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1. Vispārīgie jautājumi 

1. Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta caurskatāmā un pārredzamā publiskas personas 

kapitālsabiedrību un tām piederošo kapitāla daļu pārvaldībā un attīstībā.  

2. Vadlīniju mērķis ir palielināt valsts kapitālsabiedrību darbības caurskatāmību un 

atbildību Latvijas sabiedrības priekšā, pievilcību investoriem un potenciālajiem 

kapitālsabiedrību darījumu partneriem, kā arī – ieviest  starptautiski atzītus labas korporatīvās 

pārvaldības principus, sagatavojot un publiskojot informāciju par valsts kapitālsabiedrībām un 

to darbības rezultātiem. 

 

3. Vadlīnijās ir ietverti jautājumi par informācijas par valsts kapitālsabiedrībām un 

kapitāla daļu turētājiem publiskošanas pienākumu, šīs informācijas formu un saturu.  

 

4. Attiecībā uz atvasināto publisko personu kapitālsabiedrībām un publiski privātajām 

kapitālsabiedrībām vadlīnijām ir ieteikuma raksturs. 

 

5. Vadlīnijas izstrādātas, balstoties uz šādiem tiesību aktiem, attīstības plānošanas 

dokumentiem, kā arī nevalstisko organizāciju un starptautisko institūciju rekomendācijām un 

labās prakses ieteikumiem:  

5.1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums; 

5.2. Komerclikums; 

5.3. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums; 

5.4. Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija (2012); 

5.5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES ( 2013. gada 26. jūnijs ) 

par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem 

un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK 

un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ); 

5.6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/95/ES ( 2014. gada 22. oktobris), 

ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu 

un daudzveidības informācijas atklāšanu (Dokuments attiecas uz EEZ); 

5.7. ANO Globālais līgums; 

5.8. ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi; 

5.9. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadlīnijas valsts uzņēmumu pārvaldībai 

(2010); 

5.10. ESAO vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai (2015).  

 

6. Informācijas publiskošanas vadlīnijas valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu 

turētājiem ir vienas no publiskas personas kapitālsabiedrību un kapitāla daļu efektīvas 

pārvaldības vadlīnijām.  
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II. Informācijas publiskošanas pienākums 

7. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

29.panta otro daļu valsts kapitāla daļu turētājs nodrošina savā mājaslapā internetā aktuālo 

informāciju par kapitālsabiedrībām, kurās tas ir daļu turētājs, un publicē tajā minētajā likuma 

normā norādītās ziņas. 

8. Pienākumu publiskot informāciju par publiskas personas kapitālsabiedrību un 

publiski privāto kapitālsabiedrību nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmā daļa. 

9. Publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību meitas 

sabiedrībām informācijas publiskošanas pienākums izriet no Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta trešās daļas. 

10. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.pants, 

kurš reglamentē tiesiskās sekas, iegūstot izšķirošo ietekmi, paredz, ka: 

10.1. kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka publiskas personas kontrolētā 

kapitālsabiedrībā informāciju par kapitālsabiedrību publisko atbilstoši likuma 58.panta 

pirmajai un otrajai daļai (8.panta otrā daļa); 

10.2. publiskas personas kapitālsabiedrība nodrošina, ka tās meitas sabiedrības 

informāciju par kapitālsabiedrību publisko atbilstoši likuma 58.panta pirmajai un otrajai daļai 

(8.panta trešā daļa). 

11. Atvasinātai publiskai personai informācijas publiskošanas pienākums ir noteikts 

likuma 36.panta pirmajā daļā. 

12. Valsts kapitālsabiedrībās pēc iespējas ir jāizstrādā informācijas par 

kapitālsabiedrību publiskošanas politika, kurā ieteicams ietvert: 

12.1. uzskaitījumu, kura informācija par attiecīgo kapitālsabiedrību ir publiskojama; 

12.3. uzskaitījumu, kura informācija par attiecīgo kapitālsabiedrību nav publiskojama, 

piemēram, informācija, kura satur komercnoslēpumu, sensitīvie personas dati (Fizisko 

personu datu aizsardzības likums); 

12.4. informācijas publiskošanas termiņus; 

12.5. informācijas kvalitātes nodrošināšanas procedūras; 

12.6. publiskojamās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām novērtējuma 

kārtību; 

12.7. publiskotās informācijas pārbaudes un aktualizēšanas kārtību un biežumu;  

12.8. par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrībā atbildīgos; 

12.9. informāciju, kurai mājas lapā norāda ievietotās informācijas aktualizēšanas 

datumu un laiku. 

 

13. Kapitālsabiedrībām, kuras ietilpst kapitālsabiedrību grupā,  var tikt izstrādāta 

vienota informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanas politika. 



4 
 

 

14. Par informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanas pienākuma izpildi 

kapitālsabiedrībā kopumā ir atbildīga tās valde, tomēr konkrētie informācijas publiskošanas 

pienākumi var tikt deleģēti attiecīgām  kapitālsabiedrības struktūrvienībām un amatpersonām. 

 

III. Informācijas publiskošanas vieta 

15. Saskaņā ar likumu gan valsts kapitāla daļu turētājam (29.panta otrā daļa), gan 

publiskas personas kapitālsabiedrībai (58.panta pirmā daļa) informācija par kapitālsabiedrību 

ir jāpublicē mājaslapā internetā. 

16. Ja publiskas personas kapitālsabiedrībai nav mājaslapas internetā, 

kapitālsabiedrība publisko attiecīgo informāciju valsts kapitāla daļu turētāja mājaslapā 

internetā. 

 

IV. Informācijas publiskošanas saturs 

17. Attiecībā uz Valsts kapitāla daļu turētājiem publiskojamās informācijas saturs ir 

dots likuma 29.panta otrajā daļā, bet attiecībā uz kapitālsabiedrībām – likuma 58.pantā. 

18. Valsts kapitāla daļu turētājs publicē savā mājaslapā internetā šādas ziņas par katru 

no kapitālsabiedrībām, kurās tas ir daļu turētājs: 

18.1. kapitālsabiedrības firmu, juridisko adresi, pamatkapitāla lielumu un valsts 

līdzdalības apmēru; 

18.2. valsts līdzdalības atbilstība likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un 

vispārējais stratēģiskais mērķis; 

18.3. kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība likuma 4.panta 

otrās daļas nosacījumiem; 

18.4. valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā; 

18.5. kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats; 

18.6. kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts 

budžetā; 

18.7. ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā; 

18.8. ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi; 

18.9. citas ziņas, kuras valsts kapitāla daļu turētājs uzskata par nepieciešamu publiskot 

vai kuru publiskošana noteikta šajās vadlīnijās. 

19. Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība 

publisko savā mājaslapā internetā, bet, ja tai tādas nav, — kapitāla daļu turētāja mājaslapā 

internetā: 

19.1. kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus; 

19.2. ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem; 

19.3. informāciju, kura publicējama ne retāk kā reizi gadā (šo vadlīniju 23.punkts); 

19.4. kapitālsabiedrības izstrādātos pārskatus; 

19.5. pastāvīgo informāciju (šo vadlīniju 28.punkts). 
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20. Kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus kapitālsabiedrība publicē 

atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kapitālsabiedrības vispārējiem stratēģiskajiem 

mērķiem. 

21. Ziņas par kapitālsabiedrības komercdarbības veidiem norādāmas atbilstoši 

kapitālsabiedrības statūtiem (NACE klasifikators),  

22. Ziņās par kapitālsabiedrības darbības veidiem norāda informāciju par attiecīgās 

kapitālsabiedrības operatīvo darbību, detalizētāk paskaidrojot kapitālsabiedrības 

komercdarbības veidus un norādot konkrētos kapitālsabiedrības sniegtos pakalpojumus un 

ražotās preces. 

 23. Ne retāk kā reizi gadā publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā 

kapitālsabiedrība publisko savā mājaslapā internetā: 

23.1. kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un 

nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, 

peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību 

raksturojošie rezultatīvie rādītāji), 

23.2. veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, 

atskaitījumi, nodokļu maksājumi); 

23.3. informāciju par tieši vai netieši (piemēram, publisko iepirkumu rezultātā) 

saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms); 

23.4. atalgojuma politikas principus; 

23.5. kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas 

(dāvināšanas) kārtību, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma prasības. 

 24. Informācijas, kuru kapitālsabiedrība publisko ne retāk kā reizi gadā, avoti ir: 

24.1. kapitālsabiedrības gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats; 

24.2. kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija; 

24.3. kapitālsabiedrības atalgojuma politika;  

24.4. kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija; 

24.5. ziedošanas (dāvināšanas) kārtība. 

 

25. Kapitālsabiedrība publicē šādus pārskatus: 

25.1. zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem, 

deviņiem un divpadsmit mēnešiem (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām), 

25.2. zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu (piecu mēnešu laikā pēc pārskata 

gada beigām). 

 

26. Kapitālsabiedrības interneta mājas lapā publicējams arī konsolidētais gada 

pārskats, ja kapitālsabiedrība tādu gatavo.  

27. Kapitālsabiedrības interneta mājas lapā publicētajam gada pārskatam un 

konsolidētajam gada pārskatam (ja tāds ir) jāsakrīt ar Uzņēmumu reģistrā publisku pieejamo 

kapitālsabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu. 
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28. Kapitālsabiedrība publicē šādu pastāvīgo informāciju: 

28.1. informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās), 

norādot attiecīgo kapitāldaļu vērtību nominālvērtībā un to īpatsvaru procentos; 

28.2. informāciju par organizatorisko struktūru, piemēram, kapitālsabiedrības 

struktūras organizatorisko shēmu, struktūrvienību skaitu un pakļautību; 

28.3. informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un 

saņēmējiem; 

28.4. informāciju par iepirkumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un citu 

normatīvo aktu prasībām; 

28.5. citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu (šo 

vadlīniju 31.punkts). 

29. Likumā nav dots izsmeļošs publiskojamās informācijas saturs, jo tā 29.panta otrās 

daļas 9.punkts paredz, ka ir tiesīgs publicēt citas ziņas, kuras valsts kapitāla daļu turētājs 

uzskata par nepieciešamu publiskot vai kuru publiskošana noteikta šajās vadlīnijās. 

30. Arī attiecībā uz publiskas personas kapitālsabiedrībām likumā ir paredzēts, ka tās 

ir tiesīgas publiskot citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma 

izpaušanu (58.panta pirmās daļas 3.punkta apakšpunkts e). 

31. Papildus likumā norādītajai informācijai valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts 

kapitālsabiedrība, ievērojot tās komerciālās intereses un tirgus situāciju, var publicēt: 

31.1. kapitālsabiedrības statūtus, tās rekvizītus; 

31.2. informāciju par kapitālsabiedrības valdi un padomi, ja tāda ir izveidota; 

31.3. kapitālsabiedrības valdes un padomes, ja tāda ir izveidota, darbības reglamentus 

vai arī citi dokumentus, kuri reglamentē to darbību; 

31.4. informāciju par kapitālsabiedrības izveidošanas un darbības vēsturi; 

31.5. informāciju par vides jautājumiem, piemēram, kapitālsabiedrības dabas resursu 

izmantošana, enerģijas patēriņš, radīto emisiju lielums, avāriju risks; 

31.6. informāciju par sociāliem jautājumiem, piemēram, kapitālsabiedrības iesaiste 

sociālo problēmu risināšanā, korporatīvā sociālā atbildība; 

31.7. jautājumus, kurus kapitālsabiedrība izvirza publiskajai apspriešanai, piemēram, 

būvniecības projekti; 

31.8. informāciju patērētājiem un patērētāju tiesībām, piemēram, atteikuma tiesību 

izmantošanas kārtība; 

31.9. ar darbiniekiem saistītu informāciju, piemēram, darbinieku skaits un struktūra, 

darbinieku tiesības, darba vide, motivācijas sistēma; 

31.10. informāciju saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu, piemēram, kapitālsabiedrības 

veiktie pasākumi vienlīdzības un diskriminācijas novēršanas jomā; 

31.11. informāciju par pretkorupcijas un kukuļošanas jautājumiem, piemēram, par 

kapitālsabiedrībā pastāvošo ziņošanas kārtību par likumpārkāpumiem, par iespējām tās 

darbiniekiem tieši vērsties pie audita vai kontrolējošajām struktūrvienībām; 

31.12. informācija par biedrībām un nodibinājumiem, kā arī starptautiskajām 

organizācijām, kuru biedrs vai dibinātājs, ir attiecīgā kapitālsabiedrība; 

31.13.  kapitālsabiedrības darbinieka kontaktinformāciju, kurš atbildīgs par 

informācijas publiskošanu kapitālsabiedrības mājaslapā internetā; 

31.14. citu būtisku informāciju. 
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V. Komercnoslēpums 

32. Attiecībā uz informācijas atklātības nodrošināšanu – ja ir objektīvi iemesli, kuru 

dēļ nevar publiskot likuma 29.panta otrajā daļā minēto informāciju, kurai noteikts 

komercnoslēpuma statuss saskaņā ar Komerclikuma 18.pantu, valsts kapitāla daļu turētājs 

publisko attiecīgās kapitālsabiedrības sniegto skaidrojumu. 

33. Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība publisko 

informāciju, kura minēta likuma 58.pantā, tikai tajā gadījumā, ja tā nav saistīta ar 

komercnoslēpuma izpaušanu. 

34. Saskaņā ar likuma 58.panta otro daļu – ja ir objektīvi iemesli, kuru dēļ 

kapitālsabiedrība nevar publiskot šā panta pirmajā daļā minēto informāciju, kurai noteikts 

komercnoslēpuma statuss saskaņā ar Komerclikuma 19.pantu, kapitālsabiedrība mājaslapā 

internetā publisko attiecīgu skaidrojumu. 

35. Atbilstoši Komerclikuma 19.pantam ziņām, kurām valsts kapitālsabiedrība var 

piešķirt komercnoslēpuma statusu, jāatbilst visām šādām pazīmēm: 

35.1. tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to saistītas; 

35.2. tās nav vispārpieejamas trešajām personām; 

35.3. tām ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība; 

35.4. to nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus komersantam; 

35.5. attiecībā uz tām komersants ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus 

komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumus. 

36. Kapitālsabiedrībā jāpastāv noteiktai kārtībai, kādā informācijai tiek noteikts 

komercnoslēpuma statuss. 

37. Informācijas nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus valsts 

kapitālsabiedrībai, piemēram, ja: 

37.1. šīs informācijas izpaušana sabiedrībai var vājināt attiecīgās kapitālsabiedrības 

konkurētspēju; tā var ietvert informāciju par produktiem vai sistēmām, kas, ja tā kļūtu zināma 

konkurentiem, varētu samazināt kapitālsabiedrības ieguldījumu vērtību tajās; 

37.2. attiecīgajai kapitālsabiedrībai pastāv saistības pret klientiem vai citiem darījumu 

partneriem, kas tai uzliek konfidencialitātes pienākumu. 

 

 

 
 

 


