
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAS  
„Latvijas Pasts” 

 
 

Pārskats 
 

par 2016.gada 1.janvāri – 30.septembri 
(Neauditēts stapperiodu finanšu pārskats) 



 

Sabiedrības nosaukums VAS „Latvijas Pasts” 

Sabiedrības juridiskais statuss Valsts akciju sabiedrība 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 

 
40003052790 
Rīga, 1992. gada 9. janvāris 

2004. gada 1. novembrī pārreģistrēta Uzņēmumu 

reģistrā 

Juridiskā/Pasta adrese  

 
Ziemeļu iela 10 
Lidosta „Rīga” 
Mārupes novads 

LV-1000, Latvija 

Vadītājs Mārcis Vilcāns 

Valdes locekļi un to ieņemamais 

amats 

Arnis Salnājs – Valdes priekšsēdētājs (no 26.07.2013.-

22.04.2016.),  
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000, 
Egons Strazdiņš – Valdes loceklis (no 20.01.2012.-
22.04.2016.),  
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000, 

Arnis Gulbis – Valdes loceklis (no 19.09.2013.-

22.04.2016.),  

Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000 
Ilze Bagatska – Valdes locekle (no 06.07.2015.-
22.04.2016.), 
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata periods 

Mārcis Vilcāns -  Valdes priekšsēdētājs (no 
22.04.2016.), 
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000 
Kristaps Krūmiņš – Valdes loceklis (no 22.04.2016.),  
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000 
Ilze Aleksandroviča – Valdes locekle (no 22.04.2016.-
31.07.2016.),  
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000 
Anda Ozola – Valdes locekle (no 01.08.2016.),  
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000 
Dairis Kārkliņš – Valdes loceklis (no 01.08.2016.),  
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000 

 01.01.2016.-30.09.2016.  

Ziņas par meitas sabiedrībām SIA „Mailmaster” 
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003266519 
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”,  
Mārupes novads, LV-1044, 
Līdzdalības daļa kapitālā 100% 

Revidenti  
SIA KPMG Baltics 

 



Darbības veids 

VAS „Latvijas Pasts” pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu sniegšana, finanšu 

starpniecība, mazumtirdzniecība un ar to atbalstu saistītās darbības, kā arī ir vienīgais 

pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu iedzīvotājiem visā Latvijas 

Republikas teritorijā par vienotu tarifu. 

 

Atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām universālā pasta pakalpojuma ietvaros 

VAS “Latvijas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpojumu pieejamība visā valstī: 

 iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 

apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars 

nepārsniedz divus kilogramus; 

 iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 

pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz desmit kilogramus; 

 pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 

Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus; 

 abonēto preses izdevumu piegāde (līdz 2019.gada 31.decembrim neattiecas universālā 

pasta pakalpojuma saistības). 

 
Pasta pakalpojumu tirgū tiek sniegti tradicionālie pasta pakalpojumi, eksprespasta 

pakalpojumi, maksājumu pakalpojumi un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi. 

 
Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā 

VAS “Latvijas Pasts” 2016.gada deviņu mēnešu operatīvie darbības rezultāti ir sasniegta 
peļņa 2,610 milj. EUR, ar aprēķināto kompensāciju zaudējumu segšanai, ko rada abonēto 
preses izdevumu piegāde 2016.gada 9 mēnešos 3,440 milj. EUR apmērā.  

Salīdzinot ar 2016.gada deviņu mēnešu koriģētajiem budžeta rādītājiem, neto apgrozījuma 
plāns bez kompensācijas ir izpildīts par 99,8% jeb EUR 92 tūkst. un ir 41,3 milj. EUR, 
savukārt pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas ir par 
5,7% jeb EUR 2,565 milj. mazākas nekā plānots, sasniedzot 42,116 milj. EUR.  

2016. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2015.gada attiecīgo periodu, palielinājušies 
kopējie ieņēmumi par 1,8% jeb EUR 730 tūkst. Lielākais ieņēmumu palielinājums ir 
universālajam pasta pakalpojumam kopā, mazumtirdzniecības pakalpojumiem, 
eksprespasta pakalpojumiem, consignment sūtījumiem un kravu pārvadājumiem, savukārt 
atsevišķās pakalpojumu grupās vērojams ieņēmumu samazinājums (maksājumu un 
starpniecības pakalpojumiem, pensiju un pabalstu piegādei, preses pakalpojumiem, 
filatēlijas pakalpojumiem, neadresētajām reklāmām, citiem pakalpojumiem), mazāki ir 
pārējie ieņēmumi un aprēķinātā kompensācija zaudējumu segšanai, ko rada abonēto 
preses izdevumu piegāde. 

VAS “Latvijas Pasts” 2016.gada deviņos mēnešos ir turpinājis darbu pie projektu un 
pakalpojumu attīstīšanas, pie jaunu projektu un pakalpojumu risinājumiem, jaunu klientu 
(t.sk. ārvalstu) piesaistes, kā arī eCIP projekta ieviešanas. 

VAS “Latvijas Pasts” Valde, kuras sastāvā bija Arnis Salnājs (Valdes priekšsēdētājs), Arnis 

Gulbis, Egons Strazdiņš un Ilze Bagatska, 2016.gada 22.aprīlī atkāpās. VAS “Latvijas 

Pasts” akcionārs 2016.gada 22.aprīlī apstiprināja VAS “Latvijas Pasts” pagaidu valdi, lai 

nodrošinātu uzņēmuma vadības pēctecību un nepārtrauktību. Pagaidu valdē tika 

apstiprināti Mārcis Vilcāns, Kristaps Krūmiņš un Ilze Aleksandroviča. 

Latvijas Pasta padome atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 



pārvaldības likumam no 2016.gada 1.augusta uz piecu gadu pilnvaru termiņu valdē iecēlusi 

Mārci Vilcānu, Dairi Kārkliņu, Kristapu Krūmiņu un Andu Ozolu. 

2016.gada 18.maijā iecelta VAS “Latvijas Pasts” padome trīs locekļu sastāvā. Par VAS 
“Latvijas Pasts” padomes priekšsēdētāju iecelts Aigars Vītols, par padomes locekļiem – 
Andris Ikvilds un Andris Nātriņš. 

VAS “Latvijas Pasts” turpina strādāt pie jaunu un papildus pakalpojumu attīstīšanas, esošo 

uzlabošanas, kā arī turpina darbu pie aktīvākas pakalpojumu pārdošanas un klientu 

vajadzību apzināšanas. 

VAS “Latvijas Pasts”, veicot piegādes termiņu analīzi, pārskatījis abonēto preses izdevumu 

piegādes iespējas virknē teritoriālo vienību, jau no jaunās abonēšanas sezonas nodrošinās 

agrākus piegādes termiņus kopumā 47 pilsētās un apdzīvotās teritorijās, tādējādi uzlabojot 

Latvijas iedzīvotāju informācijas pieejamību. Patlaban abonēto preses izdevumu piegāde 

Rīgā tiek nodrošināta darbdienās līdz plkst.8 rītā, bet lielākajās reģionu pilsētās – līdz 

plkst.15. Stājoties spēkā jaunajiem piegādes termiņiem, lielākajās reģionu pilsētās 

piegādes laiks tiks uzlabots par vienu līdz piecām stundām.  

 

VAS “Latvijas Pasts” meitas uzņēmums SIA „Mailmaster” pārskata periodā strādājis ar 

peļņu 14,1 tūkst. EUR apmērā. 

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas  

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu 

būtiski ietekmēt pārskata perioda novērtējumu. 

Turpmākā sabiedrības attīstība 

VAS “Latvijas Pasts” turpina darbu pie izmaksu optimizēšanas un veic pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietu rentabilitātes izvērtējumu. Lai VAS “Latvijas Pasts” pilnīgi liberalizētā tirgū 

būtu konkurētspējīgs pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem visā Latvijas Republikas 

teritorijā, tiek strādāts pie turpmākas izmaksu samazināšanas un jaunu pakalpojumu 

ieviešanas. 

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 

VAS “Latvijas Pasts” turpina darbus pie pārejas uz vienotu grāmatvedības uzskaites 

sistēmu MS Dynamics AX 4.0., uzlabojot Personāla vadības moduli, veicot investīcijas 

kases sistēmu lietojumprogrammas izveidē un uzlabošanā, kā arī VAS “Latvijas Pasts” 

sniegto e-pakalpojumu attīstībā (manspasts.lv). Tiek veiktas arī investīcijas datoru parka 

atjaunošanai, PNS sistēmas modernizācijā, eCIP projekta ieviešanā, iekārtu iegādei 

šķirošanas cehā u.tml.  

Ir uzsākts darbs pie vairāku jaunu investīciju projektu ieviešanas – uzsāktas iepirkumu 

procedūras precēm un iekārtām, kas tiks iegādātas un piegādātas 2017.gadā. 

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības, tai skaitā ārvalstīs 

VAS “Latvijas Pasts” nav atvērtas filiāles vai pārstāvniecības, tai skaitā ārvalstīs. 

Finanšu instrumentu izmantošana 

VAS “Latvijas Pasts” ir noteikta kārtība kredītriska vadības nodrošināšanai - pārdodot 

preces vai sniedzot pakalpojumus ar pēcapmaksu, tiek veikta iepriekšēja klientu 

izvērtēšana, kā arī preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana ar pēcapmaksu tiek 

akceptēta, ievērojot noteiktus ierobežojumus. 

Sabiedrībā ir izstrādāta kredītpolitika, kas paredz veikt regulāras debitoru kontroles 

procedūras, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu un risināšanu. 



VAS “Latvijas Pasts” regulāri seko, lai valūtas svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 

sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojoties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 

risks tiek vērtēs kā nebūtisks. 

VAS “Latvijas Pasts” vadība savlaicīgi risina sarunas ar kredītiestādēm, lai nodrošinātu 

pieejamus naudas līdzekļus uzņemto saistību kārtošanai. Netiek izmantoti atvasinātie 

finanšu instrumenti. 

 


