līdz 150 cm.
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3.6.3. Plīstošs sūtījums
Iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumus var nosūtīt, izmantojot papildu pakalpojumu
Plīstošs sūtījums. [3]
Šis pakalpojums ļauj nosūtīt pasta pakas, kuru saturs ir viegli plīstošs un kuru pārsūtīšanas
laikā nepieciešama īpaša uzmanība.
Sūtījumu svara un izmēra ierobežojumi atbilst tiem, kas noteikti standarta pasta pakām.
Pakalpojumu var izmantot arī kopā ar papildu pakalpojumu Lielizmēra sūtījums.
Sūtījuma iesaiņošanai jāizmanto pakas svaram, formai un saturam atbilstoši stingri,
aizsargājoši materiāli, kas minimizē satura kustību un nodrošina tā saglabāšanu
transportēšanas laikā.

3.7. „Mani sūtījumi”
Atverot izvēlni „Mani sūtījumi”, lietotājam ir pieejama noformēto pasūtījumu vēsture.

Lietotājs var veikt šādas darbības:
 kārot un filtrēt noformēto pasūtījumu vēsturi; [1]
 atvērt konkrētu sūtījumu, lai atkārtoti apskatītu / izdrukātu veidlapas; [2]
 veidot jaunu pasūtījumu, par pamatu ņemot jau noformētu pasūtījumu; [3]
 dzēst noformēto pasūtījumu; [4]
 atlasīt izveidotos sūtījumus pēc sūtījuma veida; [5]
 veidot jaunu sūtījumu. [6]
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3.8. „Manas adreses”
3.8.1. Darbības ar „Manām adresēm”
Atverot izvēlni „Manas adreses”, lietotājam ir pieejams adrešu saraksts.

Lietotājs var veikt šādas darbības:
 adresātu pievienošanu, dzēšanu; [1]
 atslēgvārda labošanu; [2]
 visas grupas dzēšanu; [3]
 pievienot jaunu grupu; [4]
 lejup un augšup ielādēt datus; [5, 7]
 pievienot augšupielādei sevis izveidotu adrešu failu; [6]
3.8.2. Datu formāts
Adrešu datu apmaiņa notiek lejupielādējot vai augšupielādējot Microsoft Excel failu
(Microsoft Excel 97 – Excel 2003 & 5.0/95 Workbook).
Fails ietver:
 vārdu;
 uzvārdu;
 nosaukumu;
 adreses identifikatoru pasta sistēmās;
 adreses pierakstu;
 valsti (sūtījuma saņēmējvalsts) (!!!angļu valodā);
 atslēgvārds.
17

Visi lauki ir teksta lauki, pieļaujamie maksimālie lauku garumi, simbolos:
 vārds, uzvārds vai nosaukums – 50;
 adreses identifikators pasta sistēmās - 10;
 valsts – 60;
 atslēgvārds – 60.
Obligāti norādāmie lauki:
 vārds un uzvārds vai nosaukums;
 adreses pieraksts (teksts);
 valsts;
 atslēgvārds.
Adreses identifikatoram, ja tas tiek norādīts, jāatbilst VAS „Latvijas Pasts” adreses
identifikatoram (http://www.pasts.lv/lv/uzzinas/parbaudit-adresi).
3.8.3. Datu lejupielāde
Adrešu datus lejupielādē, atverot saiti „Lejupielādēt manas adreses”.

3.8.4. Datu augšupielāde
A d r e š u failu augšupielādei nepieciešams sagatavot Microsoft Excel programmā.
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Augšupielādē, izvēloties failu un spiežot „Pievienot”.

Pēc augšuplādes veikšanas ir iespējams pārbaudīt, vai visas adreses atbilst noteiktajiem
nosacījumiem un ir augšuplādētas. To var pārbaudīt, atverot „Importa protokolu”. [1]

Pie adrešu grupām tiek pievienota jauna grupa (grupas nosaukums – atslēgvārds). [2]
Nospiežot „Importa protokols”, tiek atvērts Microsoft Excel fails ar katras adreses pārbaudes
rezultātiem.

Apzīmējums „OK” apstiprina, ka adrese ir veiksmīgi augšuplādēta sistēmā
www.manspasts.lv.
Ja kādā rindā ir teksts „Nav norādīts atslēgvārds vai pārsniegts atļautais 60 simbolu garums
19

vai satur neatļautus simbolus”, lietotājam nepieciešams pārbaudīt vai:
 ir aizpildīti visi obligātie lauki, skat. 3.7.2. apakšpunktu;
 simbolu skaits nepārsniedz noteikto simbolu skaitu, skat. 3.7.2. apakšpunktu;
 nav atstāta kāda neaizpildīta rinda.
3.8.5. Ierobežojumi
Viena faila izmērs nedrīkst pārsniegt 8Mb. Maksimālais ierakstu skaits vienā failā – 800.

3.9. Latvijas Pasta līguma klientiem
Ja Sistēmas lietotājam (juridiskai personai) ir n o s l ē g t s s a d a r b ī b a s līgums ar Latvijas
Pastu par pakalpojumu izmantošanu, reģistrējoties jānorāda līguma numurs.

Latvijas Pasta līguma klientiem:
 neatkarīgi no sūtījumu skaita, lietotājam vienmēr tiek ģenerēts Latvijas Pastam
vairumā nodoto reģistrēto sūtījumu saraksts PS27;
 neatkarīgi no sūtījumu skaita, lietotājam vienmēr tiek ģenerēts Latvijas Pastam
vairumā nodoto vienkāršo sūtījumu saraksts - vienkāršai vēstuļu korespondencei,
bandrolēm un pastkartēm.
Latvijas Pastam vairumā nodoto vienkāršo sūtījumu sarakstu var izveidot:
 uzsākot jauna sūtījuma gatavošanu:

 vai jau noformētiem pasūtījumiem:
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Pirms izdrukāšanas, jāaizpilda forma, norādot sūtījumu skaitu katrā svara grupā un
tarifu. Ja nav norādīta klase un apmaksas veids, tie jānorāda.

Pēc formas aizpildīšanas, jānospiež „Drukāt”.

3.10. „Mani dati”
Sadaļā mani dati lietotājs var papildināt reģistrācijas
aizpildīšanas nosacījumi ir līdzīgi kā 3.2.punktā.

informāciju.

Lauki

un

to

3.11. Lietošanas noteikumi, veidlapas un kontakti
Sadaļās „Lietošanas noteikumi”, „Veidlapas” un „Kontakti” lietotājs var iepazīties ar
informāciju par sistēmas lietošanas noteikumiem, veidlapām un citu informāciju.
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Atbalsts
Jautājumus, kuri radušies sistēmas testa laikā, un, kuri ir saistīti ar šīs sistēmas
izmantošanu, var jautāt zvanot uz numuru 27008001, 67008001 vai rakstot
info@pasts.lv.
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