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I. Vispārīgie jautājumi 

1. Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta caurskatāmā un pārredzamā atvasinātas publiskas 
personas (pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona) 
kapitālsabiedrību un tām piederošo kapitāla daļu pārvaldībā un attīstībā. 

2. Vadlīniju mērķis ir palielināt atvasinātām publiskām personām piederošu kapitālsabiedrību 
darbības caurskatāmību un atbildību Latvijas sabiedrības priekšā, atvasināto publisko 
personu darbības atbilstību un atbildību, pārvaldot tām piederošās kapitālsabiedrības, 
pievilcību investoriem un potenciālajiem kapitālsabiedrību darījumu partneriem, kā arī – 
ieviest starptautiski atzītus labas korporatīvās pārvaldības principus, sagatavojot un 
publiskojot informāciju par atvasinātām publiskām personām piederošām 
kapitālsabiedrībām un to darbības rezultātiem. 

3. Vadlīnijās ir ietverti jautājumi par ikgadējā pārskata par atvasinātai publiskai personai 
piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām sagatavošanu, šīs informācijas formu un 
saturu, un publiskošanu. 

4. Vadlīnijas izstrādātas, balstoties uz šādiem tiesību aktiem, attīstības plānošanas 
dokumentiem, kā arī nevalstisko organizāciju un starptautisko institūciju rekomendācijām 
un labās prakses ieteikumiem:  

4.1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 
(pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-
kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums) (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības 
likums); 

4.2. Komerclikums (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums); 

4.3. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (pieejams: 
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-
likums); 

4.4. Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija (2012, pieejams: 
http://polsis.mk.gov.lv/documents/3990); 

4.5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs, 
pieejama: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj, grozīta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/95/ES un Padomes Direktīvu 
2014/102/ES, pieejama: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/102/oj) par noteiktu 
veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un 
saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
(Dokuments attiecas uz EEZ); 

4.6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/95/ES (2014. gada 22. oktobris, 
pieejama: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj), ar ko groza Direktīvu 
2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un 
daudzveidības informācijas atklāšanu (Dokuments attiecas uz EEZ); 

4.7. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadlīnijas valsts uzņēmumu pārvaldībai 
– “Valsts uzņēmumu pārvaldības vadlīnijas Baltijas valstīs” (2010, pieejamas: 
https://www.bicg.eu/governance/policy-research/); 
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4.8. ESAO (angļu val. - OECD) vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai – 
“OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises” (2015, 
pieejamas: https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-
soes.htm). 

4.9.  Vērtspapīru tirgu regulējošie likumi un noteikumi un atbilstība uzņēmumu 
iekļaušanai Nasdaq Baltijas biržā Rīgā 
(https://nasdaqbaltic.com/lv/noteikumi/nasdaq-riga-noteikumi/) – NASDAQ 
Korporatīvas pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā u.c. 

4.10. ANO Globālais līgums (pieejams: https://www.unglobalcompact.org/), ANO 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi un Atbilstība ANO Globālā 
līguma desmit principiem un rīcība, lai atbalstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanu (pieejams: https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals; 
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300; 
https://www.globalreporting.org/information/SDGs/Pages/GRI-and-SDGs.aspx); 

4.11. Sagatavojot un publiskojot ikgadējo pārskatu par atvasinātai publiskai personai 
piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām konkrētā publiskā persona var 
balstīties arī uz citiem tiesību aktiem, attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī 
nevalstisko organizāciju un starptautisko institūciju rekomendācijām un labās 
prakses ieteikumiem un izmantot konkrētu nozaru principus, labās prakses 
standartus un analītisko informāciju, it īpaši pārvaldības prakses un mērķu 
salīdzināmības uzlabošanai. Var izmantot gan nacionālā, gan Eiropas, gan pasaules 
mēroga šādu informāciju.  

5. Ikgadējā pārskata par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un 
kapitāla daļām sagatavošanas un publiskošanas vadlīnijas ir vienas no publiskas personas 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu efektīvas pārvaldības vadlīnijām.  

II.  Informācijas publiskošanas pienākums 

6. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.panta1 “Informācijas atklātības 
nodrošināšana” 11.punktu atvasināta publiska personas kapitāla daļu turētājs nodrošina, 
ka tās mājaslapā internetā tiek publiskota aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās 
tam ir līdzdalība un ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim publicē ikgadējo pārskatu par atvasinātai 
publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. 

III.  Informācijas publiskošanas vieta 

7. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likumu atvasinātas publiskas personas kapitāla 
daļu turētājam (36. pants) ikgadējo pārskatu par visām atvasinātai publiskai personai 
piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām ir jāpublicē savā mājaslapā internetā. 

8. Ikgadējais pārskats var tikt sagatavots arī drukātā veidā un nepieciešamības gadījumā 
tulkots uz citām valodām, piemēram, angļu valodu. 

IV.  Informācijas publiskošanas saturs 

9. Attiecībā uz atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētājiem publiskojamās ikgadējā 

                                                           
1 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, 36. pants. https://likumi.lv/ta/id/269907#p36 
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pārskata informācijas saturs ir dots likuma 36. panta 11.punktā. 

10. Ieteicamā ikgadējā pārskata forma ietver šādas sadaļas (detalizētāks apraksts norādīts šo 
vadlīniju 11.punktā): 

10.1. Titullapa; 

10.2. Ievads; 

10.3. Atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības politika; 

10.4. Pārskata veidošanā un datu apstrādē izmantotā metodika; 

10.5. Kapitālsabiedrību darbības rezultāti; 

10.6. Izmaiņas kapitālsabiedrībās, kapitāla daļās, kapitālsabiedrībām un izšķirošā 
ietekmē esošām kapitālsabiedrībām piederošajās kapitāla daļās, saimniecisko 
darbību neveicošām un maksātnespējīgām kapitālsabiedrībām pārskata gadā 
un nosaukumu maiņām; 

10.7. Kapitālsabiedrību individuālās vizītkartes, grupējot pa nozarēm, ja iespējams; 

10.8. Pielikums par visām publiskai atvasinātai personai piederošām kapitāldaļām uz 
katra gada beigām, grupējot kapitālsabiedrības un sakārtojot, piemēram, dilstošā 
secībā pēc apgrozījuma, aktīva apjoma vai alfabētiskā secībā. 

11. Ieteicamā ikgadējā pārskata forma ietver šādas sadaļas (sadaļās, kur nav norādīta konkrētā 
atbilstība 36. panta 11.punkta prasībai, tā atbilst 36. panta 11.punkta prasībai par - “kā arī 
citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par atvasinātas publiskas 
personas kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām”): 

11.1. Titullapa, kas ietver informāciju par pārskata sagatavotāju, periodu, par kuru 
pārskats ir sagatavots un pārskata sagatavošanas gads. 

11.2. Ievads – šajā sadaļā sniedz īsu informācijas apkopojumu par visām 
kapitālsabiedrībām – to galveno finanšu rādītāju EUR, % un koeficientu (skat. šo 
vadlīniju sadaļu 11.7. “Kapitālsabiedrību individuālās vizītkartes” un apakšpunktu 
11.7.13. “Rādītāji”) apkopojumu, kas ietver gan kopsummas, gan visu % un 
koeficientu vidējās vai vidējās svērtās vērtības, un galvenās apkopoto rādītāju 
izmaiņas, kapitālsabiedrību būtiskākās veiktās investīcijas un vidējais atalgojums 
tajās un izmaiņas, salīdzinājumu ar visu Latvijas uzņēmumu kopējo apgrozījumu, 
aktīviem un peļņu. 

11.3. Atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības politika – šajā 
sadaļā publicē informāciju par vispārīgo informāciju par likumiem, vadlīnijām un 
citiem normatīvajiem aktiem par kapitālsabiedrību pārvaldību publiskās 
atvasinātām personām piederošās kapitālsabiedrībās un nākotnes izmaiņu plāniem 
šajā jomā, piemēram: 

11.3.1. Atvasinātas publiskas personas līdzdalība un vispārējais stratēģiskais mērķis – 
šajā sadaļā publicē informāciju par apstiprinātajiem un mainītajiem, spēkā 
esošajiem un neapstiprinātajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem 
kapitālsabiedrībās. 

11.3.2. Stratēģiju izstrāde – šajā sadaļā publicē informāciju par pārskata gadā 
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kapitālsabiedrību sagatavotajām stratēģijām atbilstoši likuma 8. panta2 
“Tiesiskās sekas, iegūstot izšķirošo ietekmi” 2.daļas 1.punktam un 57. pantam3 
“Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrāde”, to apstiprināšanu, uzraudzību un 
spēkā esamību. 

11.3.3. Dividenžu politika – šajā sadaļā publicē informāciju par kapitāla daļu turētāja 
un kapitālsabiedrībās ieviesto dividenžu politiku 

11.3.4. Nominācijas komisijas un nomināciju procesi (nodrošina atbilstību 36. panta 
11.punkta prasībai “par notikušajiem valdes un padomes locekļu nominācijas 
procesiem”) – šajā sadaļā publicē informāciju par nominācijas komisijas 
izveides un procesu kārtību, kopsavilkumu vai atsevišķu informāciju par 
kapitālsabiedrībās notikušajiem nominācijas procesiem, plānotajiem kārtības 
grozījumiem. 

11.3.5. Atlīdzība valdes un padomes locekļiem – šajā sadaļā publicē informāciju par 
kārtību, principus, kā nosaka atlīdzību valdes un padomes locekļiem publiskas 
atvasinātas personas kapitālsabiedrībās un var sniegt apkopotu informāciju par 
vidējiem atalgojumiem EUR, dalījumā pa valdes un padomes locekļiem un citā 
dalījumā publiskai atvasinātai personai piederošās kapitālsabiedrībās. 

11.3.6. Informācijas atklātība publiskas personas kapitālsabiedrībās un atvasinātas 
publiskas personas publiskotā informācija (nodrošina atbilstību 
Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.panta 11.punkta prasībai - “Pārskatā 
iekļauj arī informāciju par to, kā atvasināta publiska persona un tai piederošās 
kapitālsabiedrības izpildījušas šā panta 36. un šā likuma 58. panta4 prasības”. 
Atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā tiek 
publiskota aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība – 
36. pants “Informācijas atklātības nodrošināšana”. Publiskas personas 
kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība publisko savā mājaslapā 
internetā, bet, ja tai tādas nav, — kapitāla daļu turētāja mājaslapā internetā 
informāciju – “58. pants Informācijas par kapitālsabiedrību publiskošana”. 
Papildus var skatīt PKC izstrādātās “Informācijas publiskošanas vadlīnijas 
valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem”, kas pieejamas 
http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/vadlinijas/.) – šajā sadaļā var norādīt 
informāciju par regulējumu par informācijas publiskošanas attiecībā uz 
kapitālsabiedrībām un informāciju, kā kapitālsabiedrības ir publicējušas šo 
informāciju, t.sk. kvantitatīvu informācijas apkopojumu. 

11.3.7. Mācības, konsultācijas kapitālsabiedrībām, kapitāla daļu turētājiem – šajā 
sadaļā publicē informāciju par to, kādas mācības un konsultācijas tika un ir 
plānots nodrošināt kapitālsabiedrībām, kā arī mācības, kur kapitāla daļu 
turētāja pārstāvji ir piedalījušies. 

11.3.8. Ja attiecināms, starptautiskā sadarbība kapitālsabiedrību pārvaldībā – šajā 
sadaļā publicē informāciju par starptautisko sadarbību kapitālsabiedrību 
pārvaldībā, ko kapitāla daļu turētājam vai kapitālsabiedrība ir veikusi, 
piemēram, realizētie pieredzes apmaiņas projekti. 

                                                           
2 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, 8. pants. https://likumi.lv/ta/id/269907#p8 
3 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, 57. pants. https://likumi.lv/ta/id/269907#p57 
4 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, 58. pants. https://likumi.lv/ta/id/269907#p58 



6 
 

11.3.9. Kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanas iniciatīvas pārskata gadā – šajā 
sadaļā apraksta apkopoti informāciju par veiktajiem uzlabojumiem 
kapitālsabiedrību pārvaldībā pārskata gadā. 

11.3.10. Kapitālsabiedrību pārvaldības attīstība nākamajā gadā – šajā sadaļā apraksta 
apkopoti informāciju par plānotajiem uzlabojumiem kapitālsabiedrību 
pārvaldībā pārskata gadā. 

11.3.11. Kā arī vēlams iekļaut īsu galvenās informācijas apkopojumu – kopējais 
kapitālsabiedrību skaits, grupējot pa grupām, kopējie aktīvi un 3 lielākās 
kapitālsabiedrības pēc aktīviem, aktīvu procentuālais sadalījums pa nozarēm, 
kopējie aktīvi un kopējo aktīvu atdeve par pēdējiem pieciem gadiem, kopējais 
apgrozījumus un 3 lielākās kapitālsabiedrības pēc apgrozījuma, kopējais 
apgrozījums un rentabilitāte par pēdējiem pieciem gadiem, kopējā peļņa un 
dividendes un 3 lielākās kapitālsabiedrības pēc dividenžu izmaksas, kopējā 
peļņa un pašu kapitāla atdeve par pēdējiem pieciem gadiem, kapitālsabiedrībās 
kopējais nodarbināto skaits un 3 lielākās kapitālsabiedrības pēc nodarbināto 
skaita, kapitālsabiedrībās nodarbināto skaits pa nozarēm. 

11.4. Pārskata veidošanā un datu apstrādē izmantotā metodika – šajā sadaļā norāda 
metodiku, kā tika apkopota informācija, kādi pieņēmumi ir izdarīti, kādas aprēķinu 
formulas ir pielietotas, kādi izņēmumi ir pielietoti pārskata sagatavošanā un 
jebkuras citas būtiskas nianses, kas ir svarīgas, lai lasītājs varētu precīzi un kritiski 
novērtēt uzrādītos rezultātus pārskatā. 

11.5. Kapitālsabiedrību darbības rezultāti. 

11.5.1. Apkopojums par publiskas atvasinātas personas kapitālsabiedrību darbības 
rezultātiem. 

11.5.1.1. Apkopojums par kapitālsabiedrību aktīvu kopapjomu EUR par pēdējiem 
trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību aktīvu kopapjomu, 
ja iespējams, pieļaujama arī grupēšana pa nozarēm, un analizē pārskata gada 
izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. Šī sadaļa var tikt apvienotu ar šajās 
vadlīnijās 11.5.2.3.punktā aprakstīto informāciju, ja kapitālsabiedrības netiek 
grupētas pa nozarēm, atspoguļojot to 11.5.2.3.punktā. 

11.5.1.2. Apkopojums par kapitālsabiedrību pašu kapitāla kopapjomu EUR par 
pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību pašu 
kapitāla kopapjomu, ja iespējams, pieļaujama arī grupēšana pa nozarēm, un 
analizē pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.5.1.3. Apkopojums par kapitālsabiedrību kopējo apgrozījumu EUR par 
pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību kopējo 
apgrozījumu, ja iespējams, arī grupēšana pa nozarēm, un analizē pārskata 
gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. Šī sadaļa var tikt apvienotu ar šajās 
vadlīnijās 11.5.2.1.punktā aprakstīto informāciju, ja kapitālsabiedrības netiek 
grupētas pa nozarēm, atspoguļojot to 11.5.2.1.punktā. 

11.5.1.4. Apkopojums par nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību EUR par 
pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrībās kopējo 
nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību, ja iespējams, arī grupēšana pa 
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nozarēm, un analizē pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem un 
vidējo valstī. 

11.5.1.5. Apkopojums par kapitālsabiedrību dividendēm EUR par pēdējiem trīs 
gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību kopējās samaksātās 
dividendes, ja iespējams, arī grupēšana pa nozarēm, un analizē pārskata gada 
izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem, aprēķina un uzrāda vidējo dividenžu 
izmaksu rādītāju. 

11.5.1.6. Apkopojums par kapitālsabiedrību veiktajām iemaksām valsts un 
pašvaldību budžetā EUR par pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli 
norāda kapitālsabiedrību kopējās veiktās iemaksām valsts un pašvaldību 
budžetā, ja iespējams, arī grupēšana pa nozarēm, un analizē pārskata gada 
izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.5.1.7. Apkopojums par kapitālsabiedrību saņemto budžeta finansējumu EUR 
par pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību 
kopējo saņemto budžeta finansējumu, ja iespējams, arī grupēšana pa 
nozarēm, un analizē pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.5.1.8. Apkopojums par kapitālsabiedrību veiktajiem ziedojumiem EUR par 
pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību kopējos 
veiktos ziedojumus, ja iespējams, arī grupēšana pa nozarēm, un analizē 
pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.5.1.9. Apkopojums par kapitālsabiedrību saņemtajiem ziedojumiem EUR par 
pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību kopējos 
saņemtos ziedojumus, ja iespējams, arī grupēšana pa nozarēm, un analizē 
pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.5.2. Kapitālsabiedrību atdeve (nodrošina atbilstību Kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 36. panta 11.punkta prasībai par “ieguldītajiem resursiem un to atdevi”) 

11.5.2.1. Apkopojums par kapitālsabiedrību kopējo apgrozījumu EUR un 
rentabilitāti procentos par pēdējiem pieciem gadiem – šajā sadaļā vizuāli 
uzrāda kapitālsabiedrību kopējo apgrozījumu un rentabilitāti vienā grafikā, 
negrupējot pa nozarēm (skat. šo vadlīniju 11.5.1.3.punktu), un analizē 
pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.5.2.2. Apkopojums par kapitālsabiedrību kopējo peļņu EUR un pašu kapitāla 
atdevi procentos par pēdējiem pieciem gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda 
kapitālsabiedrību kopējo peļņu un pašu kapitāla atdevi vienā grafikā, 
negrupējot pa nozarēm, un analizē pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem 
gadiem. Atsevišķi vizuāli var tikt norādīta kapitālsabiedrību kopējā peļņa un 
pašu kapitāla atdeve par pēdējiem trīs gadiem, grupējot pa nozarēm: 

a) Apkopojums par kapitālsabiedrību peļņu EUR sadalījumā pa nozarēm 
par pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību 
kopējo peļņu, grupējot pa nozarēm, un analizē pārskata gada izmaiņas 
pret iepriekšējiem gadiem. 

b) Apkopojums par kapitālsabiedrību pašu kapitāla atdevi procentos 
sadalījumā pa nozarēm par pēdējiem trīs gadiem – šajā sadaļā vizuāli 
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norāda kapitālsabiedrību pašu kapitāla atdevi, grupējot pa nozarēm, un 
analizē pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.5.2.3. Apkopojums par kapitālsabiedrību kopējiem aktīviem EUR un aktīvu 
atdevi procentos par pēdējiem pieciem gadiem – šajā sadaļā vizuāli norāda 
kapitālsabiedrību kopējos aktīvus un aktīvu atdevi vienā grafikā, negrupējot 
pa nozarēm (skat. šo vadlīniju 11.5.1.1.punktu), un analizē pārskata gada 
izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. Atsevišķi vizuāli var tikt norādīta 
kapitālsabiedrību aktīvu atdeve par pēdējiem trīs gadiem, grupējot pa 
nozarēm – šajā sadaļā vizuāli norāda kapitālsabiedrību aktīvu atdevi, grupējot 
pa nozarēm, un analizē pārskata gada izmaiņas pret iepriekšējiem gadiem. 

11.6. Izmaiņas kapitālsabiedrībās, kapitāla daļās, kapitālsabiedrībām un 
izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām piederošajās kapitāla daļās, 
saimniecisko darbību neveicošām un maksātnespējīgām kapitālsabiedrībām 
pārskata gadā un nosaukumu maiņām – šajā sadaļā norāda informāciju par 
izmaiņām kapitālsabiedrībās, kapitāla daļās, kapitālsabiedrībām un izšķirošā ietekmē 
esošām kapitālsabiedrībām piederošajās kapitāla daļās, piemēram, kapitāla daļu 
iegādes vai pārdošanas darījumiem, kapitāla daļu turētāju maiņām, pamatkapitāla 
palielināšanas darbībām, apvienošanās vai reorganizācijas darbībām, saimniecisko 
darbību neveicošām un maksātnespējīgām kapitālsabiedrībām, piemēram, par 
pieņemtajiem lēmumiem pārtraukt  saimniecisko darbību, uzsākt kapitālsabiedrības 
likvidāciju vai veikto likvidācijas procesu, pārskata gadā un nosaukumu maiņām līdz 
pārskata sagatavošanai. 

11.7. Kapitālsabiedrību individuālās vizītkartes, grupējot pa nozarēm (nodrošina 
atbilstību Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. panta 11.punkta prasībai “par 
nozarēm, kurās darbojas kapitālsabiedrības ar atvasinātas publiskas personas 
līdzdalību”), ja iespējams, kas ietver: 

11.7.1. Kapitālsabiedrības nosaukumu; 

11.7.2. Kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru; 

11.7.3. Publiskas atvasinātas personas līdzdalības apjomu kapitālsabiedrībā; 

11.7.4. Ar kapitālsabiedrību saistītie (meitas uzņēmumi) uzņēmumi un kapitāldaļas; 

11.7.5. Īss kapitālsabiedrības darbības apraksts (nodrošina atbilstību Kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 36. panta 11.punkta prasībai par “kapitālsabiedrību 
sniegtajiem pakalpojumiem”); 

11.7.6. Kapitālsabiedrības stratēģiskais mērķis, ko apstiprinājusi publiski atvasināta 
persona; 

11.7.7. Svarīgākie notikumi pārskata gadā – šajā sadaļā apraksta būtiskākos notikumus 
vai sasniegumus, realizētos/uzsāktos būtiskākos kapitālieguldījumus un 
lielākos projektus, sarindojot prioritārā secībā – no būtiskākā uz mazāk 
būtisko; 

11.7.8. Svarīgākie plānotie notikumi nākamajā gadā – šajā sadaļā apraksta būtiskākos 
plānotos notikumus vai būtiskākos mērķus un uzdevumus, būtiskākos 
kapitālieguldījumus un lielākos projektus, sarindojot prioritārā secībā – no 
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būtiskākā uz mazāk būtisko; 

11.7.9. Pārskata gadā galvenie izvirzītie finanšu mērķi – šajā sadaļā norāda galvenos 
apstiprinātajā kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītos 
finanšu mērķus; 

11.7.10. Pārskata gadā galveni izvirzītie nefinanšu mērķi – šajā sadaļā norāda galvenos 
apstiprinātajā kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītos 
nefinanšu mērķus; 

11.7.11. Pārskata gadā sasniegtie rezultāti – šajā sadaļā norāda galveno finanšu un 
nefinanšu mērķu sasniegtos rezultātus; 

11.7.12. Informācija par kapitālsabiedrības pārvaldību, norādot: 

11.7.12.1. Kapitāldaļu turētāju; 

11.7.12.2. Kapitāldaļu turētāja pārstāvi – vārds, uzvārds; 

11.7.12.3. Pārvaldības padomes (ja ir) un valdes locekļus – vārds, uzvārds; 

11.7.12.4. Var iekļaut arī izmaksātos atalgojumus, pilnvarojuma laiku u.c. 
informāciju. 

11.7.13. Rādītājus: 

11.7.13.1. Galvenos finanšu rādītājus, EUR – apgrozījums, peļņa/zaudējumi, 
EBITDA, aktīvi, pamatkapitāls, pašu kapitāls, investīcijas, samaksātās 
dividendes valsts budžetā, samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību 
budžetos (nodrošina atbilstību Kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36. 
panta 11.punkta prasībai par “iemaksām valsts budžetā un pašvaldību 
budžetos”), saņemtie ziedojumi, veiktie ziedojumi, no valsts budžeta 
saņemtais finansējums (nodrošina atbilstību Kapitālsabiedrības pārvaldības 
likuma 36.panta 11.punkta prasībai par “saņemtajām valsts vai pašvaldības 
budžeta dotācijām”), u.c. pēc publiskas atvasinātas personas izvēles, ja 
nepieciešams; 

11.7.13.2. Galvenos finanšu rādītājus – rentabilitāte (peļņa/apgrozījums, %), ROA 
(peļņa/aktīvi, %), kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa 
kreditori), saistību īpatsvars (saistības / pašu kapitāls), u.c. pēc publiskas 
atvasinātas personas izvēles, ja nepieciešams; 

11.7.14. Citus rādītājus – nodarbināto skaits, vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto 
gadā (EUR), dzimumu attiecība pārvaldē (s/v), gada pārskats pēc SFPS (jā/nē), 
korporatīvās pārvaldības pārskats, ilgtspējas pārskats, ieguldījumi pētniecībā 
un attīstībā u.c., ko kapitāla daļu turētājs vēlas norādīt; 

11.8. Pielikums par visām publiskai atvasinātai personai piederošām 
kapitāldaļām uz katra gada beigām, grupējot kapitālsabiedrības un sakārtojot, 
piemēram, dilstošā secībā pēc apgrozījuma, aktīva apjoma vai alfabētiskā secībā, un 
norādot: 

11.8.1. Kapitālsabiedrības reģistrācijas numurs; 
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11.8.2. Kapitālsabiedrības nosaukums; 

11.8.3. Nozare; 

11.8.4. Apgrozījums, EUR; 

11.8.5. Peļņa/zaudējumi, EUR; 

11.8.6. Aktīvi kopā, EUR; 

11.8.7. Kapitāldaļu īpatsvaru, turētāju vai īpašnieku; 

11.8.8. Papildus informāciju piezīmju veidā, piemēram, informāciju, kas ietver līdz 
gada pārskata sagatavošanai aktuālo informāciju par nosaukumu maiņām, 
īpašnieku vai kapitāldaļu īpatsvara izmaiņām, maksātnespējas procesa 
uzsākšanu vai likvidāciju, u.c., ko kapitāla daļu turētājs vēlas norādīt. 

12. Informācijas avoti, kur tiek iegūta nepieciešamā informācija, ir: 

12.1. kapitālsabiedrības gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats; 

12.2. kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija; 

12.3. kapitālsabiedrības atalgojuma politika;  

12.4. kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija; 

12.5. ziedošanas (dāvināšanas) kārtība; 

12.6. darbības rezultātu izvērtēšana (saskaņā ar likuma 34. pantu “Kapitālsabiedrības 
darbības rezultātu izvērtēšana”); 

12.7. kapitālsabiedrību iesniegtie dokumenti pēc ikgadējā pieprasījuma; 

12.8. ja nepieciešams, pēc pieprasījuma var saņemt informāciju no Latvijas Republikas 
Valsts ieņēmumu dienesta;  

12.9. Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati; 

12.10. Citi starptautiski atzīti un uzticami statistikas datu avoti. 

13. Iegūstot datus, piemēram, no šo vadlīniju 12.6. un 12.7.punktā minētajiem avotiem ir 
jāpārliecinās par to pareizību un precizitāti, salīdzinot tos, piemēram, ar kapitālsabiedrību 
gada pārskatu datiem vai iestrādājot citus pārbaudes mehānismus, piemēram, dati tiek iegūti 
gan par pārskata gadu, gan iepriekšējo gadu un salīdzināti ar iepriekšējā gadā saņemtajiem 
datiem. Papildus var salīdzināt datus, kas iegūti no dažādiem informācijas avotiem, un lūgt 
skaidrojumus datu sniedzējiem par ievērotajām atšķirībām. 

14. Sagatavojot un publiskojot ikgadējo pārskatu par atvasinātai publiskai personai piederošām 
kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām konkrētā publiskā persona var iekļaut arī citu būtisku 
informāciju, ko uzskata par būtisku, piemēram, nozaru analītisko vērtējumu, balstoties gan 
uz nacionālā, gan Eiropas, gan pasaules mēroga analītisko informāciju un pielietojot 
konkrētu nozaru principus un labās prakses standartus. 

V.  Komercnoslēpums 

15. Skatīt “Informācijas publiskošanas vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrībām un 
kapitāla daļu turētājiem”5. 

                                                           
5 Pieejamas: http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/vadlinijas/  


