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Par Latvijas Pasta nodaļām Saldus novadā  

  

Saldus rajona attīstības biedrības viens no mērķiem ir veicināt un atbalstīt sabiedrības 

iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot 

sabiedrību meklēt jaunus risinājumus. Lai īstenotu šo biedrības mērķi, tiekamies ar Saldus novada 

pilsētu un lauku pagasta iedzīvotājiem. Tikšanās reizē Saldus novada Vadakstes pagastā 2021. 

gada 25. septembrī pulcinājām 2 pilsētu un 19 pagastu aktīvos ļaudis (kopā 40 cilvēki, ar 

pārstāvniecību no katras Saldus novada pilsētas un pagasta), aicinot stādīt kokus un izteikt savu 

redzējumu par esošo situāciju un nākotni laukos, Saldus novadā. 

Kliedzošākais un sasāpējušākais jautājums - pasta nodaļu slēgšana Vadakstes, Nīgrandes, 

Lutriņu un Zirņu pagastos kā arī vietējo iedzīvotāju stāsti par jau aizslēgtajām  pasta 

nodaļām  Jaunaucē, Rubā, Blīdenē, Remtē, par saīsinātajiem darba laikiem Brocēnos. 

Iepazīstoties ar Latvijas Pasta mājas lapā publicēto misiju, vīziju un vērtībām, secinām, 

ka pateikta ir puspatiesība: “Mēs īstenojam savu misiju ar atbildību pret klientiem, sabiedrību, 

valsti, apkārtējo vidi un saviem darbiniekiem.” “Mūsu pakalpojumi ir klientiem pieejami, ērti un 

izdevīgi.” “..esam ieinteresēti klienta vajadzību izzināšanā un apmierināšanā, stiprinot savstarpējo 

sadarbību.” 

Šodien, 1. oktobrī, kad rakstām vēstuli, ir Starptautiskā Senioru diena. Nav noslēpums, ka 

Latvijas Pasta klienti klātienē lielāko tiesu ir lauku pagastu seniori, kuriem nereti vietējais pasts 

un veikals ir vienīgā socializācijas vieta, un mainīt šos ieradumus senioriem, kuri vairāk kā 70 un 

80 gadus ieraduši kārtot darījumus pastā, saņemt pensiju, kārtot maksājumus, uzzināt, kas jauns 

pagastā, iepirkties,  mūsuprāt, ir cietsirdīgi, nepareizi, amorāli, neskatoties uz Latvijas Pasta 

veiktajām ekonomiskajām aplēsēm.  Vēlamies uzsvērt patiesi laipno vietējo pasta darbinieku un 

pastnieku darbu un atsaucību, Saldus novada pašvaldības darbinieku atsaucību. Bet aicinām 

parēķināt līdzi Latvijas Pasta  pakalpojumu ērtumam un izdevīgumam vienam reālam 

Jūsu  klientam, piemēram, no Vadakstes pagasta: klienta pensija 310,00 EUR -  Latvijas Pasta 

piegādes pakalpojums ar pastnieka palīdzību  - 2,39 EUR, maksājums par ūdeni 2,00 EUR - viena 

pakalpojuma cena Latvijas Pastā - 0,95 EUR, maksājums par atkritumiem 4,96 EUR - 

pakalpojuma cena - 0,95 EUR,  samaksa par elektrību 30,00 EUR  - pakalpojuma cena - 0,60 

EUR, telefona rēķins - 6,50 EUR - pakalpojuma cena - 0,60 EUR,  izņemt skaidru naudu 10,00 

EUR - pakalpojums 4,00 EUR. Un pierēķināsim pakalpojuma cenu, ja Jūsu klients neizmanto 

pasta nodaļu, bet visus maksājumus uztic veikt pastniekam. Un šo Jūsu klientu nav iespējams 

pārliecināt, ka pensiju var saņemt ar bankas kartes starpniecību un maksājumus veikt 

internetbankā. Un Jūsu klients nav pašvaldības Sociālā dienesta klients,  viņš visu mūžu ir bijis 

godprātīgs valsts nodokļu maksātājs. Viņu visos iespējamos veidos atbalsta ģimene un kaimiņi. 

Viņš ir rīcībspējīgs, tikai vēlas pats savu mūža nogali sagaidīt cienīgi. Latvijas Pasta darbinieks 

Vadakstes pagastā, Nīgrandes, Lutriņu un Zirņu pagastā, nu jau bijušie Jūsu darbinieki citos 
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pagastos un Jūsu klients Vadakstes pagastā ir viens no mums. Viņi palīdz Latvijas Pastam veidot 

“uz biznesa pamatiem balstītu uzņēmumu, kas efektīvi konkurē pasta pakalpojumu tirgū ar stabilu 

reputāciju, augstiem klientu apkalpošanas standartiem un motivētiem darbiniekiem.” 

Protams, digitalizācija, attālināti norēķini un pakalpojumi ir un būs mūsu ikdiena, bet ne 

šobrīd Latvijas laukos, kad senioram ‘“Ķīnas ābece” ir mobilais telefons ar podziņām. Vadakstes 

pagasta iedzīvotāji ir izrādījuši iniciatīvu vākt iedzīvotāju parakstus, lai pasta nodaļu neslēgtu. 

Mūsuprāt, Satiksmes ministrija ar Latvijas Pasta palīdzību,  iespējams, ka ietaupīs pat finanšu 

līdzekļus, bet Labklājības ministrija savukārt samaksās par ietaupījumu. 

Aicinām un lūdzam cienīt ikvienu savu klientu, pat tad ja viņš atrodas 100 kilometru un 

tālāk no Rīgas un būt atbildīgiem un ieinteresētiem atrodot piemērotāko un cilvēciskāko 

risinājumu pasta pakalpojumu nodrošināšanai Saldus novadā. 

Lūdzam vēlreiz veikt apēķinus un pārskatīt nodomu par pasta nodaļu slēgšanu, apsvērt 

ekonomisko un sociālo pamatojumu pasta nodaļu slēgšanai Saldus novadā, kā arī atbildēt uz mūs 

interesējošiem jautājumiem: 

1. Kā esat ieinteresēti un kā veicat savu klientu vajadzību izzināšanu Saldus novadā? 

2. Kāda ir Latvijas pasta atbildība pret Saldus novada Latvijas Pasta klientiem? 

3. Cik izdevīgi un pieejami, un ērti ir Latvijas Pasta pakalpojumi Saldus novada iedzīvotājiem 

pagastos? 

  

Ar cieņu   

Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore  
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