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PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) 
pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu 
starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojumi un ar 
to atbalstu saistītās darbības.
 
Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 
6. punktu VAS “Latvijas Pasts” no 2013. gada 
01. janvāra vairs nav spēkā rezervētās īpašās 
tiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt vēstuļu 
korespondences sūtījumus, kuru svars 
nepārsniedz 50 gramus, līdz ar to Sabiedrība 
visu pārskata gadu darbojās brīvā tirgus 
apstākļos visās universālā pasta pakalpojuma 
grupās.

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām universālā pasta pakalpojuma (skat. 
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Parskat-
sPastaKvalitate2013.pdf) ietvaros VAS „Latvi-
jas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpoju-
mu pieejamība visā valstī:
-iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 
apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars  nepār-
sniedz divus kilogramus;

VAS “Latvijas Pasts” pieder 100% no digitālās 
drukas un pasta sūtījumu sagatavošanas 
uzņēmuma SIA “Mailmaster” pamatkapitāla.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 78% pamatkapi-
tāla A/S “IT Latvija”, kuras pamatdarbības 
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 
VAS „Latvijas Pasts” biznesa plānā 
2013.–2017. gadam ir iekļauta rekomendāci-
ja izstrādāt turpmāko VAS „Latvijas Pasts” IT 
stratēģiju, kuras ietvaros tiks izvērtēta arī AS 
„IT Latvija” turpmākās darbības iespēja.

Lai nodrošinātu pasta pakalpojumus pasta 
nodaļās, Latvijas Republikas Ministru kabine-
tā izskatītā Pasta bankas projekta ietvaros 
tika nodibināta trešā VAS „Latvijas Pasts” 
sabiedriba AS „Latvijas Pasta nodaļu tikls”. Šī 
sabiedrība tika dibināta 2009. gada 10. janvā-
rī kopā ar Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas izraudzīto sadarbības partneri SIA 
Pēc 2009. gada nogalē pieņemtā lēmuma 
par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko darbības 
scenāriju – saglabāt klientu apkalpošanas 
funkcijas kā VAS „Latvijas Pasts” darbības 
veidu, izrādījās, ka AS „Latvijas Pasta nodaļu 
tīkls” saglabāšana nav lietderīga.

FINANŠU RISKU VADĪBA
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem 
finanšu riskiem, to skaitā likviditātes riskam, 
kredītriskam, ārvalstu valūtu kursu un procen-
tu likmju svārstību riskiem. Sabiedrības 
vadība veic pasākumus ar mērķi minimizēt 
potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz 
Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu 
likmi, ko veido nemainīgā daļa un mainīgās 
EURIBOR daļas. 
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj 
Sabiedrību noteiktai kredītriska koncentrāci-
jas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un 
pircēju un pasūtītāju parādi, kas tiek uzrādīti 
to atgūstamajā vērtībā.
 
Sabiedrībā ir noteikta kārtība kredītriska vadī-
bas nodrošināšanai, kas paredz veikt regulā-
ras debitoru kontroles procedūras, tādējādi 
nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu 
un risināšanu.

Sabiedrības vadība regulāri seko, lai valūtas 
svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 
Sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojo-

ties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 
risks tiek vērtēts kā nebūtisks.

FINANŠU REZULTĀTI
Detalizēta informācija par VAS „Latvijas 
Pasts” darbības finanšu rezultātiem 2013. 
gadā sniegta finanšu apskatā no 8. līdz 10. 
lappusei.

VALDE
2013. gada sākumā Sabiedrības valdes 
locekļu amata pienākumus pildīja Māris Klein-
bergs (valdes priekšsēdētājs), Arnis Salnājs, 
Egons Strazdiņš, Aigars Vītols. Pārskata 
perioda beigās ir mainījies valdes sastāvs un 
tās locekļu amata pienākumus pilda Arnis 
Salnājs (valdes priekšsēdētājs), Egons Straz-
diņš, Aigars Vītols, Arnis Gulbis.

VALDES ATBILDĪBA PAR
GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem 
patiesi jāatspoguļo Sabiedrības finanšu 
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezu-
ltāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

-iekšzemes un pārrobežu pasta paku (to 
skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepār-
sniedz desmit kilogramus;

-pārrobežu pasta paku (to skaitā apdrošinātu) 
piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 
Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 
divdesmit kilogramus;

-abonēto preses izdevumu piegāde.

2013. gadā Sabiedrība strādāja saskaņā ar 
biznesa plānu 2013.–2017. gadam, ko akcio-
nāru sapulce apstiprinājusi 2013. gada aprīlī. 
Tajā plānota mērena izaugsme, ar pieņemot, 
ka no 2015.  gada 1.  janvāra Sabiedrība 
saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 
12.  punktu vairs nesaņems kompensāciju 
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses 
izdevumu piegāde valsts teritorijā. 

2013. gads VAS “Latvijas Pasts” aizvadījis 
sekmīgi, jo arī šajā gadā Sabiedrība strādāja, 
lai saglabātu gan esošās tirgus pozīcijas, gan 
augstu kvalitātes un servisa līmeni, turklāt ir 

sasniegti labāki saimnieciskās darbības rezul-
tāti nekā plānots.
 
Pārskata gadā stabilizējās iedzīvotāju pirkt-
spēja, bet, lai gan aizvien vairāk aktivizējās 
konkurējošo komersantu darbība, kā arī iedzī-
votāji vairāk sāka izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, Sabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gadu, bija 
neliels (par 1%). 

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ieņēmu-
mu palielināšanai. Ir izstrādāti jauni produkti, 
pilnveidoti esošie, kā arī turpinās darbs pie 
jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas. Ir 
sākta jauna sadarbība ar ārvalstu juridiska-
jiem klientiem. Lielākās investīcijas pārskata 
periodā tika veiktas nolietotā autoparka pakā-
peniskā atjaunināšanā, drošības sistēmu 
attīstībā, jaunas kases sistēmas ieviešanā, un 
jaunu pasta pakalpojumu platformas izveidē, 
kā arī iegādāti jauni velosipēdi pastniekiem.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” turpināja 
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un izvēr-
tēt to rentabilitāti, kā arī sāka attīstīt jaunus 

pakalpojumus (piemēram, iespēju izņemt 
sūtījumus pie sadarbības partnera – Ekstra 
Pasts, pilnveidot pakalpojumu „Pastnieks 
birojā” u. c.).

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

Valde apliecina, ka 2013. gada pārskata saga-
tavošanā konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, izdarīti 
piesardzīgi vērtējumi un prognozes.
Valde apliecina, ka, sagatavojot pārskatus, ir 
ievērota Latvijas likumdošana, kā arī pārskati 
sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas 
pieeju.

TIESĀ IESNIEGTĀS PRASĪBAS
PRET SABIEDRĪBU
2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 
2008. gada 29. decembrī noslēgtā sadarbības 
līguma ar SIA „Mono” izbeigšanu līgumā pare-
dzētajā kārtībā. Sadarbības līgums paredzēja 
uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu un 
klientu apkalpošanas infrastruktūras nodoša-
nu meitas sabiedrībai SIA „Latvijas Pasta 
nodaļu tīkls”.   SIA „Mono”    un AS „Latvijas 
Pasta nodaļu tīkls” ir iesniegušas prasību tiesā 
par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, 
sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu. Ar Rīgas apgabaltiesas 2013. 
gada 17.  jūlija spriedumu SIA „Mono” un AS 
„Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS 
„Latvijas Pasts” tika noraidīta. SIA „Mono” par 
šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Tiesvedība Ivo Zonnes prasībā pret VAS 
“Latvijas Pasts” ierosināta saistībā ar telpu 
nomas līguma izbeigšanu Rīgā, Cēsu ielā 31. 
Prasības summa  ir  LVL 211  051,94, un to 
galvenokārt veido nomas maksas prasījums 
par daļu no nomātajām telpām. VAS “Latvijas 
Pasts” ir iesniegusi pretprasību par kopējo 

summu LVL 27 010,36, kas ir līguma laušanas 
brīdī samaksātā avansa atlikums.

Ivo Zonnes prasības pamatotība  tās kopējā 
apmērā no juridiskā viedokļa vērtējama kā 
šaubīga, jo prasījums par nomas maksas 
piedziņu attiecas  uz periodu jau pēc minēto 
telpu nomas attiecību beigām.

NOZARES REGULĒŠANA
2013. gadā tika veikti grozījumi Pasta likumā, 
kas:

- precizē universālā pasta pakalpojuma 
saistību noteikšanu un universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;

- atļauj universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējam piedāvāt sūtījumus ar īpašu tarifu;

- nosaka universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju 
fonda izveidi.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem 2013. gada maijā tika noteiktas 
abonēto preses izdevumu piegādes cenas. 

2013. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija apstiprināja jaunu 
universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodiku un jaunu universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu 
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.
2013. gada decembrī pieņemti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildes tīro izmaksu kompensāciju fonda 
izveidi un iemaksu kārtību tajā.

TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA
PAKALPOJUMU JOMĀ 
2014. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās 
pamatdarbības veidus, īpašu uzmanību 
pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitā-
tes un kvalitātes paaugstināšanai, kā arī 
darba organizācijas uzlabošanai. Bez tam 
plānots intensīvs darbs pie jaunu pakalpoju-
mu izstrādes ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
klientiem, kā arī pie ārvalstu juridisko klientu 
loka un apjoma paplašināšanas, nodrošinot 
viņiem sniegto pakalpojumu klāstu atbilstošā 
kvalitātē.

ATTĪSTĪBAS JOMĀ  
Ir paredzēts attīstīt un uzlabot ražošanu/loģis-
tiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos 
procesus, to skaitā skaitā sūtījumu izsekoša-
nas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānoša-
nas atbalsta programmu, vēstuļu un paku 
automatizētas šķirošanas līnijas projektu. Tiks 
turpināts darbs pie resursu pārvaldības sistē-
mu integrācijas uzņēmumu vadības sistēmā 
Microsoft Dynamics Ax 4.0 un tās pielāgoša-
nu darbam ar euro valūtu. 2014.  gadā ir 
plānotas investīcijas ne tikai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai un attīstībai, vairāku 
pasta pakalpojumu sniegšanas un šķirošanas 
vietu modernizācijai un pārbūvei, bet arī nolie-
totā autoparka pakāpeniskai atjaunināšanai.

PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Tiks turpināts darbs pie Sabiedrības pārval-
des optimizācijas, turpinot pārskatīt struktūr-
vienību kompetences un atbildības līmeņus, 
novēršot līdzīgu funkciju dublēšanos un 
pārklāšanos. 

Sabiedrība turpinās darbu pie izmaksu 
optimizēšanas un veiks pasta nodaļu rentabi-
litātes un pasta nodaļu nodošanas starpniecī-
bā izvērtēšanu, kas ļautu samazināt izmak-
sas, vienlaikus saglabājot augsto pakalpoju-
mu kvalitātes līmeni un to pieejamību. Ir pare-
dzēts uzlabot pasta nodaļu operatoru, past-
nieku un citu pakalpojumu nodrošināšanas 
procesā iesaistīto darbinieku motivējošo 
atalgojuma sistēmu un uzlabot viņu darba 
apstākļus. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, VAS “Latvijas 
Pasts” turpmāko darbību var ietekmēt stratē-
ģiskie riski – likumdošanas un citu regulējošo 
dokumentu ietekme uz Sabiedrības darbību, 
valsts un ekonomiskie faktori, konkurentu 
aktivitātes un cīņa par tirgus daļu, kā arī 
izmaiņas startpautiskajā biznesa vidē.

GODĀTIE KOLĒĢI, KLIENTI,
SADARBĪBAS PARTNERI!
VAS „Latvijas Pasts” (Latvijas Pasts) pārskata 
periods bija viens no sarežģītākajiem uzņēmuma 
vēsturē, tomēr, pateicoties visu darbinieku iegul-
dījumam, tieši 2013.  gadu turpmāk varēsim 
uzskatīt par robežšķirtni – Latvijā sācis funk-
cionēt pilnībā brīvs pasta tirgus, kurā Latvijas 
Pasts apliecinājis pilnvērtīgu konkurētspēju. 

2013. gada 1.  janvārī beidzās Latvijas Pastam 
rezervētie monopola pakalpojumi un uzņēmums 
sāka darbu atvērtas konkurences apstākļos. 
Neraugoties uz nozares piesātinājumu, Latvijas 
Pasts, pirmo gadu strādājot brīva tirgus 
apstākļos, pārskata periodā sasniedza ievēro- 

jamu neto apgrozījumu – 58 miljonus eiro – un 
neto peļņu – 4,5 miljonus eiro. 

Lielāko kāpumu Latvijas Pasta ieņēmumu struk-
tūrā attiecībā pret 2012.  gadu veidoja 
eksprespasta pakalpojumi, kravu pārvadājumi 
un vēstuļu korespondence, kā arī sadarbība ar 
jauniem ārvalstu e-komersantiem, par vairāk 
nekā 70% palielinot apstrādāto sīkpaku apjomu.

Varam lepoties ar sasniegto kurjerpasta pakal-
pojumu kvalitātes attīstībā, kā rezultātā Latvijas 
Pasta Eksprespasts 2013. gadā Pasaules 
Pasta savienības eksprespasta organizācijas 

auditā atzīts par labāko eksprespasta pakalpo-
jumu sniedzēju pasaulē vairāk nekā 200 opera-
torkompāniju konkurencē.

Veicinot Latvijas Pasta kā sociāli atbildīga darba 
devēja reputāciju, pārskata periodā vairāk nekā 
1 miljons eiro investēts darbinieku apmācībā un 
darba apstākļu uzlabošanā, kā arī iesākta 
datorizēto darbavietu modernizācija. 

Kaut gan Latvijas Pasta tirgus daļu patlaban var 
uzskatīt par stabilu un ir vērojama izaugsme, 
uzņēmums intensīvi iegulda ilgtspējīgas 
attīstības un konkurētspējas nostiprināšanā, 
modernizējot procesus un infrastruktūru, kā arī 
radot jaunu klientu pašapkalpošanās sistēmu, 
kas ļauj nodrošināt ērtu pakalpojumu 
saņemšanu un klientu servisu, kā arī samazināt 
rindas pasta nodaļās.

Vēlos pateikties visiem Latvijas Pasta darbinie-
kiem, klientiem un sadarbības partneriem par 
kopējo darbu, kas pakāpeniski ļaus mūsu uzņē-
mumam kļūt par tieši tādu pakalpojumu 
sniedzēju, kādu to vēlamies redzēt!

Paldies!

UZRUNA
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Latvijas Pasta 
Eksprespasts 2013. 
gadā atzīts par labāko 
eksprespasta 
pakalpojumu sniedzēju 
pasaulē.

Labākie
pasaulē

Ar cieņu,
ARNIS SALNĀJS,

valdes priekšsēdētājs
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PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) 
pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu 
starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojumi un ar 
to atbalstu saistītās darbības.
 
Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 
6. punktu VAS “Latvijas Pasts” no 2013. gada 
01. janvāra vairs nav spēkā rezervētās īpašās 
tiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt vēstuļu 
korespondences sūtījumus, kuru svars 
nepārsniedz 50 gramus, līdz ar to Sabiedrība 
visu pārskata gadu darbojās brīvā tirgus 
apstākļos visās universālā pasta pakalpojuma 
grupās.

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām universālā pasta pakalpojuma (skat. 
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Parskat-
sPastaKvalitate2013.pdf) ietvaros VAS „Latvi-
jas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpoju-
mu pieejamība visā valstī:
-iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 
apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars  nepār-
sniedz divus kilogramus;

VAS “Latvijas Pasts” pieder 100% no digitālās 
drukas un pasta sūtījumu sagatavošanas 
uzņēmuma SIA “Mailmaster” pamatkapitāla.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 78% pamatkapi-
tāla A/S “IT Latvija”, kuras pamatdarbības 
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 
VAS „Latvijas Pasts” biznesa plānā 
2013.–2017. gadam ir iekļauta rekomendāci-
ja izstrādāt turpmāko VAS „Latvijas Pasts” IT 
stratēģiju, kuras ietvaros tiks izvērtēta arī AS 
„IT Latvija” turpmākās darbības iespēja.

Lai nodrošinātu pasta pakalpojumus pasta 
nodaļās, Latvijas Republikas Ministru kabine-
tā izskatītā Pasta bankas projekta ietvaros 
tika nodibināta trešā VAS „Latvijas Pasts” 
sabiedriba AS „Latvijas Pasta nodaļu tikls”. Šī 
sabiedrība tika dibināta 2009. gada 10. janvā-
rī kopā ar Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas izraudzīto sadarbības partneri SIA 
Pēc 2009. gada nogalē pieņemtā lēmuma 
par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko darbības 
scenāriju – saglabāt klientu apkalpošanas 
funkcijas kā VAS „Latvijas Pasts” darbības 
veidu, izrādījās, ka AS „Latvijas Pasta nodaļu 
tīkls” saglabāšana nav lietderīga.

FINANŠU RISKU VADĪBA
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem 
finanšu riskiem, to skaitā likviditātes riskam, 
kredītriskam, ārvalstu valūtu kursu un procen-
tu likmju svārstību riskiem. Sabiedrības 
vadība veic pasākumus ar mērķi minimizēt 
potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz 
Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu 
likmi, ko veido nemainīgā daļa un mainīgās 
EURIBOR daļas. 
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj 
Sabiedrību noteiktai kredītriska koncentrāci-
jas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un 
pircēju un pasūtītāju parādi, kas tiek uzrādīti 
to atgūstamajā vērtībā.
 
Sabiedrībā ir noteikta kārtība kredītriska vadī-
bas nodrošināšanai, kas paredz veikt regulā-
ras debitoru kontroles procedūras, tādējādi 
nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu 
un risināšanu.

Sabiedrības vadība regulāri seko, lai valūtas 
svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 
Sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojo-

ties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 
risks tiek vērtēts kā nebūtisks.

FINANŠU REZULTĀTI
Detalizēta informācija par VAS „Latvijas 
Pasts” darbības finanšu rezultātiem 2013. 
gadā sniegta finanšu apskatā no 8. līdz 10. 
lappusei.

VALDE
2013. gada sākumā Sabiedrības valdes 
locekļu amata pienākumus pildīja Māris Klein-
bergs (valdes priekšsēdētājs), Arnis Salnājs, 
Egons Strazdiņš, Aigars Vītols. Pārskata 
perioda beigās ir mainījies valdes sastāvs un 
tās locekļu amata pienākumus pilda Arnis 
Salnājs (valdes priekšsēdētājs), Egons Straz-
diņš, Aigars Vītols, Arnis Gulbis.

VALDES ATBILDĪBA PAR
GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem 
patiesi jāatspoguļo Sabiedrības finanšu 
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezu-
ltāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

-iekšzemes un pārrobežu pasta paku (to 
skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepār-
sniedz desmit kilogramus;

-pārrobežu pasta paku (to skaitā apdrošinātu) 
piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 
Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 
divdesmit kilogramus;

-abonēto preses izdevumu piegāde.

2013. gadā Sabiedrība strādāja saskaņā ar 
biznesa plānu 2013.–2017. gadam, ko akcio-
nāru sapulce apstiprinājusi 2013. gada aprīlī. 
Tajā plānota mērena izaugsme, ar pieņemot, 
ka no 2015.  gada 1.  janvāra Sabiedrība 
saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 
12.  punktu vairs nesaņems kompensāciju 
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses 
izdevumu piegāde valsts teritorijā. 

2013. gads VAS “Latvijas Pasts” aizvadījis 
sekmīgi, jo arī šajā gadā Sabiedrība strādāja, 
lai saglabātu gan esošās tirgus pozīcijas, gan 
augstu kvalitātes un servisa līmeni, turklāt ir 

sasniegti labāki saimnieciskās darbības rezul-
tāti nekā plānots.
 
Pārskata gadā stabilizējās iedzīvotāju pirkt-
spēja, bet, lai gan aizvien vairāk aktivizējās 
konkurējošo komersantu darbība, kā arī iedzī-
votāji vairāk sāka izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, Sabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gadu, bija 
neliels (par 1%). 

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ieņēmu-
mu palielināšanai. Ir izstrādāti jauni produkti, 
pilnveidoti esošie, kā arī turpinās darbs pie 
jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas. Ir 
sākta jauna sadarbība ar ārvalstu juridiska-
jiem klientiem. Lielākās investīcijas pārskata 
periodā tika veiktas nolietotā autoparka pakā-
peniskā atjaunināšanā, drošības sistēmu 
attīstībā, jaunas kases sistēmas ieviešanā, un 
jaunu pasta pakalpojumu platformas izveidē, 
kā arī iegādāti jauni velosipēdi pastniekiem.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” turpināja 
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un izvēr-
tēt to rentabilitāti, kā arī sāka attīstīt jaunus 

pakalpojumus (piemēram, iespēju izņemt 
sūtījumus pie sadarbības partnera – Ekstra 
Pasts, pilnveidot pakalpojumu „Pastnieks 
birojā” u. c.).

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

Valde apliecina, ka 2013. gada pārskata saga-
tavošanā konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, izdarīti 
piesardzīgi vērtējumi un prognozes.
Valde apliecina, ka, sagatavojot pārskatus, ir 
ievērota Latvijas likumdošana, kā arī pārskati 
sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas 
pieeju.

TIESĀ IESNIEGTĀS PRASĪBAS
PRET SABIEDRĪBU
2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 
2008. gada 29. decembrī noslēgtā sadarbības 
līguma ar SIA „Mono” izbeigšanu līgumā pare-
dzētajā kārtībā. Sadarbības līgums paredzēja 
uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu un 
klientu apkalpošanas infrastruktūras nodoša-
nu meitas sabiedrībai SIA „Latvijas Pasta 
nodaļu tīkls”.   SIA „Mono”    un AS „Latvijas 
Pasta nodaļu tīkls” ir iesniegušas prasību tiesā 
par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, 
sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu. Ar Rīgas apgabaltiesas 2013. 
gada 17.  jūlija spriedumu SIA „Mono” un AS 
„Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS 
„Latvijas Pasts” tika noraidīta. SIA „Mono” par 
šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Tiesvedība Ivo Zonnes prasībā pret VAS 
“Latvijas Pasts” ierosināta saistībā ar telpu 
nomas līguma izbeigšanu Rīgā, Cēsu ielā 31. 
Prasības summa  ir  LVL 211  051,94, un to 
galvenokārt veido nomas maksas prasījums 
par daļu no nomātajām telpām. VAS “Latvijas 
Pasts” ir iesniegusi pretprasību par kopējo 

summu LVL 27 010,36, kas ir līguma laušanas 
brīdī samaksātā avansa atlikums.

Ivo Zonnes prasības pamatotība  tās kopējā 
apmērā no juridiskā viedokļa vērtējama kā 
šaubīga, jo prasījums par nomas maksas 
piedziņu attiecas  uz periodu jau pēc minēto 
telpu nomas attiecību beigām.

NOZARES REGULĒŠANA
2013. gadā tika veikti grozījumi Pasta likumā, 
kas:

- precizē universālā pasta pakalpojuma 
saistību noteikšanu un universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;

- atļauj universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējam piedāvāt sūtījumus ar īpašu tarifu;

- nosaka universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju 
fonda izveidi.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem 2013. gada maijā tika noteiktas 
abonēto preses izdevumu piegādes cenas. 

2013. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija apstiprināja jaunu 
universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodiku un jaunu universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu 
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.
2013. gada decembrī pieņemti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildes tīro izmaksu kompensāciju fonda 
izveidi un iemaksu kārtību tajā.

TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA
PAKALPOJUMU JOMĀ 
2014. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās 
pamatdarbības veidus, īpašu uzmanību 
pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitā-
tes un kvalitātes paaugstināšanai, kā arī 
darba organizācijas uzlabošanai. Bez tam 
plānots intensīvs darbs pie jaunu pakalpoju-
mu izstrādes ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
klientiem, kā arī pie ārvalstu juridisko klientu 
loka un apjoma paplašināšanas, nodrošinot 
viņiem sniegto pakalpojumu klāstu atbilstošā 
kvalitātē.

ATTĪSTĪBAS JOMĀ  
Ir paredzēts attīstīt un uzlabot ražošanu/loģis-
tiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos 
procesus, to skaitā skaitā sūtījumu izsekoša-
nas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānoša-
nas atbalsta programmu, vēstuļu un paku 
automatizētas šķirošanas līnijas projektu. Tiks 
turpināts darbs pie resursu pārvaldības sistē-
mu integrācijas uzņēmumu vadības sistēmā 
Microsoft Dynamics Ax 4.0 un tās pielāgoša-
nu darbam ar euro valūtu. 2014.  gadā ir 
plānotas investīcijas ne tikai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai un attīstībai, vairāku 
pasta pakalpojumu sniegšanas un šķirošanas 
vietu modernizācijai un pārbūvei, bet arī nolie-
totā autoparka pakāpeniskai atjaunināšanai.

PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Tiks turpināts darbs pie Sabiedrības pārval-
des optimizācijas, turpinot pārskatīt struktūr-
vienību kompetences un atbildības līmeņus, 
novēršot līdzīgu funkciju dublēšanos un 
pārklāšanos. 

Sabiedrība turpinās darbu pie izmaksu 
optimizēšanas un veiks pasta nodaļu rentabi-
litātes un pasta nodaļu nodošanas starpniecī-
bā izvērtēšanu, kas ļautu samazināt izmak-
sas, vienlaikus saglabājot augsto pakalpoju-
mu kvalitātes līmeni un to pieejamību. Ir pare-
dzēts uzlabot pasta nodaļu operatoru, past-
nieku un citu pakalpojumu nodrošināšanas 
procesā iesaistīto darbinieku motivējošo 
atalgojuma sistēmu un uzlabot viņu darba 
apstākļus. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, VAS “Latvijas 
Pasts” turpmāko darbību var ietekmēt stratē-
ģiskie riski – likumdošanas un citu regulējošo 
dokumentu ietekme uz Sabiedrības darbību, 
valsts un ekonomiskie faktori, konkurentu 
aktivitātes un cīņa par tirgus daļu, kā arī 
izmaiņas startpautiskajā biznesa vidē.

VAS „Latvijas Pasts”
 
Valsts akciju sabiedrība
 
40003052790
Rīga, 1992. gada 9. janvāris, 2004. 
gada 1. novembrī pārreģistrēta 
Komercreģistrā 
 
Lidosta „Rīga”, Ziemeļu iela 10, 
Mārupes novads, LV-1000
 
Latvijas valsts (100%)

Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, 
LV-1743, Latvija

01.01.2013.–31.12.2013.

01.01.2012.–31.12.2012.

KPMG Baltics SIA
Komercsabiedrības licence Nr. 55
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Inga Lipšāne, sertifikāts Nr. 112

Arnis Salnājs
Valdes loceklis
(no 21.01.2012. līdz 31.05.2013.)
Valdes priekšsēdētāja p.i.
(no 01.06.2013 līdz 25.07.2013.),
Valdes priekšsēdētājs
(kopš 26.07.2013.)

Māris Kleinbergs 
Valdes priekšsēdētājs
(no 21.01.2012. līdz 31.05.2013.)

 

Egons Strazdiņš
Valdes loceklis
(kopš 21.01.2012.)

Aigars Vītols
Valdes loceklis
(kopš 10.03.2012.)

Arnis Gulbis
Valdes loceklis
(kopš 19.09.2013.)

Valde
Sabiedrības
nosaukums:

Sabiedrības
juridiskais statuss:

Reģistrācijas numurs,
vieta un datums:

Adrese:

Akcionārs:

Akciju turētājs:

Pārskata gads:

Iepriekšējais
pārskata gads:

Revidenta un atbildīgā
zvērināta revidenta

vārds un adrese:

PAR SABIEDRĪBU
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PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) 
pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu 
starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojumi un ar 
to atbalstu saistītās darbības.
 
Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 
6. punktu VAS “Latvijas Pasts” no 2013. gada 
01. janvāra vairs nav spēkā rezervētās īpašās 
tiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt vēstuļu 
korespondences sūtījumus, kuru svars 
nepārsniedz 50 gramus, līdz ar to Sabiedrība 
visu pārskata gadu darbojās brīvā tirgus 
apstākļos visās universālā pasta pakalpojuma 
grupās.

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām universālā pasta pakalpojuma (skat. 
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Parskat-
sPastaKvalitate2013.pdf) ietvaros VAS „Latvi-
jas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpoju-
mu pieejamība visā valstī:
-iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 
apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars  nepār-
sniedz divus kilogramus;

VAS “Latvijas 
Pasts” valde sniedz 
vadības ziņojumu 
un �nanšu 
pārskatu par 
saimnieciskās 
darbības gadu, kas 
noslēdzās 2013. 
gada 31. decembrī.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 100% no digitālās 
drukas un pasta sūtījumu sagatavošanas 
uzņēmuma SIA “Mailmaster” pamatkapitāla.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 78% pamatkapi-
tāla A/S “IT Latvija”, kuras pamatdarbības 
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 
VAS „Latvijas Pasts” biznesa plānā 
2013.–2017. gadam ir iekļauta rekomendāci-
ja izstrādāt turpmāko VAS „Latvijas Pasts” IT 
stratēģiju, kuras ietvaros tiks izvērtēta arī AS 
„IT Latvija” turpmākās darbības iespēja.

Lai nodrošinātu pasta pakalpojumus pasta 
nodaļās, Latvijas Republikas Ministru kabine-
tā izskatītā Pasta bankas projekta ietvaros 
tika nodibināta trešā VAS „Latvijas Pasts” 
sabiedriba AS „Latvijas Pasta nodaļu tikls”. Šī 
sabiedrība tika dibināta 2009. gada 10. janvā-
rī kopā ar Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas izraudzīto sadarbības partneri SIA 
Pēc 2009. gada nogalē pieņemtā lēmuma 
par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko darbības 
scenāriju – saglabāt klientu apkalpošanas 
funkcijas kā VAS „Latvijas Pasts” darbības 
veidu, izrādījās, ka AS „Latvijas Pasta nodaļu 
tīkls” saglabāšana nav lietderīga.

FINANŠU RISKU VADĪBA
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem 
finanšu riskiem, to skaitā likviditātes riskam, 
kredītriskam, ārvalstu valūtu kursu un procen-
tu likmju svārstību riskiem. Sabiedrības 
vadība veic pasākumus ar mērķi minimizēt 
potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz 
Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu 
likmi, ko veido nemainīgā daļa un mainīgās 
EURIBOR daļas. 
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj 
Sabiedrību noteiktai kredītriska koncentrāci-
jas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un 
pircēju un pasūtītāju parādi, kas tiek uzrādīti 
to atgūstamajā vērtībā.
 
Sabiedrībā ir noteikta kārtība kredītriska vadī-
bas nodrošināšanai, kas paredz veikt regulā-
ras debitoru kontroles procedūras, tādējādi 
nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu 
un risināšanu.

Sabiedrības vadība regulāri seko, lai valūtas 
svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 
Sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojo-

ties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 
risks tiek vērtēts kā nebūtisks.

FINANŠU REZULTĀTI
Detalizēta informācija par VAS „Latvijas 
Pasts” darbības finanšu rezultātiem 2013. 
gadā sniegta finanšu apskatā no 8. līdz 10. 
lappusei.

VALDE
2013. gada sākumā Sabiedrības valdes 
locekļu amata pienākumus pildīja Māris Klein-
bergs (valdes priekšsēdētājs), Arnis Salnājs, 
Egons Strazdiņš, Aigars Vītols. Pārskata 
perioda beigās ir mainījies valdes sastāvs un 
tās locekļu amata pienākumus pilda Arnis 
Salnājs (valdes priekšsēdētājs), Egons Straz-
diņš, Aigars Vītols, Arnis Gulbis.

VALDES ATBILDĪBA PAR
GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem 
patiesi jāatspoguļo Sabiedrības finanšu 
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezu-
ltāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

-iekšzemes un pārrobežu pasta paku (to 
skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepār-
sniedz desmit kilogramus;

-pārrobežu pasta paku (to skaitā apdrošinātu) 
piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 
Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 
divdesmit kilogramus;

-abonēto preses izdevumu piegāde.

2013. gadā Sabiedrība strādāja saskaņā ar 
biznesa plānu 2013.–2017. gadam, ko akcio-
nāru sapulce apstiprinājusi 2013. gada aprīlī. 
Tajā plānota mērena izaugsme, ar pieņemot, 
ka no 2015.  gada 1.  janvāra Sabiedrība 
saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 
12.  punktu vairs nesaņems kompensāciju 
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses 
izdevumu piegāde valsts teritorijā. 

2013. gads VAS “Latvijas Pasts” aizvadījis 
sekmīgi, jo arī šajā gadā Sabiedrība strādāja, 
lai saglabātu gan esošās tirgus pozīcijas, gan 
augstu kvalitātes un servisa līmeni, turklāt ir 

sasniegti labāki saimnieciskās darbības rezul-
tāti nekā plānots.
 
Pārskata gadā stabilizējās iedzīvotāju pirkt-
spēja, bet, lai gan aizvien vairāk aktivizējās 
konkurējošo komersantu darbība, kā arī iedzī-
votāji vairāk sāka izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, Sabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gadu, bija 
neliels (par 1%). 

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ieņēmu-
mu palielināšanai. Ir izstrādāti jauni produkti, 
pilnveidoti esošie, kā arī turpinās darbs pie 
jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas. Ir 
sākta jauna sadarbība ar ārvalstu juridiska-
jiem klientiem. Lielākās investīcijas pārskata 
periodā tika veiktas nolietotā autoparka pakā-
peniskā atjaunināšanā, drošības sistēmu 
attīstībā, jaunas kases sistēmas ieviešanā, un 
jaunu pasta pakalpojumu platformas izveidē, 
kā arī iegādāti jauni velosipēdi pastniekiem.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” turpināja 
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un izvēr-
tēt to rentabilitāti, kā arī sāka attīstīt jaunus 

pakalpojumus (piemēram, iespēju izņemt 
sūtījumus pie sadarbības partnera – Ekstra 
Pasts, pilnveidot pakalpojumu „Pastnieks 
birojā” u. c.).

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

Valde apliecina, ka 2013. gada pārskata saga-
tavošanā konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, izdarīti 
piesardzīgi vērtējumi un prognozes.
Valde apliecina, ka, sagatavojot pārskatus, ir 
ievērota Latvijas likumdošana, kā arī pārskati 
sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas 
pieeju.

TIESĀ IESNIEGTĀS PRASĪBAS
PRET SABIEDRĪBU
2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 
2008. gada 29. decembrī noslēgtā sadarbības 
līguma ar SIA „Mono” izbeigšanu līgumā pare-
dzētajā kārtībā. Sadarbības līgums paredzēja 
uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu un 
klientu apkalpošanas infrastruktūras nodoša-
nu meitas sabiedrībai SIA „Latvijas Pasta 
nodaļu tīkls”.   SIA „Mono”    un AS „Latvijas 
Pasta nodaļu tīkls” ir iesniegušas prasību tiesā 
par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, 
sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu. Ar Rīgas apgabaltiesas 2013. 
gada 17.  jūlija spriedumu SIA „Mono” un AS 
„Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS 
„Latvijas Pasts” tika noraidīta. SIA „Mono” par 
šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Tiesvedība Ivo Zonnes prasībā pret VAS 
“Latvijas Pasts” ierosināta saistībā ar telpu 
nomas līguma izbeigšanu Rīgā, Cēsu ielā 31. 
Prasības summa  ir  LVL 211  051,94, un to 
galvenokārt veido nomas maksas prasījums 
par daļu no nomātajām telpām. VAS “Latvijas 
Pasts” ir iesniegusi pretprasību par kopējo 

summu LVL 27 010,36, kas ir līguma laušanas 
brīdī samaksātā avansa atlikums.

Ivo Zonnes prasības pamatotība  tās kopējā 
apmērā no juridiskā viedokļa vērtējama kā 
šaubīga, jo prasījums par nomas maksas 
piedziņu attiecas  uz periodu jau pēc minēto 
telpu nomas attiecību beigām.

NOZARES REGULĒŠANA
2013. gadā tika veikti grozījumi Pasta likumā, 
kas:

- precizē universālā pasta pakalpojuma 
saistību noteikšanu un universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;

- atļauj universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējam piedāvāt sūtījumus ar īpašu tarifu;

- nosaka universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju 
fonda izveidi.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem 2013. gada maijā tika noteiktas 
abonēto preses izdevumu piegādes cenas. 

2013. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija apstiprināja jaunu 
universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodiku un jaunu universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu 
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.
2013. gada decembrī pieņemti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildes tīro izmaksu kompensāciju fonda 
izveidi un iemaksu kārtību tajā.

TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA
PAKALPOJUMU JOMĀ 
2014. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās 
pamatdarbības veidus, īpašu uzmanību 
pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitā-
tes un kvalitātes paaugstināšanai, kā arī 
darba organizācijas uzlabošanai. Bez tam 
plānots intensīvs darbs pie jaunu pakalpoju-
mu izstrādes ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
klientiem, kā arī pie ārvalstu juridisko klientu 
loka un apjoma paplašināšanas, nodrošinot 
viņiem sniegto pakalpojumu klāstu atbilstošā 
kvalitātē.

ATTĪSTĪBAS JOMĀ  
Ir paredzēts attīstīt un uzlabot ražošanu/loģis-
tiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos 
procesus, to skaitā skaitā sūtījumu izsekoša-
nas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānoša-
nas atbalsta programmu, vēstuļu un paku 
automatizētas šķirošanas līnijas projektu. Tiks 
turpināts darbs pie resursu pārvaldības sistē-
mu integrācijas uzņēmumu vadības sistēmā 
Microsoft Dynamics Ax 4.0 un tās pielāgoša-
nu darbam ar euro valūtu. 2014.  gadā ir 
plānotas investīcijas ne tikai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai un attīstībai, vairāku 
pasta pakalpojumu sniegšanas un šķirošanas 
vietu modernizācijai un pārbūvei, bet arī nolie-
totā autoparka pakāpeniskai atjaunināšanai.

PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Tiks turpināts darbs pie Sabiedrības pārval-
des optimizācijas, turpinot pārskatīt struktūr-
vienību kompetences un atbildības līmeņus, 
novēršot līdzīgu funkciju dublēšanos un 
pārklāšanos. 

Sabiedrība turpinās darbu pie izmaksu 
optimizēšanas un veiks pasta nodaļu rentabi-
litātes un pasta nodaļu nodošanas starpniecī-
bā izvērtēšanu, kas ļautu samazināt izmak-
sas, vienlaikus saglabājot augsto pakalpoju-
mu kvalitātes līmeni un to pieejamību. Ir pare-
dzēts uzlabot pasta nodaļu operatoru, past-
nieku un citu pakalpojumu nodrošināšanas 
procesā iesaistīto darbinieku motivējošo 
atalgojuma sistēmu un uzlabot viņu darba 
apstākļus. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, VAS “Latvijas 
Pasts” turpmāko darbību var ietekmēt stratē-
ģiskie riski – likumdošanas un citu regulējošo 
dokumentu ietekme uz Sabiedrības darbību, 
valsts un ekonomiskie faktori, konkurentu 
aktivitātes un cīņa par tirgus daļu, kā arī 
izmaiņas startpautiskajā biznesa vidē.

VADĪBAS
ZIŅOJUMS
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PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) 
pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu 
starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojumi un ar 
to atbalstu saistītās darbības.
 
Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 
6. punktu VAS “Latvijas Pasts” no 2013. gada 
01. janvāra vairs nav spēkā rezervētās īpašās 
tiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt vēstuļu 
korespondences sūtījumus, kuru svars 
nepārsniedz 50 gramus, līdz ar to Sabiedrība 
visu pārskata gadu darbojās brīvā tirgus 
apstākļos visās universālā pasta pakalpojuma 
grupās.

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām universālā pasta pakalpojuma (skat. 
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Parskat-
sPastaKvalitate2013.pdf) ietvaros VAS „Latvi-
jas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpoju-
mu pieejamība visā valstī:
-iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 
apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars  nepār-
sniedz divus kilogramus;

VAS “Latvijas Pasts” pieder 100% no digitālās 
drukas un pasta sūtījumu sagatavošanas 
uzņēmuma SIA “Mailmaster” pamatkapitāla.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 78% pamatkapi-
tāla A/S “IT Latvija”, kuras pamatdarbības 
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 
VAS „Latvijas Pasts” biznesa plānā 
2013.–2017. gadam ir iekļauta rekomendāci-
ja izstrādāt turpmāko VAS „Latvijas Pasts” IT 
stratēģiju, kuras ietvaros tiks izvērtēta arī AS 
„IT Latvija” turpmākās darbības iespēja.

Lai nodrošinātu pasta pakalpojumus pasta 
nodaļās, Latvijas Republikas Ministru kabine-
tā izskatītā Pasta bankas projekta ietvaros 
tika nodibināta trešā VAS „Latvijas Pasts” 
sabiedriba AS „Latvijas Pasta nodaļu tikls”. Šī 
sabiedrība tika dibināta 2009. gada 10. janvā-
rī kopā ar Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas izraudzīto sadarbības partneri SIA 
Pēc 2009. gada nogalē pieņemtā lēmuma 
par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko darbības 
scenāriju – saglabāt klientu apkalpošanas 
funkcijas kā VAS „Latvijas Pasts” darbības 
veidu, izrādījās, ka AS „Latvijas Pasta nodaļu 
tīkls” saglabāšana nav lietderīga.

FINANŠU RISKU VADĪBA
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem 
finanšu riskiem, to skaitā likviditātes riskam, 
kredītriskam, ārvalstu valūtu kursu un procen-
tu likmju svārstību riskiem. Sabiedrības 
vadība veic pasākumus ar mērķi minimizēt 
potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz 
Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu 
likmi, ko veido nemainīgā daļa un mainīgās 
EURIBOR daļas. 
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj 
Sabiedrību noteiktai kredītriska koncentrāci-
jas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un 
pircēju un pasūtītāju parādi, kas tiek uzrādīti 
to atgūstamajā vērtībā.
 
Sabiedrībā ir noteikta kārtība kredītriska vadī-
bas nodrošināšanai, kas paredz veikt regulā-
ras debitoru kontroles procedūras, tādējādi 
nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu 
un risināšanu.

Sabiedrības vadība regulāri seko, lai valūtas 
svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 
Sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojo-

ties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 
risks tiek vērtēts kā nebūtisks.

FINANŠU REZULTĀTI
Detalizēta informācija par VAS „Latvijas 
Pasts” darbības finanšu rezultātiem 2013. 
gadā sniegta finanšu apskatā no 8. līdz 10. 
lappusei.

VALDE
2013. gada sākumā Sabiedrības valdes 
locekļu amata pienākumus pildīja Māris Klein-
bergs (valdes priekšsēdētājs), Arnis Salnājs, 
Egons Strazdiņš, Aigars Vītols. Pārskata 
perioda beigās ir mainījies valdes sastāvs un 
tās locekļu amata pienākumus pilda Arnis 
Salnājs (valdes priekšsēdētājs), Egons Straz-
diņš, Aigars Vītols, Arnis Gulbis.

VALDES ATBILDĪBA PAR
GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem 
patiesi jāatspoguļo Sabiedrības finanšu 
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezu-
ltāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

-iekšzemes un pārrobežu pasta paku (to 
skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepār-
sniedz desmit kilogramus;

-pārrobežu pasta paku (to skaitā apdrošinātu) 
piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 
Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 
divdesmit kilogramus;

-abonēto preses izdevumu piegāde.

2013. gadā Sabiedrība strādāja saskaņā ar 
biznesa plānu 2013.–2017. gadam, ko akcio-
nāru sapulce apstiprinājusi 2013. gada aprīlī. 
Tajā plānota mērena izaugsme, ar pieņemot, 
ka no 2015.  gada 1.  janvāra Sabiedrība 
saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 
12.  punktu vairs nesaņems kompensāciju 
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses 
izdevumu piegāde valsts teritorijā. 

2013. gads VAS “Latvijas Pasts” aizvadījis 
sekmīgi, jo arī šajā gadā Sabiedrība strādāja, 
lai saglabātu gan esošās tirgus pozīcijas, gan 
augstu kvalitātes un servisa līmeni, turklāt ir 

sasniegti labāki saimnieciskās darbības rezul-
tāti nekā plānots.
 
Pārskata gadā stabilizējās iedzīvotāju pirkt-
spēja, bet, lai gan aizvien vairāk aktivizējās 
konkurējošo komersantu darbība, kā arī iedzī-
votāji vairāk sāka izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, Sabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gadu, bija 
neliels (par 1%). 

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ieņēmu-
mu palielināšanai. Ir izstrādāti jauni produkti, 
pilnveidoti esošie, kā arī turpinās darbs pie 
jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas. Ir 
sākta jauna sadarbība ar ārvalstu juridiska-
jiem klientiem. Lielākās investīcijas pārskata 
periodā tika veiktas nolietotā autoparka pakā-
peniskā atjaunināšanā, drošības sistēmu 
attīstībā, jaunas kases sistēmas ieviešanā, un 
jaunu pasta pakalpojumu platformas izveidē, 
kā arī iegādāti jauni velosipēdi pastniekiem.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” turpināja 
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un izvēr-
tēt to rentabilitāti, kā arī sāka attīstīt jaunus 

pakalpojumus (piemēram, iespēju izņemt 
sūtījumus pie sadarbības partnera – Ekstra 
Pasts, pilnveidot pakalpojumu „Pastnieks 
birojā” u. c.).

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

VAS “Latvijas Pasts” 
pamatkapitāls 
2013. gadā nav 
mainījies un ir LVL 
7 434 623, kas 
100% pieder 
Latvijas Republikai 
Satiksmes ministrijas 
personā.

Daļu
kapitāls

Valde apliecina, ka 2013. gada pārskata saga-
tavošanā konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, izdarīti 
piesardzīgi vērtējumi un prognozes.
Valde apliecina, ka, sagatavojot pārskatus, ir 
ievērota Latvijas likumdošana, kā arī pārskati 
sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas 
pieeju.

TIESĀ IESNIEGTĀS PRASĪBAS
PRET SABIEDRĪBU
2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 
2008. gada 29. decembrī noslēgtā sadarbības 
līguma ar SIA „Mono” izbeigšanu līgumā pare-
dzētajā kārtībā. Sadarbības līgums paredzēja 
uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu un 
klientu apkalpošanas infrastruktūras nodoša-
nu meitas sabiedrībai SIA „Latvijas Pasta 
nodaļu tīkls”.   SIA „Mono”    un AS „Latvijas 
Pasta nodaļu tīkls” ir iesniegušas prasību tiesā 
par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, 
sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu. Ar Rīgas apgabaltiesas 2013. 
gada 17.  jūlija spriedumu SIA „Mono” un AS 
„Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS 
„Latvijas Pasts” tika noraidīta. SIA „Mono” par 
šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Tiesvedība Ivo Zonnes prasībā pret VAS 
“Latvijas Pasts” ierosināta saistībā ar telpu 
nomas līguma izbeigšanu Rīgā, Cēsu ielā 31. 
Prasības summa  ir  LVL 211  051,94, un to 
galvenokārt veido nomas maksas prasījums 
par daļu no nomātajām telpām. VAS “Latvijas 
Pasts” ir iesniegusi pretprasību par kopējo 

summu LVL 27 010,36, kas ir līguma laušanas 
brīdī samaksātā avansa atlikums.

Ivo Zonnes prasības pamatotība  tās kopējā 
apmērā no juridiskā viedokļa vērtējama kā 
šaubīga, jo prasījums par nomas maksas 
piedziņu attiecas  uz periodu jau pēc minēto 
telpu nomas attiecību beigām.

NOZARES REGULĒŠANA
2013. gadā tika veikti grozījumi Pasta likumā, 
kas:

- precizē universālā pasta pakalpojuma 
saistību noteikšanu un universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;

- atļauj universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējam piedāvāt sūtījumus ar īpašu tarifu;

- nosaka universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju 
fonda izveidi.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem 2013. gada maijā tika noteiktas 
abonēto preses izdevumu piegādes cenas. 

2013. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija apstiprināja jaunu 
universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodiku un jaunu universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu 
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.
2013. gada decembrī pieņemti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildes tīro izmaksu kompensāciju fonda 
izveidi un iemaksu kārtību tajā.

TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA
PAKALPOJUMU JOMĀ 
2014. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās 
pamatdarbības veidus, īpašu uzmanību 
pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitā-
tes un kvalitātes paaugstināšanai, kā arī 
darba organizācijas uzlabošanai. Bez tam 
plānots intensīvs darbs pie jaunu pakalpoju-
mu izstrādes ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
klientiem, kā arī pie ārvalstu juridisko klientu 
loka un apjoma paplašināšanas, nodrošinot 
viņiem sniegto pakalpojumu klāstu atbilstošā 
kvalitātē.

ATTĪSTĪBAS JOMĀ  
Ir paredzēts attīstīt un uzlabot ražošanu/loģis-
tiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos 
procesus, to skaitā skaitā sūtījumu izsekoša-
nas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānoša-
nas atbalsta programmu, vēstuļu un paku 
automatizētas šķirošanas līnijas projektu. Tiks 
turpināts darbs pie resursu pārvaldības sistē-
mu integrācijas uzņēmumu vadības sistēmā 
Microsoft Dynamics Ax 4.0 un tās pielāgoša-
nu darbam ar euro valūtu. 2014.  gadā ir 
plānotas investīcijas ne tikai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai un attīstībai, vairāku 
pasta pakalpojumu sniegšanas un šķirošanas 
vietu modernizācijai un pārbūvei, bet arī nolie-
totā autoparka pakāpeniskai atjaunināšanai.

PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Tiks turpināts darbs pie Sabiedrības pārval-
des optimizācijas, turpinot pārskatīt struktūr-
vienību kompetences un atbildības līmeņus, 
novēršot līdzīgu funkciju dublēšanos un 
pārklāšanos. 

Sabiedrība turpinās darbu pie izmaksu 
optimizēšanas un veiks pasta nodaļu rentabi-
litātes un pasta nodaļu nodošanas starpniecī-
bā izvērtēšanu, kas ļautu samazināt izmak-
sas, vienlaikus saglabājot augsto pakalpoju-
mu kvalitātes līmeni un to pieejamību. Ir pare-
dzēts uzlabot pasta nodaļu operatoru, past-
nieku un citu pakalpojumu nodrošināšanas 
procesā iesaistīto darbinieku motivējošo 
atalgojuma sistēmu un uzlabot viņu darba 
apstākļus. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, VAS “Latvijas 
Pasts” turpmāko darbību var ietekmēt stratē-
ģiskie riski – likumdošanas un citu regulējošo 
dokumentu ietekme uz Sabiedrības darbību, 
valsts un ekonomiskie faktori, konkurentu 
aktivitātes un cīņa par tirgus daļu, kā arī 
izmaiņas startpautiskajā biznesa vidē.

VADĪBAS
ZIŅOJUMS
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PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) 
pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu 
starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojumi un ar 
to atbalstu saistītās darbības.
 
Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 
6. punktu VAS “Latvijas Pasts” no 2013. gada 
01. janvāra vairs nav spēkā rezervētās īpašās 
tiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt vēstuļu 
korespondences sūtījumus, kuru svars 
nepārsniedz 50 gramus, līdz ar to Sabiedrība 
visu pārskata gadu darbojās brīvā tirgus 
apstākļos visās universālā pasta pakalpojuma 
grupās.

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām universālā pasta pakalpojuma (skat. 
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Parskat-
sPastaKvalitate2013.pdf) ietvaros VAS „Latvi-
jas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpoju-
mu pieejamība visā valstī:
-iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 
apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars  nepār-
sniedz divus kilogramus;

VAS “Latvijas Pasts” pieder 100% no digitālās 
drukas un pasta sūtījumu sagatavošanas 
uzņēmuma SIA “Mailmaster” pamatkapitāla.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 78% pamatkapi-
tāla A/S “IT Latvija”, kuras pamatdarbības 
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 
VAS „Latvijas Pasts” biznesa plānā 
2013.–2017. gadam ir iekļauta rekomendāci-
ja izstrādāt turpmāko VAS „Latvijas Pasts” IT 
stratēģiju, kuras ietvaros tiks izvērtēta arī AS 
„IT Latvija” turpmākās darbības iespēja.

Lai nodrošinātu pasta pakalpojumus pasta 
nodaļās, Latvijas Republikas Ministru kabine-
tā izskatītā Pasta bankas projekta ietvaros 
tika nodibināta trešā VAS „Latvijas Pasts” 
sabiedriba AS „Latvijas Pasta nodaļu tikls”. Šī 
sabiedrība tika dibināta 2009. gada 10. janvā-
rī kopā ar Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas izraudzīto sadarbības partneri SIA 
Pēc 2009. gada nogalē pieņemtā lēmuma 
par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko darbības 
scenāriju – saglabāt klientu apkalpošanas 
funkcijas kā VAS „Latvijas Pasts” darbības 
veidu, izrādījās, ka AS „Latvijas Pasta nodaļu 
tīkls” saglabāšana nav lietderīga.

FINANŠU RISKU VADĪBA
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem 
finanšu riskiem, to skaitā likviditātes riskam, 
kredītriskam, ārvalstu valūtu kursu un procen-
tu likmju svārstību riskiem. Sabiedrības 
vadība veic pasākumus ar mērķi minimizēt 
potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz 
Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu 
likmi, ko veido nemainīgā daļa un mainīgās 
EURIBOR daļas. 
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj 
Sabiedrību noteiktai kredītriska koncentrāci-
jas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un 
pircēju un pasūtītāju parādi, kas tiek uzrādīti 
to atgūstamajā vērtībā.
 
Sabiedrībā ir noteikta kārtība kredītriska vadī-
bas nodrošināšanai, kas paredz veikt regulā-
ras debitoru kontroles procedūras, tādējādi 
nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu 
un risināšanu.

Sabiedrības vadība regulāri seko, lai valūtas 
svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 
Sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojo-

ties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 
risks tiek vērtēts kā nebūtisks.

FINANŠU REZULTĀTI
Detalizēta informācija par VAS „Latvijas 
Pasts” darbības finanšu rezultātiem 2013. 
gadā sniegta finanšu apskatā no 8. līdz 10. 
lappusei.

VALDE
2013. gada sākumā Sabiedrības valdes 
locekļu amata pienākumus pildīja Māris Klein-
bergs (valdes priekšsēdētājs), Arnis Salnājs, 
Egons Strazdiņš, Aigars Vītols. Pārskata 
perioda beigās ir mainījies valdes sastāvs un 
tās locekļu amata pienākumus pilda Arnis 
Salnājs (valdes priekšsēdētājs), Egons Straz-
diņš, Aigars Vītols, Arnis Gulbis.

VALDES ATBILDĪBA PAR
GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem 
patiesi jāatspoguļo Sabiedrības finanšu 
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezu-
ltāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

-iekšzemes un pārrobežu pasta paku (to 
skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepār-
sniedz desmit kilogramus;

-pārrobežu pasta paku (to skaitā apdrošinātu) 
piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 
Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 
divdesmit kilogramus;

-abonēto preses izdevumu piegāde.

2013. gadā Sabiedrība strādāja saskaņā ar 
biznesa plānu 2013.–2017. gadam, ko akcio-
nāru sapulce apstiprinājusi 2013. gada aprīlī. 
Tajā plānota mērena izaugsme, ar pieņemot, 
ka no 2015.  gada 1.  janvāra Sabiedrība 
saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 
12.  punktu vairs nesaņems kompensāciju 
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses 
izdevumu piegāde valsts teritorijā. 

2013. gads VAS “Latvijas Pasts” aizvadījis 
sekmīgi, jo arī šajā gadā Sabiedrība strādāja, 
lai saglabātu gan esošās tirgus pozīcijas, gan 
augstu kvalitātes un servisa līmeni, turklāt ir 

sasniegti labāki saimnieciskās darbības rezul-
tāti nekā plānots.
 
Pārskata gadā stabilizējās iedzīvotāju pirkt-
spēja, bet, lai gan aizvien vairāk aktivizējās 
konkurējošo komersantu darbība, kā arī iedzī-
votāji vairāk sāka izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, Sabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gadu, bija 
neliels (par 1%). 

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ieņēmu-
mu palielināšanai. Ir izstrādāti jauni produkti, 
pilnveidoti esošie, kā arī turpinās darbs pie 
jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas. Ir 
sākta jauna sadarbība ar ārvalstu juridiska-
jiem klientiem. Lielākās investīcijas pārskata 
periodā tika veiktas nolietotā autoparka pakā-
peniskā atjaunināšanā, drošības sistēmu 
attīstībā, jaunas kases sistēmas ieviešanā, un 
jaunu pasta pakalpojumu platformas izveidē, 
kā arī iegādāti jauni velosipēdi pastniekiem.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” turpināja 
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un izvēr-
tēt to rentabilitāti, kā arī sāka attīstīt jaunus 

pakalpojumus (piemēram, iespēju izņemt 
sūtījumus pie sadarbības partnera – Ekstra 
Pasts, pilnveidot pakalpojumu „Pastnieks 
birojā” u. c.).

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

Valde apliecina, ka 2013. gada pārskata saga-
tavošanā konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, izdarīti 
piesardzīgi vērtējumi un prognozes.
Valde apliecina, ka, sagatavojot pārskatus, ir 
ievērota Latvijas likumdošana, kā arī pārskati 
sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas 
pieeju.

TIESĀ IESNIEGTĀS PRASĪBAS
PRET SABIEDRĪBU
2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 
2008. gada 29. decembrī noslēgtā sadarbības 
līguma ar SIA „Mono” izbeigšanu līgumā pare-
dzētajā kārtībā. Sadarbības līgums paredzēja 
uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu un 
klientu apkalpošanas infrastruktūras nodoša-
nu meitas sabiedrībai SIA „Latvijas Pasta 
nodaļu tīkls”.   SIA „Mono”    un AS „Latvijas 
Pasta nodaļu tīkls” ir iesniegušas prasību tiesā 
par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, 
sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu. Ar Rīgas apgabaltiesas 2013. 
gada 17.  jūlija spriedumu SIA „Mono” un AS 
„Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS 
„Latvijas Pasts” tika noraidīta. SIA „Mono” par 
šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Tiesvedība Ivo Zonnes prasībā pret VAS 
“Latvijas Pasts” ierosināta saistībā ar telpu 
nomas līguma izbeigšanu Rīgā, Cēsu ielā 31. 
Prasības summa  ir  LVL 211  051,94, un to 
galvenokārt veido nomas maksas prasījums 
par daļu no nomātajām telpām. VAS “Latvijas 
Pasts” ir iesniegusi pretprasību par kopējo 

summu LVL 27 010,36, kas ir līguma laušanas 
brīdī samaksātā avansa atlikums.

Ivo Zonnes prasības pamatotība  tās kopējā 
apmērā no juridiskā viedokļa vērtējama kā 
šaubīga, jo prasījums par nomas maksas 
piedziņu attiecas  uz periodu jau pēc minēto 
telpu nomas attiecību beigām.

NOZARES REGULĒŠANA
2013. gadā tika veikti grozījumi Pasta likumā, 
kas:

- precizē universālā pasta pakalpojuma 
saistību noteikšanu un universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;

- atļauj universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējam piedāvāt sūtījumus ar īpašu tarifu;

- nosaka universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju 
fonda izveidi.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem 2013. gada maijā tika noteiktas 
abonēto preses izdevumu piegādes cenas. 

2013. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija apstiprināja jaunu 
universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodiku un jaunu universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu 
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.
2013. gada decembrī pieņemti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildes tīro izmaksu kompensāciju fonda 
izveidi un iemaksu kārtību tajā.

TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA
PAKALPOJUMU JOMĀ 
2014. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās 
pamatdarbības veidus, īpašu uzmanību 
pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitā-
tes un kvalitātes paaugstināšanai, kā arī 
darba organizācijas uzlabošanai. Bez tam 
plānots intensīvs darbs pie jaunu pakalpoju-
mu izstrādes ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
klientiem, kā arī pie ārvalstu juridisko klientu 
loka un apjoma paplašināšanas, nodrošinot 
viņiem sniegto pakalpojumu klāstu atbilstošā 
kvalitātē.

ATTĪSTĪBAS JOMĀ  
Ir paredzēts attīstīt un uzlabot ražošanu/loģis-
tiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos 
procesus, to skaitā skaitā sūtījumu izsekoša-
nas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānoša-
nas atbalsta programmu, vēstuļu un paku 
automatizētas šķirošanas līnijas projektu. Tiks 
turpināts darbs pie resursu pārvaldības sistē-
mu integrācijas uzņēmumu vadības sistēmā 
Microsoft Dynamics Ax 4.0 un tās pielāgoša-
nu darbam ar euro valūtu. 2014.  gadā ir 
plānotas investīcijas ne tikai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai un attīstībai, vairāku 
pasta pakalpojumu sniegšanas un šķirošanas 
vietu modernizācijai un pārbūvei, bet arī nolie-
totā autoparka pakāpeniskai atjaunināšanai.

PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Tiks turpināts darbs pie Sabiedrības pārval-
des optimizācijas, turpinot pārskatīt struktūr-
vienību kompetences un atbildības līmeņus, 
novēršot līdzīgu funkciju dublēšanos un 
pārklāšanos. 

Sabiedrība turpinās darbu pie izmaksu 
optimizēšanas un veiks pasta nodaļu rentabi-
litātes un pasta nodaļu nodošanas starpniecī-
bā izvērtēšanu, kas ļautu samazināt izmak-
sas, vienlaikus saglabājot augsto pakalpoju-
mu kvalitātes līmeni un to pieejamību. Ir pare-
dzēts uzlabot pasta nodaļu operatoru, past-
nieku un citu pakalpojumu nodrošināšanas 
procesā iesaistīto darbinieku motivējošo 
atalgojuma sistēmu un uzlabot viņu darba 
apstākļus. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, VAS “Latvijas 
Pasts” turpmāko darbību var ietekmēt stratē-
ģiskie riski – likumdošanas un citu regulējošo 
dokumentu ietekme uz Sabiedrības darbību, 
valsts un ekonomiskie faktori, konkurentu 
aktivitātes un cīņa par tirgus daļu, kā arī 
izmaiņas startpautiskajā biznesa vidē.
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PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) 
pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu 
starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojumi un ar 
to atbalstu saistītās darbības.
 
Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 
6. punktu VAS “Latvijas Pasts” no 2013. gada 
01. janvāra vairs nav spēkā rezervētās īpašās 
tiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt vēstuļu 
korespondences sūtījumus, kuru svars 
nepārsniedz 50 gramus, līdz ar to Sabiedrība 
visu pārskata gadu darbojās brīvā tirgus 
apstākļos visās universālā pasta pakalpojuma 
grupās.

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām universālā pasta pakalpojuma (skat. 
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Parskat-
sPastaKvalitate2013.pdf) ietvaros VAS „Latvi-
jas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpoju-
mu pieejamība visā valstī:
-iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 
apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars  nepār-
sniedz divus kilogramus;

VAS “Latvijas Pasts” pieder 100% no digitālās 
drukas un pasta sūtījumu sagatavošanas 
uzņēmuma SIA “Mailmaster” pamatkapitāla.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 78% pamatkapi-
tāla A/S “IT Latvija”, kuras pamatdarbības 
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 
VAS „Latvijas Pasts” biznesa plānā 
2013.–2017. gadam ir iekļauta rekomendāci-
ja izstrādāt turpmāko VAS „Latvijas Pasts” IT 
stratēģiju, kuras ietvaros tiks izvērtēta arī AS 
„IT Latvija” turpmākās darbības iespēja.

Lai nodrošinātu pasta pakalpojumus pasta 
nodaļās, Latvijas Republikas Ministru kabine-
tā izskatītā Pasta bankas projekta ietvaros 
tika nodibināta trešā VAS „Latvijas Pasts” 
sabiedriba AS „Latvijas Pasta nodaļu tikls”. Šī 
sabiedrība tika dibināta 2009. gada 10. janvā-
rī kopā ar Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas izraudzīto sadarbības partneri SIA 
Pēc 2009. gada nogalē pieņemtā lēmuma 
par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko darbības 
scenāriju – saglabāt klientu apkalpošanas 
funkcijas kā VAS „Latvijas Pasts” darbības 
veidu, izrādījās, ka AS „Latvijas Pasta nodaļu 
tīkls” saglabāšana nav lietderīga.

FINANŠU RISKU VADĪBA
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem 
finanšu riskiem, to skaitā likviditātes riskam, 
kredītriskam, ārvalstu valūtu kursu un procen-
tu likmju svārstību riskiem. Sabiedrības 
vadība veic pasākumus ar mērķi minimizēt 
potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz 
Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu 
likmi, ko veido nemainīgā daļa un mainīgās 
EURIBOR daļas. 
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj 
Sabiedrību noteiktai kredītriska koncentrāci-
jas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un 
pircēju un pasūtītāju parādi, kas tiek uzrādīti 
to atgūstamajā vērtībā.
 
Sabiedrībā ir noteikta kārtība kredītriska vadī-
bas nodrošināšanai, kas paredz veikt regulā-
ras debitoru kontroles procedūras, tādējādi 
nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu 
un risināšanu.

Sabiedrības vadība regulāri seko, lai valūtas 
svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 
Sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojo-

ties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 
risks tiek vērtēts kā nebūtisks.

FINANŠU REZULTĀTI
Detalizēta informācija par VAS „Latvijas 
Pasts” darbības finanšu rezultātiem 2013. 
gadā sniegta finanšu apskatā no 8. līdz 10. 
lappusei.

VALDE
2013. gada sākumā Sabiedrības valdes 
locekļu amata pienākumus pildīja Māris Klein-
bergs (valdes priekšsēdētājs), Arnis Salnājs, 
Egons Strazdiņš, Aigars Vītols. Pārskata 
perioda beigās ir mainījies valdes sastāvs un 
tās locekļu amata pienākumus pilda Arnis 
Salnājs (valdes priekšsēdētājs), Egons Straz-
diņš, Aigars Vītols, Arnis Gulbis.

VALDES ATBILDĪBA PAR
GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem 
patiesi jāatspoguļo Sabiedrības finanšu 
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezu-
ltāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

-iekšzemes un pārrobežu pasta paku (to 
skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepār-
sniedz desmit kilogramus;

-pārrobežu pasta paku (to skaitā apdrošinātu) 
piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 
Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 
divdesmit kilogramus;

-abonēto preses izdevumu piegāde.

2013. gadā Sabiedrība strādāja saskaņā ar 
biznesa plānu 2013.–2017. gadam, ko akcio-
nāru sapulce apstiprinājusi 2013. gada aprīlī. 
Tajā plānota mērena izaugsme, ar pieņemot, 
ka no 2015.  gada 1.  janvāra Sabiedrība 
saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 
12.  punktu vairs nesaņems kompensāciju 
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses 
izdevumu piegāde valsts teritorijā. 

2013. gads VAS “Latvijas Pasts” aizvadījis 
sekmīgi, jo arī šajā gadā Sabiedrība strādāja, 
lai saglabātu gan esošās tirgus pozīcijas, gan 
augstu kvalitātes un servisa līmeni, turklāt ir 

sasniegti labāki saimnieciskās darbības rezul-
tāti nekā plānots.
 
Pārskata gadā stabilizējās iedzīvotāju pirkt-
spēja, bet, lai gan aizvien vairāk aktivizējās 
konkurējošo komersantu darbība, kā arī iedzī-
votāji vairāk sāka izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, Sabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gadu, bija 
neliels (par 1%). 

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ieņēmu-
mu palielināšanai. Ir izstrādāti jauni produkti, 
pilnveidoti esošie, kā arī turpinās darbs pie 
jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas. Ir 
sākta jauna sadarbība ar ārvalstu juridiska-
jiem klientiem. Lielākās investīcijas pārskata 
periodā tika veiktas nolietotā autoparka pakā-
peniskā atjaunināšanā, drošības sistēmu 
attīstībā, jaunas kases sistēmas ieviešanā, un 
jaunu pasta pakalpojumu platformas izveidē, 
kā arī iegādāti jauni velosipēdi pastniekiem.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” turpināja 
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un izvēr-
tēt to rentabilitāti, kā arī sāka attīstīt jaunus 

pakalpojumus (piemēram, iespēju izņemt 
sūtījumus pie sadarbības partnera – Ekstra 
Pasts, pilnveidot pakalpojumu „Pastnieks 
birojā” u. c.).

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

Valde apliecina, ka 2013. gada pārskata saga-
tavošanā konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, izdarīti 
piesardzīgi vērtējumi un prognozes.
Valde apliecina, ka, sagatavojot pārskatus, ir 
ievērota Latvijas likumdošana, kā arī pārskati 
sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas 
pieeju.

TIESĀ IESNIEGTĀS PRASĪBAS
PRET SABIEDRĪBU
2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 
2008. gada 29. decembrī noslēgtā sadarbības 
līguma ar SIA „Mono” izbeigšanu līgumā pare-
dzētajā kārtībā. Sadarbības līgums paredzēja 
uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu un 
klientu apkalpošanas infrastruktūras nodoša-
nu meitas sabiedrībai SIA „Latvijas Pasta 
nodaļu tīkls”.   SIA „Mono”    un AS „Latvijas 
Pasta nodaļu tīkls” ir iesniegušas prasību tiesā 
par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, 
sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu. Ar Rīgas apgabaltiesas 2013. 
gada 17.  jūlija spriedumu SIA „Mono” un AS 
„Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS 
„Latvijas Pasts” tika noraidīta. SIA „Mono” par 
šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Tiesvedība Ivo Zonnes prasībā pret VAS 
“Latvijas Pasts” ierosināta saistībā ar telpu 
nomas līguma izbeigšanu Rīgā, Cēsu ielā 31. 
Prasības summa  ir  LVL 211  051,94, un to 
galvenokārt veido nomas maksas prasījums 
par daļu no nomātajām telpām. VAS “Latvijas 
Pasts” ir iesniegusi pretprasību par kopējo 

summu LVL 27 010,36, kas ir līguma laušanas 
brīdī samaksātā avansa atlikums.

Ivo Zonnes prasības pamatotība  tās kopējā 
apmērā no juridiskā viedokļa vērtējama kā 
šaubīga, jo prasījums par nomas maksas 
piedziņu attiecas  uz periodu jau pēc minēto 
telpu nomas attiecību beigām.

NOZARES REGULĒŠANA
2013. gadā tika veikti grozījumi Pasta likumā, 
kas:

- precizē universālā pasta pakalpojuma 
saistību noteikšanu un universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;

- atļauj universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējam piedāvāt sūtījumus ar īpašu tarifu;

- nosaka universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju 
fonda izveidi.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem 2013. gada maijā tika noteiktas 
abonēto preses izdevumu piegādes cenas. 

Valde ir atbildīga par 
atbilstošu 
grāmatvedības 
uzskaiti un pasākumu 
veikšanu, lai saglabātu 
Sabiedrības līdzekļus, 
atklātu un novērstu 
krāpšanu un citas 
neatbilstības.

Valdes
atbildība

2013. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija apstiprināja jaunu 
universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodiku un jaunu universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu 
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.
2013. gada decembrī pieņemti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildes tīro izmaksu kompensāciju fonda 
izveidi un iemaksu kārtību tajā.

TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA
PAKALPOJUMU JOMĀ 
2014. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās 
pamatdarbības veidus, īpašu uzmanību 
pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitā-
tes un kvalitātes paaugstināšanai, kā arī 
darba organizācijas uzlabošanai. Bez tam 
plānots intensīvs darbs pie jaunu pakalpoju-
mu izstrādes ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
klientiem, kā arī pie ārvalstu juridisko klientu 
loka un apjoma paplašināšanas, nodrošinot 
viņiem sniegto pakalpojumu klāstu atbilstošā 
kvalitātē.

ATTĪSTĪBAS JOMĀ  
Ir paredzēts attīstīt un uzlabot ražošanu/loģis-
tiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos 
procesus, to skaitā skaitā sūtījumu izsekoša-
nas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānoša-
nas atbalsta programmu, vēstuļu un paku 
automatizētas šķirošanas līnijas projektu. Tiks 
turpināts darbs pie resursu pārvaldības sistē-
mu integrācijas uzņēmumu vadības sistēmā 
Microsoft Dynamics Ax 4.0 un tās pielāgoša-
nu darbam ar euro valūtu. 2014.  gadā ir 
plānotas investīcijas ne tikai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai un attīstībai, vairāku 
pasta pakalpojumu sniegšanas un šķirošanas 
vietu modernizācijai un pārbūvei, bet arī nolie-
totā autoparka pakāpeniskai atjaunināšanai.

PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Tiks turpināts darbs pie Sabiedrības pārval-
des optimizācijas, turpinot pārskatīt struktūr-
vienību kompetences un atbildības līmeņus, 
novēršot līdzīgu funkciju dublēšanos un 
pārklāšanos. 

Sabiedrība turpinās darbu pie izmaksu 
optimizēšanas un veiks pasta nodaļu rentabi-
litātes un pasta nodaļu nodošanas starpniecī-
bā izvērtēšanu, kas ļautu samazināt izmak-
sas, vienlaikus saglabājot augsto pakalpoju-
mu kvalitātes līmeni un to pieejamību. Ir pare-
dzēts uzlabot pasta nodaļu operatoru, past-
nieku un citu pakalpojumu nodrošināšanas 
procesā iesaistīto darbinieku motivējošo 
atalgojuma sistēmu un uzlabot viņu darba 
apstākļus. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, VAS “Latvijas 
Pasts” turpmāko darbību var ietekmēt stratē-
ģiskie riski – likumdošanas un citu regulējošo 
dokumentu ietekme uz Sabiedrības darbību, 
valsts un ekonomiskie faktori, konkurentu 
aktivitātes un cīņa par tirgus daļu, kā arī 
izmaiņas startpautiskajā biznesa vidē.

VADĪBAS
ZIŅOJUMS
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PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) 
pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu 
starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojumi un ar 
to atbalstu saistītās darbības.
 
Saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 
6. punktu VAS “Latvijas Pasts” no 2013. gada 
01. janvāra vairs nav spēkā rezervētās īpašās 
tiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt vēstuļu 
korespondences sūtījumus, kuru svars 
nepārsniedz 50 gramus, līdz ar to Sabiedrība 
visu pārskata gadu darbojās brīvā tirgus 
apstākļos visās universālā pasta pakalpojuma 
grupās.

Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām universālā pasta pakalpojuma (skat. 
http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Parskat-
sPastaKvalitate2013.pdf) ietvaros VAS „Latvi-
jas Pasts” ir jānodrošina šādu pasta pakalpoju-
mu pieejamība visā valstī:
-iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un 
apdrošinātu sūtījumu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars  nepār-
sniedz divus kilogramus;

VAS “Latvijas Pasts” pieder 100% no digitālās 
drukas un pasta sūtījumu sagatavošanas 
uzņēmuma SIA “Mailmaster” pamatkapitāla.

VAS “Latvijas Pasts” pieder 78% pamatkapi-
tāla A/S “IT Latvija”, kuras pamatdarbības 
veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 
VAS „Latvijas Pasts” biznesa plānā 
2013.–2017. gadam ir iekļauta rekomendāci-
ja izstrādāt turpmāko VAS „Latvijas Pasts” IT 
stratēģiju, kuras ietvaros tiks izvērtēta arī AS 
„IT Latvija” turpmākās darbības iespēja.

Lai nodrošinātu pasta pakalpojumus pasta 
nodaļās, Latvijas Republikas Ministru kabine-
tā izskatītā Pasta bankas projekta ietvaros 
tika nodibināta trešā VAS „Latvijas Pasts” 
sabiedriba AS „Latvijas Pasta nodaļu tikls”. Šī 
sabiedrība tika dibināta 2009. gada 10. janvā-
rī kopā ar Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas izraudzīto sadarbības partneri SIA 
Pēc 2009. gada nogalē pieņemtā lēmuma 
par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko darbības 
scenāriju – saglabāt klientu apkalpošanas 
funkcijas kā VAS „Latvijas Pasts” darbības 
veidu, izrādījās, ka AS „Latvijas Pasta nodaļu 
tīkls” saglabāšana nav lietderīga.

FINANŠU RISKU VADĪBA
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem 
finanšu riskiem, to skaitā likviditātes riskam, 
kredītriskam, ārvalstu valūtu kursu un procen-
tu likmju svārstību riskiem. Sabiedrības 
vadība veic pasākumus ar mērķi minimizēt 
potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz 
Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu 
likmi, ko veido nemainīgā daļa un mainīgās 
EURIBOR daļas. 
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj 
Sabiedrību noteiktai kredītriska koncentrāci-
jas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un 
pircēju un pasūtītāju parādi, kas tiek uzrādīti 
to atgūstamajā vērtībā.
 
Sabiedrībā ir noteikta kārtība kredītriska vadī-
bas nodrošināšanai, kas paredz veikt regulā-
ras debitoru kontroles procedūras, tādējādi 
nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu 
un risināšanu.

Sabiedrības vadība regulāri seko, lai valūtas 
svārstību risks neradītu būtisku ietekmi uz 
Sabiedrības darbības rezultātiem. Pamatojo-

ties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu 
risks tiek vērtēts kā nebūtisks.

FINANŠU REZULTĀTI
Detalizēta informācija par VAS „Latvijas 
Pasts” darbības finanšu rezultātiem 2013. 
gadā sniegta finanšu apskatā no 8. līdz 10. 
lappusei.

VALDE
2013. gada sākumā Sabiedrības valdes 
locekļu amata pienākumus pildīja Māris Klein-
bergs (valdes priekšsēdētājs), Arnis Salnājs, 
Egons Strazdiņš, Aigars Vītols. Pārskata 
perioda beigās ir mainījies valdes sastāvs un 
tās locekļu amata pienākumus pilda Arnis 
Salnājs (valdes priekšsēdētājs), Egons Straz-
diņš, Aigars Vītols, Arnis Gulbis.

VALDES ATBILDĪBA PAR
GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem 
patiesi jāatspoguļo Sabiedrības finanšu 
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezu-
ltāti un naudas plūsma par pārskata gadu.

-iekšzemes un pārrobežu pasta paku (to 
skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepār-
sniedz desmit kilogramus;

-pārrobežu pasta paku (to skaitā apdrošinātu) 
piegāde, kuras saņem no citām Eiropas 
Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 
divdesmit kilogramus;

-abonēto preses izdevumu piegāde.

2013. gadā Sabiedrība strādāja saskaņā ar 
biznesa plānu 2013.–2017. gadam, ko akcio-
nāru sapulce apstiprinājusi 2013. gada aprīlī. 
Tajā plānota mērena izaugsme, ar pieņemot, 
ka no 2015.  gada 1.  janvāra Sabiedrība 
saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu 
12.  punktu vairs nesaņems kompensāciju 
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses 
izdevumu piegāde valsts teritorijā. 

2013. gads VAS “Latvijas Pasts” aizvadījis 
sekmīgi, jo arī šajā gadā Sabiedrība strādāja, 
lai saglabātu gan esošās tirgus pozīcijas, gan 
augstu kvalitātes un servisa līmeni, turklāt ir 

sasniegti labāki saimnieciskās darbības rezul-
tāti nekā plānots.
 
Pārskata gadā stabilizējās iedzīvotāju pirkt-
spēja, bet, lai gan aizvien vairāk aktivizējās 
konkurējošo komersantu darbība, kā arī iedzī-
votāji vairāk sāka izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, Sabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, salīdzinot ar 2012. gadu, bija 
neliels (par 1%). 

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ieņēmu-
mu palielināšanai. Ir izstrādāti jauni produkti, 
pilnveidoti esošie, kā arī turpinās darbs pie 
jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas. Ir 
sākta jauna sadarbība ar ārvalstu juridiska-
jiem klientiem. Lielākās investīcijas pārskata 
periodā tika veiktas nolietotā autoparka pakā-
peniskā atjaunināšanā, drošības sistēmu 
attīstībā, jaunas kases sistēmas ieviešanā, un 
jaunu pasta pakalpojumu platformas izveidē, 
kā arī iegādāti jauni velosipēdi pastniekiem.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” turpināja 
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un izvēr-
tēt to rentabilitāti, kā arī sāka attīstīt jaunus 

pakalpojumus (piemēram, iespēju izņemt 
sūtījumus pie sadarbības partnera – Ekstra 
Pasts, pilnveidot pakalpojumu „Pastnieks 
birojā” u. c.).

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

Valde apliecina, ka 2013. gada pārskata saga-
tavošanā konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, izdarīti 
piesardzīgi vērtējumi un prognozes.
Valde apliecina, ka, sagatavojot pārskatus, ir 
ievērota Latvijas likumdošana, kā arī pārskati 
sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas 
pieeju.

TIESĀ IESNIEGTĀS PRASĪBAS
PRET SABIEDRĪBU
2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 
2008. gada 29. decembrī noslēgtā sadarbības 
līguma ar SIA „Mono” izbeigšanu līgumā pare-
dzētajā kārtībā. Sadarbības līgums paredzēja 
uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu un 
klientu apkalpošanas infrastruktūras nodoša-
nu meitas sabiedrībai SIA „Latvijas Pasta 
nodaļu tīkls”.   SIA „Mono”    un AS „Latvijas 
Pasta nodaļu tīkls” ir iesniegušas prasību tiesā 
par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, 
sadarbības līguma uzteikuma atzīšanu par 
spēkā neesošu. Ar Rīgas apgabaltiesas 2013. 
gada 17.  jūlija spriedumu SIA „Mono” un AS 
„Latvijas Pasta nodaļu tīkls” prasība pret VAS 
„Latvijas Pasts” tika noraidīta. SIA „Mono” par 
šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Tiesvedība Ivo Zonnes prasībā pret VAS 
“Latvijas Pasts” ierosināta saistībā ar telpu 
nomas līguma izbeigšanu Rīgā, Cēsu ielā 31. 
Prasības summa  ir  LVL 211  051,94, un to 
galvenokārt veido nomas maksas prasījums 
par daļu no nomātajām telpām. VAS “Latvijas 
Pasts” ir iesniegusi pretprasību par kopējo 

summu LVL 27 010,36, kas ir līguma laušanas 
brīdī samaksātā avansa atlikums.

Ivo Zonnes prasības pamatotība  tās kopējā 
apmērā no juridiskā viedokļa vērtējama kā 
šaubīga, jo prasījums par nomas maksas 
piedziņu attiecas  uz periodu jau pēc minēto 
telpu nomas attiecību beigām.

NOZARES REGULĒŠANA
2013. gadā tika veikti grozījumi Pasta likumā, 
kas:

- precizē universālā pasta pakalpojuma 
saistību noteikšanu un universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja izvēli;

- atļauj universālā pasta pakalpojuma 
sniedzējam piedāvāt sūtījumus ar īpašu tarifu;

- nosaka universālā pasta pakalpojuma 
saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju 
fonda izveidi.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem 2013. gada maijā tika noteiktas 
abonēto preses izdevumu piegādes cenas. 

2013. gada oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija apstiprināja jaunu 
universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķinā-
šanas metodiku un jaunu universālā pasta 
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu 
aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.
2013. gada decembrī pieņemti Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumi par 
universālā pasta pakalpojuma saistību 
izpildes tīro izmaksu kompensāciju fonda 
izveidi un iemaksu kārtību tajā.

TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA
PAKALPOJUMU JOMĀ 
2014. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās 
pamatdarbības veidus, īpašu uzmanību 
pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitā-
tes un kvalitātes paaugstināšanai, kā arī 
darba organizācijas uzlabošanai. Bez tam 
plānots intensīvs darbs pie jaunu pakalpoju-
mu izstrādes ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
klientiem, kā arī pie ārvalstu juridisko klientu 
loka un apjoma paplašināšanas, nodrošinot 
viņiem sniegto pakalpojumu klāstu atbilstošā 
kvalitātē.

ATTĪSTĪBAS JOMĀ  
Ir paredzēts attīstīt un uzlabot ražošanu/loģis-
tiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos 
procesus, to skaitā skaitā sūtījumu izsekoša-
nas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānoša-
nas atbalsta programmu, vēstuļu un paku 
automatizētas šķirošanas līnijas projektu. Tiks 
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aktivitātes un cīņa par tirgus daļu, kā arī 
izmaiņas startpautiskajā biznesa vidē.

Plānots intensīvs darbs 
pie jaunu 
pakalpojumu izstrādes 
ne tikai Latvijas, bet arī 
ārvalstu klientiem.

A�īstība

VADĪBAS
ZIŅOJUMS
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Loģistika
TEHNOLOĢISKO
PROCESU UZLABOŠANA:

Track-trace

plānošanas atbalsta 

programma

automatizēta šķirošana

Investīcijas
tehnoloģiskiem procesiem 

pakalpojumu sniegšanas un 

šķirošanas modernizēšanai

autoparka atjaunošanai

Pārvaldība
pārvaldes optimizācija 

izmaksu optimizācija 

darbinieku motivācija 

resursu pārvaldības un 

uzņēmuma vadības 

sistēmu integrācija

Pakalpojumi
steidzamo pakalpojumu 

rentabilitāte un kvalitāte

jauni pakalpojumi Latvijas 

un ārvalstu klientiem 

ārvalstu juridisko klientu 

loka paplašināšana
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IEŅĒMUMI
Sabiedrības neto apgrozījums 2013. gadā 
bija LVL 40,7 milj., un tas ir par LVL 0,4 milj. 
jeb 1%  mazāk nekā 2012. gadā. Sabiedrības 
kopējie ieņēmumi pārskata periodā bija LVL 
41,5 milj.

Ieņēmumu palielinājums vērojams tādās 
pakalpojumu grupās kā vēstuļu korespon-
dence (palielinājums par LVL 232,1 tūkst.) un 
eksprespasta sūtījumi (palielinājums par LVL 
374,5 tūkst.). Lielākais ieņēmumu samazinā-
jums ir tādās pakalpojumu grupās kā preču 
mazumtirdzniecība (samazinājums par LVL 
531,4 tūkst.), pensiju un pabalstu piegāde 
(samazinājums par LVL 209,4 tūkst.), preses 
izdevumu piegādes un abonēšanas pakalpo-
jumi (samazinājums par LVL 131,8 tūkst.), kā 
arī paku sūtījumi (samazinājums par LVL  
119,8 tūkst).

Lielāko daļu pārējo saimnieciskās darbības 
ieņēmumu veido ieņēmumi no telpu nomas 
pakalpojumiem.

IZMAKSAS
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, 
salīdzinot ar 2012. gadu, ir samazinājušās par 
LVL 0,24 milj. jeb 0,7% un sasniegušas LVL 
33,9 milj. Izmaksu samazinājumu nodrošināja 
reformas un iekšējo procesu optimizācija. 
Kopējās Sabiedrības izmaksas sasniedza LVL 
38,3 milj., kas ir par LVL 0,21 milj. jeb 0,5% 
mazāk nekā 2012. gadā.

32,9 39,9 45,1 52,1 48,0 40,1 38,2 42,0 41,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ieņēmumi
LVL milj.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

34,6 44,8 59,1 55,7 48,2 40,3 37,5 38,6 38,3

Izmaksas
LVL milj.
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Lielāko izmaksu proporciju – 47% jeb LVL 
18,0 milj. veido personāla izmaksas, un 
salīdzinājumā ar 2012.  gadu tās ir palielinā-
jušās par LVL 47 tūkst. jeb 0,26 %. Darbinie-
ku skaits 2013. gadā ir samazinājies par 113.

DARBĪBAS REZULTĀTI
Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības 
rezultāti vērtējami ka pozitīvi un plānotā 
naudas plūsma būs pietiekama, lai turpinātu 
uzņēmuma darbību atbilstoši plānam un 
segtu saistības noteiktajos termiņos.

GADA PEĻŅA
Sabiedrības pārskata gada peļņa ir LVL 3,19 
milj., kas ir par LVL 0,22 milj. jeb 6,4% mazāk 
nekā 2012. gadā.

ZAUDĒJUMI PAR ABONĒTĀS PRESES 
PIEGĀDI
Pārskata gadā tika saņemta valsts piešķirtā 
kompensācija zaudējumu segšanai, ko radīja 
abonēto preses izdevumu piegāde 2012. 
gadā.

Pārskata gadā VAS „Latvijas Pasts” ir 
aprēķinājis kompensāciju LVL 3 016 067 
apmērā zaudējumu segšanai, ko radījusi 
abonēto preses izdevumu piegāde 2013. 
gadā. Kompensācijas zaudējumu segšanai, 
ko radīja abonētās preses piegāde 2013. 
gadā, avanss tika saņemts 2014.  gada 
sākumā, bet atlikušo daļu plānots saņemt 
2014. gada otrajā pusē.

INVESTĪCIJAS
Investīciju apjoms 2013.  gadā bija LVL 2,7 
milj. Lielākās investīcijas veiktas datorprog-
rammatūrā, jaunu kases sistēmu ieviešanā, 
kā arī autoparka atjaunošanā.

NAUDAS PLŪSMA
VAS „Latvijas Pasts” neto naudas ieņēmumi 
no saimnieciskās darbības 2013. gadā bija 
LVL 17,7 milj. (2012. gadā – LVL 10,3 milj.). 
Neto naudas izlietojums no darbības ar iegul-
dījumiem 2013. gadā bija LVL 2,5 milj. (2012. 
gadā – LVL 0,4 milj.), un tas saistīts ar ieguldī-
jumiem datorprogrammās un pamatlīdzekļos. 
Neto saņemtā nauda no finansiālās darbības 
2013. gadā bija LVL 8,4 milj., kuru lielākoties 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,3 16,8 4,8 6,7 1,3 1,0 1,6 0,5 2,7

Investīcijas
LVL milj.

VAS “Latvijas Pasts” 
ir viens no lielākajiem 
nodokļu maksātājiem. 
2013. gadā dažādos 
nodokļos tika 
samaksāti LVL 8,9 
milj.

Nodokļi

veidoja saņemtais valsts aizdevums euro 
maiņas procesa nodrošināšanai (2012. gadā 
– neto naudas samazinājums – LVL 2,2 milj., 
kas saistīts ar aizņēmumu atmaksu).

MEITAS SABIEDRĪBAS
VAS “Latvijas Pasts” meitas sabiedrību 
darbības rezultāti 2013. gadā.

APSTĀKĻI UN NOTIKUMI
PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
Sabiedrībā tiek turpināts darbs pie tālākas 
izdevumu optimizācijas, kā arī ieņēmumu 
palielinājuma, lai ne tikai noturētu Sabiedrī-
bas darbības rezultātus esošajā un plānotajā 
līmenī, bet iespējami tos uzlabotu.
 
2013. gada decembrī VAS „Latvijas Pasts” 
saņēma aizņēmumu no Valsts kases LVL 10,5 

milj. apmērā, kas bija nepieciešams euro 
ieviešanas procesam – skaidras naudas euro 
priekšpiegādei 302 pasta nodaļām apdzīvo-
tās vietās, kur nav komercbanku filiāļu un kur 
Sabiedrībai bija uzdots veikt skaidras naudas 
latu apmaiņu pret euro.

Aizdevuma atmaksas termiņš tika noteikts 
2014. gada 31. martā, bet atbilstoši naudas 
plūsmas iespējām VAS „Latvijas Pasts” 
aizņēmumu pilnā apmērā atmaksāja jau 
2014. gada 7. februārī.

2014.  gada maijā Saeimā tika pieņemti 
grozījumi Pasta likumā, kas nosaka, ka VAS 
„Latvijas Pasts” arī turpmākos piecus gadus 
no 2014. gada 1.  janvāra būs universālā 
pasta pakalpojuma sniedzējs, kā arī tam tiks 
kompensēti zaudējumi, ko rada abonētās 
preses piegāde.

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās 
dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav 
bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas 
būtiski ietekmētu finanšu pārskata novērtē-
jumu.

VALDES IETEIKTĀ PEĻŅAS SADALE
Ir veikta virkne darbību ražošanas un admin-
istrācijas izmaksu optimizēšanai, un Sabie-
drība pārskata gadu ir noslēgusi ar peļņu. 
Pēc Sabiedrības vadības domām, pārskata 
gada peļņa jāatstāj Sabiedrībai iepriekšējos 
gados uzkrāto zaudējumu segšanai un 
darbības nepārtrauktības nodrošināšanai 
nākotnē.

ARNIS SALNĀJS
Valdes priekšsēdētājs

EGONS STRAZDIŅŠ
Valdes loceklis

AIGARS VĪTOLS
Valdes loceklis

ARNIS GULBIS
Valdes loceklis

Rīgā, 2014. gada 26. maijā
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AS IT Latvija

SIA Mailmaster

Ieņēmumi, tūkst. LVL

91,5

431,0

Peļņa, tūkst. LVL

1,8

-14,1



PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 2013. GADAM

Neto apgrozījums 2 40 663 266 41 069 061
   
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 (33 917 109) (34 154 879)
   
BRUTO PEĻŅA  6 746 157 6 914 182
   
Pārdošanas izmaksas 4 (1 335 005) (903 020)
   
Administrācijas izmaksas 5 (2 541 350) (2 722 288)
   
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 6 854 694 803 393
   
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (55 379) (59 373)
   
Pārējie procentu ieņēmumi u. tml.  8 14 361 88 082
   
Procentu maksājumi u. tml. izmaksas 9 (421 992) (633 426)
   
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM  3 261 486 3 487 550
   
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 - -
   
Pārējie nodokļi 11,25 (72 941) (80 653)
   
PĀRSKATA GADA PEĻŅA  3 188 545 3 406 897

Pielikums no 15. līdz 32. lpp. ir šī finanšu 
pārskata neatņemama sastāvdaļa.

ARNIS SALNĀJS
Valdes priekšsēdētājs

EGONS STRAZDIŅŠ
Valdes loceklis

AIGARS VĪTOLS
Valdes loceklis

ARNIS GULBIS
Valdes loceklis

PIELIKUMS 2013 (LVL) 2012 (LVL)
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04 Klientu
serviss



KLIENTU SERVISS. KLIENTU ATSAUKSMES. 
Viens no būtiskiem „Latvijas Pasta” uzdevumiem ir profesionāla sadarbība un 
veiksmīga komunikācija ar katru klientu. Uzņēmums aktīvi izmanto saziņai 
sociālos tīklus, sniedzot nepieciešamo informāciju. Bet vislabāk par to, kādi 
esam, var pastāstīt mūsu klienti. 

„Latvijas Pasta darbinieki 
veiksmīgi nodrošina 
„Kuršu Reklāmas Avīzes" 
piegādi iedzīvotājiem, 
tādējādi pilnībā 
a�aisnojot mūsu 
sadarbības mērķi. 
Laikraksta sašķirošana 
un piegāde tiek veikta 
operatīvi un kvalitatīvi."

A. Bērziņš
BN „Kurši” valdes
priekšsēdētājs  

„Mūsu līdzšinējā 
sadarbība liecina par 
VAS „Latvijas Pasts” 
sniegto pakalpojumu 
kvalitāti, individuālu 
pieeju katram klientam, 
kā arī pārliecību par to, 
ka vienmēr mums 
palīdzēs. Esam gatavi 
sadarboties arī turpmāk."

A. Gerhards
SIA „Cookie AG”
valdes loceklis

„Līdzšinējā sadarbība 
ar VAS „Latvijas Pasts” 
bijusi ļoti veiksmīga - 
sūtījumu piegādes 
kvalitāte ir augstā 
līmenī un savlaicīga. 
Problēmu situāciju 
gadījumā sadarbības 
partneris vienmēr ir bijis 
ieinteresēts atrast labāko 
risinājumu atrašanu, 
nodrošināt individuālu 
pieeju un problēmas 
ātru novēršanu."

S. Buceniece
Swedbank AS biroja
administrācijas
vadītāja

KLIENTU
ATSAUKSMES
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@latvijas_pasts Labdien! Paļaujoties uz 
jūsu operativitāti šeit, ziņoju, ka vēl gaidu 
savu oktobra Officiel žurnālu Upeņu ielā 
Rīgā.

@darta_avant Žurnāla 10.numurs iznāca 
tikai vakar. Tuvāko dienu laikā noteikti 
saņemsiet to savā pastastītē. :) Veiksmīgu 
dienu!

@latvijas_pasts

@darta_avant

@darta_avant

Nezinu, kas apkalpo 
@latvijas_pasts 
twiterī, bet viņu 
operativitāte un 
atsaucība ir patiesi 
atbruņojoša, paldies!

Dārta
Daneviča

@latvijas_pasts Kas jādara/kur jāvēršas, 
ja neesmu saņēmusi abonēto žurnālu? 

@LienaIvanova

@LienaIvanova Atsūtiet, lūdzu, info 
(izdevums, abonents, adrese, 
pasūtīšanas vieta) DM. Pārbaudīsim.

@latvijas_pasts

@latvijas_pasts Paldies, izskatās, ka 
situācija ir atrisināta! :) Jūsu serviss kļūst 
labāks ar katru gadu.

@LienaIvanova

@djGOLdbERG Ja sistēma rāda, ka 
sūtījums atrodas pasta nodaļā, varat 
doties tam pakaļ, negaidot aicinājumu. 
Savukārt to, kādēļ Jūs to nesaņēmāt, 
varēsim noskaidrot, ja nosūtīsiet sūtīju-
ma numuru un savu adresi DM.

@latvijas_pasts

Klau, @latvijas_pasts – kā tas nākas, ka 
paciņas tracking parādās, ka paka ir 
11.pasta nodaļā un paziņojums it kā 
nogādāts, bet reāli tā nav?

@latvijas_pasts paldies par info, paciņa 
saņemta. turpmāk zināšu, ka varu 
doties pakaļ līdz ko tracking info 
parādās info :)

@djGOLdbERG

@djGOLdbERG



05 Aktivitātes
sociālajos tīklos



Uzvarētāja: Evita Eidinta
Balsu skaits: 752

Uzvarētājs: Jānis Uzraugs
Balsu skaits: 1181

Uzvarētāja: Andra Pētersone
Balsu skaits: 2074

Jau vairākus gadus pēc kārtas Latvijas Pasts rudenī tradicionāli rīko konkursu, 
kurā ikviens var iesūtīt savu jaunas pastmarkas dizainu. Žūrija izvēlas labākos 
un nodod balsojumam sociālajos tīklos. Visvairāk balsu ieguvušais dizains 
kļūst par īstu pastmarku un tiek laists apgrozībā.

Baiba Zemture
@andraPee @latvijas_pasts ko tu smukam padarīsi? Ziedonis tiešām zied un ziedēs 
bez mitas... tas jaušams bez vārdiem pastmarkā... Ziedoši!

Līga Peiseniece 
Paldies @latvijas_pasts par sirsnību, ko veiciniet Latvijas ģimenēs! 
Man šodien dubultprieks, bērni pacentušies!

2013

6072
balsis

2012

4451
balsis

2011

4503
balsis

Pastmarku dizaina 
konkurss

12,000 sekotāju 24,000 sekotāju
facebook.com/latvijas.pasts twitter.com/latvijas_pasts
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Līga Peiseniece 
Paldies @latvijas_pasts par sirsnību, ko veiciniet Latvijas ģimenēs! 
Man šodien dubultprieks, bērni pacentušies!

Sabīne Petruseviča
Paldies @latvijas_pasts par Māmiņdienas kartiņām. Ome ar lielāko sajūsmu 
zvanīja un teica paldies. Ir jauki, ka dodat iespēju iepriecināt.:)

Nosūti pastkarti 
Māmiņu dienā 

Pavasarī Latvijas Pasts aicina ikvienu Facebook un Twitter lietotāju bez maksas nosūtīt 

oriģinālu Māmiņu dienas apsveikuma pastkarti, izvēloties kādu no Latvijas Pasta 

piedāvātajiem pastkaršu dizainiem.

15 000 pastkaršu 
6 stundās

5 000 pastkaršu 
10 stundās

11154 lietotāju 

3302 lietotāju 

2013 2012

2013

2011

8 500 pastkaršu 
5 stundās

6 500 pastkaršu 
72 stundās

4867
lietotāju 

5 883
lietotāju 

25% dalībnieku izmantoja mobilās ierīces

Nosūti savu Instagram 
foto kā pastkarti

Latvijas Pasts ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas ļauj Twitter lietotājiem nosūtīt savus 
Instagram fotoattēlus kā pastkartes jebkuram adresātam visā Latvijā.

Nosūti savu Instagram ievietoto XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku mirkli kā pastkarti 2013 Nosūti savu Instagram ievietoto Līgo svētku 

mirkli kā pastkarti

pastkaršu
8 dienās700 

pastkaršu
72 stundās1000 
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