
Kā valsts akciju sabiedrībai 

īsā laikā apgūt netipiskas 

funkcijas un nodrošināt 

pilnīgi jaunu pakalpojumu 

visā valsts teritorijā

2014.gada jūnijs



Latvijas Pasta ikdienas 

funkcija – pasta pakalpojumu 

nodrošināšana visā valsts 

teritorijā. Nevienam 

uzņēmumam, iestādei vai 

organizācijai nav tik plaša 

loģistikas un pasta 

pakalpojumu sniegšanas 

tīkla kā Latvijas Pastam



Latvijas Pasts: vairāk nekā 

620 pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietu, apverot 

pilnīgi visu Latvijas teritoriju. 

Lielisks palīgs valstij latu 

maiņas procesā pret eiro 

vietās, kur nav banku 

filiāļu vai bankomātu



Euro ieviešanas kārtības 

likums – Latvijas Pasts

no 2014.gada 1.janvāra 

līdz 31.martam nodrošina 

latu maiņu pret eiro 302 

no 620 pasta 

pakalpojumu sniegšanas 

vietām lauku reģionos



Tas nozīmē – īsā laikā 

apgūt un augstā līmenī 

sniegt klientiem pasta 

uzņēmumam netipiskus

pakalpojumus: mainīt 

naudu, kā to dara 

bankas



Izaicinājumi: netipiskas 

funkcijas, augstāks 

drošības līmenis, izmaiņas 

ikdienas loģistikā, 

darbinieku apmācība



Taktika – eiro ieviešanas 

darba grupa ar visu līmeņu 

vadošo darbinieku līdzdalību: 

• Iekšējais eiro ieviešanas 

plāns;

• Eiro ieviešanas projekta 

risku analīze jeb risku 

matrica;

• Gada noslēguma aktivitāšu 

plāns;



• Loģistikas plāns;

• Darbības nepārtrauktības 

plāns;

• Darbinieku apmācības 

plāns/programma;

• Eiro ieviešanas 

rokasgrāmata darbiniekiem.



Komunikācija:

•Eiropasts.lv izveide;

•Svarīgākais par eiro –

buklets visās Latvijas Pasta

nodaļās;



• Reklāmas materiāli visos 

reģionālajos medijos;

• Informatīvo pastkaršu 

sūtīšanas kampaņa 

sociālajos tīklos;

• Aktīva komunikācija 

masu medijos, 

sociālajos tīklos.



Drošības pasākumi un 

modernizācija:

•Augstas drošības seifi;

•Papildu signalizācija;

•Eiro valūtas detektori;

•Eiro monētu/banknošu 

skaitāmās mašīnas 

galvenajās kasēs;



• Drošības 

iekārtas/aprīkojums/iepakoju

ms/GPS eiro valūtas 

pārvadāšanai;

• Pasta nodaļu kases sistēmas 

modernizācija;

• Inkasācijas, apsardzes 

sistēmas nodrošinājums 

sadarbībā ar finanšu 

institūcijām, Valsts policiju un 

apsardzes kompānijām.



Starta gatavība jau pirms 

eiro ieviešanas: eiro 

monētu sākumkomplektu 

tirdzniecība 302 pasta 

nodaļās – veiksmīga. 

Pārdoti 110 000 

komplektu



2014.gada 1.janvāris-

31.marts: 302 Latvijas 

Pasta nodaļās 130 000 

maiņas darījumu, pret eiro 

samainīti 25 miljoni latu



Iekšējie ieguvumi:

•Optimizēta darbība;

•Modernizēti procesi;

•Uzlabota sadarbība starp 

struktūrvienībām;

•Apmācīts personāls.



Secinājumi:

•Latvijas Pasts īsā laikā 

apgūst un kvalitatīvi 

nodrošina netipiskus 

pakalpojumus;

•Darbinieki iegūst jaunu 

kompetenci un veiksmīgi 

konsultē reģionu iedzīvotājus;

•Klientu uzticība pieaug –

reputācijas līmenis aug.



Jautājumi?

Paldies par uzmanību!


