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Par Latvijas Pasta nodaļām Saldus novadā  
 

Atsaucoties uz Jūsu š.g. 1.oktobra  vēstuli Nr.1-6/2021/1 “Par Latvijas Pasta nodaļām 
Saldus novadā”. vēlamies apliecināt, ka VAS “Latvijas Pasts” rūp mūsu klienti un mēs arvien 
cenšamies meklēt veidu, kā piedāvāt visplašāko pakalpojumu klāstu pat vistālākajā Latvijas 
vietā. Tā kā vēstulē iekļauti arī patiesībai neatbilstoši apgalvojumi, ceram, ka mūsu sniegtā 
informācija palīdzēs situācijas korektā izpratnē un kopēju risinājumu rašanā. 
 

Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību faktam, ka jau vairākus gadus pasta nozarē 
vērojama lejupejoša tendence tradicionālo pasta pakalpojumu izmantošanā, īpaši ārpus Rīgas 
un citām Latvijas lielākajām pilsētām. Šāda situācija skaidrojuma lielākoties ar to, ka Latvijā 
izveidojusies nevienmērīga teritoriju apdzīvotības struktūra ar ļoti augstu urbanizācijas pakāpi 
un īpaši izteiktu vienu attīstības centru – Rīgu. Nevienmērīga teritoriju apdzīvotība, zems 
kopējais iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju izkliedētība tieši ietekmē pasta sūtījumu piegādes 
izmaksas, kas teritorijām ar zemu urbanizācijas pakāpi ir ievērojami augstākas nekā augsti 
apdzīvotās urbanizētajās teritorijās. Jāņem vērā, ka VAS “Latvijas Pasts” ir pasta nozares 
komersants, kas darbojas pilnībā atvērtā pasta tirgū un pats pilnībā atbild par savas 
saimnieciskās darbības nodrošināšanu bez jebkādām subsīdijām vai cita veida atbalsta. 
Latvijas pasta tirgū valda izteikti asa konkurences situācija, kurā privātie pasta komersanti bez 
noteiktām universālā pasta pakalpojuma sniegšanas saistībām sniedz pakalpojumus 
galvenokārt ekonomiski izdevīgākajās teritorijās (Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās), kur 
izmaksas ir ievērojami zemākas salīdzinājumā ar vidējām izmaksām valstī, un vairākumu no 
šo pasta komersantu klientiem veido maksātspējīgākā auditorija – juridiskās personas, pamatā 
uzņēmumi.  

 
Tā kā daudzas pilna spektra tradicionālās pasta nodaļas, kuru tīkls veidojies pavisam 

citos ekonomiskajos un tehnoloģiskajos apstākļos, mūsdienu realitātē nes zaudējumus, VAS 
“Latvijas Pasts” kā ikvienam uzņēmumam un jo īpaši valsts uzņēmumam jāizvērtē iespējas 
celt šo nodaļu rentabilitāti, vienlaikus pārskatot to uzturēšanas izmaksas. Šis process jau 
aptuveni desmit gadu notiek visā Latvijā, tostarp arī Saldus novadā. Daudzas pilna spektra 
modeļa pasta nodaļas tiek pārveidotas par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām, kuru 
darbalaiks pielāgots attiecīgās teritorijas reālajam pasta pakalpojumu pieprasījumam, kas tiek 
monitorēts un analizēts ilgākā laika periodā, vai arī pasta pakalpojumu sniegšana tiek 
nodrošināta klienta dzīvesvietā pēc pieprasījuma. Tādējādi VAS “Latvijas Pasts” nodrošina 
pasta pakalpojumu sniegšanu, vienlaikus novēršot zaudējumus, ko rada pilnvērtīga pasta 
pakalpojumu pieprasījuma trūkums.  

 
Tātad pasta pakalpojumu sniegšanas modelis tiek transformēts, vienlaikus pilnībā 

turpinot nodrošināt visu universālā pasta pakalpojuma klāstu. Kā liecina mūsu pieredze, 
mainīta modeļa pasta pakalpojumu sniegšanas iedzīvotāji pilnībā saņem visus pasta 
pakalpojumus noteiktajā darbalaikā. Savukārt ārpus darbalaika pasta pakalpojumi 
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iedzīvotājiem  reģionos ir pieejami tieši dzīvesvietā, ja klients nepieciešamo pakalpojumu ir 
pieteicis pa tālruni, sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru. Pasta darbinieks klienta 
dzīvesvietā nodrošina visus pasta pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā, turklāt tieši šāds pakalpojumu sniegšanas risinājums ir īpaši ērts un draudzīgs senioriem, 
kam ir grūtības nokļūt līdz pasta pakalpojumu sniegšanas vietai ārpus savas dzīvesvietas un 
kam tas īpaši aktuāli ir arī Covid-19 kontekstā, jo ļauj pakalpojumus saņemt maksimāli drošā 
veidā.  

 
Attiecīgs pasta pakalpojumu sniegšanas modelis tiek plānots arī Vadakstes, 

Nīgrandes, Lutriņu un Zirņu pagastā. Tādējādi šo pagastu iedzīvotājiem arī turpmāk būs 
pieejami visi pakalpojumi, ko līdz šim sniedza pasta nodaļa, tajā skaitā sūtījumu saņemšana 
un nosūtīšana, preses izdevumu abonēšana, iemaksas un izmaksas “Pasta norēķinu sistēmā”, 
rēķinu apmaksa, komercpreču iegāde u.tml. Vēlamies īpaši uzsvērt, ka Latvijas Pasta 
pamatpakalpojuma – universālā pasta pakalpojuma sniegšana – vēstuļu korespondences 
(vēstules, bandroles, sīkpakas) un pasta paku piegāde un nodošana nosūtīšanai – arī klienta 
dzīvesvietā ir bez papildu komisijas maksas un ir tieši tāda pati kā šo pakalpojumu saņemšanai 
pasta nodaļā. 

 
Jaunais pasta pakalpojumu sniegšanas modelis nemaina iespēju saņemt pasta 

pakalpojumus – mainās tikai pakalpojumu sniegšanas forma, ko, iespējams, mūsdienu strauji 
augošo digitālo tehnoloģiju apstākļos grūti pieņemt klientiem, kas gadu desmitiem apmeklējuši 
pavisam citos ekonomiskajos apstākļos darbojošos nodaļu. No savas puses esam gatavi 
turpmākam dialogam, lai nodrošinātu mūsu piedāvāto pakalpojumu atbilstību mūsu klientu 
vajadzībām, vienlaikus rēķinoties ar nepieciešamību sniegt pakalpojumus atbilstoši 
pieprasījumam. 
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