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Ievads

Ikgadējo publisko gada pārskatu (turpmāk – gada pārskats)
saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 22. panta otrās daļas 5. punktu ir sagatavojis Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk – PKC). Sākot
ar 2015. gada 1. jūniju, PKC nodrošina valsts kapitālsabiedrību
un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību.
Kā informācijas avots šajā gada pārskatā ir izmantoti dati, kuri
ir saņemti no valsts kapitāla daļu turētājiem, valsts reģistriem,
valsts statistikas un valsts kapitālsabiedrību gada pārskatiem.
Sagatavotais gada pārskats skaidri parāda, ka valsts kapitālsabiedrībām ir liela nozīme un ietekme valsts ekonomikā un tās ir
vienas no lielākajām darba devējām valstī. Valsts kapitālsabiedrību īpašnieki ir nodokļu maksātāji, tādēļ valstij ir atbildība par
to aktīvu un profesionālu pārvaldību, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku finansiālo atdevi un stratēģisko mērķu izpildi. Valsts
kapitālsabiedrību pastāvēšanas jēga ir to sniegtais sabiedriskais
labums un dalība valsts ekonomiskajā izaugsmē. Valsts mērķis
ir tai piederošo aktīvu vērtības palielināšana un to ienesīgums
nākotnē. Šo mērķi var panākt, izmantojot dažādus līdzekļus, tai
skaitā būtiski uzlabojot korporatīvo pārvaldību operatīvo vadību,
darbības efektivitāti, optimizējot kapitāla struktūru un nodalot
nebūtiskus aktīvus. Daudzi ārvalstu piemēri pierāda, ka valsts kapitālsabiedrības var darboties efektīvi, dot labumu saviem klientiem un veiksmīgi konkurēt tirgū, bet to darbības rezultāti var pat
pārsniegt privāto kapitālsabiedrību darbības rezultātus. Modernas un efektīvi funkcionējošas valsts kapitālsabiedrības var dot
būtisku ieguldījumu valsts budžetā.
Kā vienu no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem var minēt ikgadējo publisko gada pārskatu
sagatavošanu. 2015. gadā gada pārskats par valstij piederošajām
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām tiek gatavots pirmo reizi
kopš 2010.gada, kad tika izstrādāts pirmais šāds pārskats, un tas
ataino esošo situāciju saistībā ar valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām, kā arī valsts kapitālsabiedrību
darbības rezultātiem.
Gada pārskats sastāv no kopsavilkuma par valsts kapitāla izmantošanas finanšu rādītājiem 2013. un 2014. gadā, kā arī sada-

ļām par valsts kapitālsabiedrību ieguldījumu enerģētikas, meža un
lauksaimniecības, transporta, sakaru, nekustamo īpašumu, veselības aprūpes, kultūras, izglītības un sporta, kā arī citās nozarēs. Šajā
pārskatā tiek sniegta informācija arī par kapitālsabiedrību lomu
nozares politikas mērķu īstenošanā, kapitālsabiedrību 2014. gadā
veiktajiem būtiskākajiem ieguldījumiem pamatlīdzekļos un lielākajiem īstenotajiem projektiem, kā arī informācija par īstenošanas procesā esošajiem un plānotajiem projektiem, to mērķiem
un sagaidāmo ietekmi uz attiecīgās kapitālsabiedrības turpmāko
attīstību. Pārskatā sniegts novērtējums par valsts kapitālsabiedrību
2014. gadā sasniegto nefinanšu mērķiem, kā arī pārskata noslēguma daļā ietverti priekšlikumi un secinājumi par turpmāko rīcību
valsts kapitālsabiedrību jomā.
Kopumā šajā gada pārskatā ir apkopota informācija par 198
kapitālsabiedrībām. Pārskatā ir ietverta informācija par valsts
kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās
akcijas pieder valstij, valsts publiski privātām kapitālsabiedrībām,
atkarīgajām kapitālsabiedrībām, meitas sabiedrībām, kā arī par
valsts izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valstij un citai personai
(turpmāk – kapitālsabiedrības).
2014. gadā kapitālsabiedrības ir sniegušas nozīmīgu ieguldījumu augošajā Latvijas ekonomikā. Šo kapitālsabiedrību
apgrozījums bija 3 563,6 milj. euro, un to tīrā peļņa sasniedza
17,1 milj. euro. 2014. gadā peļņas kopējo rezultatīvo rādītāju pasliktināja nekustamo īpasuma nozares un pārējo kapitālsabiedrību rādītāji. Kopējā aktīvu vērtība turpināja vienmērīgi augt,
un 2014. gadā tā sasniedza 11 084,5 milj. euro. Kopējās valsts
budžetā iemaksātās valsts kapitālsabiedrību dividendes par iepriekšējo pārskata gadu bija 109,5 milj. euro apmērā. Kopējais
nodarbināto skaits valsts kapitālsabiedrībās bija 53 763 cilvēki.
Gada pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošām kapitāla daļām ir viens no pirmajiem soļiem, kuru PKC
īsteno, lai izveidotu pārredzamu ainu attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, kas rezultātā dos labumu nodokļu maksātājiem - veicinot valsts ieguldītā kapitāla lielāku atdevi ilgtermiņā
un reizē izmaksājot lielākas dividendes.

Pārskats par valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām

Finanšu kopsavilkums par valsts kapitāla
izmantošanas finanšu rādītājiem

2013

2014

3 680,9

3 563,6

Peļņa / zaudējumi; milj. EUR

81,9

17,1

EBITDA; milj. EUR

552,3

515,0

EBIT; milj. EUR

116,2

70,9

Kopējie aktīvi; milj. EUR

10 325,4

11 084,5

Pamatkapitāls; milj. EUR

3 586,8

3 900,0

Pašu kapitāls; milj. EUR

3 743,4

3 810,8

Apgrozījums, milj. EUR

Koeficienti
Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

2,2 %

0,5 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

15,0 %

14,5%

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,8 %

0,2%

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

2,2 %

0,4 %

Kopējais likviditātes rādītājs

4,4

6,1

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

3,5

3,8

53 587

53 763

13,2

13,7

616,7

665,8

145,0

109,5

364,0

553,6

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz vienu
nodarbināto, tūkst. EUR
Ieguldījumi pamatlīdzekļos; milj. EUR
Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas ; milj. EUR
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums ; milj. EUR

11 084,5

10 325,4
Apgrozījums;
milj. EUR
2013 g.

11 000

3 810,8

3 743,4

515,0

552,3
81,9

Galvenie finanšu rādītāji
Kopējie rādītāji

13 750

8 250
3680,9

1.tabula.Valsts ieguldīto kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
raksturojošie finanšu rādītāji

1.attēls. Kapitālsabiedrību darbību raksturojošie galvenie finanšu rādītāji

Peļņa,
milj. EUR

EBITDA;
milj. EUR

5 500
2 750

17,1

Valsts Latvijā ir nozīmīgs aktīvu īpašnieks. Analizētās kapitālsabiedrības darbojas daudzās jomās. Šajā gada pārskatā kapitālsabiedrības sagrupētas deviņās nozarēs: enerģētika, mežsaimniecība, transports, sakari, nekustamie īpašumi, veselības aprūpe,
kultūra, izglītība un sports, kā arī pārējās. Šīs grupas izmantotas,
lai analizētu nozares tendences un kapitālsabiedrību darbību, ievērojot nozares īpatnības.

3563,6

4

Pašu kapitāls, Kopējie aktīvi;
milj. EUR
milj. EUR

2014 g.

Kapitālsabiedrību aktīvu kopapjoms
Kapitālsabiedrību kopējā bilances vērtība 2014. gadā palielinājās par 7,4 % un 2014. gada 31. decembrī bija 11,1 miljards
euro. Šis skaitlis ietver tikai aktīvus, kas uzskaitīti kapitālsabiedrību bilancēs, un neietver mežus (īpašnieks ir valsts Zemkopības
ministrijas personā, un to vērtība nav atspoguļota VAS “Latvijas
valsts meži” aktīvos), nekustamos īpašumus un ceļus. Enerģētikas
nozarei ir vislielākais īpatsvars (48 %) kapitālsabiedrību aktīvos,
neskaitot finanšu sektoru, jo uzņēmējdarbības modeļa dēļ finanšu institūciju darbību ar citām nozarēm var tikai salīdzināt pēc
pašu kapitāla, bet ne pēc aktīviem.
Pēc aktīvu bilances vērtības četras lielākās valstij piederošās
kapitālsabiedrības 2014. gada 31. decembrī bija Latvenergo koncerns (3,487 miljardi euro), AS “Citadele banka” (2,855 miljardi
euro), koncerns “Latvijas dzelzceļš” (972 milj. euro) un AS “Attīstības finanšu institūcija” (444 milj. euro).
2.attēls.Kapitālsabiedrību kopējie aktīvi pa nozarēm 2014.gadā

Valsts kapitālsabiedrību loma Latvijas tautsaimniecībā
Pievienotās vērtības ziņā tautsaimniecības galvenās nozares, kurās darbojas kapitālsabiedrības, ir sabiedriskie pakalpojumi, tirdzniecība un citi pakalpojumi, kā arī transports. No kapitālsabiedrībām lielāko devumu kopējā pievienotajā vērtībā dod transporta un
mežsaimniecības nozares, kā arī sabiedriskie pakalpojumi.
Latvijas kapitālsabiedrības, kurās valsts ir lielākais akcionārs,
gandrīz visas strādā tikai iekšējā tirgū. Lielākās kapitālsabiedrības darbojas nozarēs, kur pastāv monopoli. Šīs kapitālsabiedrības
ir lielākie piegādātāji nozarē un daudzos gadījumos arī vienīgie.
Bieži vien tiem salīdzinājumā ar esošajiem vai potenciālajiem
konkurentiem ir pārliecinošas izmaksu priekšrocības. Tomēr ir
vairākas nozares, kurās kapitālsabiedrības darbojas samērā spēcīgas konkurences apstākļos, piemēram, telekomunikācijas, nekustamie īpašumi, finanšu pakalpojumi un lauksaimniecības uzņēmēju apmācību joma.

● Enerģētika 47,9 % ● Mežšaimniecība & lauksaimniecība 4.8 %
● Transports 18.8 % ● Nekustamais īpašums 10.2 %
● Sakari 9.7 % ● Veselība 4.8 % ● Kultūra 2.9 % ● Izglītība
un sports 0.2 % ● Pārējās (izņemot finanšu sektoru) 0.7 %
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Pašu kapitāls

EBITDA un EBIT

Kapitālsabiedrību pašu kapitāla kopējā vērtība 2014. gadā pieauga par 1,8 % un 2014. gada 31. decembrī bija 3,81 miljards
euro. Galvenais pieauguma iemesls ir valsts izdarītās iemaksas
banku pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu kapitāla
pietiekamības rādītājus. 2014. gada 31. decembrī Latvenergo
koncerns bija lielākā valsts kapitālsabiedrība pēc pašu kapitāla
bilances vērtības – tas bija 2,02 miljardi euro jeb 53 % no kopējā
valsts kapitālsabiedrību pašu kapitāla. Enerģētikas sektors veido
56,3 % no kopējā kapitālsabiedrību pašu kapitāla. Pašu kapitāla
ziņā otrā un trešā lielākā kapitālsabiedrība ir koncerns “Latvijas
dzelzceļš” un VAS “Latvijas Valsts meži” ar attiecīgi 9,4 % un
8,9 % īpatsvaru kopējā kapitālsabiedrību pašu kapitālā.

2014. gadā kapitālsabiedrību kopējais EBITDA bija 515
milj. euro un kopējā EBITDA marža bija 14,5 %.
2014. gadā lielākais devums kopējā EBITDA bija no Latvenergo koncerna, Lattelecom koncerna un VAS “Latvijas valsts
meži”, kā arī “Latvijas Mobilais Telefons”.
Vienlaikus aina ir savādāka, ja nozares salīdzina pēc EBIT.
Šis rādītājs varētu būt piemērotāks kapitāla ietilpīgu un darbietilpīgu nozaru salīdzināšanai. Kopumā kapitālsabiedrību vidēji
svērtā EBIT rentabilitāte 2014. gadā bija 2 %. Lielākais EBIT
devums ir no mežsaimniecības un sakaru nozares, seko enerģētika.

3.attēls. Kapitālsabiedrību pašu kapitāla sadalījums pa nozarēm
2014.gadā

Pašu kapitāla atdeve
Kopējā kapitālsabiedrību pašu kapitāla atdeve (ROE)
2014. gadā bija 0,4 %. Augstākās ROE vērtības bija mežsaimniecības un sakaru nozarei.
2014. gadā zemākās ROE vērtības bija nekustamā īpašuma un
veselības aprūpes nozarēm. Nekustamā īpašuma nozares rezultātu negatīvi ietekmēja pārstrukturizēto sabiedrību SIA “Hiponia”
un AS “Reverta” pārskata perioda finanšu dati.
Visaugstākais kapitālsabiedrību pašu kapitāla atdeves (ROE)
rādītājs 2014. gadā bija VAS “Latvijas Loto” – 57,7 %. Otrs augstākais rādītājs ir VAS “Latvijas Valsts meži” – 22,1 % apjomā.
Kaut arī pēdējā gada laikā ROE samazinājies no 19,6 %
2013. gadā līdz 17 % 2014. gadā, viens no augstākajiem rentabilitātes rādītājiem ir kapitālsabiedrībai “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT).
Strādājošo skaits

18 510

7 192

1 136

13 930

2 050
461
3 012

18 414

6 968

1 154

13 938

2 119
478
3 309

5.attēls. Nodarbināto skaits kapitālsabiedrībās pa nozarēm, vidēji
gadā
1 757

Kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums samazinājās par
3,2 % (no 3 680,5 milj. euro 2013. gadā līdz 3 563,1 milj. euro
2014. gadā). Apgrozījuma ziņā lielākās ir transporta un enerģētikas nozares – abas kopā tās veido gandrīz divas trešdaļas kapitālsabiedrību kopējā apgrozījuma (64,2 %). Transporta nozarē
aptuveni 74,5 % apgrozījuma veido “Latvijas dzelzceļš” un Air
Baltic Corporation. Latvenergo koncerns ar 1 010,8 milj. euro
2014. gadā bija apgrozījuma ziņā lielākā kapitālsabiedrība un
veidoja 28,4 % no kapitālsabiedrību kopējā apgrozījuma.

5 539

Apgrozījums

Gada pārskatā analizētajās kapitālsabiedrībās 2014. gadā strādāja ap 53,8 tūkstošiem cilvēku jeb 5 % no visiem Latvijā nodarbinātajiem.
Valstī lielākais nodarbināto skaits ir transporta ( 18 414 cilvēki), veselības (13 938 cilvēki) un sakaru (6 968 cilvēki) nozarēs.
Lielākās kapitālsabiedrības - darba devēji - “Latvijas dzelzceļš”
nodarbina 12 316 cilvēku, Latvijas Pasts” – 4 189 cilvēkus, Latvenergo koncernā strādā 4 558 cilvēku un SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes slimnīcā”- 4 789 cilvēki. Vairākām sektora
Pārējās kapitālsabiedrībām dati par strādājošo skaitu nebija pieejami.

1 784

● Enerģētika 56.3 % ● Mežšaimniecība & lauksaimniecība 9.0 %
● Transports 9.3 % ● Sakari 12.7% ● Nekustamais īpašums 0.5 %
● Veselība 0.1 % ● Kultūra 1.1 % ● Izglītība un sports 0,1 %
● Pārējās 11.1 %

4.attēls. Kapitālsabiedrību neto apgrozījums milj. EUR pa nozarēm

989,7

5 599

1 600
1 200

180,4

9,9

262,3

81,9

29,4

800

430,2

285,4

163,2

8,9

250,7

2013

28,5

76,5

436,2

269,0

1 023,7

1 294,4

1 424,2

2013

400

2014

● Enerģētika ● Mežšaimniecība & lauksaimniecība ● Transports
● Sakari ● Nekustamais īpašums ● Veselība ● Kultūra
● Izglītība un sports ● Pārējās

2014

● Enerģētika ● Mežšaimniecība & lauksaimniecība ● Transports
● Sakari ● Nekustamais īpašums ● Veselība ● Kultūra
● Izglītība un sports ● Pārējās

Pārskats par valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām

54,45

60,0
45,0

2013

3,17

30,0
4,64

1,44

2,29

2,89

17,27

18,59

28,54

49,37

Neraugoties uz to, ka valsts kapitālsabiedrību maksāto dividenžu apjoms pēdējo gadu laikā ir audzis, šī gada pārskata ietvaros veiktā analīze liecina, ka, uzlabojot esošo kapitālsabiedrību
pārvaldību un darbības efektivitāti līdz salīdzināmo uzņēmumu
rādītājiem, valsts katru gadu dividendēs papildus varētu saņemt
dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

6.attēls. Kapitālsabiedrībās izmaksātās dividendes par iepriekšējo
pārskata gadu, milj. EUR

24,62

Dividendes

47,24

6

15,0

2014

● Enerģētika ● Mežšaimniecība & lauksaimniecība ● Transports
● Sakari ● Nekustamais īpašums ● Pārējās

Pārskatā izmantotā metodika

Pārskatā ir uzskaitīta un analizēta lielākā daļa valstij kapitālsabiedrībās piederošo kapitāla daļu, un tas iecerēts kā pirmais solis
uz efektīvu valsts aktīvu pārvaldīšanu. Lai nodrošinātu pēctecību,
gada pārskats un analīze jāgatavo katru gadu, jāveic pasākumi
valsts kapitālsabiedrību darbības rādītāju uzlabošanai, tostarp finanšu, kā arī korporatīvās pārvaldības jomā. Šajā pārskatā analizēti kapitālsabiedrību finanšu dati par 2013.–2014. gadu.
Valsts kapitālsabiedrību analīze
Gada pārskata pielikumā norādītajā kapitālsabiedrību sarakstā
ietvertas dažādas kapitālsabiedrības – valsts kapitālsabiedrības,
valsts atkarīgās kapitālsabiedrības, valsts publiski privātās kapitālsabiedrības, valsts meitas sabiedrības un valsts izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības, kā arī privātās kapitālsabiedrības,
kurās valstij nav izšķirošas ietekmes, bet, turklāt ir daudz kapitālsabiedrību, kuras kalpo sabiedrībai un kuru mērķi ir drīzāk sociāli, nevis finansiāli. Šis apstāklis finanšu analīzi sarežģī, jo novērtēšanas paņēmieni un metodes paredzētas komercsabiedrību
vērtēšanai, bet lielākoties nav piemērotas, lai analizētu sabiedrībai
doto labumu. Analīzi atvieglotu skaidra valsts īpašuma politika,
kas komerciālos aktīvus nodalītu no nekomerciāliem un definētu
visu kapitālsabiedrību finansiālos un nefinansiālos mērķus.
Šajā gada pārskatā finanšu rādītāju kopsavilkuma tabulās parādītas un analizētas tās kapitālsabiedrības, kurās valstij tieši vai
netieši pieder vairāk nekā 50 % kapitāla daļu. Valstij piederošās
mazākuma daļas kapitālsabiedrībās ir atspoguļotas tikai novērtējumu sadaļā. Pielikumā atrodams pilns kapitālsabiedrību saraksts
un valsts kapitāla daļu īpatsvars tajās. Analīze neaptvēra atsevišķas kapitālsabiedrības ar ļoti mazu valsts kapitāla daļu īpatsvaru,
izņemot gadījumu, ja kapitālsabiedrībai bija svarīga loma taut-

saimniecības attīstībā, minot SIA “Rīgas Siltums”, SIA “Latvijas
Mobilais Telefons”, SIA “Biroju centrs Ezerparks”. Pārskatā tika
ņemtas vērā tikai faktiski valsts budžetā saņemtās dividendes par
iepriekšējo pārskata gadu.
Datu vākšanas metodika
Šajā gada pārskatā sniegtā finanšu informācija nav papildus
auditēta, un tā saņemta no kapitāla daļu turētāja pārstāvja, no kapitālsabiedrību publicētajiem zvērinātu revidentu pārbaudītajiem
finanšu gada pārskatiem un citiem publiski pieejamiem datiem
un reģistriem. Vairākām sektora Pārējie kapitālsabiedrībām nebija pieejami pārskatam nepieciešamie dati (kapitālsabiedrības,
kurās valsts līdzdalība mazāka par 20 %).
Kapitālsabiedrību finanšu pārskati gatavoti, izmantojot atšķirīgus standartus – daži gatavoti atbilstoši Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem (SFPS), citi – atbilstoši Latvijas grāmatvedības normatīvajiem aktiem. Kopumā Latvijas normatīvie akti
atbilst SFPS, tomēr ir zināmas atšķirības, kas varētu ietekmēt arī
aktīvu un pasīvu vērtējumu. Latvijas normatīvie akti nenosaka tik
augstas prasības finanšu informācijas atklāšanai.
Tā kā konsolidētie (SFPS izpratnē) finanšu pārskati par visām
kapitālsabiedrībām nebija pieejami, izmantoti summētie finanšu
dati. Kapitālsabiedrību savstarpējie darījumi netika izslēgti no
aprēķiniem, jo tam nepieciešamais pamatojums finanšu pārskatos
nav pieejams. Kapitālsabiedrības var būt izmantojušas atšķirīgus
grāmatvedības uzskaites principus, piemēram, pamatlīdzekļi uzskaitīti gan pēc iegādes cenas, gan pēc pārvērtēšanas rezultātiem,
investīcijas īpašumā – gan pēc iegādes cenas, gan pēc patiesās vērtības. Atšķiras arī zaudējumu uzskaite saistībā ar ilgtermiņa aktīvu
vērtības zaudēšanu, uzkrājumu veidošanas politika u. c.

Enerģētika
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Šajā pārskatā enerģētikas nozare iedalīta divās lielās grupās –
elektrība un centralizētā siltumapgāde. Latvijā enerģētikas nozare sastāda aptuveni 3 % no IKP. Latvijas enerģētikas politika ir
vērsta uz energoapgādes drošības paaugstināšanu, mazinot valsts
atkarību no ārējām resursu piegādēm, diversificējot to piegādes
ceļus un avotus, kā arī stiprinot energoapgādes tīklu un sistēmu
drošību.
Nozares darbību regulē Enerģētikas likums, Elektroenerģijas
tirgus likums, Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums un likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.
Enerģētikas nozares attīstība ir cieši saistīta ar tirgus liberalizāciju, kas nozares kapitālsabiedrībām prasījusi ievērojamas pārmaiņas un investīcijas kapitālsabiedrības darbībā.
2014. gadā noslēdzās elektroenerģijas tirgus liberalizācija, un
kopš 2015. gada 1. janvāra tas ir pilnībā atvērts brīvai konkurencei. Savukārt dabasgāzes tirgus liberalizāciju plānots pabeigt
līdz 2017. gada aprīlim, veicot pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora nodalīšanu no darbībām, kas saistītas ar dabasgāzes sadali vai tirdzniecību, kā arī nodrošinot iespēju visiem
dabasgāzes lietotājiem brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju.
Mājsaimniecībām paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana, saglabājot tiesības saņemt dabasgāzi par regulatora noteiktajiem
tarifiem.
Līdz ar Latvijas elektroenerģijas tirgus savienošanu ar Ziemeļvalstu reģiona tirgu ir sekmēta pārrobežu tirdzniecība un
radīta konkurence elektroenerģijas tirgū. Kopš 2013. gada
Latvijā darbojas elektroenerģijas birža Nord Pool Spot, paaugstinot Latvijas elektroenerģijas tirgus likviditāti, kā arī
nodrošinot caurspīdīgu elektroenerģijas cenu veidošanos. Paredzams, ka jaunie elektroenerģijas pārvades starpsavienojumi
ar Skandināvijas valstīm un esošo starpsavienojumu jaudas
palielināšana stiprinās energoapgādes drošību un radīs elektroenerģijas cenu kritumu, līdz ar to konkurence Baltijas tirgū
turpinās pieaugt.

3.tabula. Enerģētikas nozares galvenie finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

1 424 241,2

1 294 355,7

Peļņa / zaudējumi

56 184,0

33 540,2

EBITDA

272 650,0

254 708,8

EBIT

72 656,9

53 573,4

Kopējie aktīvi

3 785 953,1

3 730 011,0

Pamatkapitāls

1 360 670,8

1 361 105,8

Pašu kapitāls

2 150 297,5

2 145 649,0

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

3,9 %

2,6 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

19,1 %

19,7 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

1,5 %

0,9 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

2,6 %

1,6 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,7

2,3

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

1,4

2,7

5 539

5 599

19,0

18,6

245 043,7

192 312,5

47 239,8

28 540,4

0,0

29 265,1

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējās gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

2.tabula.Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības enerģētikas nozarē
Valsts kapitāla daļas enerģētikas nozarē 2014.gadā
Apgrozījums,
2014, EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi,
2014, EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Darbinieku
skaits

Kapitāla daļu
īpatsvars

AS Latvenergo
koncerns

Elektrības un siltumenerģijas
ražošana, pārvade, sadale un
realizācija Latvijā, elektroenerģijas
tirgošana, IT un telekomunikāciju
pakalpojumi

1 010 757,0

29 790,0

3 486 576,0

4 558

100 %

AS “Rīgas siltums”

Siltumenerģijas ražošana, pārvade
un piegāde Rīgā; siltumapgādes
sistēmu tehniskā apkope

173 096,0

2 751,9

165 943,0

970

48,99 %;
0,005 %
AS “Latvenergo”

110 502,8

998,3

77 492,0

71

100 %

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

AS “Augstsprieguma
tīkls”

Latvijas Republikas neatkarīgais
elektroenerģijas Pārvades sistēmas
operators.
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Elektroenerģija
Latvijas elektroenerģijas tirgus galvenie elementi ir elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība. Elektroenerģijas ražošanas, sadales, pārvades un tirdzniecības kopējais apgrozījums 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājās par
0,3 % un bija 1 109 miljoni euro.1
Elektroenerģijas ražošana

visas Latvijas teritorijā esošās 330 kV un 110 kV elektropārvades
līnijas, nodrošina apakšstaciju un sadales punktu uzstādīto iekārtu ekspluatāciju, apkopi un remontu.
Elektroenerģijas pārvades tīklu kopgarums Latvijā 2014. gadā
sasniedza 1 381 km 330 kV sprieguma līnijām un 3 891 km
110 kV sprieguma līnijām.
Elektroenerģijas sadale
Lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi lietotāju objektiem,
kas Latvijā ir vairāk nekā viens miljons, liela loma ir kvalitatīvu
sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanai. Latvijā sadales sistēmas operatora funkcijas pilda 11 kapitālsabiedrības, no kurām
lielākā ir AS “Sadales tīkls”, kas ir Latvenergo koncerna kapitālsabiedrība. Tā nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā
99 % valsts elektroenerģijas lietotāju un jaunu elektroenerģijas
lietotāju elektroietaišu pieslēgšanu elektrotīklam, kā arī veic elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, elektroenerģijas patēriņa
uzskaiti un sadales tīkla zudumu samazināšanas pasākumus.
Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums Latvijā 2014. gadā
sasniedza 94 609 km. Apmēram trešo daļu (35 648 km) no sadales sistēmas veido vidsprieguma 6–20 kV tīkls un apmēram
divas trešdaļas – 58 961 km – zemsprieguma 0,4 kV tīkls. Elektrotīklam pieslēgto lietotāju elektroietaišu apgādi nodrošina
26 764 transformatoru apakšstacijas (6–20/ 0,4 kV).

Latvijas elektroenerģijas tirgu apgādā vietējās elektroenerģijas ražošanas kapitālsabiedrības un no citām valstīm importētā
elektroenerģija. Pašlaik Latvijā ir reģistrēti 209 elektroenerģijas
ražotāji, no kuriem tikai 77 aktīvi ražo elektroenerģiju.
2014. gadā kopējā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjomā 64 % elektroenerģijas tika saražoti no atjaunojamiem
energoresursiem, kur lielākais īpatsvars bija hidroenerģijai (50 %)
un vēja enerģijai (7 %), savukārt no fosilajiem kurināmajiem (dabasgāzes) tika saražoti 27 % no kopējā elektroenerģijas apjoma.
Lielākais elektroenerģijas ražotājs ir AS “Latvenergo” ar uzstādīto jaudu 2 569 MWh. Lielākā daļa patērētās elektroenerģijas
tiek saražota elektrostacijās – Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2 un
Daugavas hidroelektrostacijas kaskādē, kas ir lielākais ģenerācijas
avots Baltijas valstīs. 2014. gadā elektrības vairumtirdzniecības
tirgus darījumi notiek caur Nord Pool Spot biržu, atlikusī elektroenerģija tirgū tiek piegādāta no ražotāja tieši patērētājam, kur
tirgus dalībnieki vienojas par cenu.

4.tabula. Latvenergo koncerna galvenie finanšu rādītāji

Elektroenerģijas tirdzniecība

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000

2014. gadā Latvenergo koncerns veiksmīgi saglabāja elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. Latvenergo koncerna
tirgus daļa veidoja 35 % no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus.
Latvenergo koncerna pārdotās elektroenerģijas apjoms Baltijā
2014. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 9 % un
sasniedza 8 688 GWh. Latvenergo koncerna pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā bija 5 636 GWh (tirgus daļa – 80 %),
Lietuvā – 1 739 GWh (18 %) un Igaunijā – 1 314 GWh (17 %).
Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms veidoja vairāk
nekā 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija apjoma un sasniedza 3 053 GWh. No kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma Latvenergo koncerns
2014. gadā lielāko daļu jeb gandrīz 80 % pārdeva atvērtā elektroenerģijas tirgū, savukārt par regulētu elektroenerģijas tarifu
Latvijā – aptuveni 20 %.
Kopumā 2014. gada beigās Latvenergo koncerns pārdeva
elektroenerģiju aptuveni 876,2 tūkstošiem klientu, no tiem Latvijā – 841,8 tūkstošiem klientu, Lietuvā – 4,6 tūkstošiem klientu
un Igaunijā – 29,8 tūkstošiem klientu. Lielākais klientu skaits jeb
vairāk nekā 96 % bija mājsaimniecību segmentā, mazāk nekā 1 %
bija rūpniecības segmenta klienti un aptuveni 3 % – citi klienti
(tirdzniecība, valsts un pašvaldību institūcijas u. c.).
Elektroenerģijas pārvade
AS “Augstsprieguma tīkls” pārziņā ir pārvades tīkls, kurš saņem elektroenerģiju no Latvijas hidroelektrostacijām un termoelektrocentrālēm, kā arī no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas
un nodod to tālāk sadales tīklu kapitālsabiedrībām. Tas apkalpo

1

Koncerna kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

1 099 893

1 010 757

Peļņa / zaudējumi

46 149

29 790

EBITDA

248 694

236 838

EBIT

61 091

49 243

Kopējie aktīvi

3 575 358

3 486 576

Pamatkapitāls

1 288 011

1 288 446

Pašu kapitāls

2 021 714

2 020 801

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

4,2 %

2,9 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

22,6 %

23,4%

Aktīvu atdeve; ROA, %

1,3 %

0,9 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

2,3 %

1,5 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,6

1,3

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,8

0,7

4 504

4 558

15,7

16,1

224 868

177 607

40 619

23 605

0

29 264,5

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējās gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada pārskats, 2014., 24. lpp.
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Siltumapgāde

Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls”

Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot
centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. Lielākā daļa no centralizētajās siltumapgādes sistēmās saražotās siltumenerģijas apjoma tiek saražota
Rīgā, no kuras 90 % tiek saražoti augsti efektīvas koģenerācijas
procesā.
Centralizētās siltumapgādes patērētāju struktūrā 2014. gadā
centrālā apkure sastādīja 65–70 % un karstā ūdens apgāde –
30–35 %. No 2014. gada kopējā centralizētās siltumenerģijas
galapatēriņa mājsaimniecībām realizēti 69,5 %, pakalpojumiem
– 25,0 %, rūpniecībai un būvniecībai – 4,2 % un lauksaimniecībai
– 1,3 %. Savukārt centralizētās siltumenerģijas galapatēriņa sadalījums pa reģioniem bija šāds: Rīgas reģions – 54,9 %, Pierīgas
reģions – 11,7 %, Vidzeme – 6,5 %, Kurzeme – 9,8 %, Zemgale
– 7,6 % un Latgale – 9,5 %, ko kopumā saražoja 631 katlumājā
un 175 koģenerācijas stacijās.
Latvenergo koncerna ražotnēs uzstādīto siltumenerģiju ģenerējošo iekārtu siltuma jauda 2014. gadā sastādīja 1844 MWth.
AS “Latvenergo” pieder divas lielas termoelektrostacijas, kas
darbojas koģenerācijas režīmā, – Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC2. 2014. gadā Rīgas TEC siltumenerģijas izstrāde sasniedza
2 236 GWh, kas atbilst 90 % no kopējā Latvenergo koncerna
saražotā siltumenerģijas apjoma, nodrošinot 70 % no Rīgas pilsētai nepieciešamā siltuma. Pārējais siltumenerģijas apjoms tiek
saražots AS “Rīgas siltums” piederošajos siltumavotos: piecās
siltumcentrālēs, kā arī vairākos desmitos mazu un vidēju katlumāju. AS “Rīgas siltums” veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi
un tirdzniecību, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku
iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. AS “Rīgas siltums” pārvada un sadala 76 % no visas siltumenerģijas, kas nepieciešama Rīgai.

Akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” ir Latvijas Republikas neatkarīgais pārvades sistēmas operators, kas sniedz pārvades
sistēmas pakalpojumus un nodrošina balansēšanu un stabilitāti
pārvades sistēmā. Elektroenerģijas pārvades sistēma ietver savstarpēji savienotus tīklus un iekārtas, tai skaitā starpvalstu savienojumus, kuru spriegums ir 110 un vairāk kilovoltu un kuri tiek
izmantoti elektroenerģijas pārvadei no elektroenerģijas ražotājiem līdz attiecīgajai sadales sistēmai vai lietotājiem.
Saskaņā ar izsniegto licenci Nr. E12001 un Elektroenerģijas
tirgus likuma 11. panta pirmo daļu “Augstsprieguma tīkls” ir
vienīgais Pārvades sistēmas operators Latvijā un tā licences darbības zona ir visa Latvijas teritorija. Ņemot vērā “Augstsprieguma tīkls” darbības rezultātus, valstij izmaksājamā peļņas daļa par
valsts kapitāla izmantošanu bija 2 485 701 euro.

5.tabula. AS “Rīgas Siltums” galvenie finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

217 281,2

173 096,0

6.tabula. AS “Augstsprieguma tīkls” galvenie finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

107 067,1

110 502,8

Peļņa / zaudējumi

2 761,9

998,3

EBITDA

3 267,6

1 318,8

EBIT

3 234,2

1 274,7

Kopējie aktīvi

43 425,7

77 492,0

Pamatkapitāls

5 691,5

5 691,5

Pašu kapitāls

10 678,9

9 191,5

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

2,6 %

0,9 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

3,1 %

1,2 %

Apgrozījums

Koeficienti

Aktīvu atdeve; ROA, %

6,4 %

1,3 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

25,9 %

10,9 %

Kopējais likviditātes rādītājs

2,7

4,5

3,0

7,0

62

71

26,0

23,6

189,2

1 867,9

6 620,8

2 485,7

0,0

0,6

Peļņa / zaudējumi

7 273,1

2 751,9

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

EBITDA

20 688,4

16 551,9

Citi rādītāji

EBIT

8 331,8

3 055,6

Kopējie aktīvi

167 169,4

165 943,0

Pamatkapitāls

66 968,3

66 968,3

Pašu kapitāls

117 904,7

115 656,6

Koeficienti
Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

3,3 %

1,6 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

9,5 %

9,6 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

4,4 %

1,7 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

6,2 %

2,4 %

Kopējais likviditātes rādītājs

0,9

1,0

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,4

0,4

973

970

15,1

16,2

19 986,4

12 837,6

0,0

2 449,7

0,0

0,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējās gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Mežsaimniecība
un lauksaimniecība
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Mežsaimniecība

Mežs un zeme, uz kuras tas aug, ir vieni no galvenajiem dabas
resursiem Latvijā, kas rada vidi iedzīvotāju nodarbinātības un
labklājības veicināšanai, kā arī nodrošina Latvijai tik raksturīgās
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Meži Latvijā aizņem 3,383 miljonus hektāru un klāj 52 %
valsts teritorijas, no tiem apmēram puse mežu pieder valstij.
Meži un zemes ir stratēģiski nozīmīgs resurss, jo tieši mežsaimniecības nozares uzņēmumi lauku teritorijās bieži vien nodrošina
iedzīvotājiem darba vietas un ienākumus. Nozarē tieši nodarbināti
vairāk nekā 54 tūkstoši cilvēku, savukārt kokrūpniecībā aptuveni
80 % darba vietu izvietotas kādā no Latvijas reģioniem. Meža nozares īpatsvars iekšzemes kopproduktā veido piecus procentus.
Latvijas mežiem ir liela ekoloģiska vērtība, un tie ir arī nozīmīgs resurss vietējai kokapstrādes rūpniecībai un eksportprece.
Latvijas kokapstrādes nozare balstās uz vietējiem resursiem, no
kuriem daļu eksportē kā izejvielas. Līdz ar to nākotnē mežsaimniecības sektora potenciāls ļauj vēl vairāk palielināt tā devumu
tautsaimniecībā, vienmērīgi un pieaugošā apmērā nodrošinot
kokmateriālu piegādi.
Meža likumā un Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015. – 2020.gadam noteiktās meža politikas uzdevums ir
nodrošināt ilgtspējīgu meža zemes apsaimniekošanu un līdzsvarot ekonomiskos, sociālos un ekoloģiskos mērķus.

8.tabula. Mežsaimniecības nozares finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

261 165,9

277 382,4

Peļņa / zaudējumi

60 414,4

75 555,5

EBITDA

96 332,5

116 167,9

EBIT

72 330,0

89 756,2

Kopējie aktīvi

350 009,1

368 230,4

Pamatkapitāls

259 412,4

265 462,1

Pašu kapitāls

319 033,0

340 141,2

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

23,1 %

27,2 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

36,9 %

41,9 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

17,3 %

20,5 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

18,9 %

22,2 %

Kopējais likviditātes rādītājs

3,6

4,6

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,6

0,4

1 282

1 300

14,5

14,8

40 543,4

31 264,0

49 366,4

54 447,3

0,0

0,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējās gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
7.tabula.Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības mežsaimniecības nozarē
Valsts kapitāla daļas mežsaimniecības nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

VAS “Latvijas Valsts meži” Mežsaimniecība
SIA “Meža un koksnes
produktu pētniecības un
attīstības institūts”

Produktu izpētes,
attīstības un testēšanas
pakalpojumi

Apgrozījums,
2014, EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Darbinieku
skaits

Kapitāla daļu
īpatsvars

275 717,1

75 453,8

367 097,7

1 272

100 %

1 665,2

101,7

1 132,6

28

40,22%
VAS “Latvijas valsts
meži”
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VAS “Latvijas Valsts meži”
VAS “Latvijas Valsts meži” (turpmāk – LVM) valsts ir noteikusi pārvaldīt un apsaimniekot 1,63 miljonus hektāru Latvijas
Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes,
no kurām 1,41 miljons hektāru ir mežs.
LVM uzdevums ir īstenot valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu un palielināšanu, kā
arī gūt maksimāli iespējamos ienākumus no meža apsaimniekošanas.
LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība. Vienlaikus kapitālsabiedrība īsteno medību un rekreācijas pakalpojumus, nodrošina
un iegūst selekcionētu sēklu un stādu materiālu kvalitatīvai mežu
atjaunošanai, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus – smilti, granti,
kūdru.
Galvenais kapitālsabiedrības produkts ir kokmateriāli.
LVM darbības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu valsts meža apsaimniekošanu. LVM, līdzsvarojot dažādās sabiedrības intereses,
plāno tādu meža apsaimniekošanu, kas šobrīd un nākotnē nodrošina iespējami lielu pievienoto vērtību un arvien jaunas darba iespējas.
LVM stratēģiskie vides mērķi ir šādi: saglabāt dabas daudzveidību; veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi; samazināt
saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi; palielināt LVM apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā. Savukārt stratēģiskie ekonomiskie mērķi ir šādi: nodrošināt stabilu peļņu
un pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības; palielināt
kapitālsabiedrības aktīvu un apsaimniekojamo kokaudžu vērtību;
paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti; kļūt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem; palielināt biznesa procesu efektivitāti un veicināt
pakalpojumu sniedzēju efektivitātes paaugstināšanu; veicināt un
attīstīt augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas.
Kapitālsabiedrība apsaimnieko apmēram pusi no kopējās
Latvijas mežu platības. Izstrādājot LVM teritorijas funkcionālo
zonējumu, 5 % no apsaimniekojamās teritorijas noteikti kā rekreācijas teritorijas, kuru apsaimniekošanas galvenais mērķis ir atpūta un vides izziņa. Rekreācijai atvēlēts vairāk nekā 75 tūkstoši
hektāru no LVM visu zemju kopplatības. Latvijas valsts mežos
izveidotas vairāk nekā 400 atpūtas vietas, 59 apskates objekti,
41 dabas taka 70 km garumā, tai skaitā 8 laipas purvā (Vasenieku
purva taka, Tīrumnieku purva taka, Dunikas purva taka, Niedrāju–Pilkas purva taka, Čužu purva taka, Planču purva taka, taka
purvā apkārt Purezeram un Bezdibeņa ezeram), 8 skatu torņi,
kas bez maksas pieejami ikvienam apmeklētājam.
LVM pieder meitas kapitālsabiedrība: (100 %) SIA “Jaunmoku
pils” kas nodarbojas ar tūrisma un biznesa pakalpojumu sniegšanu,
un 40,22 % akciju - SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts”, kā arī 31 akcija AS “Latvijas Finieris”.
LVM darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
Saskaņā ar 2010. gadā apstiprināto LVM stratēģiju kā dabas
aizsardzības teritorijas tiek apsaimniekoti 0,32 miljoni hektāru
jeb 20 % no visu LVM valdījumā esošo zemju kopplatības, tai
skaitā 0,23 miljoni hektāru ir meža platības. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni tiek plānota 1,17 miljonos
hektāru meža, no tiem 0,18 miljoni hektāru tiek apsaimniekoti,
ievērojot papildu nosacījumus vides aizsardzības, rekreācijas un
vides izziņas jomā.
LVM apsaimniekotajā teritorijā lielāko daļu jeb 87 % aizņem
mežs, 7 % no apsaimniekotās teritorijas ir purvi, 3 % – zeme zem
meža infrastruktūras objektiem. Ne meža zemes aizņem salīdzinoši mazu daļu jeb 1,9 % no valdījumā esošās teritorijas.
Vairāk nekā pusi no LVM apsaimniekošanā esošās mežu platības klāj skuju koki – 47 % priežu audzes, 21 % – egļu audzes.
Pārējā platība klāta ar lapu koku mežiem, no kuriem visvairāk
izplatītas bērzu audzes (23 %).

7.attēls. LVM apsaimniekoto meža platību sadalījums
Teritoriju sadalījums

● Mežs 87.0 % ● Purvi 7.0 % ● Lauces, pārplūstoši klajumi 1,0 %
● Meža infrastruktūras objekti 3.0 % ● Nemeža zemes 2 %

Valdošo sugu sastāvs LVM apsaimniekotajos mežos

● Priede 47.0 % ● Egle 21.0 % ● Bērzs 23,0 %
● Melnalksnis 3.0 % ● Apse 4 % ● Citas 4 %
*Avots: www.lvm.lv
9.tabula. LVM darbības aktuālie skaitļi un fakti
Aktualitātes

Skaitļi,
2014. gads

Mērvienība

Apaļkoksnes sortimentu realizācija

milj. m3

Augošu koku pārdošana

milj. m3

4,83
0,84

Kurināmās šķeldas pārdošana

milj. beramo m

0,31

Kurināmās šķeldas pārdošana

milj. Mwh

0,27

tūkst. ha

18,7

tūkst. ha

8,9

Meža (jaunaudžu) kopšana

tūkst. ha

39,9

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā

tūkst. ha

94,6

km

297

Meža atjaunošana
t. sk. mākslīgā atjaunošana

Meža autoceļu būvniecība
*Avots: www.lvm.lv
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10.tabula. VAS “Latvijas Valsts meži” finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

259 894,4

275 717,1

Peļņa / zaudējumi

60 497,0

75 453,8

EBITDA

96 170,5

115 850,6

EBIT

72 256,0

89 645,7

Kopējie aktīvi

348 860,1

367 097,7

Pamatkapitāls

258 002,7

264 052,4

Pašu kapitāls

318 499,7

339 506,2

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

23,3 %

27,4 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

37,0 %

42,0 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

17,3 %

20,6 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

19,0 %

22,2 %

Kopējais likviditātes rādītājs

5,6

6,9

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,0

0,0

1 257

1 272

16,8

18,0

40 021,7

31 255,5

49 366,4

54 447,3

0,0

0,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējās gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības
un attīstības institūts”
SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) ir dibināta 2004. gada decembrī.
MeKA mērķis ir apvienot augstskolas un nozares uzņēmēju
spēkus, lai celtu meža nozares konkurētspēju Baltijā.

15

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības un pētniecības nozarē valstij ir visai neliela
līdzdalība. Valstij pieder SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” un VSIA “Meliorprojekts”. Lielāko daļu šīs nozares apgrozījuma (94 %) dod SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) darbojas kopš 1991. gada. Kapitālsabiedrības
pamatkapitāls ir 844 326 euro, un Zemkopības ministrija ir
99,08 % kapitāldaļu turētāja, pārējais pamatkapitāls 0,92 %
apmērā pieder sabiedriskai organizācijai “Latvijas Zemnieku
federācija”.
LLKC sniedz lauku uzņēmējiem grāmatvedības, finansējuma
piesaistes un izglītošanas maksas pakalpojumus, kā arī konsultācijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs. Sabiedriskā
finansējuma pakalpojumu jomā LLKC katru gadu slēdz līgumus
ar Zemkopības ministriju par noteiktu funkciju veikšanu. Līgumos tiek paredzēts noteikts bezmaksas semināru un apmācību
apjoms, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, lauku saimniecību statistikas datu apkopošana, lauku uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi un citas aktivitātes.
LLKC mērķis ir lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas
sistēmas darbības nodrošināšana un koordinēšana.
LLKC pakalpojumu saņēmēji ir mazie un vidējie lauksaimniecības uzņēmumi, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citu lauku
uzņēmējdarbības jomu uzņēmumu īpašnieki un viņu darbinieki,
lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju pārstāvji, vietējās rīcības
grupas, kooperatīvu dalībnieki, mājražotāji, lauku teritorijās dzīvojošie.
VSIA “Meliorprojekts”
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” dibināta 1956. gadā. Kapitālsabiedrība uzkrāj, saglabā un nodrošina pieejamību nozares pārvaldei, būvprojektēšanai un meliorācijas kadastram nepieciešamo Latvijas meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju būvprojektu un inženierizpētes oriģinālās
dokumentācijas tehnisko dokumentāciju.
VSIA “Meliorprojekts” nodarbojas ar zemes nosusināšanas un
kultūrtehnisko darbu, mazo HES, ūdensdzirnavu atjaunošanu,
zivju, dīķu, ūdenskrātuvju, hidrotehnisko būvju projektēšanu, kā
arī būvlaukumu uzmērīšanu, zemes robežu uzmērīšanu un ierādīšanu. Tāpat veic hidroloģiskos aprēķinus un sagatavo ūdenstilpņu ekspluatācijas noteikumus.

VSIA “Meliorprojekts” mērķis ir nodrošināt Zemkopības ministrijas politikas īstenošanu lauku attīstības, zemes un ūdens
resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un lauku infrastruktūras,
ainavas saglabāšanas un vides sakārtošanas jomā un sniegt inženierizpētes un būvprojektēšanas pakalpojumus par ekonomiski pamatotām un samērīgām cenām un nodrošināt sabiedrības interesēm
atbilstošu valsts kontroli pār valstiski nozīmīgu funkciju īstenošanu īpašā tautsaimniecības nozarē – hidromelioratīvajā būvniecībā.
VSIA “Meliorprojekts” pakalpojuma saņēmēji ir valsts un pašvaldību institūcijas, lauku saimniecības, mežsaimniecības, kapitālsabiedrības un privātpersonas.
12.tabula. Lauksamniecības nozares finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

7 801,2

8 003,4

Peļņa / zaudējumi

279,3

15,6

EBITDA

572,9

290,2

EBIT

332,1

58,8

Kopējie aktīvi

3 757,3

4 844,9

Pamatkapitāls

960,0

960,0

Pašu kapitāls

1 333,7

1 344,3

Koeficienti
Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

3,6 %

0,2 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

7,3 %

3,6 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

7,4 %

0,3 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

20,9 %

1,2 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,8

1,4

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,9

1,4

475

484

8,1

8,7

230,2

151,5

7,2

5,2

149,9

315,2

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējās gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

11.tabula.Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības lauksaimniecības nozarē
Valsts kapitāla daļas lauksaimniecības nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju
un izglītības centrs”

Nozaru speciālistu un iedzīvotāju
profesionālā tālākizglītība un
konsultācijas

VSIA “Melioprojekts”

Meliorācijas sistēmu projektēšana;
inženierizpētes un būvprojektēšanas pakalpojumi hidromelioratīvajā būvniecībā

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

7 544,6

9,9

4 573,1

454

99,08 %

458,8

5,7

271,7

30

100 %

Darbinieku Kapitāla daļu
skaits
īpatsvars

Transports
un loģistika
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Transports un loģistika

Transporta un loģistikas nozare ir vitāli svarīga Latvijas ekonomikas izaugsmes nodrošināšanai, ņemot vērā, ka 2014. gadā
transporta un loģistikas nozares pienesums IKP veidoja 10 % un
tajā tiek nodarbināti 9 % strādājošo2. VAS “Starptautiskā lidosta
“Rīga”” tiek realizēts vērienīgākais infrastruktūras projekts lidostas
darbības vēsturē, pavisam veicot būvdarbus 81,5 milj. euro apmērā,
papildus tam 2015. gada septembrī ir pabeigta pasažieru termināļa
paplašināšanas 5. kārtas 1. kārta un turpmāk plānota termināļa paplašināšana, izbūvējot gaisa kuģu piestātnes, bagāžas komplektācijas telpas, kā arī citi pasākumi, vienlaikus nodrošinot pieslēgumu ar
“RailBaltica” dzelzceļa staciju lidostas teritorijā.
Savukārt Rīgas ostā ir pabeigts 133,65 milj. euro vērts Krievu
salas infrastruktūras izveides projekts, kas ir līdz šim vērienīgākais īstenotais ostu infrastruktūras projekts Latvijā. Krievu salas projekta galvenais mērķis ir pārcelt beramkravas no pilsētas
centra uz Daugavas pretējo krastu, izbūvējot četras beramkravu
pārkraušanas piestātnes ar kopējo garumu 1180 metru un dziļumu pie piestātnēm 15,5 metri. Ir izbūvēti autoceļu un dzelzceļa
pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai. Projekta kopējā kapacitāte ir 20 miljonu tonnu beramkravu
gadā ar perspektīvu uzņemt kuģus ar iegrimi līdz 17 metriem.
VAS “Latvijas dzelzceļš” 2014. gada decembrī ir pabeidzis līdz
šim lielāko dzelzceļa infrastruktūras izbūves projektu – otrā sliežu ceļa būvniecību posmā Skrīveri–Krustpils, kas ļauj ievērojami
palielināt vilcienu caurlaides spēju, kustības ātrumu un drošību
virzienā no Krustpils līdz Rīgai. Projekta ietvaros ir izbūvēts sliežu ceļš 56 km garumā ar attiecīgām inženiertehniskām būvēm
un sistēmām, kopā ieguldot 107,4 miljonus euro.

Avots: FMProg_111114_DP; Darbības programma “Izaugsme un
nodarbinātība”
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14.tabula.Transporta nozares finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

1 023 660,2

989 675,8

Peļņa / zaudējumi
EBITDA
EBIT

9 104,5

14 729,9

103 713,3

120 161,4

1 344,7

15 150,5

Kopējie aktīvi

1 283 723,7

1 462 713,0

Pamatkapitāls

300 662,8

394 513,8

Pašu kapitāls

340 027,7

353 434,2

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,9 %

1,5 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

10,1 %

12,1 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,7 %

1,0 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

2,7 %

4,2 %

Kopējais likviditātes rādītājs

2,4

5,1

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,5

0,6

18 510

18 414

19,4

18,1

195 397,0

252 951,3

24 618,2

1 436,6

87 187,0

208 660,9

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes no
iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

13.tabula.Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības transporta nozarē
Valsts kapitāla daļas transporta nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

Dzelzceļa pārvadājumi un infrastruktūra,
nekustamā īpašuma apsaimniekošana,
elektroenerģijas pārvade un IT
Pasažieru un kravas
AS “Air Baltic Corporation”
aviopārvadājumi
VAS “Latvijas autoceļu
Ceļu tīkla uzturēšana
uzturētājs”
Iekšzemes pasažieru
AS “Pasažieru vilciens”
pārvadāšana pa dzelzceļu
VAS “Starptautiskā
Lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošalidosta “Rīga””
na lidostas terminālī un lidlauka apkope
Transportlīdzekļu reģistrēšana un tehniVAS “Ceļu satiksmes
skā ekspertīze, transportlīdzekļu vadītāju
drošības direkcija”
apmācība un citi pakalpojumi
VAS “Latvijas gaisa
Aviācijas navigācijas
satiksme”
pakalpojumi
VAS “Latvijas dzelzceļš”
(koncerns)

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

VAS “Latvijas Jūras
administrācija”
VSIA “Autotransporta
direkcija”
SIA „Eiropas dzelzceļa
līnijas”

Apgrozījums,
Peļņa/
2014,
zaudējumi,
EUR ‘000
2014, EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Darbinieku
skaits

Kapitāla
daļu
īpatsvars

440 898,0

1 161,0

972 032,0

12 316

100 %

296 157,3

10 668,0

121 671,2

1 053

99,80 %

63 843,3

1 540,2

62 967,4

1 368

100 %

61 731,7

-1 087,5

37 073,0

965

100 %

44 885,5

134,7

185 610,2

1 162

100 %

37 284,7

1 333,7

38 795,8

610

100 %

24 631,3

215,1

30 169,7

363

100 %

Valsts ceļu pārvaldīšana

12 132,2

43,6

5 569,7

334

100 %

Jūras transporta pārvadājumi

4 321,3

39,1

4 625,6

149

100 %

3 790,6

684,8

3 520,0

92

100 %

0,0

-2,7

678,4

2

100 %

Autotransporta pārvadātāju licencēšana
un uzraudzība
Eiropas sliežu platuma infrastruktūras
ieviešana un pārvaldīšana Latvijā
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Autosatiksmes apakšnozare.
Autoceļu joma

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk – LAU) visā
valsts teritorijā nodarbojas ar valsts un pašvaldību autoceļu un
ar tiem saistīto inženierbūvju un komunikāciju kompleksiem
uzturēšanas darbiem, būvniecību, remontiem, kā arī būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās
smilts ražošanu.
2013. gada 18. decembrī ir noslēgts Deleģēšanas līgums ar Satiksmes ministriju, kas paredz, ka no 2014. gada 1. janvāra Satiksmes ministrija deleģē LAU valsts pārvaldes uzdevumu – valsts
autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un
veikšanu. Līgums noslēgts uz turpmākajiem septiņiem gadiem
līdz 2020. gada 31. decembrim.
Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus finansē
no valsts pamatbudžeta programmas 23.00.00 “Valsts autoceļu
fonds” apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana,
uzturēšana un atjaunošana” atbilstoši kārtējam gadam piešķirto
līdzekļu apmēram.
Pārskata periodā ieņēmumu struktūra no saimnieciskās darbības ir šāda: 82 % ir ieņēmumi no SM deleģēto valsts pārvaldes
uzdevumu izpildes un 18 % – ieņēmumi no pārējās saimnieciskās
darbības, t. i., ieņēmumi no darbiem uz pašvaldības ceļiem, no
maģistrālo ielu uzturēšanas darbiem, no citiem ceļu darbiem, no
produkcijas – būvmateriālu realizācijas u. c.
2014. gadā sabiedrība darbojas atbilstoši starptautisko kvalitātes
vadības sistēmu ISO 9001 : 2008 un darba drošības un arodveselības sistēmu OHAS 18001 : 2007 standartiem.
15.tabula. LAU finanšu rādītāji
2013

2014

Apgrozījums

66 512,6

63 843,3

Peļņa / zaudējumi

1 195,7

1 540,2

EBITDA

8 097,4

8 409,5

EBIT

2 019,8

2 266,2

Kopējie aktīvi

65 786,1

62 967,4

Pamatkapitāls

35 186,3

35 186,3

Pašu kapitāls

40 380,7

41 105,6

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

1,8 %

2,4 %

Koeficienti
EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

12,2 %

13,2 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

1,8 %

2,4 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

3,0 %

3,7 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,0

1,2

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,6

0,5

1 438

1 368

14,1

15,3

6 125,1

2 349,8

2 394,6

0,0

0,0

62 690,6

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

16.tabula. LVC finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

10 979,8

12 132,2

7,7

43,6

EBITDA

654,6

698,9

EBIT

43,6

101,7

Kopējie aktīvi

5 263,1

5 569,7

Pamatkapitāls

4 155,6

4 155,6

Pašu kapitāls

4 219,6

4 256,0

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,1 %

0,4 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

6,0 %

5,8 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,1 %

0,8 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

0,2 %

1,0 %

Kopējais likviditātes rādītājs

2,0

1,7

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,2

0,2

320

334

24,8

26,4

899,0

797,8

46,6

6,9

13 288,5

14 524,8

Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi

Koeficienti

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC)
veic valsts autoceļu pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un grāmatvedības kārtošanu, valsts autoceļu
ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību, Eiropas Savienības Kohēzijas un reģionālās attīstības
fondu līdzfinansēto projektu vadību un būvniecības uzraudzību,
kā arī pašvaldību ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodikās uzturēšanas pārraudzību.
Kopējais autoceļu un ielu garums valstī ir 73 592 km. Ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1,139 km uz 1 km2 (dati uz 31.12.2014.).).
LVC pārziņā esošais valsts autoceļu kopgarums ir 20 131 km.
Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0,312 km uz 1 km2.
26 % jeb 2 273 km autoceļu ar melno segumu ir klasificējami
kā sabrukuši, un tiem ir nepieciešama pilnīga segas rekonstrukcija (2013. gadā – 28 % jeb 2 448 km).

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

57 % valsts autoceļu klāj grants segums. Uz asfaltētā autoceļu
fona grants ceļu stāvoklis pēdējā desmitgadē nav bijis uzskatāms
par ļoti kritisku. Tomēr pēdējos gados, pieaugot mežizstrādes darbu apjomiem valstī un atjaunojoties pasažieru pārvadājumiem ar
autobusiem, atliktie periodiskie grants segumu uzturēšanas darbi
sāk radīt arvien lielākas problēmas autobraucējiem. 41 % autoceļu
ar grants segumu ir klasificējami kā sabrukuši un tiem ir nepieciešama pilnīga segas rekonstrukcija (2013. gadā - 42 %)
LVC pārziņā ir 971 tilts, no kuriem 907 ir dzelzsbetona, 14
– akmens, 43 – metāla un 7 – koka tilti. Tiltu kopgarums ir
31 173 metri. Īpaši kritiski vērtējams tiltu stāvoklis autoceļu tīklā.
40 % tiltu stāvoklis valsts autoceļu tīklā ir vērtējams kā slikts un
16 % – ļoti slikts, bet 54 tiltiem jau ir ieviesti dažādi ierobežojumi
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Pārskats par valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām

(slodze, gabarīts un distance). Neraugoties uz centieniem plānot
un lielākos apjomos veikt tiltu periodiskos uzturēšanas pasākumus (hidroizolācijas un brauktuves atjaunošanu, margu nomaiņu
u. c.), šie dati ir palikuši gandrīz nemainīgi kopš 2001. gada. Salīdzinoši labākā stāvoklī ir tilti uz galvenajiem autoceļiem, jo lielākas satiksmes intensitātes dēļ šiem tiltiem tiek piešķirta augstāka
prioritāte.
No valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem 2014. gadā pašvaldībām piešķīra mērķdotāciju
pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai 43 miljonu euro apmērā,
kas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir par 16,9 miljoniem euro vairāk.
Kopā ar ES līdzfinansēto projektu realizācijai piešķirtajiem
līdzekļiem 2014. gadā valsts autoceļiem pieejamais finansējums
bija 208,8 miljoni euro, kas ir par 17,7 miljoniem euro mazāk
nekā 2013. gadā.

2014. gadā ir izveidota autoceļu lietošanas nodevas iekasēšanas
sistēma un sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” tiek nodrošināta tās darbība.
Katru gadu CSDD organizētājos konkursos un sacensībās par
ceļu satiksmes drošību piedalās aptuveni 5000 jauniešu. Konkursi
tiek organizēti dažādām vecuma un interešu grupām: velosipēdistiem – Jauno satiksmes dalībnieku forums, mopēdistiem – Gribu
būt mobils, topošajiem autovadītājiem – Gada jaunais autovadītājs.
Rekonstrukcijas laikā Rīgas Motormuzejs pārcelts uz pagaidu
telpām, kur muzeja eksponāti pieejami apmeklētājiem. Arī pārējo
muzeja funkciju izpilde tika nodrošināta paredzētajā apjomā.
Tika nodrošināta Biķernieku kompleksās sporta bāzes pieejamība dažāda sporta veidu sacensību un treniņu norisei, kā arī
tautas sporta pasākumiem. Veikta bāzes spīdveja stadiona atjaunošana un nodrošināta Grand Prix posma norises iespējamība.

Autosatiksmes apakšnozare.
Ceļu satiksmes drošības joma

17.tabula. CSDD finanšu rādītāji

Autosatiksmes apakšnozarē ceļu satiksmes drošības jomā
ietilpstošos pakalpojumus sniedz VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD). CSDD reģistrē transportlīdzekļus, kuterus, motorlaivas, ūdens motociklus, airu laivas un
izsniedz tiem reģistrācijas dokumentus un valsts reģistrācijas numura zīmes; piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības; nodrošina un
uztur Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru; veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļu tehnisko
kontroli uz autoceļiem un transportlīdzekļu un to sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanu, ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, kā arī Rīgas Motormuzeja un Biķernieku Kompleksās
sporta bāzes darbības un attīstības nodrošināšanu.
Lai nodrošinātu tehniskās apskates staciju tīkla izveidi u n
efektīvu darbību, kā arī lai īstenotu transportlīdzekļu valsts tehniskās
uzraudzības politiku ilgtermiņā, ar CSDD līdzdalību
ir izveidotas sabiedrības, kas šobrīd ir akreditētas valsts tehniskās
apskates veikšanai:
• SIA “Auteko & TÜV Latvija” (CSDD kapitāla
daļu īpatsvars – 51 %);
• SIA “Scantest”  (CSDD kapitāla daļu īpatsvars – 20 %);
• SIA “Venttests”  (CSDD kapitāla daļu īpatsvars – 50 %);
• SIA “Autests”
(CSDD kapitāla daļu īpatsvars –20 %).
• CSDD 2014. gadā veiktie būtiskākie ieguldījumi pamatlīdzekļos un lielākie īstenotie projekti (euro):
• Rīgas Motormuzeja rekonstrukcija ar klientu apkalpošanas
centra piebūvi (7 464 704 euro);
• CSDD Rēzeknes reģionālās nodaļas ēkas rekonstrukcija
(250 693 euro);
• Biķernieku kompleksās sporta bāzes atjaunošanas darbi
(488 743 euro);
• CSDD Jūrmalas nodaļas ēkas jaunbūves darbi (744 129 euro);
• 27 ātruma kontroles stacionāro iekārtu (radaru) pamatnes
izveides būvdarbi.

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

34 590,2

37 284,7

Peļņa / zaudējumi

1 633,0

1 333,7

EBITDA

4 149,4

5 140,8

EBIT

1 997,4

1 623,5

Kopējie aktīvi

33 601,6

38 795,8

Pamatkapitāls

23 117,3

23 117,3

Pašu kapitāls

27 675,2

29 001,7

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

4,7 %

3,6 %

Koeficienti
EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

12,0 %

13,8 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

4,9 %

3,4 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

5,9 %

4,6 %

Kopējais likviditātes rādītājs

2,0

0,8

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,2

0,3

604

610

13,6

14,4

4 048,5

10 490,9

1 806,5

0,0

0,0

0,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums
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Dzelzceļa apakšnozare
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Dzelzceļa nozarei ir ļoti būtiska nozīme Latvijas tautsaimniecībā un maksājumu bilancē, jo dzelzceļš pārsvarā nodrošina
pakalpojuma eksportu. Pēdējos gados transporta un uzglabāšanas
sektors, no kura liela daļa attiecas uz dzelzceļa nozari, veido vairāk nekā 10 % no visa IKP. Dzelzceļa nozare rada tiešu ietekmi
uz ostu darbību un citu transporta un loģistikas pakalpojumu attīstību. Jāatzīmē, ka dzelzceļa nozare rada starppatēriņa pieprasījumu arī citās nozarēs, piemēram, energoresursu ražošana un
piegāde, būvniecība, finanšu pakalpojumi. Dzelzceļa transports
ik gadu nodrošina lielāko kravu apgrozījumu (tonnkilometros),
salīdzinot ar citiem transporta veidiem. Dzelzceļa transports nodrošina 15 % no valsts pasažieru pārvadājumiem, nozīmīga loma
ir Rīgas mezgla transporta sistēmai.
Minētajā apakšnozarē ietilpst VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ), kas ir publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna valdošā sabiedrība. Koncernā ietilpst:
• SIA “LDZ Cargo” – kravu pārvadājumu sabiedrība;
• SIA “LDZ infrastruktūra” – sliežu ceļu remontu sabiedrība;
• SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” – ritošā sastāva uzturēšanas
un remontu sabiedrība;
• SIA “LDZ apsardze” – apsardzes pakalpojumu sabiedrība;
• AS “LatRailNet” – infrastruktūras pārvaldītāja funkciju sabiedrība;
• SIA “LDZ Cargo” meitas sabiedrība SIA “LDZ Cargo Loģistika”.
Koncerna konsolidētie ieņēmumi 2014. gadā bija 440,9 milj.
euro. Salīdzinot ar 2013. gadu, konsolidētie ieņēmumi ir palielinājušies par 1,9 milj. euro jeb 0,4 %, jo palielinājās kravu pārvadājumu apjomi, kas veido būtiskāko daļu no Koncerna konsolidētā
neto apgrozījuma.
Lielāko daļu no koncerna ieņēmumiem nodrošina SIA “LDZ
CARGO”, kas ir nozīmīga transporta un uzglabāšanas nozares
sauszemes sektora kapitālsabiedrība Latvijā un lielākais dzelzceļa
kravu pārvadātājs Baltijas valstīs.
2014. gadā koncerna darbības rezultātā bruto peļņa ir
24,9 milj. euro, kas ir palielinājusies par 15,4 milj. euro salīdzinājumā ar 2013. gadu. Savukārt peļņa pēc nodokļiem ir 1,2 milj.
euro, kas ir par 2,3 milj. euro mazāk nekā 2013. gadā, ko ietekmēja
uzkrājumu veidošana, kapitālsabiedrību ienākuma nodoklis, valūtas kursu svārstības.

18.tabula. LDZ koncerna finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Koncerna kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

439 030

440 898

Peļņa / zaudējumi

3 478

1 161

EBITDA

78 800

80 000

6 866

6 080

Kopējie aktīvi

EBIT

859 047

972 032

Pamatkapitāls

163 529

256 720

Pašu kapitāls

356 905

358 066

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,8 %

0,3 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

17,9 %

18,1 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,4 %

0,1 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

1,0 %

0,3 %

Kopējais likviditātes rādītājs

0,8

0,8

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

1,4

1,7

12 392

12 316

12,4

12,7

131 655,8

173 568,6

19 740,1

0,0

31 957,1

84 233,5

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā *

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

* LDZ dati

Pārskats par valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām

9.attēls. Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoma struktūra

Nozares tirgus situācijas raksturojums
LDZ kravu un pasažieru pārvadājumiem nodrošina dzelzceļa
jaudas izmantošanu. Jaudas pakalpojuma sniegšana ir galvenais
LDZ pamatdarbības veids. Dzelzceļa infrastruktūru pārvadājumiem izmanto kravu un pasažieru pārvadātāji.
Ņemot vērā nozares specifiku, kapitālsabiedrību skaits, kas
darbojas dzelzceļa pārvadājumu nozarē un izmanto Latvijas
publisko dzelzceļa infrastruktūru, ir neliels. Galvenās ir SIA
“LDZ CARGO”, VAS “Pasažieru vilciens”, AS “Baltijas Tranzīta serviss”, AS “Baltijas Ekspresis” un SIA “Gulbenes–Alūksnes
bānītis”. Lielākais kravu pārvadātājs (publiskās infrastruktūras
izmantotājs) ir SIA “LDZ CARGO” (76 % no visiem kravu vilcienu nobrauktiem km).

42 666

8.attēls. Pārvadātās kravas pa dzelzceļu un to lielākie pārvadātāji

41 641

50 000
40 000
30 000

SIA "LDZ CARGO"
2013 g.

AS “BALTIJAS EKSPRESIS”
2014 g.

8411

7345

3047

20 000
1263
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10 000

AS "BALTIJAS
TRANZĪTA SERVISS"

*Avots : SAMZino_060314_finrad; Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2014.gada
provizorisko izpildi un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, prognozētajiem
rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2015. gadam”

● Nafta un naftas produkti 37,4 % ● Melnie metāli 2,9 %
● Minerālmēsli 8,6 % ● Kokmateriāli 1,6 %
● Ķīmiskās kravas 2,6 % ● Akmeņogles 36,6 %
● Minerālvielas 1,8 % ● Pārējās 8,5 %
*Avots: SAMZino_060314_finrad; Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2014.
gada provizorisko izpildi un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, prognozētajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2015. gadam”

Galvenais dzelzceļa kravu plūsmas ceļš ir Austrumu–Rietumu
koridorā virzienā no Krievijas, Baltkrievijas, citām NVS valstīm,
Centrālās Āzijas valstīm un Tālajiem austrumiem uz Latvijas
ostām.
Pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu iekšzemē nodrošina a/s
“Pasažieru vilciens”.
Pasažieriem, kas starptautiskajos maršrutos izvēlas dzelzceļa
transportu, ir alternatīvas – autotransports un gaisa transports.
Transporta nozarē kopumā starptautiskos pasažieru pārvadājumos joprojām dominē gaisa transports.
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Pasažieru sauszemes pārvadājumu
apakšnozare

AS “Pasažieru vilciens”

Pamatkapitāls

200,9

200,9

Pašu kapitāls

3 457,7

3 254,1

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

25,6 %

18,1 %

Akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (turpmāk – PV) pamatdarbība ir iekšzemes pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu. PV
mērķis ir nodrošināt efektīvus, drošus, apkārtējai videi draudzīgus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes pasažieru un bagāžas
pārvadājumu pakalpojumus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā, apmierinot klientu vajadzības.
PV turpina uzsākto darbu pie esošās kapitālsabiedrības finanšu situācijas stabilizēšanas, jo sakarā ar krīzes gados veiktajiem valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem tika ievērojami samazināts valsts
finansējuma apjoms dzelzceļa pasažieru pārvadājumos, kā rezultātā
tika izjaukts līdzsvars starp valstij objektīvi nepieciešamo pārvadājumu apjomu un valsts spēju nodrošināt šī apjoma pasūtījuma zaudējumu kompensāciju. Paralēli šī jautājuma risinājumiem valsts līmenī
uzņēmumā ir uzsākti pasākumi jauna kompānijas biznesa modeļa
izveidošanā, kas vērsts uz pārvadājumu organizācijas uzlabošanu un
efektīvāku kapitālsabiedrības rīcībā esošo cilvēkresursu izmantošanu, kas ļaus ilgtermiņā kapitālsabiedrības neto apgrozījumā samazināt valsts finansējuma īpatsvaru un tādējādi palielināt dzelzceļa
pasažieru pārvadājumu efektivitāti.
2015. gada plānotie rādītāji un prognozētie finanšu rezultāti sagatavoti, pamatojoties uz apstiprināto PV rīcības plānu prognozēto
zaudējumu samazināšanai, saskaņā ar kuru 2014. gadā ir optimizēta
biļešu kasu darbība, veiktas izmaiņas vilcienu kustības grafikos un
attiecīgi uzsāktas izmaiņas konduktoru darba organizācijā.
PV 2015.gada pirmā pusgada pārskata periodu noslēgusi ar 717
709 euro lielu peļņu. Attiecīgo periodu pirms gada uzņēmums noslēdza ar 4,0 miljoniem euro lieliem zaudējumiem. Pozitīvie finanšu
dati, kurus uzņēmums uzrāda jau otro ceturksni, skaidri norāda, ka
situācija uzņēmumā ir stabilizēta. Mazinās temps, kādā sarūk pasažieru skaits. PV ir izdevies būtiski samazināt uzņēmuma izmaksas
un ievērojami uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti.

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

34,8 %

28,4 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

25,8 %

19,5 %

20.tabula. PV finanšu rādītāji

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

28,5 %

21,0 %

Kopējais likviditātes rādītājs

11,0

16,0

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,1

0,1

87

92

22,2

24,9

295,4

114,7

592,9

888,4

647,3

647,3

VSIA “Autotransporta direkcija”
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” (turpmāk – ATD) darbības mērķis ir nodrošināt valsts
pārvaldes funkciju administrēšanu autopārvadājumu jomā valstī.
Lai sasniegtu šo mērķi, sabiedrība uztur un attīsta kvalitatīvu un
juridiski pamatotu pakalpojumu kompleksu pasažieru un kravu
autopārvadājumu jomā atbilstoši valsts, sabiedrības un pārvadātāju interesēm godīgas un vienlīdzīgas pārvadātāju konkurences
nodrošināšanai, vienlaikus aizsargājot Latvijas pārvadātāju intereses atbilstoši starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesību
normām.
19.tabula. ATD finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji
Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi

2013

2014

3 852,1

3 790,6

987,1

684,8
1 076,1

EBITDA

1 341,5

EBIT

1 160,3

853,4

Kopējie aktīvi

3 824,5

3 520,0

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

67 916,0

61 731,7

Peļņa / zaudējumi

-528,5

-1 087,5

EBITDA

1 087,6

5 068,7

EBIT

-856,3

-505,9

Kopējie aktīvi

33 220,0

37 073,0

Pamatkapitāls

20 868,0

20 868,0

Pašu kapitāls

15 884,5

14 796,9

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-0,8 %

-1,8 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

1,6 %

8,2 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-1,6 %

-2,9 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

-3,3 %

-7,3 %

Kopējais likviditātes rādītājs

0,4

0,6

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

1,5

1,1

937

965

10,7

10,0

3 939,7

4 373,2

0,0

0,0

41 211,7

46 467,4

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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Aviācijas apakšnozare
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk – Lidosta) darbības veidi ir šādi: aviotransporta palīgdarbības, kravu iekraušana un izkraušana, glabāšana un noliktavu saimniecība, pārējie
sauszemes transporta palīgdarbību veidi, pārējie gaisa transporta
palīgdarbību veidi, automaģistrāļu, ceļu, lidlauku un sporta būvju
būvniecība, citur neklasificētu tūrisma aģentūru un aģentu darbība; darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu.
Lidosta ir viens no lielākajiem transporta infrastruktūras objektiem Latvijā, kura nodrošina regulāro lidojumu apkalpošanu
– 99 % no Latvijas lidojumiem tiek veikti no Lidostas.
Gaisa transports veicina citu nozaru, jo sevišķi tūrisma, attīstību, tādējādi veicinot ekonomikas izaugsmi, darbavietu skaita
pieaugumu un IKP pieaugumu. Lai attīstītu Lidostu kā rentablu Eirāzijas nozīmes lidojumu centru, ir būtiski nodrošināt visu
gaisa transporta sistēmas elementu – optimālas pārvaldības sistēmas, politikas un regulējuma, infrastruktūras kapitālsabiedrību
– Lidostas un VAS “Latvijas gaisa satiksme”, kā arī pārvadātāja
AS “Air Baltic Corporation” saskaņotu attīstību.
Lidosta nodrošina nepieciešamos infrastruktūras un servisa
pakalpojumus, lai aviokompānijas varētu piedāvāt saviem klientiem regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar
civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citu pasaules valstu
pilsētām. Lidosta piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas nodrošina pilnvērtīgu pasažieru un lidsabiedrību apkalpošanu: lidlauka
izmantošanas pakalpojumi, termināļa izmantošanas pakalpojumi, virszemes apkalpošana, Lidostas drošības pakalpojumi un
infrastruktūras izmantošanas pakalpojumi.
Lidostas ieņēmumus veido ar aviāciju tieši saistīto pakalpojumu un ne aviācijas pakalpojumu sniegšana. Lidostas piedāvātie ne aviācijas pakalpojumi ļauj diferencēt ieņēmumu avotus,
tādējādi mazinot atkarību no pieprasījuma izmaiņām aviācijas
pakalpojumu jomā. Lidostas piedāvātie ne aviācijas pakalpojumi ir šādi: telpu noma, autostāvvietu izmantošanas pakalpojumi,
pārējās teritorijas infrastruktūras noma, komunālie pakalpojumi,
biznesa klientu apkalpošana, reklāmas pakalpojumi u. c.
Lidosta ir veikusi ieguldījumus Lidostas infrastruktūras modernizācijā, nodrošinot sniegto pakalpojumu kvalitātes un apjoma pieaugumu. Šobrīd starptautiskā lidosta “Rīga” ir lielākā lidosta Baltijas valstīs pēc apkalpoto pasažieru un lidojumu skaita.
2014. gadā no Lidostas bija pieejami 83 galamērķi vasaras

sezonā un 66 galamērķi ziemas sezonā. Gada laikā tika atklāti
15 jauni galamērķi.
Lidosta, pērn apkalpojot gandrīz 66 tūkstošus gaisa kuģu un
33 tūkstošus tonnu kravas, ir lielākais gaisa transporta mezgls
Baltijā – caur Rīgu tiek pārvadāti 46 procenti šā reģiona aviopasažieru.
21.tabula. Lidostas finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji
Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi
EBITDA
EBIT

2013

2014

47 315,8

44 885,5

301,4

134,7

8 041,8

8 955,7

2 426,5

2 832,6

Kopējie aktīvi

123 642,3

185 610,2

Pamatkapitāls

28 608,9

28 608,9

Pašu kapitāls

41 274,9

40 868,4

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,6 %

0,3 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

17,0 %

20,0 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,2 %

0,1 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

0,7 %

0,3 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,1

1,8

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

2,0

3,5

1 126

1 162

13,6

14,1

36 214,2

46 978,8

0,0

541,2

82,4

97,4

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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VAS “Latvijas Gaisa Satiksme”
VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) darbojas civilās aviācijas jomā un tās mērķis un uzdevums ir nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumus un sniegt drošus pakalpojumus visiem
gaisa telpas lietotājiem. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi ir
definēti Latvijas aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP).
LGS tās pastāvēšanas laikā ir nemitīgi pilnveidojusies, lai nodrošinātu Eiropas līmenim atbilstošus aeronavigācijas pakalpojumus. Galvenās prioritātes ir aviācijas drošuma un sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana.
Neskatoties uz 2014. gada pozitīvo tendenci, tiek ņemti vērā
pieaugošie riski, ko rada vispārīgais globālās ekonomikas stāvoklis,
kā arī ekonomiskie un politiskie nosacījumi Eiropā. Kā galvenos
ieņēmumu izpildi ietekmējošos faktorus var minēt ģeopolitisko
situāciju Austrumeiropā, Ryanair un Air Baltic plānus.
Svarīgākie kapitālsabiedrības attīstību ietekmējošie ārējie
faktori ir iestāšanās Eiropas Savienībā, NATO un EIROCONTROL, valsts politika transporta jomā, programma “Eiropas
vienotā gaisa telpa”, kā arī Eiropas GSV māsterplāns (Eiroopean
ATM Misters Plan).
22.tabula. LGS finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

24 221,4

24 631,3

315,2

215,1

5 236,9

5 331,6

569,4

319,2

Kopējie aktīvi

30 418,2

30 169,7

Pamatkapitāls

22 765,9

22 765,9

Pašu kapitāls

27 399,9

27 615,0

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

1,3 %

0,9 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

21,6 %

21,6 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

1,0 %

0,7 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

1,2 %

0,8 %

Kopējais likviditātes rādītājs

3,4

4,1

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,1

0,1

368

363

36,0

37,1

3 288,0

5 641,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi
EBITDA
EBIT

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

prezentētais aviokompānijas restrukturizācijas plāns, kas nākamo
piecu gadu laikā paredz veikt konsolidāciju par 330 milj. euro, kā
arī paredz, ka jau 2014. gadā airBaltic darbība būs peļņu nesoša.
2012. gada 10. jūlijā “Bombardier Aerospace” un Latvijas nacionālā aviokompānija parakstījušas nodomu protokolu par desmit
CS300 lidmašīnu iegādi un pirkuma tiesību saņemšanu vēl desmit CS300 lidmašīnām.
airBaltic tiešais un netiešais pienesums Latvijas tautsaimniecībai
ir mērāms aptuveni 1,5 % apmērā no iekšzemes kopprodukta.
airBaltic gaisa flotes sastāvā ir 25 lidmašīnas – 5 Boeing 737–
500, 8 Boeing 737–300 un 12 Q400 NextGen.
airBaltic piedāvā lidojumus no Rīgas uz šādiem galamērķiem:
Amsterdama, Atēnas, Baku, Barselona, Berlīne, Billunda, Brisele,
Budapešta, Burgasa, Cīrihe, Diseldorfa, Dubrovnika, Frankfurte,
Hamburga, Helsinki, Kijeva, Kopenhāgena, Larnaka, Londona, Maskava, Milāna, Minhene, Minska, Nica, Olbija, Olborga,
Olesunna, Oslo, Palanga, Palma de Maljorka, Parīze, Poprada,
Prāga, Rijeka, Roda, Roma, Rīga, Saloniki, Sanktpēterburga,
Stokholma, Tallina, Tbilisi, Telaviva, Turku, Varšava, Venēcija,
Verona, Viļņa, Vīne, Zalcburga.
airBaltic veic lidojumus no Viļņas uz Amsterdamu, Berlīni,
Briseli un Parīzi, no Tallinas –uz Parīzi, Vīni un Berlīni, kā arī no
Frankfurtes un Dortmundes uz Hēringsdorfu.
airBaltic nodrošināja un uzlaboja gaisa satiksmes maršrutus,
tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības ģeogrāfiskajā perifērijā
esošās Latvijas iedzīvotājiem priekšrocības ne tikai tūrisma attīstībai, bet arī mobilitāti darījumiem un attīstību eksportam visiem
Latvijas uzņēmumiem.
Būtiskākie ieguldījumi pamatlīdzekļos ir saistīti ar flotes
uzturēšanu un tās izmaksu optimizēšanu ilgtermiņā. Kopējie
2014. gadā veiktie ieguldījumi ir 8 364 536 euro.
23.tabula. airBaltic finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

325 095,0

296 157,3

Peļņa / zaudējumi

2 020,5

10 668,0

EBITDA

-4 039,2

4 968,6

EBIT

-12 780,3

1 512,4

Kopējie aktīvi

124 363,3

121 671,2

Pamatkapitāls

676,7

676,7

Pašu kapitāls

-181 124,4

-170 200,5

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,6 %

3,6 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

-1,2 %

1,7 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

1,6 %

8,8 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

-1,1 %

-6,3 %

Kopējais likviditātes rādītājs

0,3

0,5

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

-1,4

-1,5

1 086

1 053

29,9

27,4

8 550,4

8 364,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Citi rādītāji

AS “Air Baltic Corporation”
AS “Air Baltic Corporation” (turpmāk – airBaltic) ir akciju
sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Kopš 2011. gada decembra galvenais
airBaltic akcionārs ir valsts, ko pārstāv Satiksmes ministrija, ar
99.8% akciju.
Lai uzlabotu sistēmas darbību, veikta airBaltic stabilizēšana
un pārņemšana valsts īpašumā. Tiek realizēts 2012. gada martā

Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums
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Jūrniecības apakšnozare
VAS “Latvijas Jūras administrācija”
VAS “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – LJA) sniedz
navigācijas un hidrogrāfijas pakalpojumus, nodrošina Latvijas
jūrnieku sertifikāciju un eksamināciju, veic kuģu reģistrāciju un
to tehniskos auditus, ražo un izplata navigācijas kartes un saistītos datus.
Lai rūpētos par drošu kuģošanu, LJA veic hidrogrāfiskos mērījumus uz galvenajiem kuģu ceļiem EEZ un teritoriālajos ūdeņos, ostu pieejām un mazo ostu akvatorijās (Rīgas un Ventspils
ostas nepieciešamos dziļuma mērījumus veic, izmantojot savus
resursus). Kopējā uzmērāmo kuģu ceļu platība sastāda vairāk
nekā 7500 kvadrātkilometru. Izpildot HELCOM Kopenhāgenas 2001. gada un Maskavas 2010. gada deklarāciju prasības,
tiek uzmērīti galvenie kuģu ceļi jūrā, izstrādāts galveno kuģu ceļu
uzmērīšanas plāns, kā arī paredzēts iegūtos rezultātus atspoguļot
jūras navigācijas kartēs. Norit darbs pie otrās kategorijas kuģu
ceļiem, ko paredzēts pabeigt līdz 2022. gadam. 2014. gadā iegādāts jauns hidrogrāfisko mērījumu kuteris, tāpat sākts darbs
pie dziļumu mērījumu datu sistematizēšanas un jaunas datubāzes
izveides.
2014. gada beigās Latvijas kuģu reģistrā bija reģistrētas
1566 vienības – kuģi, zvejas kuģi un atpūtas kuģi. Lielākais nacionālais kuģu īpašnieks ir AS “Latvijas kuģniecība” ar 16 tankkuģu floti un to kopējo kravnesību 778 156 t (visi kuģi reģistrēti
ārvalstīs – Māršalu salu karogs).
2014. gadā aktīvo jūrnieku skaits bija 13 000, no kuriem
1000 jūrnieku bija sertificēti darbam uz zvejas un iekšējo ūdeņu
kuģiem, 12 000 personas bija sertificētas darbam tirdzniecības
flotē. 47 % no tirdzniecības flotes jūrniekiem bija sertificēti kā
kuģu virsnieki, savukārt 53 % bija sertificēti kā ierindas jūrnieki.
94 % no nodarbinātajiem Latvijas jūrniekiem strādā uz kuģiem
zem ārvalstu karogiem, bet 6 % strādā uz kuģiem zem Latvijas karoga, kas galvenokārt ir vietējas nozīmes kravas kuģi, ostu
palīgflote vai zvejas kuģi.
Ostas valsts kontrole ir Latvijas ostās ienākošo ārvalstu kuģu
atbilstības pārbaude starptautisko konvenciju prasībām. Līdz
2011. gadam sadarbība Parīzes Saprašanās Memoranda ietvaros
paredzēja, ka katra dalībvalsts pārbauda 25 % no ienākošajiem

kuģiem, un Latvija, veicot savas saistības, katru gadu pārbaudīja
vairāk nekā 500 kuģu. 2011. gadā tika ieviests jaunais inspekciju
režīms (NIR), kas, balstoties uz visu kuģu kustību aptverošu datubāzi, nosaka mērķi pārbaudīt visus kuģus, kuri ienāk Eiropas
un Parīzes Memoranda telpā. Rezultātā Latvijā 2014. gadā vērojams būtisks inspekciju skaita pieaugums – 309 inspekcijas pret
204 inspekcijām 2013. gadā.
24.tabula. LJA finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

4 147,3

4 321,3

Peļņa / zaudējumi

-305,6

39,1

EBITDA

343,3

514,2

EBIT

-101,6

70,1

Kopējie aktīvi

4 557,7

4 625,6

Pamatkapitāls

1 553,9

1 533,9

Pašu kapitāls

3 954,6

3 993,7

-7,4 %

0,9 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

8,3 %

11,9 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-6,7 %

0,8 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti
Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-7,7 %

1,0 %

Kopējais likviditātes rādītājs

2,1

2,6

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,2

0,2

152

149

16,9

16,9

380,8

272,0

37,4

0,0

0,0

0,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Sakari
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Sakari

Latvijas telekomunikāciju tirgus ir piedzīvojis stabilu izaugsmi. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kas ir viens
no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Latvijā, nodrošina kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un
telekomunikāciju operatoriem. 2014. gadā investīcijas veidoja
31,8 milj. euro, un tika turpināta maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras izbūve projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros. Kapitālsabiedrība ir
uzsākusi ātrgaitas datu pārraides tīkla izveidi un turpmāk plāno piesaistīt tranzīta un globālo operatoru interesi optisko tīklu
un datu centra izmantošanai, kā arī palielināt tīkla savienojumu
skaitu ar partneru tīkliem citās valstīs. Savukārt SIA “Lattelecom”, kurā valsts kapitāldaļu līdzdalība veido 51 %, ir tirgus līderis interneta un televīzijas pakalpojumu jomā, vienlaikus kapitālsabiedrība 2014. gadā ir veikusi ieguldījumus pamatlīdzekļos
30,6 milj. euro apmērā pamata tīkla attīstībā, mākoņskaitļošanas
platformas attīstībai un klientu gala iekārtās. SIA “Lattelecom”
optiskā tīkla pieejamība ir galvenais faktors, kas Latvijai nodrošina vadošās vietas Eiropas Savienībā interneta pieejamībā ar
augstiem lejupielādes ātrumiem.

26.tabula. Sakaru nozares finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

436 170,3

430 181,1

Peļņa / zaudējumi

66 753,1

59 879,3

EBITDA

132 096,7

132 428,8

EBIT

66 532,5

65 090,8

Kopējie aktīvi

737 115,0

754 904,3

Pamatkapitāls

300 139,7

306 423,8

Pašu kapitāls

478 490,8

484 539,2

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

15,3 %

13,9 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

30,3 %

30,8 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

9,1 %

7,9 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

14,0 %

12,4 %

Kopējais likviditātes rādītājs

3,2

2,7

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

1,7

1,4

7 192

6 968

17,7

18,2

69 451,3

111 768,1

18 586,6

17 266,1

5 601,8

7 599,8

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši
vai netieši saņemtais finansējums

25.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības sakaru nozarē
Valsts kapitāla daļas sakaru nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības Darbības
nosaukums
joma
SIA “Lattelecom”
(koncerns)

IT, telekomunikācijas
un TV pakalpojumi

SIA “Latvijas
Mobilais Telefons”
(konsolidēts)

IT un telekomunikācijas
pakalpojumi

VAS “Latvijas Pasts” Pasta pakalpojumi

VAS “Latvijas Valsts Kvalitatīvu un drošu
radio un
telekomunikāciju risinājumu
televīzijas centrs”
nodrošināšana
Datu pārraides radiofVAS “Elektroniskie
rekvenču spektru un nusakari”
merāciju nodrošināšana

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Darbinieku
skaits

188 014,0

30 079,0

323 624,0

1 912

161 177,1

22 077,8

230 277,1

506

61 429,9

1 714,4

94 298,4

4 189

14 018,3

6 001,4

95 217,3

262

100 %

5 541,8

6,7

11 487,6

99

100 %

Kapitāla daļu
īpatsvars
51 % - VAS
“Privatizācijas aģentūra”
23 %-VAS LVRTC
23 % - SIA “Lattelecom”
5 % - VAS
“Privatizācijas aģentūra”
100 %
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IKT un telekomunikācijas
apakšnozare

27.tabula. Lattelecom koncerna finanšu rādītāji

SIA “Lattelecom”
SIA “Lattelecom” (turpmāk – Lattelecom) darbojas brīvas
konkurences apstākļos IKT un telekomunikāciju nozarē.
Lattelecom optiskā tīkla pieejamība ir galvenais faktors, kas
palīdzējis Latvijai ieņemt vadošās vietas Eiropā interneta pieejamībā ar augstiem lejupielādes ātrumiem, jau tagad izpildot Eiropa 2020 mērķus.
Kapitālsabiedrības iniciatīvas “Pieslēdzies, Latvija”, “e-indekss”
u. c. palīdz mazināt digitālo plaisu un palielināt IKT risinājumu
izmantošanu publiskās pārvaldes un kapitālsabiedrību komunikācijā ar iedzīvotājiem.
Datu “Dattum” centra eksports palīdz palielināt kopējo Latvijas augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksporta īpatsvaru.
Investīcijas tika veiktas pamata tīkla attīstībā (lielākais projekts
“Mākoņskaitļošanas platforma”), kā arī klientu gala iekārtās. Visi
kapitālieguldījumi veikti, lai nodrošinātu kvalitatīvu pamatdarbību un attīstību nākotnē.
2014. gada 1. janvārī Lattelecom ieguva tiesības nodrošināt
virszemes TV maksas pakalpojumu līdz 2021. gadam. Apraides
tiesību iegūšana, kā arī kanālu LNT un TV3 lēmums pārtraukt
bezmaksas apraidi radīja būtisku virszemes TV klientu skaita
pieaugumu.
2014. gadā Lattelecom ieviesa jaunu pakalpojumu namu apsaimniekotājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem - telemetriju, kas nodrošina dažādu komunālo pakalpojumu sniegšanā
izmantoto iekārtu parametru informācijas pārraidi un nodrošina
to atrādīšanu elektroniskā veidā.
Privātpersonām 2014. gada augustā tika atvērts pakalpojums
eDati, kurā piereģistrējoties jebkurš saņem datu uzglabāšanas
vietu 10 GB apmērā bez maksas.
Lattelecom pieder 23 % no mobilo telekomunikāciju pakalpojumu operatora SIA “Latvijas Mobilais Telefons pamatkapitāla”.
Lattelecom koncernam pieder 50 % no pamatkapitāla AS
“Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds”c Tas ir vienīgais Latvijas Republikā reģistrētais slēgtais privātais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji.
Lattelecom pieder 100 % pamatkapitāla SIA “Lattelecom Technology”, SIA “Lattelecom BPO” un SIA “Citrus Solutions”,
kā arī netieši – SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” un SIA “BPO
Baltic”.

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Koncerna kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

188 211

188 014

Peļņa / zaudējumi

28 149

30 079

EBITDA

69 000

71 800

EBIT

32 309

36 050

Kopējie aktīvi

319 701

323 624

Pamatkapitāls

207 852

207 852

Pašu kapitāls

260 705

260 533

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

15,0 %

16,0 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

36,7 %

38,2 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

8,8 %

9,3 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

10,8 %

11,5 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,1

1,4

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,2

0,2

2 030

1 912

23,6

23,7

32 716

30 298

14 451

14 581

1 164,4

1 465,2

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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SIA “Latvijas Mobilais telefons”
SIA “Latvijas Mobilais telefons” (turpmāk – LMT) ir lielākais
mobilo sakaru operators gan pēc klientu skaita, gan apgrozījuma,
gan arī pēc tīkla pārklājuma. Kā inovāciju līderis tirgū LMT pirmais ieviesa 4 G un joprojām vienīgais piedāvā arī 4 G+ iespējas.
10.attēls. LMT kapitāla daļu īpašnieki

LMT klientu skaita pieaugumu un pakalpojumu izmantošanu
veicinājis ne tikai plašais 4 G pārklājums, bet arī realizēto viedtālruņu skaita pieaugums.
Līdz ar to LMT biznesa rezultāti 2014. gadā ir auguši, par ko
liecina EBITDA rentabilitātes palielināšanās par procentpunktu līdz 31,1 %. Kapitālsabiedrības apgrozījums 2014. gadā bija
161,2 miljoni euro. LMT apjomīgās investīcijas uzrāda straujus
pakalpojumu un lietotāju izaugsmes rezultātus, taču ietekmē arī
peļņu, kas 2014. gadā bija 22,1 miljoni.
28.tabula. LMT grupas finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
LMT grupas kopējie rādītāji

● TeliaSonera AB 24,5 % ● Sonera Holding B.V. 24,5 %
● VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 23,0 %
● SIA Lattelecom 23,0 % ● Latvijas Republika 5,0 %

*Avots: www.lmt.lv

Pateicoties jaunajiem pakalpojumiem un apjomīgajām investīcijām 4 G tīkla attīstībā, LMT 2014. gadā izdevies sasniegt
rekordaugstu klientu skaitu – 1 113 197, kas ir par 30 tūkstošiem
vairāk nekā gadu iepriekš. Strauji audzis arī datu pakalpojumu
patēriņš un LMT interneta lietotāju skaits.
Uzstādot vidēji pa vienai bāzes stacijai darba dienā, LMT
2014. gadā divkārt paplašinājis 4 G tīklu, ļaujot jau 77 % Latvijas
iedzīvotāju piekļūt jaunākās paaudzes ātrgaitas internetam. Rezultātā pērn par 100 tūkstošiem palielinājies 4 G lietotāju skaits
un 6,5 reizes pieaudzis LMT interneta datu apjoms 4 G tīklā.
2014. gadā LMT tīkla attīstībā investējis 28,7 miljonus euro, bet
kopumā datu pārraides tīkla attīstībā investēti 90 miljoni euro.
Šobrīd LMT ir uzstādījis jau 618 4 G bāzes stacijas.

2013

2014

Apgrozījums

172 041,4

161 177,1

Peļņa / zaudējumi

25 650,0

22 077,8

EBITDA

51 800,0

50 100,0

EBIT

29 683,6

26 086,9

Kopējie aktīvi

226 386,3

230 277,1

Pamatkapitāls

817,0

817,0

Pašu kapitāls

130 653,4

129 764,9

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

14,9 %

13,7 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

30,1 %

31,1 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

11,3 %

9,6 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

19,6 %

17,0 %

Kopējais likviditātes rādītājs

0,7

0,6

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,7

0,8

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Ieguldījumi pamatlīdzekļos
Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

506

506

25 010,2

39 523,2

1 949,9

1 141,8

0,0

0,0
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Elektronisko sakaru apakšnozare
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk –
LVRTC) ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvus un drošus
telekomunikāciju risinājumus un infrastruktūras nomas pakalpojumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru,
interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām.
LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī, pārraidot šīs programmas no
studijām līdz raidītājiem un izplatot ēterā, kā arī plānojot, projektējot un ekspluatējot pārraides sistēmas.
LVRTC kopš 2009. gada 1. jūnija ir pārņēmis visas sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas saistības no VAS “Latvijas Pasts”
un kļuvis par oficiālo šī pakalpojuma sniedzēju. Pildot akcionāra uzdoto, reorganizācijas rezultātā LVRTC kopš 2010. gada
27. augusta ir pievienota VAS “Valsts informācijas tīkla aģentūra”
(VITA), pārņemot visas saistības, kas izriet no VITA noslēgtajiem darījumiem.
Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 13. pantam LVRTC uzdevums ir nodrošināt to elektronisko plašsaziņas
līdzekļu radio programmu izplatīšanu analogajā formātā, kuriem
nav savu tehnisko izplatīšanas līdzekļu, kā arī nodrošināt sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmu izplatīšanu valsts teritorijā analogajā formātā, kā arī nodrošina bez
maksas galalietotājiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoto
televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā.
LVRTC darbības veids ir radio un televīzijas programmu pārraidīšana, eParaksts un citi sertifikācijas pakalpojumi, datu pārraides, datu centru un infrastruktūras nomas pakalpojumu sniegšana.
Tā kā LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators Latvijā un tam pieder
arī vērienīgs optiskais tīkls pa visu Latvijas teritoriju, LVRTC
klienti ir ne tikai Latvijā pazīstamākās raidorganizācijas un vadošie elektronisko sakaru operatori, bet arī starptautiski pazīstami
elektronisko sakaru operatori.
LVRTC ir viens no 27 Eiropas Savienībā reģistrētiem uzticamiem sertifikāciju pakalpojuma sniedzējiem, kas publicēts ES
USPS sarakstā un ir tāds vienīgais reģistrētais Latvijā.
LVRTC darbojas elektronisko sakaru nozarē un saskaņā ar
kapitālsabiedrības apstiprināto stratēģiju līdz 2020. gadam vēlas kļūt par valsts iestāžu un telekomunikāciju operatoru primāro elektronisko sakaru pakalpojumu piegādātāju. Šīs vīzijas
realizācijai LVRTC 2014. gada beigās noslēdza sava maģistrālā
optiskā tīkla būvniecību. 2014. gadā LVRTC ir izveidojis starpsavienojumus ar Lietuvas optiskā tīkla operatoru, kurš nodrošina
savienojumu ar Lietuvu un tālāk ar citām Rietumeiropas valstīm,
kā arī ar zemūdens jūras kabeļa operatoru, kas nodrošina savienojumu ar Zviedriju (Stokholmu). Šie savienojumi nodrošina
iespēju caur LVRTC izveidot savienojumus starp Rietumeiropu
un Skandināviju, kur atrodas lielākie starptautiskā elektronisko
sakaru datu plūsmu apmaiņas punkti.
Klasiskais LVRTC darbības virziens ir radio un televīzijas apraides pakalpojumu nodrošināšana elektroniskajiem plašsaziņas

līdzekļiem un elektronisko sakaru komersantiem. 2014. gada
1. janvārī stājās spēkā jauns līgums ar SIA “Lattelecom”, saskaņā
ar kuru LVRTC nodrošina maksas ciparu televīzijas programmu zemes apraidi Latvijas teritorijā astoņu gadu laikā par kopējo
summu 35 milj. euro. Šajā pašā datumā notika izmaiņas arī bezmaksas televīzijas apraides saturā – MTG grupas programmas
TV3 un LNT atbilstoši īpašnieku lēmumam tika pārvietotas uz
maksas televīzijas programmu izplatīšanas tīkliem, savukārt bezmaksas ciparu televīzijas programmu izplatīšanas tīklā papildus
Latvijas Televīzijas divu programmu izplatīšanai tika uzsākta
triju jaunu televīzijas programmu apraide. Gada ieņēmumi par
bezmaksas ciparu televīzijas programmu izplatīšanas tīkla nodrošināšanu ir 1,2 milj. euro apmērā.
LVRTC šobrīd ir vienīgais uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Līdz ar to LVRTC sasniegumi šajā sfērā
lielā mērā raksturo arī situāciju vietējā tirgū. 2014. gadā tika novērota stabila tirgus izaugsme par aptuveni 30% visos svarīgākajos rādītājos (ieņēmumi, e-Parakstīšanas intensitāte, dokumentu
pārbaudes). Elektronisko dokumentu apritē būtiski, ka 2014.
gadā ieviesta elektronisko dokumentu pārrobežu parakstīšanas
iespēja starp trim Baltijas valstīm. Tas nozīmē, ka starp visu Baltijas valstu iedzīvotājiem vai organizācijām ir iespējama elektronisko dokumentu aprite.
29.tabula. LVRTC finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

12 607,4

14 018,3

Peļņa / zaudējumi

8 544,2

6 001,4

EBITDA

3 742,7

5 265,3

EBIT

-467,5

758,2

Kopējie aktīvi

69 303,7

95 217,3

Pamatkapitāls

78 454,7

78 454,7

Pašu kapitāls

65 137,9

71 095,6

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

67,8 %

42,8 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

29,7 %

37,6 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

12,3 %

6,3 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

13,1 %

8,4 %

Kopējais likviditātes rādītājs

8,4

1,9

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,1

0,3

256

262

15,0

15,3

7 275,7

39 116,2

0,0

0,0

56,8

741,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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VAS “Elektroniskie sakari”

VAS “Latvijas Pasts”

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS
ES) pārvalda radiofrekvenču spektru un numerāciju, nodrošina
piekļuvi frekvenču spektram, paaugstina spektra izmantošanas
efektivitāti, novērš neatļautu un nepareizu spektra izmantošanu
un samazina radioiekārtām traucējumu gadījumus.
VAS ES darbības rezultāts ir būtiski nozīmīgs daudzu tautsaimniecības nozaru pastāvēšanai, sabiedriskās drošības un
kārtības nodrošināšanai, komersantiem investīciju piesaistei un
ienākumu gūšanai. 2014. gadā būtiskākie īstenotie investīciju pasākumi veikti 2,9 miljonu euro apmērā, tai skaitā:
• radiofrekvenču spektra uzraudzības sistēmas pilnveidošanai un
attīstīšanai veikta mobilās radio monitoringa sistēmas paplašināšana – ekspluatācijā ieviestas 6 jaunas mērlaboratorijas;
• tehnoloģisko iekārtu un aparatūras atjaunināšana – iegādātas
23 jaunas mēriekārtas;
• informācijas tehnoloģiju sistēmas pilnveidošana, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošus risinājumus;
• administratīvās ēkas nodošana ekspluatācijā.
2014. gadā sekmīgi veikti VAS ES pamatuzdevumi – nodrošināta radiofrekvenču spektra pārvalde un numerācijas datubāzes
uzturēšana, nodrošināta izsaucēja atrašanās vietas informācijas
datubāzes uzturēšana (līdz 01.02.2014.) un elektronisko sakaru
tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzība (līdz 08.04.2014.),
kā arī izskatīti un akceptēti elektronisko sakaru tīklu antenu,
radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju
ierīkošanas tehniskie projekti.

VAS “Latvijas Pasts”, pamatojoties uz Pasta likumu, ir noteiktas universālā pasta pakalpojuma (UPP) saistības līdz 2019. gada
31. decembrim, kā arī tas ir noteikts par izraudzīto pasta operatoru, kurš atbilstoši Pasaules Pasta savienības dokumentos minētajām saistībām pasta darbības jautājumos pārstāv Latvijas Republiku attiecībās ar citu valstu izraudzītajiem pasta operatoriem.
VAS “Latvijas Pasts” kā UPP sniedzējs nodrošina iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam nepārtraukti un ar vienādiem noteikumiem saņemt definētu sabiedrisko pakalpojumu kopu noteiktā kvalitātē par pieņemamu cenu. Šie pakalpojumi ir vitāli
nozīmīgi visai sabiedrībai, jo novērš indivīda izolāciju no sabiedrības un ir pieejami uz vienādiem nosacījumiem arī ekonomiski
neizdevīgākos reģionos (mazs iedzīvotāju blīvums, zema pirktspēja).
2014.gadā VAS “Latvijas Pasts” turpināja sniegt UPP, stingri
ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktās kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu piegādes biežumu, ātrumu un regularitāti, kā arī pasta tīkla piekļuves punktu
blīvumu un skaitu.
2014. gadā veiktas investīcijas kopā 2 milj. euro apmērā, no
kurām lielākās investīcijas veiktas autoparka atjaunošanā (969
tūkst. euro), datorprogrammu izstrādē un uzlabošanā (490 tūkst.
euro), datortehnikas atjaunošanā (149 tūkst. euro), remontdarbiem un pasta pakalpojumu sniegšanas vietu pārbūvē (128 tūkst.
euro), tehniskajam aprīkojumam un iekārtām (114 tūkst. euro).

30.tabula. VAS ES finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

31.tabula. VAS “Latvijas Pasts” finanšu rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

5 451,9

5 541,8

Peļņa / zaudējumi

-127,0

6,7

EBITDA

634,3

829,9

EBIT

-128,8

36,8

Kopējie aktīvi

11 856,8

11 487,6

Pamatkapitāls

2 437,5

8 721,6

Pašu kapitāls

9 230,6

9 237,3

Koeficienti

Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

57 858,6

61 429,9

Peļņa / zaudējumi

4 536,9

1 714,4

EBITDA

6 919,7

4 433,6

EBIT

5 136,2

2 159,1

Kopējie aktīvi

109 867,1

94 298,4

Pamatkapitāls

10 578,5

10 578,5

Pašu kapitāls

12 763,9

13 908,3

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

7,8 %

2,8 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

12,0 %

7,2 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

4,1 %

1,8 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

35,5 %

12,3 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,0

1,1

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

7,5

5,6

4 300

4 189

4,8

5,4

Koeficienti

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-2,3 %

0,1 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

11,6 %

15,2 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-1,1 %

0,1 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

-1,4 %

0,1 %

Kopējais likviditātes rādītājs

5,0

8,4

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,1

0,1

100

99

27,4

28,3

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

1 970,5

826,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

2 478,9

2 004,6

0,0

0,0

Valsts budžetā iemaksātās
dividendes no iepriekšējā gada peļņas

2 185,4

1 542,9

89,2

89,2

No valsts budžeta tieši
vai netieši saņemtais finansējums

4 291,5

5 304,4

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Nekustamie īpašumi
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Nekustamie īpašumi

Latvijas valsts ir lielākais nekustamo īpašumu īpašnieks un
2015. gadā vien ir nostiprinātas 3 151 jaunas īpašumtiesības uz
valsts vai pašvaldību vārda.
Lai gan uz 2014. gada beigām VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) centralizētai pārvaldīšanai tika nodots
vai nodošanas procesā atradās 241 resoru nekustamais īpašums,
Latvijā saglabājas decentralizēta nekustamo īpašumu pārvaldība.
Valsts nekustamo īpašumu pārvaldība tiek īstenota caur VNĪ, resoru dibinātām kapitālsabiedrībām vai struktūrvienībām resoru
iekšienē. Starp lielākajiem nekustamo īpašumu valdītājiem, kuru
īpašumus pārvalda VNĪ, ir Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija, Iekšlietu ministrija un valsts augstskolas.
Galvenie izaicinājumi nekustamo īpašumu pārvaldības jomā
nākotnē būs finansējuma pietiekamība un finansēšanas modeļa
sakārtošana valsts nekustamo īpašumu uzturēšanai un attīstībai,
valsts nekustamo īpašumu pārvaldības modeļa tālāka pilnveidošana, virzoties uz lielāku valsts nekustamo īpašumu pārvaldības
centralizāciju, un valsts nekustamo īpašumu portfeļa izmantošanas optimizācija.

33.tabula. Nozares kapitālsabiedrību finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

76 492,6

81 901,3

Peļņa / zaudējumi

-128 848,7

-65 048,9

EBITDA

-106 738,6

-42 915,6

EBIT

-120 545,4

-56 974,6

Kopējie aktīvi

937 151,8

794 396,8

Pamatkapitāls

661 320,6

662 981,1

Pašu kapitāls

51 739

-21 414

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-168,4 %

-79,4 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

-139,5 %

-52,4 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-13,7 %

-8,2 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,1

1,3

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

2,3

3,6

1 136

1 154

12,4

13,3

16 162,5

14 372,6

2 894,2

4 638,6

3 834,5

14 894,2

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās
iepriekšējā gada dividendes
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums
32.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu nozarē
Valsts kapitāla daļas nekustamo īpašumu nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

VAS “Valsts nekustamie
īpašumi”

Nekustamo īpašumu ( tai skaitā
valsts) pārvaldīšana, apsaimniekošana un attīstīšana

AS “Reverta” (koncerns)

Nekustamā īpašuma pārvaldība,
problemātisko kredītu atgūšana.

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
Darbinieku
31.12.2014,
skaits
EUR ‘000

48 915,8

1 310,3

343 074,0

564

9 475,0

-60 389,0

228 820,0

105

3 375,3

-7 272,2

86 877,3

57

6 111,3

82,1

49 883,4

102

100 %

Kapitāla daļu
īpatsvars
100 %
84,15 %VAS
“Privatizācijas
aģentūra”
100 %VAS
“Privatizācijas
aģentūra”

VAS “Tiesu namu
aģentūra”

Pārņemto nekustamo īpašumu
pārvaldība, nekustamā īpašuma
portfeļa izstrāde atsavināšanai.
Tieslietu ministrijas nekustamā
īpašuma apsaimniekošana

SIA “Biroju centrs
Ezerparks”

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana,
apsaimniekošana un attīstīšana

4 719,0

919,5

76 268,5

n/a

VSIA “Zemkopības
ministrijas
nekustamie īpašumi”

Zemkopības ministrijas
nekustamā īpašuma apsaimniekošana; valsts un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu uzturēšana

31,50 % VAS
“Valsts nekustamie
īpašumi”

4 539,0

3,1

7 002,6

150

100 %

4 766,0

297,2

2 471,0

168

-

SIA “Hiponia”

Citas kapitālsabiedrības

-
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Apbūvēti zemes gabali:
- apbūvēti
zemes gabali

VNĪ ir viena no lielākajām kapitālsabiedrībām Latvijas
Republikā, kas veic valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu,
apsaimniekošanu un attīstīšanu, prioritāri nodrošinot valsts
institūcijas ar kvalitatīvām un attiecīgo funkciju veikšanai atbilstošām telpām, kā arī organizē nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, brīvo telpu iznomāšanu un izīrēšanu juridiskām un fiziskām personām. VNĪ ir lielākā pieredze
kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanā Latvijā. 100 % VNĪ
kapitāla daļu pieder valstij, un kapitāla daļu turētājs ir LR Finanšu ministrija.
VNĪ darbības pamatvirzieni ir nekustamā īpašuma atsavināšana, iznomāšana, izīrēšana un apsaimniekošana, kā arī jaunu
valstiski nozīmīgu būvniecības projektu attīstīšana un dažādu
nekustamā īpašuma mērķprojektu realizēšana.
Laikposmā no 2015.–2018. gadam VNĪ plāno piesaistīt un
veikt investīcijas valsts nekustamajos īpašumos aptuveni 305 milj.
euro apmērā.
2014. gadā VNĪ bija līdzdalība trijās saistītajās sabiedrībās:
1) Meitas sabiedrība SIA “VNĪ pilis” ( līdzdalība - 100 %) veic
Igates un Mežotnes piļu pārvaldīšanu, kā arī viesmīlības pakalpojumu sniegšanu Igates un Mežotnes pilīs;
2) Meitas sabiedrība SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” ( līdzdalība - 100 %) uz VNĪ pilnvarojuma pamata veic
Veselības ministrijas un tās padotības institūciju nekustamo īpašumu apsaimniekošanu;
3) Asociētā sabiedrība SIA “Biroju Centrs Ezerparks” ( līdzdalība - 31,50 %) pamatdarbības veids ir Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, būvniecība un apsaimniekošana pēc tās nodošanas ekspluatācijā.

Kopējais VNĪ pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu skaits uz
31.12.2014. ir 4 803 vienības, no kurām 114 nekustamie īpašumi
ir VNĪ īpašumā esošas būves ar zemi un 17 – VNĪ īpašumā esoši
neapbūvēti zemes gabali.
31.12.2014. kopējās VNĪ pārvaldībā esošo telpu brīvās platības rādītājs ir 30 %. Šāds pieaugums nekustamo īpašumu brīvo
platību rādītājā ir izskaidrojams galvenokārt ar to, ka pārskata
periodā pārņemti vairāki pilnībā tukši īpašumi, kā arī pārskata
periodā ir beigušies vairāku apjomīgu līgumu termiņi, kas uz pārskata sastādīšanas brīdi vēl nav pagarināti.
VNĪ pārvaldībā esošo zemju kopējā platība uz 31.12.2014. ir
17 565 606 m2, kas ir samazinājums par 1,7 % attiecībā pret iepriekšējā gada rādītāju, jo 2014. gada laikā veiksmīgi tika īstenots
atsavināšanas process.
VNĪ pārvaldībā esošo neiznomāto zemju rādītājs uz 31.12.2014.
ir 37 %, kas ir samazinājums par 3 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. VNĪ pārvaldībā esošo neiznomāto zemju
īpatsvaru tieši ietekmē periodā pārņemto zemju daudzums un to
struktūra, kā arī zemju atsavināšanas un iznomāšanas process.

Nekustamo īpašumu portfeļa raksturojums

35.tabula. VNĪ koncerna finanšu rādītāji

VNĪ pārvaldīšanā esošais nekustamo īpašumu portfelis sastāv
no trim būtiski atšķirīgām daļām:
VNĪ īpašumā esoši nekustamie īpašumi – šobrīd dažādu funkciju ēkas un zemes vienības zem tām, sākot no atsevišķām dzīvojamām platībām, komercplatībām, biroja telpām, līdz pat neapbūvētiem zemes gabaliem, kā arī zemes gabaliem, kas ir iznomāti
privātajam sektoram ar apbūves tiesībām;
Valsts īpašumi, kas nepieciešami vai nākotnē varētu būt noderīgi valsts funkciju pildīšanai, piemēram, veselības aprūpes nekustamie īpašumi, Iekšlietu ministrijas funkciju nodrošināšanai
nepieciešamie nekustamie īpašumi, kultūras funkcijas nekustamie īpašumi u. tml. īpašumi;
Apbūvēti zemes gabali jeb valsts īpašumā esošas zemes vienības, uz kurām atrodas citām personām piederoša apbūve.

4 144

8 958 706

39 058 658

Kopā
4 803** 17 565 606 1 489 049 318 311 824
Avots: VNĪ konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības gada pārskats par 2014.gadu
Piezīmes.
1. * – platības valsts daļa.
2. ** – atsevišķu sadaļu kopsumma nesakrīt ar NĪ kopējo skaitu, jo ir 2
nekustamie īpašumi, kuru sastāvā ietilpst vairāki zemes gabali, no kuriem
viens apbūvēts, bet otrs neapbūvēts.

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Koncerna kopējie rādītāji
Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi

2013

2014

47 985,5

51 719,7

5 082,1

2 499,8

Kopējie aktīvi

352 453,3

344 369,2

Pamatkapitāls

133 755,4

135 415,9

Pašu kapitāls

235 448,2

229 905,3

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

10,6 %

4,8 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

1,4 %

0,7 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

2,2 %

1,1 %

34.tabula. VNĪ pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu sadalījums uz
31.12.2014
Ēkas/būves Kadastrālā
Zeme
NĪ veids
NĪ skaits
(m2)*
vērtība (euro)
(m2)*

Kopējais likviditātes rādītājs

2,1

1,5

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,5

0,5

626

654

- būves ar zemi

114

1 362 629

- zemes gabali

17

203 260

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

9,6

10,5

3 928,3

4 055,5

2 881,1

4 595,8

1 339,1

12 464,9

VNĪ:

436 407

122 769 178
1 370 612

Valsts FM personā:
- būves ar zemi

341

4 915 021

- zemes gabali

185

2 125 990

1 052 642

148 597 784
6 515 592

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās iepriekšējā
gada dividendes
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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Lielākie un nozīmīgākie attīstības
projekti

2014. gadā VNĪ turpināja darbības, lai nodrošinātu valsts budžeta iestādes ar to vajadzībām speciāli piemērotām telpām, galvenokārt renovējot, restaurējot vai būvējot no jauna nekustamos
īpašumus atbilstoši konkrētu valsts budžeta iestāžu prasībām.
Nozīmīgākās 2014. gada būvniecības projekti:
1) Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā;
2) robežšķērsošanas punkts “Vientuļi”, Viļakas novads;
3) Jaunais Rīgas teātris, Lāčplēša ielā 25, Rīgā;
4) Tabakas fabrikas ēku komplekss, Miera ielā 58A, Rīgā;
5) VUGD depo Cēsīs,
6) VID jaunā ēka Talejas ielā 1, Rīgā;
7) Tetera nams (Stūra māja);
8) Raiņa un Aspazijas muzeja ēku atjaunošana;
9) memoriālo muzeju atjaunošana;
10) Latvijas Nacionālā arhīva ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
SIA “VNĪ pilis”. Ministru kabinets 2014. gada oktobrī nolēma
likvidēt vai reorganizēt VNĪ meitas sabiedrību SIA “VNĪ pilis”, pievienojot to VNĪ pēc tam, kad tiks īstenoti VNĪ izstrādātajā koncepcijā par Mežotnes pils un Igates pils turpmāko darbību noteiktie abu
piļu attīstības virzieni, taču ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim. Koncepcija paredz, ka Mežotnes pilij jāpiesaista pieczvaigžņu
viesnīcas operators, Igates pils jāiznomā vai jāpārdod. Mežotnes pils
ilgtermiņa attīstības scenārijs paredz līdzšinējās darbības attīstīšanu
atbilstoši Mežotnes pils kultūrvēsturiskajam statusam, veicot neatliekamus ieguldījumus kompleksa ēku tehniskā stāvokļa saglabāšanai un piesaistot sadarbības partneri – pieczvaigžņu viesnīcas operatoru. Līdz sadarbības partnera piesaistei “VNĪ pilis” turpinās veikt
pilnvarnieka pienākumus. Igates pili ir plānots ilgtermiņā iznomāt.
SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi”. Ar VNĪ valdes
2014. gada 23. septembra lēmumu tika apstiprināts aktuālais
VNĪ un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības aprūpes
nekustamie īpašumi” reorganizācijas plāns (turpmāk – reorganizācijas plāns) un reorganizācijas līguma projekts. Reorganizācijas
plānā norādīti atbildīgie, kam uzdots veikt nepieciešamās darbības tā īstenošanai. Uz gada pārskata parakstīšanas datumu reorganizācijas process ir apturēts un netiek veikts saskaņā ar apstiprināto reorganizācijas plānu, jo tiek izskatīti alternatīvi risinājumi
turpmākai reorganizācijai vai sadarbībai starp VNĪ un VANĪ.
SIA “Biroju centrs Ezerparks” 2008. gada 12. jūnijā tika dibināts ar mērķi uzbūvēt un apsaimniekot biroju ēkas, kas piemērotas Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību
un citu valsts iestāžu (institūciju) vajadzībām.
Kapitālsabiedrības dalībnieki ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (pieder 3 200 000 kapitālsabiedrības daļu) un SIA “Mežaparks SPV” (pieder 6 958 731 kapitālsabiedrības daļa).
Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”
Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” ir komercsabiedrība, kuras kapitāla daļas 100 % apmērā pieder valstij un
valsts kapitāldaļu turētāja ir Tieslietu ministrija.
VAS “Tiesu namu aģentūra” darbības mērķi ir šādi:
1) tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamo īpašumu apsaimniekošana, Tieslietu ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un
tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām,
nekustamo īpašumu projektu attīstīšana – jaunu tiesu specifiskajām
prasībām atbilstošu tiesu namu celtniecības projektu realizēšana;
2) informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšana tiesām,
Tieslietu ministrijai un tās padotības iestādēm, tai skaitā vienota
datu centra principa ieviešana Tieslietu ministrijā un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldīšanā
un apkalpošanā;
3) augstvērtīgas juridiskās literatūras izdošana, tai skaitā tiesu
nolēmumu indeksācija, sistematizācija un publiskošana.

SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi (ZMNĪ) apsaimnieko šādus īpašumus:
1) ZM Centrālā aparāta administratīvo ēku Republikas laukumā 2, Rīgā;
2) nekustamos īpašumus, kuri ir mantisks ieguldījums ZMNĪ
pamatkapitālā;
3) pārvaldīšanā saņemtos nekustamos īpašumus Daugavpilī,
Dobelē, Lubānā, Rīgā, Tukumā u. c.
Tāpat ZMNĪ veic valsts meliorācijas sistēmu (polderu sūkņu
staciju un ar tām saistīto inženierbūvju, tai skaitā poldera aizsargdambju) un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (regulēto
ūdensnoteku) ekspluatāciju un uzturēšanu visā valsts teritorijā,
nodrošina melioratīvo hidrometrisko posteņu darbību, kā arī
valsts informācijas sistēmas “Meliorācijas kadastra informācijas
sistēma” uzturēšanu. ZMNĪ nodrošina valsts meliorācijas sistēmu rekonstrukciju/renovāciju projektus.
ZMNĪ mērķis ir kvalitatīva Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana,
ekspluatēšana; infrastruktūras objektu, lauksaimniecības zemju,
meža zemju un apdzīvoto vietu aizsargāšana no applūšanas, sabiedrības nodrošināšana ar meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.
ZMNĪ meliorācijas kadastra datus par valsts teritorijā meliorētām zemēm un izbūvētām meliorācijas sistēmām ievieto publiski pieejamā tīmekļvietnē www.melioracija.lv.
SIA “Jaunmoku pils”
Kopš 2000. gada SIA “Jaunmoku pils” apsaimniekotājs ir VAS
“Latvijas Valsts meži” (100 % kapitāldaļu turētājs).
Muzeja misija ir apzināt, saglabāt, pētīt un popularizēt liecības
par meža apsaimniekošanas tradīcijām Latvijā un meža bagātību
saudzīgu izmantošanu, kā arī gādāt par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētot Jaunmoku pils kompleksa vēsturi no
senākiem laikiem līdz mūsdienām.
Jaunmoku pils kompleksa pakalpojumu saņēmēji sadalās šādi
– skolēnu grupas (15 %), Latvijas iedzīvotāji (35 %), ārvalstu tūristi (15 %), Latvijas kapitālsabiedrības (23 %), valsts un pašvaldību institūcijas un organizācijas (12 %).
SIA “Šampētera nams”
Kapitālsabiedrība pārvalda un apsaimnieko Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, kurus funkciju
īstenošanai izmanto ministrijas padotības iestādes .t.sk., valsts
sociālas aprūpes centri. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” sniedz atbalstu aŗī Labklājības ministrijas īstenotajam deinstitucionālizācijas procesam, kā arī konsultē un sniedz
atzinumus par sociālo pakalpojumu nodrošināšanas kvalitāti infrastruktūras jautājumos.
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Cita nekustamā īpašuma nozares
informācija
SIA “Hiponia”
SIA “Hiponia” dibināta kā Latvijas Hipotēku un zemes bankas (LHZB) meitas sabiedrība, lai īstenotu projektus nekustamo
īpašumu jomā. Finanšu krīzes rezultātā SIA “Hiponia” fokusējās
uz problemātisko LHZB aktīvu pārvaldīšanu. 2013. gadā tā saņēma aizdevumu no Valsts kases, un VAS “Privatizācijas aģentūra” iegādājās 100 % “Hiponia” kapitāldaļu no LHZB. Līdzekļi Valsts kases aizdevuma atmaksai tiek gūti, izstrādājot aktīvu
portfeli. SIA “Hiponia” jāatmaksā Valsts kases aizdevums un līdz
31.12.2018. jābeidz darbība.
36.tabula . SIA “Hiponia” finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

2 155,0

3 375,3

Peļņa / zaudējumi

-7 999,5

-7 272,2

EBITDA

-1 708,1

-1 454,1

EBIT

-1 751,4

-1 504,3

Kopējie aktīvi

108 531,6

86 877,3

Pamatkapitāls

37 568,8

37 568,8

Pašu kapitāls

11 625

4 353

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-371,2 %

-215,5 %

Koeficienti
EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

-79,3 %

-43,1 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-7,4 %

-8,4 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

-68,8 %

-167,1 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,4

1,3

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

8,0

19,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās
iepriekšējā gada dividendes
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums

AS “Reverta” (koncerns)
AS “Reverta” ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs
Baltijas valstīs. Kapitālsabiedrības darbība ir koncentrēta trijos
galvenajos virzienos – kredītu restrukturizācija, parādu piedziņa
un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Kopš 2010. gada 1. augusta “Reverta” no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir
atguvusi 604,9 miljonus euro. AS “Reverta” savu darbību beigs
2017. gadā. 3
Akciju sabiedrība “Reverta” 2014. gadu ir noslēgusi ar labākiem darbības rādītājiem nekā 2013.gadā, pārskata periodā
Valsts kasei atmaksājot 85,2 miljonus euro, kas ir par 27,3 miljoniem euro vairāk nekā iepriekšējā gadā. No visiem pērn atgūtajiem līdzekļiem 60 miljonu euro ir novirzīti valsts ieguldījuma
pamatsummas dzēšanai, savukārt 25,2 miljoni euro samaksāti
procentu maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu.
2014. gada pirmajā pusē “Reverta” rezultātus pozitīvi ietekmēja gan kopējie Latvijas ekonomiskie rādītāji, gan vērojamā
aktivitāte nekustamo īpašumu jomā, piemēram, “Reverta” realizēja vienu no sarežģītākajiem un lielākajiem nekustamā īpašuma
darījumiem Latvijā. Tika pārdots sporta komplekss “Skonto”,
valstij atgūstot 13,8 miljonus euro, kas pilnībā nosedza ne vien
kredītsaistības, bet arī objekta uzturēšanas izmaksas.
“Reverta” kopējie aktīvi 2014. gada 31. decembrī veidoja
228,8 miljonus euro, salīdzinot ar 350,7 miljoniem euro gadu
iepriekš. Kopš 2010. gada 1. augusta līdz pērnā gada 31. decembrim valsts no “Reverta” kopumā ir saņēmusi vairāk nekā pusmiljardu euro. Šo summu veido maksājumi Valsts kasei 313,4 miljonu euro apmērā, kā arī valsts galvotā sindicētā aizdevuma un
uzkrāto procentu atmaksa 244,6 miljonu euro apmērā. Savukārt
dažādu nodokļu un nodevu maksājumos valsts ir saņēmusi aptuveni 15 miljonus euro. Par subordinētajām saistībām kopš
2010. gada 1. augusta kopumā samaksāti 17,2 miljoni euro.
37.tabula. AS “Reverta” finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Koncerna kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

13 176

9 475

Peļņa / zaudējumi

-126 036

-60 389

EBITDA

-125 620

-59 832

EBIT

-125 786

-59 901

55

55

20,3

23,6

30,6

111,8

Kopējie aktīvi

350 659

228 820

0,0

0,0

Pamatkapitāls

442 552

442 552

0,0

0,0

Pašu kapitāls

-247 283

-307 672

Koeficienti
Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-956,6 %

-637,4 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

-953,4 %

-631,5 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-35,9 %

-26,4 %

131

115

35,3

35,0

77

57

0

0

0

0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās
iepriekšējā gada dividendes
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums

3

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 9. jūlija lēmumu Nr. SA.36612 – 2014/C (ex 2013/NN)

Veselības aprūpe
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Veselības aprūpe

Veselības aprūpes nozari Latvijā pamatā organizē un pārvalda valsts. Lielākā daļa veselības aprūpes iestāžu pieder valstij vai
pašvaldībām, un to juridiskā forma ir visai daudzveidīga. Daudzveidīgā īpašumtiesību struktūra un juridiskais statuss rada nevienlīdzīgu finansiālu pieeju un prasības.
Tabulā sniegti dati par tām valsts veselības aprūpes kapitālsabiedrībām, kuru apgrozījums 2014. gadā pārsniedza 6 milj. euro.
Triju lielāko valsts veselības aprūpes kapitālsabiedrību neto apgrozījums veido 77,7 % no nozares kopējā apgrozījuma.
Veselība kā viena no pamatvērtībām ir cilvēka dzīves kvalitātes, viņa ģimenes un arī sabiedrības labklājības pamats, jo tikai
veselīga sabiedrība var nodrošināt produktīvu ekonomiku un līdz
ar to arī valsts ilgtspējīgu attīstību4.
Veselības aprūpes sistēmas kontekstā finansiālais aspekts ir
viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, kas ievērojami kavē sabiedrības veselības mērķu sasniegšanu. Veselības aprūpes sistēma
Latvijā no valsts budžeta līdzekļiem saņem ievērojami mazāk līdzekļu nekā citas ES valstis. Ja Latvijā valsts izdevumi veselības
nozarei bija 3,07 % no IKP 2014. gadā (kas turklāt ir zemākais
rādītājs kopš 2004. gada), tad citas ES valstis veselības aprūpei
novirza būtiski vairāk – no 4,5 % līdz 9 % no IKP.
Veselības ministrija 2014. gadā ir valsts kapitāla daļu turētāja
kopumā 14 kapitālsabiedrībās (tiešā izšķirošā ietekmē 13 kapi-

tālsabiedrībās) – gan daudzprofilu veselības aprūpes iestādēs, kas
sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, konsultācijas un stacionāro palīdzību, nodrošina pilnu pacienta izmeklēšanu, gan arī
t. s. specializētajās slimnīcās.
Analizējot informāciju par kapitālsabiedrību sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, lielā mērā vērojama atbilstība valsts
politikas mērķiem sabiedrības veselības jomā – palielinot ambulatoro pakalpojumu īpatsvaru, samazināt stacionāro (nenoliedzami,
izmaksu ietilpīgāko) pakalpojumu īpatsvaru. 2014. gadā veselības
nozares kapitālsabiedrības sniedza stacionāros veselības aprūpes
pakalpojumus 166 523 pacientiem, kas ir par 3 767 pacientiem
jeb 2,2 % mazāk nekā 2013. gadā. Savukārt ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi sniegti 1 204 844 pacientiem, kas ir par
46 974 pacientiem jeb 4,1 % vairāk nekā 2013. gadā5.
Lai paaugstinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem, sākot ar 2015. gada janvāri ir samazināta pacienta
iemaksa stacionārā un pacienta līdzmaksājums par operāciju, kā
arī noteikta jauna kārtība, kādā tiek uzskaitīta un apmaksāta daļa
no slimnīcā sniegtajiem pakalpojumiem (DRG sistēma). Sniegto
pakalpojumu apmaksa tiek veikta, ņemot vērā pacientu veselības
stāvokļa sarežģītību. Līdz ar to, paaugstinot ārstēšanas izmaksu
efektivitāti, plānots nodrošināt arī klīnisko universitāšu slimnīcu
darbības lielāku stabilitāti.

38.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības veselības aprūpes nozarē
Valsts kapitāla daļas veselības aprūpes nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca”
VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes
slimnīca”
VSIA “”Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca””
VSIA “Traumatoloģijas
un ortopēdijas slimnīca”
VSIA “Rīgas Psihiatrijas
un narkoloģijas centrs”
VSIA “Nacionālais
rehabilitācijas centrs
“Vaivari””
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

Darbības joma
Daudzproﬁlu slimnīca, kas sniedz ambulatoro un stacionāro medicīnisko palīdzību
un nodarbojas ar pētniecību
Ambulatorā, stacionārā un terciārā
medicīniskā palīdzība
Ambulatorā un stacionārā medicīniskā
palīdzība un neatliekamā palīdzība bērniem
Specializēta slimnīca kaulu un mīksto audu
ārstēšanai traumu gadījumā; ortopēdiskā un
mugurkaula ķirurģija
Ambulatorā, stacionārā un terciārā
medicīniskā palīdzība personām, kurām
konstatēti psihiskās slimības vai uzvedības
traucējumi. Veic alkohola un narkotisko
vielu ietekmes ekspertīzes
Medicīniskā palīdzība personām, kurām
nepieciešama otrā posma medicīniskā
rehabilitācija
Stacionārā un sekundārā ambulatorā
medicīniskā palīdzība un aprūpe personām,
kurām konstatēti psihiskās slimības vai
uzvedības traucējumi.

Citas veselības aprūpes
nozares kapitālsabiedrības

ApgrozīPeļņa/
Aktīvi kopā,
Darbinieku
jums, 2014, zaudējumi, 2014, 31.12.2014,
skaits
EUR ‘000
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla
daļu
īpatsvars

87 979,4

-8 735,8

101 444,0

4 789

100 %

83 157,7

147,3

103 841,5

2 993

100 %

32 576,0

141,4

60 696,0

2 030

100 %

11 464,9

76,2

11 055,6

456

100 %

11 347,6

2,1

25 950,4

886

100 %

8 280,4

86,5

9 788,9

452

100 %

6 699,6

20,0

18 508,4

597

100 %

20 797,2

44,5

45 974,9

1 735

-

4 MK 2014. gada 14. oktobra rīkojums Nr. 589 “Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.−2020. gadam”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269591 (sk. 23.11.2015.)
5 Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2012. gada 27. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17 20. § „Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem veselības
nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanu, tādējādi
novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos”) 4. punktā dotā uzdevuma izpildi
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Veselības ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai jānodrošina, lai veselības nozares kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja (turpmāk – kapitālsabiedrības), tiktu sasniegts (līdz 2016. gada 31. decembrim):
bezdeficīta budžets;
pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma (ņemot vērā, ka saistībā
ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu un valsts galvotā aizdevuma projektu īstenošanu gadu griezumā ir laika nobīdes starp
brīdi, kad finansējums tiek saņemts, un brīdi, kad saņemtais finansējums tiek izlietots, ieguldījumu un finansēšanas darbības
naudas plūsma pārskata gadā neatspoguļo kapitālsabiedrības
darbības rezultātu, un, pamatojoties uz minēto, šajā pārskatā atspoguļota informācija tikai par pamatdarbības (tai skaitā pārējās
saimnieciskās darbības) naudas plūsmu);
pozitīvs rentabilitātes rādītājs;
likviditātes koeficients noteikts, ne mazāks par 1,00.
Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumu
Nr. 286 “Veselības ministrijas nolikums” 25. punktam Veselības

ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””;
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”;
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”;
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”;
VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””;
VSIA “Piejūras slimnīca”;
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”;
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”;
VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”;
VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca”;
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”;
VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”;
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””.
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir vienīgā kapitālsabiedrība, kuras izšķirošajā ietekmē ir šādas meitas
sabiedrības:
SIA “Veselības centrs “Biķernieki””;
SIA “Rīgas Hematoloģijas centrs”.

39.tabula. Veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrību izpildes rādītāju kopsavilkums
Nr.p.k. Nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīca “Ainaži””
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīca”
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””
VSIA “Piejūras slimnīca”

VSIA “Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”
VSIA “Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca”
VSIA “Straupes narkoloģiskā
slimnīca”
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas
centrs “Vaivari””
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”

SIA “Rīgas Hematoloģijas centrs”

Neto peļņa/
Neto peļņas rentabilizaudējumi, euro
tātes rādītājs, %
(kritērijs – bezdeficī- (kritērijs – pozitīvs
ta budžets)
rentabilitātes rādītājs)

Pamatdarbības (t.sk. pārējās
saimnieciskās darbības)
naudas plūsma, euro
(kritērijs – pozitīva naudas
plūsma

Kopējās likviditātes
koeficents
(kritērijs – likviditātes
koeficents ne mazāks
par 1,00)

44 857

4,1

43 035

3,7

31 752

1,0

247 010

1,9

119 218

2,7

319 166

6,4

20 030

0,3

450 480

2,0

8 453

0,2

22 377

0,9

-96 041

-3,1

85 644

1,5

2 090

0,0

808 253

2,3

76 176

0,7

231 946

0,8

-27 412

-4,8

2 545

1,1

86 522

1,0

3 244 633

0,5

141 359

0,4

698 644

1,4

147 333

0,2

1 222 041

3,4

-8 735 834

-9,9

-1 238 321

0,9

-64 254

-46,5

-72 728

26,1
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42.tabula. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
finanšu rādītāji

40.tabula. Veselības aprūpes nozares finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Uzņēmuma kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

250 710,5

262 302,9

Peļņa / zaudējumi

-5 069,4

-8 217,8

EBITDA

12 554,4

9 699,4

EBIT

-5 303,8

-8 441,7

Kopējie aktīvi

366 927,0

377 259,7

Pamatkapitāls

53 561,0

53 561,0

Pašu kapitāls

53 654,8

43 011,9

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-2,0 %

-3,1 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

5,0 %

3,7 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-1,4 %

-2,2 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

-9,4 %

-19,1 %

Kopējais likviditātes rādītājs

5,1

3,8

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

8,1

5,7

Koeficienti

Nodarbināto skaits vidēji gadā

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

13 930

13 938

8,3

9,1

32 276,5

42 186,8

24,8

2,6

219 190,7

229 886,9

41.tabula. VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”
finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

81 921,2

83 157,7

12,1

147,3

5 611,2

5 433,6

440,0

574,3

Kopējie aktīvi

97 013,7

103 841,5

Pamatkapitāls

19 366,8

19 366,8

Pašu kapitāls

8 885,3

9 045,4

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,0 %

0,2 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

6,8 %

6,5 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,0 %

0,1 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi
EBITDA
EBIT

Koeficienti

0,1 %

1,6 %

Kopējais likviditātes rādītājs

3,0

3,4

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

9,6

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Apgrozījums

Peļņa / zaudējumi
EBITDA
EBIT

2013

85 879,5
-5 634,2
1 085,0

-6 624,5

2014

87 979,4
-8 735,8

-2 251,7

-10 315,8

Kopējie aktīvi

100 020,7

101 444,0

Pašu kapitāls

1 983,7

-6 775,0

Pamatkapitāls
Koeficienti

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %
Aktīvu atdeve; ROA, %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %
Kopējais likviditātes rādītājs

15 681,4

15 681,4

-6,6 %

-9,9 %

-5,6 %

-8,6 %

1,3 %

-284,0 %

-2,6 %
-

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

48,7

2,3

0,9

Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto

4 780

4 789

9,5

10,1

11 786,3

22 584,9

0,0

0,0

71 069,1

74 073,6

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

-

43.tabula. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” finanšu
rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji
Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi
EBITDA
EBIT

2013

2014

29 441,9

32 576,0

245,8

141,4

1 834,4

1 837,4

355,0

257,7

Kopējie aktīvi

60 032,1

60 696,0

Pamatkapitāls

3 984,0

3 984,0

Pašu kapitāls

7 777,2

7 918,6

Koeficienti
Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,8 %

0,4 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

6,2 %

5,6 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,4 %

0,2 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

3,2 %

1,8 %

Kopējais likviditātes rādītājs

2,0

1,4

11,2

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

6,7

6,5

2 990

2 993

Nodarbināto skaits vidēji gadā

2 101

2 030

11,3

11,9

8,3

10,2

7 412,9

11 622,9

3 703,5

1 566,3

0,0

0,0

0,0

0,0

72 879,1

73 369,5

28 743,4

31 871,2

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

Citi rādītāji

Citi rādītāji
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000

Citi rādītāji
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums
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44.tabula. VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” pamatrādītāji

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2014. – 2016. gadam
darbības virziena Nr. 7 “Personāla fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes nodrošināšana un uzturēšana” mērķis ir
veicināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma
vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
spējas īstenot valsts drošības, iekšlietu un kriminālsodu izpildes
politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonu veselības, psiholoģiskā stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta
pienākumu izpildei, kā arī nodrošināt sociālās garantijas, kas
noteiktas sociālo jomu regulējošos normatīvajos aktos.
Minētā mērķa izpildei VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
veic amatpersonu veselības stāvokļa pārbaudes, tādējādi nodrošinot amatpersonu veselības stāvokļa kontroles sistēmu, pieņemot
amatpersonu dienestā, dienesta gaitā un līdz amatpersonas atvaļināšanai no dienesta.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
Darbības joma

Apgrozījums, 2014,
EUR ‘000
Peļņa/ zaudējumi, 2014,
EUR ‘000
Aktīvi kopā, 31.12.2014,
EUR ‘000
Darbinieku skaits

Kapitāla daļu īpatsvars

VSIA “Iekšlietu ministrijas
poliklīnika”
Veselības aprūpe
1 846,8
19,3
810,2
129
100 %

Kultūra
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Kultūra
Kultūra ir svarīga un neatņemama Latvijas iedzīvotāju sabiedriskās dzīves daļa. Plašais Kultūras ministrijas kapitālsabiedrību
piedāvājums Latvijas sabiedrībai rada pieeju daudzveidīgai un
kvalitatīvai teātra, profesionālai kora, operas un baleta mākslai.
Ar mākslas starpniecību tiek ne tikai veicināta nacionālās identitātes un latviešu valodas nostiprināšana, bet arī tiek īstenotas
izglītojošas un sociālas programmas sabiedrības izglītošanai un
integrācijas procesu veicināšanai.
Kultūras nozarē darbojas 15 kapitālsabiedrību, kuru
kopējais apgrozījums 2014. gadā bija 29,4 milj. euro.
Lai Latvijā būtu pieejams daudzveidīgs un bagāts materiālais un
nemateriālais kultūras mantojums, valsts atbalsta valsts dibināto
teātru, koncertorganizāciju, operas un baleta darbību, radot kultūras institūciju ilgtspējīgu darbību. 2014. gadā Kultūras ministrijas kapitālsabiedrības – teātrus, koncertorganizācijas, operu un
baletu – apmeklēja 1 237 6136 personas, no tām visvairāk apmeklējumu bija VSIA “Dailes teātris” – 194 892.
Lai Latvijas teātra mākslas sasniegumus popularizētu ārvalstīs
un apgūtu starptautisko pieredzi teātra mākslas jomā, Kultūras ministrijas kapitālsabiedrības – teātri – ārpus Latvijas nospēlēja vairāk
nekā 15 izrādes. Teātra mākslas piedāvājums 2014. gadā tika augstu
novērtēts arī no kritiķu puses. Piemēram, VSIA “Daugavpils teātris”
izrāde “Viss ir viņa” ieguva “Spēlmaņu nakts” žūrijas augstāko vērtējumu nominācijā “Izrādes bērniem un jauniešiem”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” 2014. gadā saņēma piecas “Spēlmaņu nakts”
balvas, tai skaitā Grand Prix par izrādi “Ezeriņš”, bet VSIA “Latvijas
Leļļu teātris” piedaloties 27. Starptautiskajā teātru festivālā “Valise”
(Lomža, Polija) ar izrādi “Snaudošā pūķa pasaka”, ieguva žūrijas balvu par labāko skatuvisko stāstījumu.
VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) ar katru
gadu stiprina operas un baleta nozares attīstību Latvijā un ārpus tās. 2014. gadā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”
apmeklēja 158 915 skatītāji, kas ir 12,84 % no kopējā Kultūras
ministrijas kapitālsabiedrību apmeklētāju skaita. Īpaši izceļams ir
LNOB ieguldījums projekta “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā” īstenošanā, tā ietvaros iestudējot četrus jauniestudējumus.
Kultūras ministrijas kapitālsabiedrības – koncertorganizācijas – veiksmīgi nodrošina dažādu žanru profesionālas mūzikas
pieejamību un Latvijas mūzikas kultūras atpazīstamību ārvalstīs.
2014. gadā notikuši vairāk nekā 600 koncerti, no kuriem vairāk
nekā 120 ārvalstīs. Koncertorganizācijas ir ne tikai piedalījušās
“Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā” kultūras programmas īstenošanā, bet arī guvušas starptautisku atzinību.
Lai attīstītu profesionālu cirka mākslu, VSIA “Rīgas Cirks”
6
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nodrošina gan daudzveidīgu cirka izrāžu iestudējumus, gan
turpina aktīvu cirka studijas darbu. Šīs studijas audzēkņi ir piedalījušies starptautiskos festivālos Latvijā un ārvalstīs, saņemot
gan Skatītāju simpātiju balvu, gan sudraba un Grand Prix godalgas dažādos žanros. Savukārt VSIA “Rīgas Cirks” profesionālo
mākslinieku konkursā–festivālā 2014. gadā tika pārstāvēts pirmo
reizi, iegūstot bronzas godalgu.
VSIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” turpina
veiksmīgi darboties starpkultūru dialoga jomā, kā arī strādā pie
Latvijas literāro procesu iekļaušanas starptautiskajā apritē. Piemēram, 2014. gadā tika saņemti 180 literātu rezidences pieteikumi, no kuriem ar ekspertu komisijas akceptu radošās rezidences
īstenoja 99 literāti.
46.tabula. Kultūras nozares finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

28 505,2

29 420,8

Peļņa / zaudējumi

-143,4

269,7

EBITDA

1 133,8

1 699,5

-91,8

363,1

Kopējie aktīvi

13 370,7

13 934,5

Pamatkapitāls

244,2

265,1

Pašu kapitāls

4 276,6

2 785,4

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-0,5 %

0,9 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

4,0 %

5,8 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-1,1 %

1,9 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

EBIT

Koeficienti

-3,4 %

9,7 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,3

1,2

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

11,4

15,6

2 050

2 119

8,5

9,3

2 350,0

1 493,1

0,0

1,1

19 415,9

22 050,4

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums

45.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības kultūras nozarē
Valsts kapitāla daļas kultūras nozarē 2014.gadā

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”

Opera

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000
11 107,5

VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”

Teātris

3 929,7

VSIA “Dailes teātris”

Teātris

3 561,9

-13,2

961,0

226

100 %

VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”

Teātris

2 492,1

-134,0

460,6

185

100 %

Teātris
Koncertu
organizācija
Koris

2 278,6

27,3

998,9

100

100 %

1 192,2

41,9

1 161,0

104

100 %

1 020,0

1,8

331,4

65

100 %

Cirks

899,1

141,6

362,8

62

100 %

-

2 939,7

75,7

1 986,6

533

-

Kapitālsabiedrības nosaukums

VSIA “Jaunais Rīgas teātris”
VSIA “Latvijas Koncerti”
VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija””
VSIA “ Rīgas cirks”
Citas valsts kapitālsabiedrības nozarē

Darbības joma

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR ‘000
126,5

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000
6 401,7

593

Kapitāla
daļu
īpatsvars
100 %

2,0

1 270,4

251

100 %

Darbinieku
skaits

Izglītība un sports
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Izglītība un sports

Izglītības un sporta nozare darbojas septiņas kapitālsabiedrības,
kuru kopējais apgrozījums 2014. gadā bija 10 milj. euro. Tā kā
nozares pilda sociālo funkciju un nodrošina sabiedrisku labumu,
būtiska loma to darbības nodrošināšanā ir valsts finansējumam.

47.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības izglītības nozarē
Valsts kapitāla daļas izglītības nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības nosaukums
VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums”
VSIA “Bulduru dārzkopības
vidusskola”

Darbības joma

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/ zaudējumi,
2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Izglītības iestāde

4 604,9

21,6

13 324,9

298

100 %

Izglītības iestāde

1 910,3

503,8

6 021,6

96

100 %

Darbinieku
Kapitāla
skaits
daļu īpatsvars

48.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības sporta nozarē
Valsts kapitāla daļas sporta nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības nosaukums

Darbības joma

VSIA “Bobsleja un kamaniņu trase
“Sigulda””
VSIA “Kultūras un sporta centrs
“Daugavas stadions””

Nacionālā sporta
bāze
Nacionālā sporta
bāze
Nacionālā sporta
bāze
Nacionālā sporta
bāze
Sporta organizācija

SIA “Sporta centrs “Mežaparks””
SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
SIA “Latvijas Olimpiskā vienība”

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/zaudējumi,
2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Darbinieku
skaits

Kapitāla daļu
īpatsvars

656,3

-53,4

6 549,6

35

100 %

270,6

1,6

940,7

19

100 %

226,5

-9,7

15 713,1

15

99,99 %

219,8

53,5

12 014,6

15

99,99 %

2 057,7

-71,2

700,7

n/a

29 %
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Izglītības nozare
2015. gada jūnijā valdība konceptuāli atbalstīja valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”
(turpmāk – vidusskola) pārveidi par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi. Vidusskola ir
vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kura īsteno dārzkopības izglītības programmas. Valsts budžeta dotācija profesionālās izglītības
programmu īstenošanai pēdējo gadu laikā ir samazinājusies, jo
ir samazinājies izglītojamo skaits. Vidusskolā ir iespēja nodrošināt mācību procesu aptuveni 1000 izglītojamiem, bet, tā kā
izglītojamo skaits nav pietiekams7, vidusskola nevar pastāvēt kā
patstāvīga izglītības iestāde, saglabājot valsts kapitālsabiedrības
statusu. Vidusskolai ir vāji rezultāti darbā ar debitoriem, kā arī
tās saimnieciskās darbības stabilitāti apdraud citas iesāktās un
nepabeigtās tiesvedības.
Šobrīd8 valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums” (turpmāk – tehnikums) ir viens no 17 profesionālās izglītības kompetences centriem valstī, kā arī otrā izglītības
iestāde – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Izglītības un
zinātnes ministrijas atbildībā. 2014. gadā tehnikuma peļņa bija
21 605 euro. Tehnikuma budžetu 2014. gadā veidoja valsts budžeta dotācija 4 026 833 euro apmērā, pašražotā produkcija un
ieņēmumi 578 035 euro apmērā, kā arī pārējie saimnieciskās darbības un projektu ieņēmumi 1 755 282 euro apmērā.
49.tabula. Izglītības nozares finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

5 480,4

6 515,2

Peļņa / zaudējumi

-54,4

525,4

EBITDA

695,0

1 508,1

EBIT

Sports. Augstu sasniegumu sports.
Veselīgs dzīvesveids
Nacionālās sporta bāzes sportistiem nodrošina nepieciešamos
apstākļus un piemērotu vidi treniņiem, lai augstas klases sportisti
varētu pienācīgi sagatavoties olimpiskajām spēlēm, pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem un citām starptautiskām sacensībām un turnīriem, kur tiek sasniegti augsti rezultāti. Piemēram,
2014. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija) SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” darbība sporta medicīnas jomā ir palīdzējusi Latvijas sportistiem izcīnīt divas sudraba un divas bronzas medaļas, arī vasaras sporta veidos pasaules un Eiropas čempionātos
vairākkārt izcīnītas medaļas (pirmās trīs vietas). Vienlaikus sporta
bāzes piedāvā treniņu iespējas sportistiem no ārvalstīm, piemēram,
vairāk nekā 20 valstu sportisti izmanto Bobsleja un kamaniņu trasi
“Sigulda” par savu treniņu bāzi.
Kapitālsabiedrības, kuru darbības joma ir saistīta ar sporta nozari, sniedz arī būtisku ieguldījumu pozitīva Latvijas tēla veidošanā pasaulē, rīkojot gan vietēja, gan starptautiska mēroga sporta
sacensības un čempionātus. Piemēram, Tenisa centrā “Lielupe”
2014. gadā norisinājās četri starptautiski turnīri, savukārt
2015./2016. gada sezonā Bobsleja un kamaniņu trasē “Sigulda”
notiks trīs starptautiska mēroga sacensības. Papildus jāatzīmē, ka
valsts investē nacionālo sporta bāzu infrastruktūras attīstībā, lai
tās atbilstu starptautisko sporta veidu federāciju izvirzītajām prasībām un noteikumiem un lai tajās varētu organizēt starptautiska
līmeņa sacensības.
Nacionālās sporta bāzes ne tikai orientējas uz augstu sasniegumu sportu, tās rada iespēju katram Latvijas iedzīvotājam piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, tā vairojot aktīva dzīvesveida un
veselīgu paradumu iedzīvināšanu un vienlaikus stiprinot cilvēka
drošumspēju, veidojot veselīgu dzīvesveidu kā pamatu dzīves
kvalitātei un ilgam mūžam.
50.tabula. Sporta nozares finanšu rādītāji

9,3

588,2

Kopējie aktīvi

18 911,4

19 346,5

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000

Pamatkapitāls

8 735,0

8 735,0

Nozares kopējie rādītāji

2013

2014

Pašu kapitāls

7 379,8

7 905,1

Apgrozījums

3 396,1

3 430,8

Peļņa / zaudējumi

-207,8

-79,1

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-1,0 %

8,1 %

EBITDA

197,5

409,1

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

12,7 %

23,1 %

EBIT

-235,3

2,3

Aktīvu atdeve; ROA, %

-0,3 %

2,7 %

Kopējie aktīvi

32 228,5

35 918,7

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

-0,7 %

6,6 %

Pamatkapitāls

31 506,9

31 506,8

Kopējais likviditātes rādītājs

0,3

0,8

Pašu kapitāls

30 103,5

29 928,4

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

1,6

1,4

Koeficienti

373

394

3,5

3,5

7 840,6

3 144,0

0,0

0,0

5 155,2

5 653,2

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-6,1 %

-2,3 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

5,8 %

11,9 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-0,6 %

-0,2 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

-0,7 %

-0,3 %

Kopējais likviditātes rādītājs

5,9

11,8

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,3

1,1

88

84

8,5

10,1

273,1

3 332,0

0,0

11,0

1 604,1

10 891,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Pēc IZM datiem, uz 2015.gada 1. janvāri valsts budžeta finansētajās
izglītības programmās mācījās 223 izglītojamie.
8
2015. gada decembris
7

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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Pārējās kapitālsabiedrības

Sertiﬁcēšanas, atbilstības novērtēšanas un metroloģija
Sertifikācijas atbilstības novērtēšanas un metroloģijas jomā
pārstāv trīs valsts kapitālsabiedrības. Pamatā kapitālsabiedrības
nodarbojas ar mērinstrumentu sertificēšanu, kalibrēšanu un testēšanu, metroloģijas centru darbību u. c. jautājumiem.
51.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības sertiﬁcēšanas, atbilstības novērtēšanas un metroloģijas jomā
Valsts kapitāla daļas sertiﬁcēšanas, atbilstības novērtēšanas un metroloģijas nozarē 2014.gadā
Kapitālsabiedrības nosaukums

Darbības
joma

SIA “Latvijas Nacionālais
Sertifikācija
metroloģijas centrs”
SIA “Standartizācijas, akreditācijas
Sertifikācija
un metroloģijas centrs”
VSIA “Sertifikācijas un
Sertifikācija
testēšanas centrs”

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Darbinieku
skaits

Kapitāla daļu
īpatsvars

1 210,8

9,3

1 168,6

81

100 %

734,8

56,3

670,9

38

100 %

28

100 % VAS
“Privatizācijas aģentūra”

656,1

-2,5

52.tabula. Sertiﬁcēšanas, atbilstības novērtēšanas un metroloģijas
jomas finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

2 316,5

2 601,7

Peļņa / zaudējumi

-10,3

63,1

EBITDA

188,2

219,8

EBIT

16,2

126,7

Kopējie aktīvi

2 009,4

2 287,4

Pamatkapitāls

1 132,2

1 132,2

Pašu kapitāls

1 655,4

1 724,6

-0,4 %

2,4 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

8,1 %

8,4 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

-0,5 %

2,8 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti
Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-0,6 %

3,7 %

Kopējais likviditātes rādītājs

6,1

7,2

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,3

0,5

145

147

12,1

13,6

84,3

146,8

16,8

7,7

429,9

511,1

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos
Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši s
aņemtais finansējums

447,9

51

SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”
SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk –
Centrs) darbība vērsta uz augsta līmeņa un precizitātes metroloģisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikas un
starptautisko normatīvo aktu un standartu prasībām.
Centrs nodrošina sabiedrības interešu ievērošanu attiecībā uz
mērījumu vienotību un tautsaimniecības interesēm un vajadzībām pielāgotu metroloģijas sistēmu.
Mērķu sasniegšanas rezultātā Centrs var turpināt sniegt akreditētus metroloģiskos pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikas
un Starptautisko normatīvo dokumentu prasībām metroloģijas
jomā, kā arī atbilstoši tautsaimniecības interesēm un vajadzībām.
2014. gadā Centrs ir veicis ieguldījumus laboratorijas iekārtu
iegādē. Pēc iekārtu iegādes Centrs uzlaboja labākās mērīšanas
spējas manometru verificēšanas un kalibrēšanas jomā. Paaugstinot labākās mērīšanas spējas, Centrs spēj konkurēt metroloģijas
pakalpojumu sniegšanas tirgū ar augstas precizitātes un kvalitātes mērījumiem, palielinot sniegto pakalpojumu skaitu.
2014. gadā Centrs ir veicis ieguldījumus datortehnikas iegādē,
nodrošinot informācijas apstrādes uzlabošanu un dokumentu aprites paātrinājumu, kā arī mērījumu informācijas operatīvu apstrādi.
SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”
SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” ir dibināts, apvienojoties trim iestādēm – “Latvijas standarts”, “Latvijas
Nacionālais akreditācijas birojs” un “Latvijas metroloģijas birojs”.
SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”
(turpmāk – SAMC) nodrošina uzņēmējus, valsts pārvaldi un
patērētājus ar ticamiem atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem,
kas ietver standartizāciju, akreditāciju un metroloģiju. SAMC

stimulē preču un pakalpojumu brīvu pārrobežu kustību, paaugstina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju (eksportspēju) un rada
pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai atbilstoši
starptautiskajām prasībām.
2014. gadā izstrādāts un ieviests Standartizācijas biroja pārvaldības un atbalsta struktūru automatizācijas informācijas tehnoloģiju projekts, izveidojot vienotu sistēmu ārējiem un iekšējiem
lietotājiem klientu apkalpošanā un mārketingā, samazinot manuāli veicamo darbu apjomu, nodrošinot administratīvo procesu
funkcionalitāti un iespēju sasaistīt pārdošanas procesu ar finanšu
un grāmatvedības uzskaiti. Projekta mērķis ir Eiropas standartizācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, izmantojot tiešsaistes platformas.
2014. gadā darbību uzsāka standartu projektu e-Comment
vietne viedoklis.lvs.lv, kurā uzņēmējiem un nozaru ekspertiem
ir iespēja paust savu viedokli par Latvijas un Eiropas standartu
projektiem.
VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”
VSIA “Sertifikācijas un testēšanas” centrs ir 2004. gadā dibināta valsts kapitālsabiedrība, kuras mērķis ir sniegt sertifikācijas
un laboratorijas pakalpojumus reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Kapitālsabiedrība pilda tai deleģētos uzdevumus – veic
atbilstības novērtēšanu lauksaimniecībā un mežizstrādē izmantojamai traktortehnikai, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 4. decembra rīkojumu Nr. 596 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” valsts kapitāla daļu pārdošanu”
236 000 kapitāla daļu no Zemkopības ministrijas nodotas pārdošanai akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra”. 2014. gada
31. decembrī valsts kapitāla daļas nav pārdotas.
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Finanšu pakalpojumi
Finanšu pakalpojumu sektorā valstij pieder kapitāla daļas AS
“Citadele banka” un AS “Attīstības finanšu institūcija”.
AS “Citadele banka” ir kredītiestāde, kura tika dibināta
2010. gada 30. jūnijā. Patstāvīgu darbību tā sāka 2010. gada
1. augustā pēc Parex bankas restrukturizācijas veiksmīgas pabeigšanas. 2011. gada maijā valsts pieņēma lēmumu par tai piederošo
akciju pārdošanu, un īstenoja procesu, lai bankai piesaistītu stabilu ilgtermiņa investoru. Līdz akciju pārdošanas brīdim (līgums ar
investoriem tika parakstīts 2014. gada 5. novembrī, bet darījums
noslēdzies 2015. gada 20. aprīlī) AS “Citadele banka” darbību

ietekmēja Eiropas Komisijas lēmumos noteiktie ierobežojumi.
AS “Attīstības finanšu institūcija” ir Latvijas Republikā reģistrēta valsts akciju sabiedrība (turpmāk – AFI). 2014. gada
31. decembrī 100 % AFI kapitāla akciju turētāja bija Finanšu
ministrija. 2014. gada 11. septembrī AFI tika nodotas SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) kapitāla daļas, VAS “Lauku
attīstības fonds” (LAF) un VAS “Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) akcijas. Attiecīgi kopš 2014. gada
11. septembra AFI kopā ar LGA, LAF un ALTUM veido koncernu, kur AFI kā mātes sabiedrībai pieder visas LGA, LAF un
ALTUM kapitāla daļas (Koncerns).

53.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības finanšu pakalpojumu sektorā
Valsts kapitāla daļas finanšu pakalpojumu sektorā 2014.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

AS “Citadele banka”
(koncerns)

Banku un finanšu
pakalpojumi

AS “Attīstības finanšu
institūcija” ( koncerns)

Finanšu pakalpojumi
valsts atbalsta
programmas ietvaros

Apgrozījums,
Peļņa/
Aktīvi kopā,
Darbinieku
2014,
zaudējumi, 2014, 31.12.2014,
skaits
EUR ‘000
EUR ‘000
EUR ‘000
111 909,0

32 405,0

2 854 595 ,0

1 583

5 620,0

95,0

443 702,0

298

Kapitāla daļu
īpatsvars
75 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

40 % - Finanšu ministrija,
30 % – Ekonomikas ministrija;
30 % – Zemkopības ministrija.
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AS Citadele banka
2014. gada 16. septembrī, noslēdzoties konkursa procedūrai,
Latvijas valdība nolēma valstij piederošos 75 % bankas “Citadele” akciju pārdot uzņēmumam “Ripplewood Advisors LLC”
(“Ripplewood”) un starptautiskai investoru grupai, kuru veido
12 investori. VAS “Privatizācijas aģentūra” līgumu par akciju
pārdošanu parakstīja 2014. gada 5. novembrī.
Darījuma noslēgumā tika saņemts apstiprinājums no Latvijas
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Lietuvas un Šveices banku regulatoriem. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka
(ERAB) paturēs savu akciju paketi – 25 % bankas “Citadele”
akciju. Saskaņā ar darījuma noteikumiem ERAB un jaunie investori ir apņēmušies palielināt bankas kapitālu.
2014. gadā akciju sabiedrība “Citadele banka” un tās meitas sa-

biedrības (Citadeles grupa) attīstīja savu darbību, kā arī uzlaboja
pakalpojumu kvalitāti un darbības rādītājus.
2014. gadā Citadeles grupas tīrā peļņa pieauga par 138 % līdz
32,4 miljoniem euro (bankas – par 91 % līdz 29,2 miljoniem
euro).
2014. gada 31. decembrī Citadeles grupas kopējie aktīvi bija
2,85 miljardi euro, kas ir 12 % palielinājums salīdzinājumā ar
2013. gadu (bankas – par 9 % līdz 2,33 miljardiem euro). Vidējo
aktīvu atdeve pērn bija 1,2 % salīdzinājumā ar 0,6 % 2013. gadā
(bankas – 1,3 % salīdzinājumā ar 0,8 %).
2014. gada 31. decembrī Citadeles grupas pašu kapitāla vērtība bija 176,7 miljoni euro, palielinoties par 23 % salīdzinājumā
ar 2013. gadu (bankas – par 21 % līdz 173,3 miljoniem euro).
Grupas vidējā pašu kapitāla atdeve nozīmīgi palielinājās no 9,8 %
2013. gadā līdz 20,2 % pērn (bankas – no 11,1 % līdz 18,5 %).

54.tabula. Grupas un bankas finanšu rādītāji 2014. gadā
Grupa
Miljoni euro

2014.

2013.

Banka
Izmaiņas

2014.

2013.

Izmaiņas

Revidētais

Revidētais

Revidētais

Revidētais

Neto procentu ienākumi

62,5

55,3

13 %

52,1

45,5

15 %

Neto komisijas naudas ienākumi

33,4

32,2

4%

24,4

23,9

2%

Pamatdarbības ienākumi

111,9

107,5

4%

90,1

88,4

2%

Administratīvie ienākumi

(-61,4)

(-62,6)

-2 %

(-45,2)

(-46,6)

-3%

Uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto

(-8,6)

(-20,1)

-57 %

(-10,6)

(-21,7)

-51 %

Pārskata perioda neto peļņa

32,4

13,6

138 %

29,2

15,3

91 %

Grupa
Miljoni euro

2014

2013

Revidētais

Revidētais

Banka
Izmaiņas

2014

2013

Revidētais

Revidētais

Izmaiņas

Aktīvi kopā

2 855

2 542

12 %

2 331

2 141

9%

Vidējo aktīvu atdeve (ROA)

1,20 %

0,56 %

0,64 pp

1,31 %

0,76 %

0,55 pp

Kredīti uzņēmumiem un privātpersonām

1 076

1 056

2%

941

925

2%

Klientu noguldījumi

2,517

2,247

12 %

1,949

1,851

5%

Aizdevumu un noguldījumu attiecība

43 %

47 %

(4 pp)

48 %

50 %

(2 pp)

Kapitāls
Vidējā kapitāla atdeve (ROE)

177

143

23 %

173

144

21 %

20,24 %

9,77 %

10,47 pp

18,46 %

11,14 %

7,32 pp
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AS “Citadele banka” meitas sabiedrības
Bankas meitas sabiedrība Lietuvā AB “Citadele banka”
2014. gadu noslēdza ar 0,3 miljonu euro lielu peļņu. AB “Citadele
banka” mērķis bija aktīvi paplašināt klientu skaitu, sevišķi mazo un
vidējo kapitālsabiedrību segmentā, kā arī audzēt biznesa apjomus
kopumā, stiprinot “Citadele banka” pozīcijas Lietuvas tirgū.
“Citadele banka” meitas sabiedrība Šveicē “AP Anlage&Privatbank” AG guva 0,6 miljonus euro lielu peļņu. Savukārt Baltijas līzinga kapitālsabiedrību kredītportfelis sasniedza 100 miljonu euro apmēru.
“Citadele banka” meitas sabiedrība IPAS “Citadele Asset
Management”, kas ir viena no vadošajām kapitāla pārvaldīšanas
kompānijām Baltijas valstīs, mainīja savu nosaukumu uz IPAS
“CBL Asset Management”, kur apzīmējums “CBL” ir nosaukuma “Citadele Bank Latvia” saīsinājums.
IPAS “CBL Asset Management” palielināja savā pārvaldībā esošā kapitāla apjomu līdz 594 miljoniem euro, uzlabojot
2013. gadā sasniegtos rādītājus par 7 %.
IPAS “CBL Asset Management” meitas sabiedrība AAS “Citadele Life” pērn palielināja savu klientu uzkrājumu portfeli par aptuveni 8 miljoniem euro, piesaistot vairāk nekā 1 200 jaunu klientu. Mainoties mātes sabiedrības nosaukumam, arī apdrošināšanas
kompānija mainīja savu nosaukumu uz AAS “CBL Life”.
Citas IPAS “CBL Asset Management” meitas sabiedrības –
AS “Citadele atklātais pensiju fonds” – klientu uzkrājumu portfelis 2014. gada laikā palielinājās par 3,2 miljoniem euro, piesaistot 2 400 jaunu klientu. Saistībā ar mātes sabiedrības nosaukuma
maiņu arī šī kompānija mainīja savu nosaukumu uz AS “CBL
atklātais pensiju fonds”.
AS “Attīstības finanšu institūcija”
Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija (turpmāk –
AFI) ir izveidota 2013. gada 27. decembrī. AFI ir kapitālsabiedrība (kapitālsabiedrību grupa), kas veicina Latvijas ekonomisko
attīstību, efektīvi un profesionāli sniedzot valsts atbalstu:
1) konkrētu valsts atbalsta programmu ietvaros;
2) noteiktām mērķa grupām;
3) finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi
riska kapitāla fondos u. c.);
4) kā arī realizē citas, valsts deleģētas funkcijas.
Attīstības finanšu institūcijas loma ir:
1) papildināt finanšu tirgu;
2) labot tirgus nepilnības un kļūdas;
3) atbilstoši valsts deleģējumam darboties konkrēti definētās
jomās un segmentos;
4) realizēt programmas sadarbībā ar privātiem tirgus dalībniekiem.
Lai nodrošinātu AFI efektīvu darbību, īstenojot atbalsta un
attīstības programmas, kā arī valsts politiku tautsaimniecībā, Saeima 2014. gada 30. oktobrī pieņēma Attīstības finanšu institūcijas likumu, kurš stājās spēkā 2015. gada 1. martā. Pamatojoties
uz 2014. gada 6. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 409

9

“Par valsts akciju sabiedrības Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Garantiju aģentūra” un valsts akciju sabiedrības “Lauku attīstības
fonds” akciju un kapitāla daļu ieguldīšanu akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija” pamatkapitālā”, tika uzsākts vienotas
AFI izveidošanas process.
Vienotas AFI izveidošana norisinās divos posmos. Pirmais
posms ietvēra LAF, LGA un ALTUM kapitāldaļu nodošanu
Sabiedrībai, izveidojot attīstības finanšu institūciju koncernu.
Šis posms ir veiksmīgi pabeigts 2014. gada 11. septembrī, kad
visas ALTUM, LGA un LAF akcijas tika ieguldītas Sabiedrības
pamatkapitālā kā mantiskais ieguldījums. Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls pēc mantiskā ieguldījuma veikšanas ir 204,86
miljoni euro. Otrajā posmā notika AFI, ALTUM, LGA un LAF
reorganizācija, izveidojot vienotu attīstības finanšu institūciju.
Šī mērķa realizācijai 2014. gada 28. oktobrī ALTUM, LGA un
LAF ir parakstījušas reorganizācijas līgumu, kas paredz šo kapitālsabiedrību pievienošanu AS “Attīstības finanšu institūcija”. Šis
posms tika veiksmīgi realizēts 2015. gada 15. aprīlī.
55.tabula. AS “Attīstības finanšu institūcija” finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrību grupas
kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

-

5 620,0

-

306,0

-

443 702,0

Peļņa / zaudējumi

-

EBIT

-

EBITDA

Kopējie aktīvi

Pamatkapitāls

Pašu kapitāls
Koeficienti

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %
Pašu kapitāla atdeve, ROE; %
Saistību pret pašu kapitālu attiecība
Citi rādītāji

Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos
Valsts budžetā iemaksātās dividendes no
iepriekšējās gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

204 862,3

-

1,7 %

-

0,04 %

-

138,09

-

Kopējais likviditātes rādītājs

-

Tabulā norādītā likvīdo aktīvu (līdz 1 gadam) attiecība pret kopējām finanšu saistībām, ārpusbilances un iespējamām saistībām (līdz 1 gadam).

19,0

-

-

-

Aktīvu atdeve; ROA, %

95,0

-

212 604

5,4 %

0,02 %
1,1

-

298

-

19,2

-

4 822,0

-

0,0

-

0,0
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56.tabula. ALTUM, LGA un LAF sabiedrību finanšu rādītāji
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

VAS “Latvijas
Finanšu pakalpojumi
Attīstības finanšu
valsts atbalsta
institūcija ALTUM” programmas ietvaros
Kredītu garantiju un
VAS „Lauku
aizdevumu piešķiršana
attīstība fonds
lauku uzņēmējiem
Kredītu garantiju
SIA „Latvijas
sniegšana, riska kapitāla
Garantiju aģentūra”
finansējuma sniegšana

Apgrozījums, Apgrozī2013,
jums, 2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Peļņa/
Peļņa/
Aktīvi kopā, Darbinieku
zaudējumi, zaudējumi,
31.12.2014,
skaits
2013,
2014,
EUR’000
2013.gadā
EUR ‘000
EUR’000

Darbinieku
skaits
2014.gadā

14 236,0

12 974,0

-4 166,0

1 752,0

252 713,0

356

252

360,3

592,2

1 373,9

79,4

51 486,4

8

8

5 807,2

6 149,6

1 504,8

2 596,7

129 757,2

21

24

VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM”
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Attīstības finanšu institūcija
ALTUM” (turpmāk – ALTUM) ir VAS “Latvijas Hipotēku un
zemes banka” jaunais nosaukums. Ar jauno nosaukumu ALTUM
darbību uzsāka 2014. gada 1. janvārī.
ALTUM mērķis ir ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību efektīvi un profesionāli sniegt atbalstu noteiktām mērķa
grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u. tml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mācības,
mentorings u. tml.), kā arī realizēt citas valsts deleģētas funkcijas.
ALTUM turpina īstenot Hipotēku bankas uzsāktās uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmas, finansējot mazo un vidējo
kapitālsabiedrību attīstību, veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanu
un atbalstot citas uzņēmējdarbības jomas. Vienlaikus ALTUM
līdzdarbojas jaunu valsts atbalsta programmu uzņēmējdarbībai
izveidē.
ALTUM finansējums paredzēts uzņēmējdarbības jomām,
kurās finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā,
klientiem un projektiem, kuriem nav pieejams kredītiestāžu finansējums. ALTUM nesniedz komerciālos pakalpojumus un
nekonkurē ar komercbankām.
ALTUM kā attīstības finanšu institūcija veic kreditēšanas aktivitātes valsts atbalsta programmu ietvaros. 2014. gadā ALTUM
realizēja šādas valsts atbalsta programmas:
• Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma un
mikroaizdevumi;
• Atbalsts pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšanai
jeb Starta programma;
• Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības
veicināšanai jeb MVU izaugsmes aizdevumi;
• Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programma lauksaimniekiem;
• Latvijas un Šveices mikrokreditēšanas programma;
• Lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programma.
2014. gadā ALTUM uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai piešķīra 1 220 aizdevumu par kopējo summu 48,1 miljons
euro.
VAS “Lauku attīstība fonds”
VAS “Lauku attīstība fonds” (turpmāk – LAF) līdz 2015. gada
15. aprīlim darbojās kā patstāvīga institūcija, īstenojot dažāda
veida lauku uzņēmēju atbalsta programmas. LAF nodrošināja

kredītu garantiju piešķiršanu kredītiestāžu piešķirtiem kredītiem
lauku uzņēmējiem, ja tiem nebija pietiekams kredīta nodrošinājums, kā arī ar kredītiestāžu starpniecību nodrošināja Kredītu
fonda aizdevumu piešķiršanu atbalsta pretendentiem un ar VAS
“Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” starpniecību nodrošināja aizdevumu piešķiršanu lauku uzņēmējiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai.
LAF darbības mērķis – lai tā sniegtie atbalsta pasākumi būtu
pieejami visiem lauku uzņēmējiem, nodrošinot lauku uzņēmēju
attīstību un darbības efektivitātes paaugstināšanu, jaunu ražotņu
izveidi, vides saglabāšanu un lauku ekonomikas dažādošanu.
Garantējot lauku uzņēmēju īstermiņa un ilgtermiņa kredītus
un izsniedzot aizdevumus, LAF veicināja Latvijas lauku līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, atbalstot lauksaimniecības ražošanas efektivitātes palielināšanu, lauku dzīves labklājības paaugstināšanu, nodarbinātības dažādošanu, kā arī lauksaimniecības
produkcijas kvalitātes paaugstināšanu un eksportu, apkārtējās
vides saglabāšanu un sakopšanu. LAF sniedz garantijas virknei
pasākumu - lauku saimniecību modernizācija, lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības radīšana, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, arodapmācības un informācijas pasākumi, lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un
pielāgošana, zvejas un akvakultūras pasākumi, pasākumi lauku
un lauksaimniecības attīstībai, kā arī garantijas galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, kas Lauku atbalsta dienestā
pieteikušies atbalstam kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos.
Vienotā institūcija AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
pārņem visas LAF tiesības un saistības, kā arī nodrošina LAF
īstenoto atbalsta programmu nepārtrauktību un sadarbību ar
klientiem.
SIA “Latvijas Garantiju aģentūra”
SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” līdz 2015. gada 15. aprīlim
darbojās kā patstāvīga, pilna spektra attīstības finanšu institūcija,
palīdzot uzņēmējiem piesaistīt finansējumu nepietiekama nodrošinājuma gadījumā, lai sekmētu to izveidi, izaugsmi un darbības paplašināšanos. LGA izsniedza kredīta garantijas, sniedza
mezanīna aizdevumus, apdrošināja eksporta darījumu riskus, kā
arī netieši ar finanšu starpnieku piesaisti sniedza riska kapitāla
finansējumu un mikroaizdevumus.
Vienotā institūcija AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
pārņem visas LGA tiesības un saistības, kā arī nodrošina LGA
īstenoto atbalsta programmu nepārtrauktību un sadarbību ar
klientiem.
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Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapitālsabiedrību pamatkapitālu veido valsts ieguldītā manta. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir valsts kapitāla daļu turētāja attiecīgajās kapitālsabiedrībā un veic tās dalībnieku sapulces
funkcijas.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu galvenais uzdevums ir sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.
Sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrībai paredzēts plašs un
daudzveidīgs programmu kopums, kuru finansē un uzrauga sabiedrība. Darbības principus un kārtību reglamentā “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums”.
Viedokļu konkurences un lēmumu kritiskā izvērtēšanā būtiska
loma ir sabiedriskajiem medijiem, kas, nebūdami komerciālu panākumu motivēti, spēj nodrošināt platformu kvalitatīvai sabiedriskai diskusijai.

58.tabula. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sektora
finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Nozares kopējie rādītāji
Apgrozījums

2013

2014

23 648,8

26 446,8

Peļņa / zaudējumi

1 367,8

14,9

EBITDA

2 885,5

1 764,8

EBIT

1 299,3

-34,3

Kopējie aktīvi

22 343,7

25 765,0

Pamatkapitāls

5 662,1

5 662,1

Pašu kapitāls

13 857,1

14 217,0

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

5,8 %

0,1 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

12,2 %

6,7 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

6,1 %

0,1 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

9,9 %

0,1 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,7

1,2

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,5

0,7

665

708

17,3

20,5

3 513,3

4 474,0

0,0

0,0

18 422,8

20 250,4

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

57.tabula. Valsts piederošās kapitāla daļas un esošās kapitālsabiedrības sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sektorā
Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi 2014.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums
VSIA “Latvijas televīzija”
VSIA “Latvijas radio”

Darbības joma
Sabiedriskais medijs
- Latvijas Televīzija
Sabiedriskais medijs
- Latvijas Radio

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR ‘000

Darbinieku
skaits

Kapitāla
daļu īpatsvars

17 270,3

-132,9

18 098,5

453

100 %

9 176,4

147,9

7 666,5

255

100 %
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VSIA “Latvijas televīzija”

VSIA “Latvijas radio”

VSIA “Latvijas televīzija” (turpmāk – LTV) kā sabiedriskais
medijs ir iekļaujošas sabiedrības veicinātājs – tas nodrošina dažādu sabiedrības grupu klātbūtni saturā un satura pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Viens no LTV 2014. gada prioritārajiem uzdevumiem bija
nodrošināt maksimālu programmu satura kvalitāti un konkurētspēju Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu vidē. 2014. gadā
veidotās programmas un ziņu raidījumi spilgti parādīja, ka uzdevums ir izpildīts. Sabiedrība arvien vairāk uzticas LTV, un to
apliecina arī auditorijas pētījumi – 2014. gada rudens sezonā
LTV1 pēc piecu gadu pārtraukuma ļāvusi atgriezties trešā skatītākā Latvijas TV kanāla pozīcijā ar skatīšanās laika daļu – 9,2 %,
tādējādi apsteidzot kanālu LNT.
Nacionālās identitātes, valodas, kultūras un sociālās atmiņas
stiprināšana, demokrātiskas un saliedētas sabiedrības veidošana,
piederība Eiropas un starptautiskajai kopienai, bērnu un jauniešu
motivācija uz sasniegumiem un iesaiste – šie ir bijuši galvenie LTV
kā sabiedriskā medija mērķi 2014. gadā.

EBITDA

2 548,9

1 267,7

EBIT

1 300,0

-148,3

Kopējie aktīvi

15 999,8

18 098,5

Pamatkapitāls

4 837,5

4 837,5

Latvijas Radio galveno attīstības līniju 2014. gadā iezīmēja satura piedāvājuma kvalitatīvais un kvantitatīvais pieaugums dažādās
platformās un apraides teritorijas paplašinājums. Papildus piešķirtais finansējums “Latvijas Radio 4” apraides tīkla uzlabošanai un
paplašināšanai Latgalē ir ļāvis uzstādīt jaunus raidītājus un uzlabot
esošo darbību, tādējādi panākot LR4 52 % teritorijas pārklājumu
un ļaujot sasniegt 78 % Latvijas iedzīvotāju. Savukārt, izveidojot
apraidi Latvijas lielākajās pilsētās, esošajai interneta platformai
“Pieci.lv” no 2014. gada 31. marta pievienojās pilnvērtīga FM radiostacija “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” (LR5).
Vienlaikus tika turpināta dažādu veidu un formas satura piedāvājumu attīstība internetā – atjaunota tīmekļvietnes versija, izveidotas vairākas mūzikas plūsmas, paplašināts pieci.lv uzņemto
video piedāvājums Youtube.com un jauno žurnālistu audio materiāli Soundcloud, nodrošinot pieci.lv stabilu atpazīstamību sociālajos tīklos. Pieci.lv ir spējis piedāvāt ne tikai izklaidi, atspoguļojot
lielākās mūzikas aktivitātes Latvijā, kā festivālu “Piens Fest Spēle”
un “Positivus”, bet arī pievēršot sabiedrības un jauniešu uzmanību
sociāli aktuālām tēmām, organizējot akciju – labdarības maratonu “Dod pieci”. Papildus piešķirtais finansējums 2014. gadā lsm.
lv portālam ļāvis būtiski palielināt apjomus un kvalitāti saturam
krievu valodā, kā arī uzsākt satura veidošanu angļu valodā. Portālā
pieaudzis arī Latvijas Radio un LTV radītais satura apjoms, kā arī
strādāts pie lsm.lv žurnālistu oriģinālmateriālu un projektu attīstītības. 2014. gada nogalē lsm.lv portāla auditorija pēc “Gemius” datiem sasniedza 200 000 unikālo apmeklētāju mēnesī. Ir piešķirtās
mērķdotācijas īpašu notikumu atspoguļošanai – Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta,
gatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā 2015. gadā,
Ziemas olimpiskās spēles Sočos, studentu dziesmu svētki “Gaudeamus” u.c.

Pašu kapitāls

9 036,0

8 903,1

60.tabula. VSIA “Latvijas Radio” finanšu rādītāji

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

8,4 %

-0,8 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

15,7 %

7,3 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

8,5 %

-0,7 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

15,1 %

-1,5 %

Kopējais likviditātes rādītājs

2,1

1,3

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,7

0,9

432

453

15,8

19,7

59.tabula. LTV finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
2013

2014

Apgrozījums

Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

16 257,1

17 270,3

Peļņa / zaudējumi

1 363,0

-132,9

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

3 335,5

4 090,9

0,0

0,0

12 403,6

13 074,6

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji
Apgrozījums
Peļņa / zaudējumi
EBITDA
EBIT
Kopējie aktīvi

2013

2014

7 391,7

9 176,4

4,8

147,9

336,7

497,0

-0,7

114,0

6 343,9

7 666,5

Pamatkapitāls

824,7

824,7

Pašu kapitāls

4 821,0

5 314,0

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

0,1 %

1,6 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

4,6 %

5,4 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

0,1 %

1,9 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

0,1 %

2,8 %

Kopējais likviditātes rādītājs

1,3

1,1

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,3

0,4

233

255

18,8

21,3

177,8

383,1

0,0

0,0

6 019,1

7 175,8

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšējā gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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Pārskats par valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām

Pārējās valsts kapitālsabiedrības

62.tabula. Citu nozaru kapitālsabiedrību finanšu rādītāji

Latvijas valstij pieder kapitāla daļas arī citās kapitālsabiedrībās, kuras nebija iespējams iekļaut nevienā no iepriekš aplūkotajām sadaļām. Šīs kapitālsabiedrības varētu sadalīt divās grupās.
Pirmajā grupā ietilpst kapitālsabiedrības, kas veic sabiedriskas
funkcijas, bet juridiski ir komercsabiedrības, kā arī ir kapitālsabiedrības, kuras gan pilnībā pieder valstij, taču darbojas brīvā
tirgus apstākļos un tieši konkurē ar privāto sektoru. Otrajā grupā
ietilpst kapitālsabiedrības, kurās valstij pieder kapitāla daļas vēsturisku apsvērumu dēļ un kapitāla daļu turētājs šīm daļām ir VAS
“Privatizācijas aģentūra”.

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Uzņēmuma kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

29 761,2

33 857,0

Peļņa / zaudējumi

8 569,0

-126 663,0

EBITDA

13 014,8

-121 872,2

EBIT

10 912,4

-123 668,4

Kopējie aktīvi

230 426,6

196 598,4

Pamatkapitāls

456 282,0

456 282,0

Pašu kapitāls

148 081,3

18 204,9

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

28,8 %

-374,1 %

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

43,7 %

-360,0 %

Aktīvu atdeve; ROA, %

3,7 %

-64,4 %

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

5,8 %

-695,8 %

Kopējais likviditātes rādītājs

7,8

4,8

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,9

-0,8

565

573

14,3

14,7

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
No valsts budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums

918,8

1 029,9

2 271,7

3 157,8

3 022,6

3 658,6

61.tabula. Pārejās valsts piederošās kapitāla daļas un valsts kapitālsabiedrības
Valsts kapitāla daļas pārejās nozarēs 2014.gadā

Apgrozījums,
2014,
EUR

Peļņa/
zaudējumi, 2014,
EUR

Aktīvi kopā,
31.12.2014,
EUR

Darbinieku
skaits

11 177,87

98

Vides monitoringa veikšana,
zemes dzīļu ģeoloģiskā izpēte

5 947,02

-523,98

20 979,99

295

100 %

Valsts īpašumu privatizācijas
procesa pabeigšana, kapitāla daļu
un īpašuma objektu atsavināšanas
procesa nodrošināšana.

3 046,55

-129 792,62

151 451,42

67

100 %

2 974,99

137,28

12 989,14

113

-

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Darbības joma

VAS “Latvijas Loto”

Valsts līmeņa loteriju organizēšana

VSIA “Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”
VAS “Privatizācijas
aģentūra”
Pārējās kapitālsabiedrības*

-

21 888,42

3 516,34

* Tika iekļautas šādas kapitālsabiedrības: VSIA “Latvijas Vēstnesis”, VSIA “Latvijas Proves birojs”, VSIA “Vides investīciju fonds”, VSIA “Vides projekti”.

Kapitāla
daļu
īpatsvars
100 %
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Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto” (turpmāk – Latvijas
Loto) ir Latvijas nacionālais loteriju uzņēmums un tā vienīgais
īpašnieks ir valsts. Latvijas Loto organizē loterijas Eurojackpot,
Viking Lotto, SuperBingo, LatLoto 5 no 35 un Keno - ar divām
papildspēlēm Džokers un Džokers 7, kā arī deviņas momentloterijas – Karnevāls, Lasis, Sapnis, Momentloto, Kurš Kuru?,
Blūzs, Sprints, Moments un Bagātību sala. Skaitļu loterijas un
momentloterijas var iegādāties vairāk kā 720 loteriju tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Latvijas Loto darbības ideja balstīta uz loteriju nozares būtību — iedzīvotāju brīvo līdzekļu piesaiste, no kuras daļa tiek
izmaksāta laimestos un daļa — kā papildus finansējums nonāk
valsts budžetā.
Azartspēļu un izložu likuma 63. pantā ir noteikts, ka valsts
mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un
privatizējamas, – valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”.
Saskaņā ar iepriekš minēto Latvijas Loto ar monopola tiesībām veic valsts mēroga izložu organizēšanu, nodrošinot augstākos pakalpojuma organizēšanas un sniegšanas kvalitātes, drošības
un sociālās atbildības standartus. Līdz ar to kapitālsabiedrības
loma nozares darbībā pamatojama, lai:
1) nodrošinātu stabilāku, drošāku un caurspīdīgāku izložu
tirgus darbības vidi, vienlaikus stimulējot nelegālo tiešsaistes
azartspēļu operatoru darbības ierobežošanu un tirgus daļas mazināšanu;
2) piedāvājot spēlētājiem drošus un sociāli atbildīgus pakalpojumus, nodrošinātu atbildīgas spēles principa ieviešanu izložu
tirgū, tādējādi mazinot atkarības risku;
3) nodrošinātu VAS “Latvijas Loto” kā valsts kapitālsabiedrības attīstību;
4) nodrošinātu, ka līdzekļi no izložu organizēšanas nonāk
valsts budžetā sabiedrības vajadzībām;
5) virzītu patērētājus spēlei legālā, stingri kontrolētā vidē, samazinot “naudas atmazgāšanas” riskus nozarē.

63.tabula. Latvijas Loto finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Uzņēmuma kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

19 449,8

21 888,4

Peļņa / zaudējumi

2 923,0

3 516,3

EBITDA

5 686,6

6 827,2

EBIT

5 331,4

6 455,9

Kopējie aktīvi

10 054,7

11 177,9

Pamatkapitāls

284,6

284,6

Pašu kapitāls

5 609,4

6 093,2

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

15,0%

16,1%

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

29,2%

31,2%

Aktīvu atdeve; ROA, %

29,1%

31,5%

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

52,1%

57,7%

Kopējais likviditātes rādītājs

9,3

7,2

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,2

0,2

95

98

12,7

13,3

211,9

285,3

1 796,4

2 977,0

0,0

0,0

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto
Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšēja gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”
Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk –
Aģentūra) veic tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus:
1) valsts īpašuma objektu, valsts zemesgabalu un dzīvokļu
īpašumu privatizāciju atbilstoši likumā “Par valsts un pašvaldību
īpašuma objektu privatizāciju”, “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktai kompetences apmērā;
2) kapitāla daļu atsavināšanu, ko nosaka likums “Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (spēkā līdz
31.12.2014.) un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (spēkā no 01.01.2015.);
3) Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā paredzēto
dzīvojamo māju, to domājamo daļu vai dzīvokļu īpašumu atsavināšanu.
Aģentūras mērķis ir nodrošināt valsts īpašuma privatizācijas
pabeigšanu un, mainot valsts īpašuma objektu īpašnieku, radīt
labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības
attīstības interesēs, kā arī sašaurināt darbību, ko veic valsts kā
komersants.
Aģentūra ir akciju sabiedrības “Reverta” un akciju sabiedrības
“Citadele banka” akcionārs (līdz 20.04.2015.) un SIA “Hiponia” dalībnieks. 2014. gada 31. decembrī Aģentūrai piederēja
84,15 % AS “Reverta” akciju, 75 % mīnus viena AS “Citadele
banka” akcija un 100 % SIA “Hiponia” kapitāla daļu.
Pārskata gadā Aģentūras saņemtie maksājumi par valsts īpašuma objektu, tai skaitā zemesgabalu, un dzīvokļu privatizācijas
un atsavināšanas līgumiem, kā arī nomas līgumiem ir 8,53 milj.
euro (2013. – 10,4 milj. euro). Lielākie maksājumi saņemti par
valsts zemesgabalu privatizāciju. 2014. gadā Aģentūra ir noslēgusi 139 (2013. – 127) pirkuma līgumus par kopējo summu 5,39
milj. euro (2013. – 4,13 milj. euro), tai skaitā:
− 70 zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 1,67
milj. euro (2013. – 70 gab., 0,37 milj. euro);
− 9 valsts nekustamā īpašuma objektu un tiem piekrītošo zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 2,95 milj. euro
(2013. – 15 gab., 3,33 milj. euro);
− 2 kapitāla daļu atsavināšanas līgumus par kopējo summu
0,01 milj. euro (2013. – 7 gab., 0,23 milj. euro);
− sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA)
10 pirkuma līgumus par VSAA turējumā esošo valsts pensiju
speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanu par
kopējo summu 0,55 milj. euro;

− 48 dzīvokļu atsavināšanas līgumus par kopējo summu 0,21
milj. euro (2013. – 35 gab., 0,2 milj. euro).
Pārskata periodā tika noslēgts 31 dzīvokļu privatizācijas līgums, kā arī 145 paātrinātās privatizācijas pirkuma līgumi.
Privatizējamo valsts īpašuma objektu sertifikātu uzkrāšanas
kontos 2014. gadā ieskaitīti 19 628 privatizācijas sertifikāti (2013. – 61 238) un 185 īpašuma kompensācijas sertifikāti
(2013. – 1 592). To kopējā nominālvērtība ir 0,79 milj. euro
(2013. – 2,50 milj. euro).
2014. gadā Aģentūra pārskaitīja valsts budžetā un citām valsts
institūcijām ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un parādu kapitalizācijas 5,90 milj. euro apmērā (2013. –
7,82 milj. euro), kā arī ieņēmumus no valsts īpašumu iznomāšanas
0,52 milj. euro (2013. – 0,74 milj. euro).
64.tabula. VAS “Privatizācijas aģentūra” finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

2 380,7

3 046,5

Peļņa / zaudējumi

6 428,2

-129 792,6

EBITDA

6 304,6

-129 754,4

EBIT

6 252,1

-129 800,6

Kopējie aktīvi

185 614,7

151 451,4

Pamatkapitāls

422 405,7

422 405,7

Pašu kapitāls

112 087

-17 706

Aktīvu atdeve; ROA, %

3,5 %

-85,7 %

Kopējais likviditātes rādītājs

13,0

0,9

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,7

-

Koeficienti

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā
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67

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz
vienu nodarbināto

24,1

23,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

43,1

16,1

Valsts budžetā iemaksātās dividendes

0,0

0,0

No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums

0,0

0,0
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VSAA un VAS “Privatizācijas aģentūra” sadarbība valsts
kapitāla daļu pārdošanā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA) un
VAS “Privatizācijas aģentūra” 2013. gada 28. decembrī noslēdza
līgumu par sadarbību VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanā 37 uzņēmumos. Pārdodamo kapitāla daļu īpatsvars sabiedrību pamatkapitālā svārstījās no 0,82 % līdz 14,75 %. Sadarbības līguma
ietvaros tika pārdota valsts kapitāla daļa AS “Autobāze LVA”,
AS “DHB”, AS “Dobeles dzirnavnieks”, AS “Mēbeļu nams”, AS
“NIDL”, AS “Talsu autotransports”, AS “Hanzas maiznīca”, AS
“Putnu fabrika “Ķekava””, SIA “Antikvariāts Planēta”, SIA “Latvijas ķīmija”, SIA “LEMF”, SIA “Neirožu klīnika”, kā arī daļa no
AS “Valmieras stikla šķiedra” akciju paketes, par kopējo summu
1,6 milj. euro. Sadarbības līgums tika izbeigts 2015. gada 10. augustā, noslēdzot ar VSAA vienošanos par turpmāko sadarbību,
jo VAS “Privatizācijas aģentūra” saskaņā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 2015. gada
1. jūlijā pārņēma valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās
kapitāla daļas turējumā no VSAA. Minēto valsts kapitāla daļu
pārvaldīšana un atsavināšana tiek veikta saskaņā ar Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
nosacījumiem.
VAS “Privatizācijas aģentūra” turējumā esošās valsts
kapitāldaļas (uz 01.07.2015.):
SIA “Lattelecom” (51 %)
SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (5 %)
SIA “Liepājas sērkociņi” (10,62 %)
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (100 %)
MSIA “Agroleasing S.I.A.” (50 %)
MAS “RAF-inženieru tehniskais centrs” (6,83 %)
AS “Auto-remonts” (5,05 %)
SIA “Balt Aliance” (8 %)
AS “B.L.B. Baltijas terminālis” (3,64 %)
AS “Ceļu pārvalde” (0,93 %)
AS “Daugavpils specializētais ATU” (3,2 %)
AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” (3,68 %)
AS “Komunālprojekts” (14,75 %)
AS “Latgales CMAS” (4,91 %)
AS “Latvijas maiznieks” (5,65 %)
AS “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” (5 %)
AS “Latvijas zoovetapgāde” (2,6 %)
AS “Lielplatone” (5 %)
AS “Lopkopības Izmēģinājumu stacija Latgale” (4,77 %)
AS “Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija” (8,73 %)
AS “REBIR, Rēzeknes SEZ” (5 %)
AS “Rēzeknes autobusu parks” (5 %)
AS “Rīgas dzirnavnieks” (3,68 %)
AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze” (10 %)
SIA “Sanatorija Dzimtene” (10 %)
AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” (4,81 %)
AS “Transinform” (2,91 %)
SIA “UNI SAN” (5 %)
AS “Daugavpils dzirnavnieks” (5 %) (maksātnespējīga sabiedrība)
AS “Dzelzceļtransports” (5 %) (maksātnespējīga sabiedrība)
SIA “Eiropas minerāls” (6,89 %) (maksātnespējīga sabiedrība)
AS “Jēkabpils labība” (5 %) (maksātnespējīga sabiedrība)
AS “Madona AB” (5 %) (maksātnespējīga sabiedrība)
SIA “Garantiju aģentūra” (0,34 %) (uzsākta bankrota procedūra)
SIA “Ventspils ekskursiju birojs” (5 %) (reģistrēta darbības izbeigšana)

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) reģistrēta
komercreģistrā 2009. gadā. LVĢMC izveidots pēc valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un
Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidācijas un
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” dibināšanas.
Līdz LVĢMC izveidošanai, lai vāktu un apstrādātu vides informāciju, veiktu vides monitoringu un informētu sabiedrību par
vides stāvokli, nodrošinātu zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īstenotu
valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā, darbojās valsts aģentūra “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra”, kura darbu uzsāka 2005. gada 1. janvārī, apvienojot valsts aģentūru “Latvijas Hidrometeoroloģijas
aģentūra”, Latvijas Vides aģentūru un Valsts ģeoloģijas dienestu.
LVĢMC 2014. gada apgrozījums ir 5,947 milj. euro, kas ir par
27,1 % vairāk kā 2013. gadā. No kopējā LVĢMC apgrozījuma
52,7 % sastāda valsts finansējums LVĢMC deleģēto valsts pārvaldes funkciju veikšanai.
2014.gada laikā spēkā bija 1355 līgumi par LVĢMC sniegtajiem maksas pakalpojumiem (meteoroloģisko un hidroloģisko
prognožu sagatavošana un piegāde, vides paraugu testēšana, hidrometeoroloģiskās , gaisa kvalitātes, ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās informācijas sagatavošana u. c.). Saņemti 3923 informācijas pieprasījumi un sagatavotas 2506 izziņas.
65.tabula. LVĢMC finanšu rādītāji
Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000
Kapitālsabiedrības kopējie rādītāji

2013

2014

Apgrozījums

4 679,6

5 947,0

Peļņa / zaudējumi

-1 007,8

-524,0

EBITDA

580,6

689,0

EBIT

-876,3

-465,4

Kopējie aktīvi

21 669,0

20 980,0

Pamatkapitāls

25 303,6

25 303,6

Pašu kapitāls

20 389,6

19 865,6

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

-21,5%

-8,8%

EBITDA un apgrozījuma attiecība, %

12,4%

11,6%

Aktīvu atdeve; ROA, %

-4,7%

-2,5%

Pašu kapitāla atdeve, ROE; %

Koeficienti

-4,9%

-2,6%

Kopējais likviditātes rādītājs

4,9

1,8

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

0,1

0,1

290

295

7,5

8,2

248,2

367,7

0,0

0,0

2 607,3

3 132,2

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atlīdzības bruto izmaksas vidēji
uz vienu nodarbināto

Ieguldījumi pamatlīdzekļos

Valsts budžetā iemaksātās dividendes
no iepriekšēja gada peļņas
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums
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VSIA “Latvijas Vēstnesis”

VSIA “Latvijas Proves birojs”

Tieslietu ministrija ir valsts kapitāla daļu (100 %) turētāja valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis”
(turpmāk – VSIA “Latvijas Vēstnesis”).
VSIA “Latvijas Vēstnesis” atbilstoši Oficiālo publikāciju un
tiesiskās informācijas likumam īsteno valsts politiku oficiālo
publikāciju un tajās ietvertās informācijas sistematizācijas jomā,
tai skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām
privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts
oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālo publikāciju un tajās ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.
VSIA “Latvijas Vēstnesis” ir oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevējs.
VSIA “Latvijas Vēstnesis” nodrošina valsts noteiktās oficiālās
publikācijas tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un tiesību aktu sistematizāciju tīmekļvietnē www.likumi.lv . VSIA “Latvijas Vēstnesis”
ir specializētā žurnāla “Jurista Vārds” (papīra formā un elektroniski) izdevējs, kā arī valsts informācijas un tiesību aktu skaidrojumu
portāla “Par likumu un valsti” uzturētājs. VSIA “Latvijas Vēstnesis”
izdod juridisko literatūru, kas aptver plašu tematiku – valsts tiesību, krimināltiesību, administratīvo tiesību, starptautisko un Eiropas tiesību, kā arī tiesu prakses jautājumus.
Likumā paredzēto valsts funkciju īstenošanai VSIA “Latvijas Vēstnesis” valsts budžeta līdzekļi netiek piešķirti. Likumā
noteikto valsts funkciju nodrošināšanas izmaksas tiek segtas no
VSIA “Latvijas Vēstnesis” pašu ieņēmumiem, ko veido maksa par
oficiālo publikāciju, maksa par oficiālās publikācijas informācijas
nodošanu atkal izmantošanā, maksa par VSIA “Latvijas Vēstnesis” produktu abonēšanu vai pārdošanu, maksa par reklāmas
izvietošanu minētajos produktos. 95 % VSIA “Latvijas Vēstnesis”
ieņēmumu veido ieņēmumi no maksas par oficiālo paziņojumu
publikācijām.

VSIA “Latvijas proves birojs” (turpmāk – Birojs) veic dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu testēšanu, nosakot dārgmetālu provi, dārgakmeņus un to kvalitātes rādītājus, atbilstību
preču drošības prasībām, reģistrē dārgmetālu, dārgakmeņu un to
izstrādājumu saimnieciskās darbības vietas un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personiskos zīmogus, kā arī veic pārbaudes
vietās, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem,
dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un sastāda administratīvā
pārkāpuma protokolus par konstatētajiem pārkāpumiem dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas, obligātās
provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanā.
Biroja nefinanšu mērķis ir patērētāju un valsts interešu nodrošināšana dārgmetālu, dārgakmeņu un izstrādājumu tirdzniecības
un izgatavošanas jomā, kā arī godīgas konkurences apstākļu nodrošināšana uzņēmējdarbībā.
2014. gadā Birojs ir nodrošinājis plānoto mērķu sasniegšanu - 713 tūkstošu dārgmetālu izstrādājumu provēšanu (+11 %),
31,2 tūkstoši izstrādājumu ar dārgakmeņiem testēšanu (+15 %),
kā arī veicis 150 pārbaudes saimnieciskās darbības vietās ar dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem (konstatēti pārkāpumi 21 % gadījumu).
2014.gadā konstatēti 1079 izstrādājumi, kuri neatbilst preču
drošības prasībām, tādējādi novēršot to nonākšanu apritē.
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Kapitālsabiedrību pārvaldības attīstība 2015. gadā
Latvijas mērķis ir 2016.gadā kļūt par pilntiesīgu Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalsti, nodrošinot labu korporatīvo pārvaldību un paaugstinot Latvijas starptautisko konkurētspēju.
2015. gada 1. janvārī ir stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kura mērķis ir
veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas
personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu
izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu,
kā arī nodrošināt publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 3. panta pirmā daļa noteic, ka šis likums nosaka
kārtību, kādā:
1) publiska persona iegūst, izbeidz un maina līdzdalības apjomu kapitālsabiedrībās;
2) tiek pildīti publiskas personas kā kapitālsabiedrības dalībnieka (akcionāra) pienākumi un īstenotas tiesības;
3) tiek pārvaldītas publiskas personas kapitālsabiedrības un
publiski privātās kapitālsabiedrības, kā arī meitas sabiedrības;
4) tiek dibinātas, darbojas un tiek likvidētas publiskas personas
kapitālsabiedrības;
5) tiek reorganizētas publiskas personas kapitālsabiedrības;
6) atsavināmas publiskas personas kapitāla daļas;
7) publiskas personas kapitālsabiedrība kļūst par privāto kapitālsabiedrību vai publiski privāto kapitālsabiedrību;
8) publiskas personas kapitālsabiedrība tiek pārveidota par
iestādi vai publisko aģentūru.
Sākot ar 2015. gada 1. jūniju, valsts kapitālsabiedrību un valsts
kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus

saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 26. maija rīkojumu
Nr. 273 “Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju” pilda PKC. Svarīgākie koordinācijas institūcijas uzdevumi 2015.gadā ir no likuma izrietošo
Ministra kabineta noteikumu izstrāde un kapitālsabiedrību pārvaldības vadlīniju izstrāde, kā arī sadarbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, sekmējot Latvijas iestāšanos
šajā prestižajā organizācijā.
2015.gadā, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvu pārvaldību ir paredzēts būtiski pilnveidot valdes
un padomes locekļu atlases un nominēšanas kārtību, ieviest uz
kapitālsabiedrību ilgtermiņa attīstību vērstu dividenžu politiku,
kā arī radīt vienotu sistēmu valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādei, darbības rezultātu izvērtēšanai
un informācijas par kapitālsabiedrību darbību publiskošanai. Tas
ļaus uzlabot kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību, veicināt to
kapitāla atdeves un kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu, skaidru finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanu, kā arī veidot no valsts
interešu un kapitālsabiedrības attīstības vajadzību viedokļa sabalansētu dividenžu politiku katrai valsts kapitālsabiedrībai.
Ikgadējais publiskais pārskats par kapitālsabiedrībām un valstij
piederošajām kapitāla daļām iepriekšējā gadā ir viena no labas
korporatīvās pārvaldības sastāvdaļām, sniedzot pārskatāmu informāciju par valstij piederošajām kapitāla daļām, kapitālsabiedrībām, to efektīvas pārvaldības atainojumu, kā arī par pārskatāmiem kapitālsabiedrību finanšu rādītājiem. Atbilstoši Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
22.panta otrās daļas 5.punktam un 30.panta pirmajā daļā noteiktajam PKC ikgadējo publisko pārskatu turpmāk sagatavos
katru gadu un līdz kārtējā gada 30. augustam iesniegs Ministru
kabinetā un Saeimā
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Pielikums. Valsts kapitālsabiedrību, valsts kapitāla daļu, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošām
kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas (sagatavots uz 01.12.2015)
Nr.
1.
2.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
AS “Latvenergo”
(koncerns)
VAS “Latvijas
dzelzceļš”
(koncerns)

Nozare

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Enerģētika

1 010 757,0

29 790,0

3 486 576,0

100 %

Transports

440 898,0

1 161,0

972 032,0

100 %

3.

SIA “LDZ Cargo”

Transports

365 506,5

1 701,7

186 605,0

4.

AS „Sadales tīkls”

Enerģētika

303 830,6

5 805,9

1 289 427,4

Kapitāla daļu
īpatsvars

100 %
VAS “Latvijas dzelzceļš”
100 %
AS “Latvenergo”

AS “Air Baltic
Corporation”
VAS “Latvijas Valsts
meži”
SIA “Lattelecom”
(koncerns)

Transports

296 157,3

10 668,0

121 671,2

Mežsaimniecība

275 717,1

75 453,8

367 097,7

Sakari

188 014,0

30 079,0

323 624,0

8.

AS “Rīgas siltums”

Enerģētika

173 096,0

2 751,9

165 943,0

9.

SIA “Latvijas
Mobilais Telefons”
(konsolidēts)

Sakari

161 177,1

22 077,8

230 277,1

10.

SIA “LDZ ritošā
sastāva serviss”

Transports

116 871,6

1 666,2

63 322,4

11.

AS “Citadele banka”
(koncerns)

Pārējās nozares
(Finanšu
pakalpojumi)

111 909,0

32 405,0

2 854 595,0

75 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

Enerģētika

110 502,8

998,3

77 492,0

100 %

Veselības aprūpe

87 979,4

-8 735,8

101 444,0

100 %

Veselības aprūpe

83 157,7

147,3

103 841,5

100 %

Transports

63 843,3

1 540,2

62 967,4

100 %

Enerģētika

61 864,5

11 846,4

430 789,0

100 %
AS “Latvenergo”

Transports

61 731,7

-1 087,5

37 073,0

100 %

Sakari

61 429,9

1 714,4

94 298,4

100 %

48 915,8

1 310,3

343 074,0

100 %

44 885,5

134,7

185 610,2

100 %

37 284,7

1 333,7

38 795,8

100 %

32 576,0

141,4

60 696,0

100 %

24 631,3

215,1

30 169,7

100 %

23 940,0

889,5

22 917,3

23 693,4

686,1

9 641,0

21 888,4

3 516,3

11 177,9

100 %

19 618,7

2 205,2

11 694,6

100 %
SIA “Lattelecom”

5.
6.
7.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

AS “Augstsprieguma tīkls”
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
VSIA “Paula
Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca”
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
AS “Latvijas elektriskie tīkli”
AS “Pasažieru
vilciens”
VAS “Latvijas Pasts”

VAS “Valsts
Nekustamie
nekustamie īpašumi”
īpašumi
VAS “Starptautiskā
Transports
lidosta “Rīga””
VAS “Ceļu
satiksmes drošības
Transports
direkcija”
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes
Veselības aprūpe
slimnīca”
VAS “Latvijas gaisa
Transports
satiksme”
SIA “LDZ infrasTransports
truktūra”
SIA “Citrus SoluSakari
tions”
Pārējās nozares
VAS “Latvijas Loto”
(pārējie)
SIA “Lattelecom
Sakari
Technology”

99,80 %
100 %
51 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”
48,99 %
Ekonomikas ministrija;
0,005 %
AS “Latvenergo”
23 % SIA “Lattelecom”;
23 % VAS “Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs”;
5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”
100 %
VAS “Latvijas dzelzceļš”

100 %
VAS “Latvijas dzelzceļš”
100 %
SIA “Lattelecom”

Papildus
informācija
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Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

28.

VSIA “Latvijas
televīzija”

29.

VAS “Latvijas Valsts
radio un televīzijas
centrs”

30.

VAS “Latvijas
Pārējās nozares
Attīstības finanšu
(Finanšu pakalpoinstitūcija ALTUM”
jumi)

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Nozare
Pārējās nozares
(Sabiedriskie
elektroniskie
plašsaziņas
līdzekļi)
Sakari

VAS “Latvijas Valsts
Transports
ceļi”
VSIA “Traumatoloģijas un
Veselības aprūpe
ortopēdijas slimnīca”
VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģi- Veselības aprūpe
jas centrs”
VSIA “Latvijas
Nacionālā opera un
Kultūra
balets”
SIA “LDZ Cargo
Transports
loģistika”
AS “Aviation Crew
Transports
Resources”
AS “Reverta”
Nekustamie
(koncerns)
īpašumi
Pārējās nozares
(Sabiedriskie
VSIA “Latvijas
elektroniskie
radio”
plašsaziņas
līdzekļi)
AS “VRC ZasuTransports
lauks”
VSIA “Nacionālais
rehabilitācijas
Veselības aprūpe
centrs “Vaivari””
SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju Lauksaimniecība
un izglītības centrs”
SIA “LDZ apsarTransports
dze”
VSIA “Daugavpils
psihoneiroloģiskā
Veselības aprūpe
slimnīca”
SIA “Latvijas Garantiju aģentūra”

Pārējās nozares
(Finanšu pakalpojumi)

VAS “Tiesu namu
Nekustamie
aģentūra”
īpašumi
VSIA “Latvijas
Vides, ģeoloģijas
Pārējās nozares
un meteoroloģijas
(pārējie)
centrs”
VAS “Attīstības
Pārējās nozares
finanšu institūcija” (Finanšu pakalpo(koncerns)
jumi)
VAS “Elektroniskie
Sakari
sakari”
SIA “Auteko &
Transports
TUV Latvija”
VSIA „Slimnīca
Veselības aprūpe
„Ģintermuiža”
SIA “Biroju centrs
Nekustamie
Ezerparks”
īpašumi
VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās indusIzglītība
trijas tehnikums”

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla daļu
īpatsvars

17 270,3

-132,9

18 098,5

100 % Nacionālā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome

14 018,3

6 001,4

95 217,3

100 %

12 974,0

1 752,0

252 713,0

100 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija”

12 132,2

43,6

5 569,7

100 %

11 464,9

76,2

11 055,6

100 %

11 347,6

2,1

25 950,4

100 %

11 107,5

126,5

6 401,7

100 %

9 942,1

105,1

1 353,5

9 810,3

16,0

4 456,6

9 475,0

-60 389,0

228 820,0

9 176,4

147,9

7 666,5

100 % Nacionālā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome

8 405,8

1 031,9

3 092,0

51 %
AS “Pasažieru vilciens”

8 280,4

86,5

9 788,9

100 %

7 544,6

9,9

4 573,1

99,08 %

6 819,8

30,8

1 571,1

100 % VAS “Latvijas dzelzceļš”

6 699,6

20,0

18 508,4

100 %

Papildus
informācija

Reorganizācija
pabeigta
15.04.2015

100 %
SIA “LDZ Cargo”
100 %
AS “Air Baltic Corporation”
84,15 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

6 149,6

2 596,7

129 757,2

100 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija”

6 111,3

82,1

49 883,4

100 %

5 947,0

-524,0

20 980,0

100 %

5 620,0

95,0

443 702,0

40 % Finanšu ministrija;
30 %Ekonomikas ministrija;
30 % Zemkopības ministrija”

5 541,8

6,7

11 487,6

100 %

5 226,3

759,2

3 858,4

51 % VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

5 019,8

8,5

14 542,4

100 %

4 719,0

919,5

76 268,5

31,5 %
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

4 604,9

21,6

13 324,9

100 %

Reorganizācija
pabeigta
15.04.2015
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Nr.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi”
VSIA “Strenču
psihoneiroloģiskā
slimnīca”
VAS “Latvijas Jūras
administrācija”
SIA “Lattelecom
BPO”
SIA “COALITION
REWARDS”
VSIA “Latvijas Nacionālais teātris “
VSIA “Autotransporta direkcija”
VSIA “Dailes
teātris”
SIA “Hiponia”
VSIA “Aknīstes
psihoneiroloģiskā
slimnīca”
VSIA “Piejūras
slimnīca”
VAS “Privatizācijas
aģentūra”
VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu
teātris”
SIA “Air Baltic
Training”
SIA “Veselības
aprūpes nekustamie
īpašumi”
VSIA “Jaunais
Rīgas teātris”
SIA “Scantest”

Nekustamie
īpašumi

4 539,0

3,1

7 002,6

100 %

Veselības aprūpe

4 365,8

119,2

7 204,5

100 %

Transports

4 321,3

39,1

4 625,6

100 %

Sakari

4 035,9

507,1

1 912,1

Transports

4 019,4

-3 012,5

2 910,8

Kultūra

3 929,7

2,0

1 270,4

100 %

Transports

3 790,6

684,8

3 520,0

100 %

Kultūra

3 561,9

-13,2

961,0

100 %

Nekustamie
īpašumi

3 375,3

-7 272,2

86 877,3

100 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Veselības aprūpe

3 225,4

31,8

7 031,5

100 %

Veselības aprūpe

3 142,3

-96,0

10 926,6

100 %

Pārējās nozares
(pārējie)

3 046,5

-129 792,6

151 451,4

100 %

Kultūra

2 492,1

-134,0

460,6

100 %

Transports

2 354,8

90,3

995,8

100 % SIA
“Baltic Airlines”

Nekustamie
īpašumi

2 319,2

160,2

418,4

100 %
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Kultūra

2 278,6

27,3

998,9

100 %

Transports

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla daļu
īpatsvars

2 120,2

584,6

953,0

20 % VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”

2 057,7

-71,2

700,7

29 %

1 945,4

104,9

2 965,2

100 %

VSIA “Bulduru
dārzkopības vidusskola”

Izglītība

1 910,3

503,8

6 021,6

100 %

Veselības aprūpe

1 846,8

19,3

810,2

100 %

Mežsaimniecība

1 665,2

101,7

1 132,6

40,22 %
VAS “Latvijas valsts meži”

Veselības aprūpe

1 397,7

8,6

588,3

Transports

1 386,8

274,8

1 614,6

Pārējās nozares
(Sertifikācija)

1 210,8

9,3

1 168,6

Kultūra

1 192,2

41,9

1 161,0

100 %

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”
SIA “Meža un
koksnes produktu
pētniecības un
attīstības institūts”

76.

SIA “Autests”
SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”
VSIA “Latvijas
Koncerti”

79.

AS “LatRailNet”

80.

VSIA “Bērnu
psihoneiroloģiskā
slimnīca “ Ainaži””

Papildus
informācija

100 %
SIA “Lattelecom”
100 % SIA
“Baltic Airlines”

Sporta organizācija
Pārējās nozares
(pārējie)

SIA “Veselības centrs “Biķernieki””

78.

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

SIA “Latvijas
Olimpiskā vienība”
VSIA “Latvijas
Vēstnesis”

75.

77.

Nozare

99,58 %
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
20 % VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
100 %

Transports

1 177,9

24,1

233,0

100 %
VAS “Latvijas dzelzceļš”

Veselības aprūpe

1 091,2

44,9

4 446,7

100 %

19.06.2015
MK lēmums
pārveidei par
iestādi
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Nr.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
VSIA “Valsts
Akadēmiskais koris
“Latvija””
AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”
VSIA “Rīgas cirks”

Nozare

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Kultūra

1 020,0

1,8

331,4

100 %

Enerģētika

948,2

0,0

132 938,1

100 %
AS “Latvenergo”

Kultūra

899,1

141,6

362,8

100 %

779,2

108,9

2 800,9

100 %
AS “Air Baltic Corporation”

739,5

0,7

54,3

100 %

734,8

56,3

670,9

100 %

733,0

76,8

233,1

100 % VAS “Latvijas Loto”

711,9

-4,6

470,2

100 %

695,2

93,5

1 411,2

100 %
VAS “Latvijas valsts meži”

656,3

-53,4

6 549,6

100 %

656,1

-2,5

447,9

100 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

SIA “Baltijas kravu
Transports
centrs”
VSIA “KREMERKultūra
ATA BALTICA”
SIA “StandartizāciPārējās nozares
jas, akreditācijas un
(Sertifikācija)
metroloģijas centrs”
SIA “ LatLoto
Pārējās nozares
nams”
(pārējie)
VSIA ”Šampētera
Nekustamie
nams”
īpašumi
SIA “Jaunmoku
Nekustamie
pils”
īpašumi
VSIA “Bobsleja
Sports (Nacionālā
un kamaniņu trase
sporta bāze)
“Sigulda””
VSIA “Sertifikācijas
Pārējās nozares
un testēšanas
(Sertifikācija)
centrs”

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla daļu
īpatsvars

92.

SIA “Mailmaster”

Transports

638,7

13,2

478,2

100 % VAS “Latvijas Pasts”

93.

VSIA “Valmieras
drāmas teātris”

Kultūra

623,6

2,7

467,0

100 %

94.

Pārējās nozares
VAS “Lauku attīstī(Finanšu pakalpoba fonds”
jumi)

592,2

79,4

51 486,4

100 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija”

95.

SIA “VNĪ pilis”

Nekustamie
īpašumi

585,2

25,6

114,4

100 %
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Veselības aprūpe

570,0

-27,4

159,8

100 %

Kultūra

532,2

11,5

288,3

100 %

Kultūra

528,3

5,1

726,7

100 %

Pārējās nozares
(pārējie)

499,6

21,7

671,8

100 %

Lauksaimniecība

458,8

5,7

271,7

100 %

96.
97.
98.
99.
100.

VSIA “Straupes
narkoloģiskā
slimnīca”
VSIA “Latvijas
Leļļu teātris”
VSIA “Latvijas
Nacionālais simfoniskais orķestris”
VSIA “Latvijas
Proves birojs”
VSIA “Meliorprojekts”

101.

VSIA “Namzinis”

102.

SIA “Piensaimnieku
laboratorija”

103.
104.
105.
106.

SIA “Training
Centre Holdings”
SIA “Baltic Airlines”
VSIA “Kultūras un
sporta centrs “Daugavas stadions””
SIA “Sporta centrs
“Mežaparks””

Nekustamie
īpašumi

454,4

22,6

56,7

100 %

Pārējās nozares
(pārējie)

393,8

-4,4

393,6

5,56 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Transports

342,9

-7,2

2 974,6

Transports

312,5

300,0

11 222,6

Sports (Nacionālā
sporta bāze)

270,6

1,6

940,7

100 %

Sports (Nacionālā
sporta bāze)

226,5

-9,7

15 713,1

99,99 %

100 %
AS “Air Baltic Corporation”
100 %
AS “Air Baltic Corporation”

Papildus
informācija

Reorganizācija
pabeigta
15.04.2015

Maksātnespējas process pabeigts
03.11.2015
Valsts
kapitāla daļu
pirkuma
līgumi ir stājušies spēkā
21.10.2014
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Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Nozare

107.

SIA “Tenisa centrs
“Lielupe””

Sports (Nacionālā
sporta bāze)

108.

SIA “Venttests”

109.
110.
111.
112.
113.
114.

SIA “Starptautiskā
Rakstnieku un
tulkotāju māja”
VSIA “Liepājas simfoniskais
orķestris”
SIA “Rīgas hematoloģijas centrs”

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla daļu
īpatsvars

219,8

53,5

12 014,6

99,99 %

Transports

210,2

35,7

574,5

50 % VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”

Kultūra

191,6

-0,5

20,3

33,30 %

Kultūra

188,0

25,9

307,8

100 %

Veselības aprūpe

138,1

-64,3

264,9

49 % Veselības ministrija;
51 % SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

VSIA “Daugavpils
teātris”
VSIA “Vides
investīciju fonds”

Kultūra

136,4

30,3

122,2

100 %

Pārējās nozares
(pārējie)

131,9

10,9

6 831,6

100 %

SIA “Agroleasing
S.I.A”

Pārējās nozares
(pārējie)

4,3

-0,8

1 472,7

50 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

SIA “Eiropas
dzelzceļa līnijas”
SIA “Liepājas
sērkociņi”

Transports

0,0

-2,7

678,4

100 %

Pārējās nozares
(pārējie)

0,0

4,9

654,2

10,62 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

117.

AS “IT Latvija”

Transports

0,0

-0,3

54,0

78 % VAS “Latvijas Pasts”

118.

AS “Lavijas Pasta
nodaļu tīkls”

Transports

0,0

0,0

n/a

100 % VAS “Latvijas Pasts”

Enerģētika

n/a

n/a

n/a

Enerģētika

n/a

n/a

n/a

Enerģētika

n/a

n/a

n/a

115.
116.

119.
120.
121.

“Elektrum Eesti”
OU
“Elektrum Lietuva”
UAB
SIA “Liepājas
enerģija”

100 %
AS “Latvenergo”
100 %
AS “Latvenergo”
51 %
AS “Latvenergo”

122.

AS “Latvijas Gāze”

Enerģētika

n/a

n/a

n/a

123.

AS “Nordic Energy
Link”

Enerģētika

n/a

n/a

n/a

124.

SIA “Strek”

Transports

n/a

n/a

n/a

125.

SIA “Mirigo”

Transports

n/a

n/a

n/a

126.

AS “RB Rail”

Transports

n/a

n/a

n/a

127.

SIA “Rīgas Vagonbūves kapitālsabiedrība “Baltija””

Transports

n/a

n/a

n/a

25 %
SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

128.

SIA “TravelLounge”

Transports

n/a

n/a

n/a

100 %
SIA “Baltic Airlines”

129.

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”

Sakari

n/a

n/a

n/a

100 % SIA “Lattelecom Technology”

130.

SIA “BPO Baltic”

Sakari

n/a

n/a

n/a

100 % SIA “Lattelecom BPO”

131.

SIA “Baltcom TV”

Sakari

n/a

n/a

n/a

132.

SIA “BRC Novatēka”

n/a

n/a

n/a

133.

SIA “Tilžas rapsis”

n/a

-5,9

n/a

134.

SIA “Priekuļu
rapsis”

n/a

-13,2

n/a

Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi

Papildus
informācija

Aktuāls
maksātnespējas
process

Pabeigts
likvidācijas
process
27.05.2015

0,0106 % Ekonomikas ministrija
25 %
AS “Latvenergo”
5,84 %
VAS “Latvijas dzelzceļš”
3%
VAS “Latvijas dzelzceļš”
33.33 %
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

0,04 %
VAS “Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs”
7,02 %
SIA “Hiponia”
86,01 %
SIA “Hiponia”
26,27 %
SIA “Hiponia”

Uzsākts
likvidācijas
process
21.07.2015
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Nr.
135.
136.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
OOO Parex Leasing&Factoring
Regalite Holdings
Limited

137.

UAB NIF Lietuva

138.

OU NIF Eesti

139.
140.
141.

SIA NIF Dzīvojamie Īpašumi
SIA NIF Komercīpašumi
SIA NIF Zemes
Īpašumi

142.

SIA NIF Projekts 1

143.

SIA NIF Projekts 6

144.

SIA NIF Projekts 7

145.

SIA NIF Projekts 8

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Carnella Maritime
Corp
A/S “Rīgas Kinostudija”

Nozare
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Nekustamie
īpašumi
Kultūra

Pārējās nozares
KS “ZGI fonds”
(Finanšu pakalpojumi)
KS “Imprimatur
Pārējās nozares
Capital Technology (Finanšu pakalpoVenture Fund”
jumi)
Pārējās nozares
KS “Imprimatur
(Finanšu pakalpoCapital Seed Fund”
jumi)
KS “BaltCap Latvia
Pārējās nozares
Venture Capital
(Finanšu pakalpoFund”
jumi)
Pārējās nozares
KS “Otrais Eko
(Finanšu pakalpofonds”
jumi)
Pārējās nozares
“Invento” KS
(Finanšu pakalpojumi)
Pārējās nozares
“Expansion Capital
(Finanšu pakalpoFund” KS
jumi)
Pārējās nozares
“ZGI-3” KS
(Finanšu pakalpojumi)
Pārējās nozares
“Flycap Investment
(Finanšu pakalpoFund” KS
jumi)
Pārējās nozares
Baltic Innovation
(Finanšu pakalpoFund
jumi)

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla daļu
īpatsvars
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”
100 %
AS “Reverta”

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

24,10 %

n/a

n/a

n/a

64,77 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

67 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

100 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

66,67 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

33,3 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

49,54 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

95,24 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

95,24 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

95,24 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

20 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

158.

AS “Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds”

Pārējās nozares
(Finanšu pakalpojumi)

n/a

n/a

n/a

159.

SIA “Riska investīciju sabiedrība”

Pārējās nozares
(Finanšu pakalpojumi)

50 %
SIA “Lattelecom” grupa;
48,15 %
AS “Latvenergo” koncerns;
1,85 % AS “Augstsprieguma tīkli”

n/a

n/a

n/a

100 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

160.

SIA “Rīgas centra
Namu pārvalde”

Pārējās nozares
(Finanšu pakalpojumi)

n/a

100 % VAS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”

n/a

n/a

Papildus
informācija

Aktuāls
maksātnespējas
process
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Pārskats par valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

161.

SIA “Kurzemes
radio”

162.

AS “Latvijas
finieris”

Pārējās nozares
(Sabiedriskie
elektroniskie
plašsaziņas
līdzekļi)
Pārējās nozares
(pārējie)

VSIA “Vides
projekti”

Pārējās nozares
(pārējie)

AS “Komunālprojekts”
SIA “Sanatorija
Dzimtene”
AS “Latvijas
Kuģniecība”
AS “Rīgas sanitārā
transporta autobāze”
AS “Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija”

Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)

163.

164.
165.
166.
167.
168.

Nozare

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla daļu
īpatsvars

n/a

n/a

n/a

0,58 %
VSIA “Latvijas radio”

n/a

n/a

n/a

0,94 %
VAS “Latvijas valsts meži”

n/a

n/a

n/a

100 %

n/a

n/a

n/a

14,75 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

n/a

n/a

n/a

10 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

n/a

n/a

n/a

10 % Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra

n/a

n/a

n/a

10 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

8,73 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

n/a

n/a

n/a

8 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

169.

SIA “Balt Aliance”

Pārējās nozares
(pārējie)

170.

SIA “Eiropas
minerāls”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

6,89 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

171.

MAS “RAF-inženieru tehniskais
centrs”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

6,83 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

AS “AUTO-REMONTS”
Rēzeknes SEZ AS
“REBIR”

Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5,05 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

174.

SIA “Ventspils
ekskursiju birojs”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

175.

AS “Daugavpils
dzirnavnieks”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

176.

AS Rīgas alus
darītava “Vārpa”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5 % Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra

177.

AS “Madona – AB”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

178.

AS “Dzelzceļtransports”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

179.

AS “Jēkabpils
labība”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

180.

SIA “ UNI SAN”

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

181.

AS “Latvijas Nacionālais Autopārvadātāju Centrs”

Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

172.
173.

Papildus
informācija

Maksātnespējas process izbeigts
14.11.2014;
sakarā ar
administratora nāvi nav
izslēgta no
UR

Aktuāls
maksātnespējas
process
Aktuāls
maksātnespējas
process

Uzsākts
likvidācijas
process
04.02.2015
Aktuāls
maksātnespējas
process
Aktuāls
maksātnespējas
process
Aktuāls
maksātnespējas
process
Aktuāls
maksātnespējas
process
Aktuāls
maksātnespējas
process
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Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

182.

AS “Lielplatone”

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

AS “Rēzeknes
autobusu parks”
AS “Latgales
CMAS”
AS “Stendes Selekcijas un izmēģinājumu stacija”
AS “Lopkopības
Izmēģinājumu
Stacija “Latgale””
AS “Latvijas
Maiznieks”
AS “Rīgas dzirnavnieks”
AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”
AS “ B.L.B. Baltijas
terminālis”
AS “Daugavpils
specializētais
autotransporta
uzņēmums”

Nozare
Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)

Apgrozījums,
2014,
EUR ‘000

Peļņa/ zaudē- Aktīvi kopā,
jumi, 2014,
31.12.2014,
EUR ‘000
EUR ‘000

Kapitāla daļu
īpatsvars

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

n/a

n/a

n/a

5 % VAS “Privatizācijas aģentūra”

n/a

n/a

n/a

4,91 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

4,81 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

4,77 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

3,18 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)

5,65 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”
3,68 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”
3,68 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”
3,64 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

192.

AS “Transinform”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

2,91 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

193.

AS “Latvijas
zoovetapgāde”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

2,6 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

194.

AS “Liepājas metalurgs”

Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

2,5 % Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

195.

AS “Valmieras stikla
šķiedra”

n/a

n/a

n/a

196.

AS “Grindeks”

n/a

n/a

n/a

197.

AS “Ceļu pārvalde”

Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)
Pārējās nozares
(pārējie)

n/a

n/a

n/a

198.

SIA “Garantiju
aģentūra”

n/a

n/a

n/a

Pārējās nozares
(pārējie)

Papildus
informācija

2,41 % Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
2,29 % Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
0,93 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”
0,34 % VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Tiesiskās
aizsardzības
process
Aktuāls
maksātnespējas
process

Uzsākta
bankrota
procedūra

