
From: Līga Kiļupe <l.kilupe@riga-airport.com> 

Sent: Wednesday, May 26, 2021 11:43 AM 

To: Parresoru koordinacijas centrs <pkc@pkc.mk.gov.lv> 

Subject: RE: 13.05.2021. Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības 

veicināšanai VKS 

 

Labdien! 

 

Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk – Lidosta) ir saņēmusi Pārresoru 

koordinācijas centra (turpmāk – PKC) 2021.gada 13.maija e-pasta vēstuli ar ierosinājumu līdz 

2021.gada 26.maijam sniegt viedokli par PKC sagatavoto “Informatīvā ziņojuma par inovāciju 

veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” projektu (turpmāk 

arī Informatīvais ziņojums), un vēlas vērst uzmanību uz tālāk norādīto. 

Informatīvā ziņojumā ietverta 3.3.1.sadaļa “Akcionāra/kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules 

iedibināšana”, kurā norādīts, ka valsts kapitālsabiedrības ieguldījumus pētniecībā un attīstībā iespējams 

veicināt, kapitāla daļu turētājam dodot skaidru virzienu par valsts kapitālsabiedrību attīstību, t.sk 

instrumentiem, kurus iespējams izmantot, savukārt viens no šādiem veidiem, kā dot skaidru akcionāra/ 

kapitāla daļu turētāja virzienu ir gaidu vēstule. Informatīvā ziņojumā arī norādīts, kāda informācija 

akcionāram būtu jāietver šādā gaidu vēstulē, vienlaikus uzsverot, ka tā tiktu izstrādāta paralēli valsts 

līdzdalības izvērtējumam un tā būtu pamats arī vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādei. 

Iepazīstoties ar Informatīvo ziņojumu, Lidosta vērš uzmanību, ka tajā nav skaidri un 

nepārprotami  definēts, kāda informācija (kādā apjomā un cik detalizēti)  būtu iekļaujama PKC 

ierosinātajā akcionāra (valsts kapitāla daļu turētāja) gaidu vēstulē, kas, kā noprotams, izstrādājama 

kopā ar nozares ministriju, turklāt, no informatīvajā ziņojumā nav norādīts, kā ierosinātā gaidu vēstule 

veicinātu pētniecības, attīstības un inovācijas mērķu efektīvāku sasniegšanu. 

Informatīvajā ziņojumā, cita starpā, arī norādīts, ka akcionāra gaidu vēstule tiktu izstrādāta paralēli 

valsts līdzdalības izvērtējumam un tā būtu pamats arī vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei. 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Pārvaldības likums) 7.panta pirmajai daļai un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmajai daļai Lidostai netiek veikts 

valsts līdzdalība izvērtējums, savukārt izstrādājot vidēja termiņa darbības stratēģiju tiek ņemts vērā 

Pārvaldības likuma 57.pantā norādītais, kā arī PKC apstiprinātās Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa 

darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas). Tādējādi jau šobrīd minētajā stratēģijā 

atbilstoši Vadlīniju 26.3.5.2.punktam būtu jāiekļauj informācija par “kapitālsabiedrības ieguldījumiem 

jaunu zināšanu iegūšanā, veicot pētījumus kapitālsabiedrības attīstībai, lai uzlabotu produktu vai 

pakalpojumu kvalitāti un darbības efektivitāti, tā palielinot uzņēmuma vērtību un sabiedrībai un 

tautsaimniecībai iegūstamo labumu, kā arī veicinot ieguldīto finanšu līdzekļu efektīvāku izmantošanu, 

kā arī kapitālsabiedrības ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, iesaistoties klāsteros un citās sadarbības 

atbalsta formās inovāciju radīšanai”. 

Līdz ar to, Lidostas ieskatā, pirms ierosinājuma par akcionāra / kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules 

iedibināšanu,  būtu skaidri nosakāms tajā iekļaujamās informācijas apjoms un, vai un kā šāda 

dokumenta ieviešana veicinātu efektīvāku ieguldījumu veikšanu pētniecībā, attīstībā un inovatīvu 

risinājumu radīšanā. 

 

Ar cieņu, 

 

Līga Kiļupe 

Valdes priekšsēdētāja palīgs 
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