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Sabiedrības nosaukums

VAS „Latvijas Pasts”

Sabiedrības juridiskais
statuss

Valsts akciju sabiedrība

Reģistrācijas Nr., vieta un
datums

Juridiskā/Pasta adrese

40003052790
Rīga, 1992. gada 9. janvāris
2004. gada 1. novembrī pārreģistrēta Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā
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
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 01.08.2016.12.02.2017.),
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000

Pārskata periods
Ziņas par meitas
sabiedrībām

Revidenti

01.01.2016.-31.12.2016.
SIA „Mailmaster”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003266519
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”,
Mārupes novads, LV-1044,
Līdzdalības daļa kapitālā 100%
SIA KPMG Baltics
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Darbības veids
VAS „Latvijas Pasts” pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu sniegšana,
eksprespasta pakalpojumi, finanšu starpniecība, mazumtirdzniecība, abonēto preses
izdevumu piegādes pakalpojumi un ar to atbalstu saistītās darbības.
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
Atbilstoši VAS “Latvijas Pasts” 2016.gada divpadsmit mēnešu operatīvajiem darbības
rezultātiem ir sasniegta peļņa 3,2 milj. EUR (ietverot aprēķināto kompensāciju
zaudējumu segšanai, ko radīja abonēto preses izdevumu piegāde 2016.gadā).
2016.gada divpadsmit mēnešu koriģētā budžeta un VAS “Latvijas Pasts” vidēja
termiņa darbības stratēģijas 2016.-2019.gadam, neto apgrozījuma plāns (neieskaitot
kompensāciju zaudējumu segšanai par abonēto preses izdevumu piegādi) ir izpildīts
par 98,8% sasniedzot 57,8 milj. EUR, bet pārdotās produkcijas ražošanas,
pārdošanas un administrācijas izmaksas ir bijušas 59.5 miljonu apmērā, kas nozīmē,
ka 2016.gada laikā ir panākta 1,6% ekonomija pret plānoto.
2016.gada divpadsmit mēnešos neto apgrozījums (neieskaitot kompensāciju
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses izdevumu piegāde), salīdzinot ar
2015.gada 12 mēnešiem (kad neto apgrozījums neieskaitot kompensāciju
zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses izdevumu piegāde bija EUR 56 milj.),
ir palielinājies par 3,3% jeb EUR 1,8 milj., bet kopējie ieņēmumi ir par 1,3% jeb EUR
806 tūkst. lielāki.
Lielākais ieņēmumu palielinājums, salīdzinājumā ar 2015.gadu, ir universālajam
pasta
pakalpojumam,
mazumtirdzniecības
pakalpojumam,
eksprespasta
pakalpojumiem, consignment sūtījumiem un kravu pārvadājumiem. Salīdzinot ar
2015.gada attiecīgo periodu, vērojams ieņēmumu samazinājums šādās pozīcijās –
maksājumu un starpniecības pakalpojumi, pensiju un pabalstu piegāde, preses
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pakalpojumi, sūtījumi ar īpašo tarifu, filatēlijas pakalpojumi, kā arī ir samazinājušies
pārējie ieņēmumi.
VAS “Latvijas Pasts” 2016.gada divpadsmit mēnešos ir strādājis pie šādu nozīmīgu
projektu ieviešanas:
- Svītru kodu ieviešana preču un preses mazumtirdzniecībai;
- Būtiskas izmaiņas pasta pakalpojumu sniegšanas vietu lietojumprogrammā
Ezis un Pasta norēķinu sistēmā, ieviešot uzlabotu saņemto maksājumu
apstrādes procesu, kā rezultātā informācija par apmaksātajiem rēķiniem
sadarbības partnerim vēlamajā formātā un rēķinu apmaksas izpilde tiek
nodrošināta nākamās darba dienas laikā un PNS klientu maksājumi līdz pat 4
stundu laikā no darījuma apmaksas brīža;
- Jauns risinājums internetveikalu sūtījumu piesaistē (www.220.lv, www.1a.lv
u.c.) un sūtījumu izsniegšanas procesa uzlabošanā Statoil DUS, kas ietver arī
klienta paraksta aizstāšanu ar autorizācijas koda ievadi sūtījumu izsniegšanas
brīdī (risinājumu paredzēts ieviest 2017.gada 1.ceturksnī);
- Būtiskas izmaiņas Pasta norēķinu sistēmā, kā rezultātā automatizēta
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde;
- Darbinieku algas lapu digitalizācija;
- Pamatlīdzekļu un krājumu pasūtīšanas sistēmas izveide, nodrošinot vienotu
risinājumu visās VAS “Latvijas Pasts” struktūrvienībās;
- Vienota Reklāmas uzskaites risinājuma ieviešana, nodrošinot visu pasta
pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas laukumu uzskaiti;
- Visu datorizēto darba vietu atjaunošana uz Windows 10 operētājsistēmu,
nodrošinot datorlietotājiem vienotu operētājsistēmu;
- Uzstādītas 45 jaunas kases sistēmas, kas nodrošina ātrāku pasta operatora
funkciju veikšanu;
- Noslēgti sadarbības līgumi ar lieliem klientiem par pasta pakalpojumu
nodrošināšanu;
- 2016.gadā tika sagatavota un apstiprināta 30 nekustamo īpašumu
atsavināšanas dokumentācija. Izsoles notika 2017.gada janvārī un izsolē tika
atsavināti 13 nekustamie īpašumi.
Uzņēmums ir iesācis un turpina darbu pie vairāku esošo pakalpojumu uzlabošanas:
- 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 un
daļā Jelgavas tiek nodrošināta darbdienās līdz plkst.8 rītā, bet lielākajās
reģionu pilsētās – līdz plkst.15. Stājoties spēkā jaunajiem piegādes termiņiem,
lielākajās reģionu pilsētās piegādes laiks tika uzlabots par vienu līdz piecām
stundām. No 2017.gada 1.janvāra Garkalnē, Ķekavā un Ropažos laikraksti
tiks piegādāti jau līdz plkst.10; Baldonē, Salaspilī un Saulkrastos – līdz
plkst.11; Aucē, Dobelē, Iecavā, Inčukalnā, Lojā – līdz plkst.12; Aizkrauklē,
Balvos, Bauskā, Grobiņā, Inciemā, Liepājā, Limbažos, Mālpilī, Olainē,
Raganā, Saldū – līdz plkst.13; Ādažos, Carnikavā, Daugavpilī, Gulbenē,
Jelgavā, Jēkabpilī, Kandavā, Krāslavā, Kuldīgā, Lielvārdē, Ludzā, Madonā,
Mārupes novadā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Siguldā, Skrundā, Talsos, Tukumā,
Ulbrokā, Valkā, Valmierā, Ventspilī, Zilupē – līdz plkst.14. Preses piegādēs
laiku uzlabošana tiek turpināta arī 2017.gadā;
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-

Pakalpojuma “Pastnieks birojā” sūtījumu savākšanas laika intervālu un tarifu
pārskatīšana;
Pārskatījis gan pakalpojumu skaitu, gan arī tarifu apmērus maksājumu
pakalpojumiem;
VAS “Latvijas Pasts” ir uzsācis darbu pie universālā pasta pakalpojumu tarifu
modeļa pārrēķina, kā arī pie pakalpojumu struktūras aktualizēšanas atbilstoši
tirgus prasībām un klientu ērtībām.

2016.gadā ir mainījusies VAS “Latvijas Pasts” valde – pēc iepriekšējās VAS “Latvijas
Pasts” valdes atkāpšanās 2016.gada 22.aprīlī, tika apstiprināta pagaidu valde, lai
nodrošinātu uzņēmuma vadības pēctecību un nepārtrauktību. Savukārt 2016.gada
1.augustā tika iecelta pastāvīga VAS “Latvijas Pasts” valde.
Papildus 2016.gada 18.maijā uzsāka darbu VAS “Latvijas Pasts” padome.
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas
varētu būtiski ietekmēt pārskata perioda novērtējumu.
Iesniegumu par valdes locekļa amata atstāšanu ar 2017.gada 13.februāri VAS
“Latvijas Pasts” padomei iesniedzis VAS “Latvijas Pasts” valdes loceklis Dairis
Kārkliņš. VAS “Latvijas Pasts” valde turpina darbu trīs valdes locekļu sastāvā.
Turpmākā sabiedrības attīstība
VAS “Latvijas Pasts” turpinās darbu pie pakalpojumu struktūras pārskatīšanas un
pakalpojumu tarifu aprēķina. Lai VAS “Latvijas Pasts” pilnīgi liberalizētā tirgū būtu
konkurētspējīgs pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem visā Latvijas Republikas
teritorijā, tiek strādāts pie uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanas ieviešot
risinājumus efektīvākai resursu pārvaldībai (motivācijas sistēmu izstrāde
darbiniekiem, kas orientēta uz rezultativitātes rādītāju sasniegšanu; resursu apjoma
atbilstības nodrošināšana atbilstoši darba un sūtījumu apjomam un tā izmaiņām;
alternatīvu risinājumu ieviešana efektīvākai piegādes un klientu apkalpošanas tīkla
nodrošināšanai).
Pētniecības darbi un attīstības pasākumi
VAS “Latvijas Pasts” turpina darbus pie pārejas uz vienotu grāmatvedības uzskaites
sistēmu MS Dynamics AX 4.0., veicot investīcijas kases sistēmu lietojumprogrammas
izveidē un uzlabošanā, kā arī VAS “Latvijas Pasts” sniegto e-pakalpojumu attīstībā
(manspasts.lv). Tiek veiktas arī investīcijas datortehnikas atjaunošanai, PNS
sistēmas modernizācijā, eCIP projekta ieviešanā, iekārtu iegādei šķirošanas cehā
u.tml.
Ir uzsāktas iepirkumu procedūras mikroautobusu iegādei un kases sistēmu iegādei,
ko plānots iegādāties 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 – sniedzot
pasta pakalpojumus ar pēcapmaksu, tiek veikta iepriekšēja klientu izvērtēšana, kā arī
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preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana ar pēcapmaksu tiek akceptēta, ievērojot
noteiktus ierobežojumus.
Sabiedrībā tiek uzlabota kredītpolitika, kas paredz veikt regulāras debitoru kontroles
procedūras, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu un risināšanu.
VAS “Latvijas Pasts” lielākā daļa starptautisko norēķinu ar starptautiskajām pasta
administrācijām notiek SDR, kas valūtas kursa svārstību rezultātā pa mēnešiem var
radīt gan ieņēmumus, gan zaudējumus no valūtas kursa svārstībām un to ietekmēt
nav iespējams, bet pēdējo divu gadu rezultāts liecina, ka gadā kopumā rezultāts no
valūtas kursa svārstībām ir bijis pozitīvs.
Pamatojoties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu risks tiek vērtēts kā
nebūtisks.
VAS “Latvijas Pasts” vadība savlaicīgi risina sarunas ar kredītiestādēm, lai
nodrošinātu pieejamus naudas līdzekļus uzņemto saistību kārtošanai.
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