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Latvijas Republikas  

Finanšu ministrijas 

Juridiskā departamenta  

direktora vietniecei 

cien. A.Leitānes-Šķēles kundzei 

 

Pārresoru koordinācijas centram 

 

 

Rīgā,  

2021.gada 26.maijā                Nr.2021-01/127 

Uz 17.05.2021.1 

      

    

Par viedokļa sniegšanu inovāciju veicināšanas un  

pētniecības un attīstības VKS ziņojumam 

 

Atbilstoši Finanšu ministrijas 17.05.2021. rezolūcijai un 13.05.2021. Pārresoru 

koordinācijas centra (turpmāk – PKC) aicinājumam sniegt viedokli par tā sagatavoto un līdz 

2021.gada 26.maijam sabiedriskajā apspriešanā nodoto Informatīvā ziņojuma par inovāciju 

veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās projektu 

(turpmāk – Ziņojums), valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Loto” (turpmāk – Latvijas Loto) šis 

Ziņojums ir izskatīts, kapitālsabiedrība par to savas kompetences ietvaros sniedz sekojošu 

viedokli: 

1. Latvijas Loto kopumā atzinīgi novērtē un atbalsta pētniecības un attīstības (turpmāk - P&A) 

mērķu izvirzīšanu un īstenošanu valsts kapitālsabiedrību (turpmāk – VKS) darbībā atbilstoši 

Ziņojuma 5.nodaļas 1.priekšlikumam, vienlaikus vēlamies vērst uzmanību uz to, ka P&A 

mērķu izvirzīšana un īstenošana jau šobrīd ir iespējama, iestrādājot tos VKS vidēja termiņa 

darbības stratēģijā (turpmāk – Stratēģija), kā to paredz PKC izstrādātās “Valsts 

kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas”. 

2. Attiecībā uz Ziņojuma 3.4.1. un 3.4.2. nodaļā aprakstīto Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

(turpmāk – VPIL) 88.panta, Konkurences likuma 14.1 panta interpretācijas problemātiku P&A 

un inovāciju īstenošanas kontekstā, uzskatām, ka to būtu jārisina esošo normatīvo aktu līmenī, 

gadījumā, ja tiktu pieņemts Ministru kabineta lēmums par VKS P&A īstenošanas īpašu 

nostiprināšanu normatīvajos aktos, paredzot VPIL vēl vienu nosacījumu publiskas personas 

līdzdalībai kapitālsabiedrībā. Līdz ar to, Latvijas Loto ieskatā, Ziņojuma 2.priekšlikums būtu 

virzāms Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai par normatīvo aktu grozījumiem un atbilstoši 

tam varētu tikt īstenots 5.nodaļas 4. priekšlikums. Papildus iepriekš minētajam, piekrītam un 

atbalstām nepieciešamību mainīt līdz šim valdošo viedokli, t.sk. no uzraugošo institūciju 

puses, attiecībā uz P&A ieguldījumu veikšanu VKS, it īpaši, ņemot vērā, ka P&A darbības ir 

 
1 17.05.2021. elektroniski uz VAS „Latvijas Loto” e-pasta adresi info@latloto.lv no LR FM elektroniskās e-pasta adreses 
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saistītas ar neskaidrību, riskiem, t.sk. arī attiecībā uz to, vai P&A mērķus vispār ir iespējams 

sasniegt, kā rezultātā var rasties zaudējumi. Lai VKS valdes varētu uzņemties īstenot 

drosmīgus, nozīmīgus P&A projektus, neriskējot ar reputācijas zaudēšanu vai pārmetumiem 

par P&A īstenošanas lietderību, P&A darbību veikšanai VKS ir jābūt nostiprinātai 

normatīvajos aktos. 

3. Latvijas Loto iebilst pret Ziņojuma 5.nodaļas 3.punktā izteikto priekšlikumu: “Lai novērstu 

atšķirīgu skatījumu uz VKS lomu un iesaisti komercdarbībā uzsākt P&A atbalstošas valsts 

īpašumtiesību politikas izstrādi, izvērtējot grozījumus normatīvajos aktos, ja nepieciešams.” 

Latvijas Loto ieskatā nav nepieciešams pārskatīt visu valsts kapitāla pārvaldības sistēmu, lai 

nodrošinātu P&A īstenošanu VKS. VKS īsteno savu darbību atbilstoši noteiktajam normatīvo 

aktu ietvaram un labai pārvaldības praksei, t.sk. atbilstoši PKC izstrādātajām pārvaldības 

īstenošanas vadlīnijām, kas kopumā veido daudzu gadu laikā labi izveidotu VKS pārvaldes 

sistēmu.  

4. Latvijas Loto atbalsta 5.nodaļas 5.priekšlikuma īstenošanu un piekrīt, ka ir nepieciešams 

izstrādāt vienotus P&A veikto ieguldījumu, it īpaši, attiecībā uz kapitālieguldījumiem, 

uzskaites principus VKS, taču sīkāku uzskaites metodiku būtu jāļauj izstrādāt katrā VKS 

atsevišķi, ņemot vērā katras konkrētās VKS darbības specifiku. 

5. Latvijas Loto ieskatā Ziņojuma 5.nodaļas 6.priekšlikumu nebūtu lietderīgi iedibināt tām VKS, 

kurām ar likumu ir noteikts, ka visas kapitāldaļas pieder valstij un akcijas nav atsavināmas un 

privatizējamas, kā tas ir, piemēram, Latvijas Loto gadījumā2, jo akcionāra gaidu vēstules 

struktūrā, atbilstoši Ziņojuma 3.3.1.nodaļā aprakstītajam, četri no pieciem punktiem ir tieši 

saistīti ar valsts kapitāla līdzdalības pārvērtēšanu. Tāpat jāņem vērā, ka VKS Stratēģijas 

izstrādes process jau paredz katra nākamā stratēģijas perioda nefinanšu un finanšu mērķu, t.sk. 

ieguldījumu inovācijās/P&A saskaņošanu valdes, padomes un akcionāra līmeņos. Papildus 

iepriekš minētajam, Ziņojumā nav skaidrots Stratēģijas, kas sagatavota atbilstoši akcionāra 

gaidu vēstulei, īstenošanas atbildības aspekts.  

6. Latvijas Loto neiebilst pret Ziņojuma 5.nodaļas 7.priekšlikuma īstenošanu, vienlaikus vēršam 

uzmanību uz to, ka P&A darbības, to rezultāts ir VKS “know-how” un aizsargājams ar 

komercnoslēpumu, līdz ar to detalizēta informācija par P&A darbībām noteikti nebūs publiski 

atklājama.  

   

Vēstule iesniegta elektroniski, nosūtot uz sekojošām e-pasta adresēm: pasts@fm.gov.lv, 

agija.leitane-skele@fm.gov.lv un pkc@pkc.mk.gov.lv. 

 

 

Ar cieņu,  

VAS “Latvijas Loto” valdes vārdā, 

Valdes priekšsēdētāja       (paraksts*)    M.Kubli 

 

 
*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

D.Zagorska, 67213813 

daiga.zagorska@latloto.lv 

 
2 Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likums” nosaka, ka: “Latvijas Republikā valsts mēroga izložu 

organizēšanas monopols pieder valstij.” (61.panta pirmā daļa) un “Valsts mēroga izlozes organizē valsts 

kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, — 

valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto". 
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