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Šis ir Pārresoru koordinācijas centra sagatavotais 
ikgadējais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un 
valstij piederošajām kapitāla daļām, kurā sniegta 
informācija par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību 
un valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem 
2016. gadā.

Godātie sadarbības partneri un iedzīvotāji,

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska loma Latvijas 
tautsaimniecībā. Valsts kapitālsabiedrības ne tikai novērš tirgus 
nepilnības, apsaimnieko Latvijas valstij stratēģiski svarīgus 
aktīvus un īsteno sabiedrībai svarīgus uzdevumus, bet kopumā 
veicina tautsaimniecības attīstību, sniedz ievērojamu finansiālo 
labumu sabiedrībai un nodrošina pieejamus un augstas kvalitātes 
pakalpojumus. 

2016.  gads ir bijis nozīmīgs pārmaiņu laiks valsts kapitāl-
sabiedrību pārvaldības jomā. Atbilstoši Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldības rekomendācijām tika izveidotas 
profesionālas padomes lielajās komerciāli orientētajās valsts 
kapitālsabiedrībās, uzsākta pāreja uz starptautisko finanšu 
pārskatu standartu izmantošanu lielo valsts kapitālsabiedrību 
gada pārskatu sagatavošanā, turpināta vidēja termiņa darbības 
stratēģiju izstrāde valsts kapitālsabiedrībās un ikgadēja darbības 
rezultātu izvērtēšana pēc vienotiem standartiem. Pārskata perioda 
laikā Pārresoru koordinācijas centrs ir izstrādājis virkni vadlīniju 
tādos būtiskos jautājumos kā valsts kapitālsabiedrību vidēja 
termiņa darbības stratēģiju izstrāde, valdes un padomes locekļu 
atlase un novērtēšana, valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu 
izvērtēšana, valsts līdzdalības kapitālsabiedrībā stratēģisko 
mērķu noteikšana, informācijas par valsts kapitālsabiedrībām 
publiskošana. Izvērtējot pieredzi valdes un padomes locekļu 
nominācijas procesos, Ministru kabinetā atbalstīts pilnveidotais 
valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlases un 

novērtēšanas procesa tiesiskais regulējums.
Līdz ar kapitālsabiedrību pārvaldības reformas īstenošanu 

ir uzlabojusies gan vispārēja informācijas pieejamība par valsts 
kapitālsabiedrību darbību, gan valdības informētība par valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldības stratēģiskajiem jautājumiem, 
konsolidētajiem darbības rezultātiem un investīciju plāniem. 
Pārresoru koordinācijas centrs ir izveidojis interaktīvu datu bāzi, 
kurā iespējams atlasīt un salīdzināt daudzveidīgu informāciju 
un rādītājus par valsts kapitālsabiedrībām, tādējādi sniedzot 
iespēju jebkuram interesentam šo informāciju izvērtēt un analizēt 
kopsakarā ar tautsaimniecības procesu norisēm. Uzsākts darbs 
pie valsts kapitālsabiedrību vēlamās kapitāla atdeves noteikšanas 
metodoloģijas izstrādes, jo svarīgi nodrošināt valsts ieguldītā 
kapitāla efektīvu izmantošanu, izvirzot ambiciozus finanšu mērķus, 
kas vienlaikus ir sabalansēti ar nozares  izvirzītajiem nefinanšu 
mērķiem un vidējā termiņā atspoguļo kapitālsabiedrības 
vērtības pieaugumu. Šis pārskats iepazīstina ar progresu valsts 
kapitālsabiedrību korporatīvajā pārvaldībā un ļauj novērtēt 
īstenoto pasākumu efektivitāti, vienlaikus esot atvērtiem un 
aicinot sniegt  profesionālus ieteikumus valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldības pilnveidošanai.  

Vēlos teikt paldies visiem sadarbības partneriem, kuri aktīvi 
piedalās reformu īstenošanā un ar ikdienas darbu apliecina 
Latvijas spēju demonstrēt progresu valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldībā, ko pagājušā gadā ir novērtējusi OECD, atzīstot valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldības Latvijā atbilstību OECD Valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldības rekomendācijām! 

Pēteris Vilks, 
Pārresoru koordinācijas centra 
vadītājs
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Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska loma Latvijas 
tautsaimniecībā. Valsts kapitālsabiedrības ne tikai novērš tirgus 
nepilnības un pilda sabiedrībai stratēģiski svarīgus uzdevumus, 
bet kopumā veicina tautsaimniecības attīstību, dod finansiālo 
labumu sabiedrībai un nodrošina pieejamus un augstas kvalitātes 
pakalpojumus. Lai ilustrētu valsts kapitālsabiedrību lomu valsts 
tautsaimniecībā, tālāk tiks apskatīts to devums 2015. gadā.

No komercsabiedrību kopumā valstī radītā apgrozījuma 
6% rada valsts kapitālsabiedrības. Kopējais 2015.  gadā radītais 
apgrozījums bija vairāk nekā 56 miljardi EUR1. Kopējais apgrozījums 
valsts kapitālsabiedrībām varētu būt lielāks, bet jāatceras, ka lielas 
daļas valsts kapitālsabiedrību viens no būtiskākajiem uzdevumiem 
ir nefinanšu mērķu realizācija, kas finansiālos apsvērumus liek 
sabalansēt  ar nefinanšu mērķiem.

Attēls Nr. 1. Valsts kapitālsabiedrību apgrozījums no kopējā 
kapitālsabiedrību apgrozījuma 2015. gadā, miljoni EUR, %

No kopumā valstī 2015.  gadā uzrādītās kapitālsabiedrību 
peļņas 1,72 miljardi EUR3 10% veidojušas valsts kapitālsabiedrības. 
Vērtējot peļņu pret apgrozījumu, valsts kapitālsabiedrību rezultāts 
ir vidēji labāks nekā privātajā sektorā, bet vērtējot peļņu pret 
aktīviem, tas ir nedaudz sliktāks nekā privātajā sektorā, ņemot vērā 
iepriekšminētās atšķirības aktīvu sadalījumā.

Attēls Nr. 3. Valsts kapitālsabiedrību peļņa no kopējās 
kapitālsabiedrību peļņas 2015. gadā, miljoni EUR, %

Ievads

1 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__uznemfin/UF0020_
euro.px
2 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__uznemfin/
UF0023_euro.px

Būtisks ir arī aktīvu apjoms. Aktīvi faktiski parāda teorētisko 
potenciālu, ar kuru varētu radīt ienākumus un peļņu. Šajā 
rādītājā valsts kapitālsabiedrības izmanto 14%2 no valstī kopumā 
komersantu rīcībā esošajiem aktīviem. Apgrozījuma un aktīvu 
attiecība ir par labu privātajam sektoram, kas skaidrojams ar 
atšķirībām gan attiecībā uz mērķiem, gan attiecībā uz aktīvu 
sastāvu. Nenoliedzami, ka privātā sektora viens no pamatmērķiem 
ir iespējami lielākas peļņas gūšana ar iespējami mazāku aktīvu 
un kapitāla iesaisti. Otrs faktors – aktīvu sastāvs – daudzas valsts 
kapitālsabiedrības uztur un nodrošina bāzi publisku pakalpojumu 
sniegšanai (slimnīcas, publiskā infrastruktūra), kā arī liela mēroga 
infrastruktūru enerģētikā un transporta nozarē. Šo nozaru 
funkcionēšana ir iespējama tikai ar lieliem kapitālieguldījumiem 
(hidroelektrostacijas, dzelzceļa infrastruktūra utt.).

Attēls Nr. 2. Valsts kapitālsabiedrību aktīvi no kopējiem 
kapitālsabiedrību aktīviem 2015. gadā, miljoni EUR, %

Kopējie valsts kapitālsabiedrību rādītāji 2016. gadā, salīdzinot ar 
2015. gadu, izņemot apgrozījumu un investīcijas, uzrāda augšupejošu 
tendenci. Tas skaidrojams gan ar kopējās ekonomiskās izaugsmes 
tempu pieaugumu Latvijā un ES. Tabulā Nr.1 atspoguļotie dati 
parāda, ka būtiski pieaug tieši atdeves rādītāji, tādi kā pašu kapitāla 
atdeve, aktīvu atdeve, peļņas un apgrozījuma attiecība, turklāt 
pieaugums panākts, neraugoties uz apgrozījuma samazinājumu un 
aktīvu vērtības pieaugumu bilancē.

3  http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__uznemfin/
UF0020_euro.px

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__uznemfin/UF0020_euro.px
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__uznemfin/UF0020_euro.px
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__uznemfin/UF0023_euro.px
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__uznemfin/UF0023_euro.px
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Tabula Nr. 1 Valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību ar valsts 
kapitāla daļu darbību raksturojošie summārie finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji, EUR ‘000 000

Kopējie rādītāji 2015 2016

Apgrozījums 3 321,7 3 258,6

Peļņa/zaudējumi 166,6 206,1

EBITDA 520,7 627,6

Aktīvi 8 166,7 8 727,1

Pamatkapitāls 3 887,5 4 054,3

Pašu kapitāls 3 803,8 4 218,9

Investīcijas 675,1 590,2

Dividendes valsts budžetā 134,5 164,4

Iemaksas valsts budžetā 697,7 754,6

Dotācijas 541,7 601,8

Koeficienti

Peļņas un apgrozījuma attiecība, % 5,0 6,3

ROA, % 2,0 2,4

ROE, % 4,4 4,9

Kopējā likviditāte 1,47 1,09

Saistību īpatsvars 1,13 1,05

Citi rādītāji

Vidējais darbinieku skaits 52 723 52 114

Bruto atlīdzība uz darbinieku, tūkst. 
EUR

12,3 12,5

Investīciju apjomi ir nedaudz samazinājušies, taču sagaidāms, 
ka ar aktīvāku ES atbalstu un lielo projektu realizēšanu kā Rail 
Baltica u.tml. nākamajos gados šie rādītāji pieaugs. Faktiski var 
redzēt, ka liela daļa investīciju tiek veiktas, aizņemoties līdzekļus,  
jo investīciju kritums atspoguļojas arī kopējā saistību kritumā – 
iepriekšējie aizņēmumi tiek atmaksāti, jauni aizņēmumi ir mazākā 
apjomā.

Darbinieku skaits ir salīdzinoši stabils. Arī vidējais atalgojums 
stabils ar nelielu 1,7% pieaugumu, kas kopumā atpaliek no privātā 
kapitāla tirgus tendencēm4.

Ikgadējo publisko gada pārskatu (turpmāk – gada pārskats) 
saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības 
likums) 22.  panta otrās daļas 5.  punktu ir sagatavojis Pārresoru 
koordinācijas centrs (turpmāk – PKC). PKC nodrošina valsts 
kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju 
un uzraudzību:
• izstrādā vadlīnijas un Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz 
valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības praksi;
• sniedz valsts kapitāla daļu turētājiem atzinumu par 
kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem 
finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (dividendēs 
izmaksājamo peļņas daļu, peļņas rādītājiem, kapitāla atdevi u.c.), 
kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības 
stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem;
• sniedz atzinumu Ministru kabinetam par valsts līdzdalības 
kapitālsabiedrībā pamatotību – tās saglabāšanu, izbeigšanu vai 
iegūšanu;
• sniedz konsultācijas Ministru prezidentam, Ministru kabinetam, 
valsts kapitāla daļu turētājiem (ministrijām) un kapitālsabiedrību 
vadībai un atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī organizē mācības 
par jautājumiem saistītiem ar publisku personu kapitālsabiedrību 
pārvaldību;
• nodrošina to, ka tiek publiskota aktuāla informācija par 
valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošām 
kapitālsabiedrībām, kā arī izstrādā ikgadēju konsolidētu pārskatu 
par valsts kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām;
• nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Valsts uzņēmumu 
un privatizācijas darba grupu un sekmē OECD rekomendāciju 
valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai ieviešanu, kā arī Latvijas 
valsts kapitālsabiedrību darbības atbilstību attīstīto valstu atzītajai 
labajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Lai nodrošināt efektīvu publisko personu kapitālsabiedrību 
un kapitāla daļu pārvaldību ir izveidota koleģiāla institūcija 
valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 
koordinācijas institūcijas padome (turpmāk - koordinācijas 
institūcijas padome), kas izskata un pirms apstiprināšanas saskaņo 
koordinācijas institūcijas izstrādātos vadlīniju projektus publiskas 
personas kapitāla daļu pārvaldības jomā, kā arī likumā noteiktos 
gadījumos izvērtē koordinācijas institūcijas atzinumu, ja valsts 
kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības padome (ja 
tāda ir izveidota) nepiekrīt tam vai ir lūgusi šo jautājumu izskatīt 
koordinācijas institūcijas padomē, vienlaikus jāatzīmē, ka līdz 
šim padomei šādus jautājumus nav bijis nepieciešams izskatīt. 
Koordinācijas institūcijas padome ir tiesīga sniegt priekšlikumus 
koordinācijas institūcijai arī par citiem ar publiskas personas 
kapitāla daļu pārvaldību saistītiem jautājumiem. Koordinācijas 
institūcijas padomes sastāvā iekļauti astoņu ministriju pārstāvji 
un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību 
savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie 
pārstāvji. Koordinācijas institūcijas padome aktīvu darbību 

4 http://www.csb.gov.lv/notikumi/atalgojuma-kapums-2016-gada-
paleninajas-44443.html

http://www.csb.gov.lv/notikumi/atalgojuma-kapums-2016-gada-paleninajas-44443.html
http://www.csb.gov.lv/notikumi/atalgojuma-kapums-2016-gada-paleninajas-44443.html
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uzsāka 2016. gadā, tās sēdēs tika izskatīti un saskaņoti vairāki PKC 
sagatavotie vadlīniju projekti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 
jomā, kā arī 2017. gada pirmajā pusē tika skatīti vadlīniju projekti 
par valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlasi 
un atlīdzības noteikšanu, kā arī ziņojuma projekts par vēlamā 
kapitāla atdeves līmeņa noteikšanas metodoloģiju. 2017.  gadā 
koordinācijas institūcijas padomes sastāvā ar Ministru kabineta 
lēmumu tika iekļauts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras pārstāvis, kā arī piedalīties padomes sēdēs bez 
balsstiesībām tiks uzaicināts Baltijas Korporatīvās pārvaldības 
institūta pārstāvis. 

2016. gadā tika apstiprināti vairāki Ministru kabineta noteikumi 
un vadlīnijas (skatīt 1.3. sadaļu Darbs pie normatīvajiem aktiem).

2016. gada rudenī, ņemot vērā, ka padomes lielākajā daļā lielo 
valsts kapitālsabiedrību bija izveidotas un uzsāka savu darbību, 
PKC organizēja mācību un pieredzes apmaiņas semināru valsts 
kapitālsabiedrību jaunizveidoto padomju locekļiem. 2017.  gada 
pirmajā pusē tika rīkotas mācības kapitāldaļu turētājiem un valsts 
kapitālsabiedrību pārstāvjiem par finanšu radītāju izmantošanu 
kapitālsabiedrības darbības plānošanā un rezultātu novērtēšanā 
(skatīt 1.6.  sadaļu Mācības, konsultācijas kapitālsabiedrībām, 
kapitāla daļu turētājiem).

2016.  gadā tika veikts pētījums par privātā sektora dažādu 
nozaru kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzību Baltijas valstīs. 
Pētījuma rezultātā iegūti dati par valdes locekļu atlīdzību 
divdesmit tautsaimniecības nozaru dalījumā un trīs grupās 
pēc kapitālsabiedrības lieluma (atkarībā no neto apgrozījuma, 
bilances kopsummas un darbinieku skaita). Pētījuma rezultāti 
sniedza papildu datus un secinājumus par valdes locekļu atlīdzību 
privātajā sektorā, kuri tika izmantoti vadlīniju izstrādei par atlīdzības 
noteikšanu valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem. 

2016.  gadā tika izveidota un 2017.  gadā publicēta jauna 
interneta vietne www.valstskapitals.lv, kurā tiek publicēta aktuālā 
informācija valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, kā arī 
šajā interneta vietnē iekļauta interaktīva datu bāze par valsts 
kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām. Datu bāzē iespējams 
atlasīt un analizēt dažādus rādītājus par kapitālsabiedrībām, 
tai skaitā analizējot kapitālsabiedrību grupas vai atsevišķas 
kapitālsabiedrības, izvēloties vienu vai vairākus rādītājus, kā arī 
izveidota iespēja šos datus pārveidot Microsoft Excel formātā, 
kas nodrošina ērtu datu apstrādi un aprēķinu veikšanu. Datu 
bāzē ir iegūstami arī dažādi datu attēlojumi grafikos, atlasot 
kapitālsabiedrības un to darbības rādītājus pēc lietotāja iepriekš 
izvēlētiem parametriem.

Attēls Nr. 4. Tīmekļa vietne www.valstskapitals.lv 

Ikdienā risinot ar valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldību saistītos jautājumus, PKC tiek uzkrāta informācija par 
atsevišķiem ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma īstenošanu 
saistītiem jautājumiem, līdz ar to 2016.  gadā tika uzsākts darbs 
pie Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumiem ar plašāku 
tvērumu, iekļaujot atbildību sadalījumu publiskas personas 
augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu sagatavošanā un izpildē, 
informācijas publiskošanā, lēmumu par dividendēs izmaksājamās 
peļņas daļas noteikšanu pieņemšanas kārtību un citus. 
Likumprojekts tika atbalstīts Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija 
sēdē un pašlaik ir iesniegts Saeimai turpmākai tā izskatīšanai.

http://www.valstskapitals.lv
http://www.valstskapitals.lv
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1. Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība

1.1 Stratēģiju izstrāde

Kapitālsabiedrībām, kuras izstrādājušas vidēja termiņa 
darbības stratēģijas (turpmāk – stratēģija) pēc 2016.  gada 
1. janvāra, pirms stratēģijas projekta apstiprināšanas ir jāsaņem arī 
PKC atzinums par stratēģijas projektu.

2016.  gadā atzinuma sniegšanai PKC saņēma 21  stratēģijas 
projektu. No tām deviņas stratēģijas vēlāk tika iesniegtas PKC 
atkārtotai atzinuma sniegšanai, dažas pat vairākkārtēji. No 
2016.  gadā saņemtajiem stratēģiju projektiem desmit joprojām 
nav saņemtas kā apstiprinātas. Atsevišķos gadījumos stratēģijas 
tika apstiprinātas, nesaņemot PKC atzinumu. Par šādiem 
saskaņošanas procesa trūkumiem PKC norādīja attiecīgam 
kapitāla daļu turētājam. Savukārt dažos gadījumos kapitāla daļu 
turētājs izmantojis Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto 
tiesību apstiprināt stratēģijas projektu, neņemot vērā atsevišķus 
PKC atzinumā minētos iebildumus par stratēģijas projektu un 
nosūtījis PKC attiecīgu argumentāciju.

Kopumā 2016. gadā tika apstiprinātas sešas kapitālsabiedrību 
stratēģijas. Ieskaitot tās stratēģijas, kas tika apstiprinātas līdz 
2016.  gadam 1.  janvārim, pirms PKC sāka sniegt atzinumus par 
stratēģiju projektiem, šobrīd spēkā esošas stratēģijas ir 40 valsts 

kapitālsabiedrībām no 67. 2017. gada pirmajā pusē PKC atzinuma 
sniegšanai tika saņemti vēl 15 stratēģiju projekti.

Šobrīd ar stratēģiju izstrādi aktīvi strādā valsts 
kapitālsabiedrības, kuru kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija 
(14 kapitālsabiedrības), kā arī citas kapitālsabiedrības, kas ir 
saņēmušas PKC atzinumu, bet to stratēģijas vēl nav apstiprinātas. 
Daļai kapitālsabiedrību stratēģiju saskaņošanas process būs 
garāks, jo ir paredzēts iegūt saskaņojumu no Ministru kabineta 
stratēģijas periodā neizmaksāt dividendes no peļņas. Atsevišķas 
kapitālsabiedrības, kurām nav spēkā esošas stratēģijas, atrodas 
restrukturizācijas vai pārveides procesā, tādēļ objektīvu iemeslu 
dēļ stratēģiju projekti netika izstrādāti.

Visvairāk neskaidrības kapitālsabiedrībām stratēģiju projektu 
izstrādes procesā rada grūtības pietiekami skaidri definēt 
finanšu un nefinanšu mērķus, investīciju plānus sasaistīt ar 
kapitālsabiedrības finanšu iespējamām stratēģijas darbības 
periodā, kā arī, ja stratēģijas darbības periodā plānots atšķirīgs 
(visbiežāk 0  %) izmaksājamo dividenžu apmērs, jo trūkst 
pietiekams pamatojums par dividendēs neizmaksājamās summas 
izlietojuma mērķi.

Attēls Nr. 5. Stratēģijas projekta saskaņošanas un apstiprināšanas 
process

Kapitālsabiedrības valde

1. Izstrādā stratēģijas projektu, ņemot vērā:
1) augstākās lēmējinstitūcijas noteiktos stratēģiskos mērķus;

2) nozares ministrijas izvirzītos nefinanšu mērķus;
3) finanšu mērķus, kā arī darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus.

Stratēģijā tiek ietverta informācija par biznesa moduli; stirpo un vājo pušu analīze, tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts, vispārējie stratēģiskie mērķi, 
finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns, risku 

analīze un vispārīga informācija par kapitālsabiedrību

                                                                                                                                         1. 

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce vai padome ( ja tāda ir izveidota)

Saskaņo stratēģijas projektu un 2a. nosūta nozares ministrijai un 2b. koordinācijas institūcijai (PKC) atzinuma saņemšanai
Ja neņem vērā PKC atzinumā norādīto, tad, apstiprinot stratēģiju, PKC tiek sagatavota attiecīga argumentācija

4a. Ja neņem vērā PKC atzinumā norādīto, tad, apstiprinot stratēģiju, savu argumentāciju nosūta nozares ministrijai. 
4b. Ja nepiekrīt PKC sagatavotajam atzinumam, var lūgt šo jautājumu izskatīt koordinācijas institūvijas padomē

4c. Ja neņem vērā nozares ministrijas atzinumā norādīto un nevar vienoties par stratēģijā ietveramiem nefinanšu mērķiem vai ir atšķirīga normatīvajos atos noteiktajam 
dividenžu izmaksa, attiecīgo jautājumu izskata Ministru kabinets. 

5. Izstrādāto stratēģiju apstiprina un nosūta koordinācijas institūcijai (PKC).

     4a.                                                 3a.                      2a.                                                                                              2b.                                        3b.                                5.

Nozares ministrija Koordinācijas institūcija (PKC)

3a. Izvērtē stratēģijā izvirzītos nefinanšu mērķus 
un to atbilstību nozares politikas mērķiem un ar 

atzinumu sniedz vērtējumu.            4b.                                                          4c. 

3b. Izvērtē stratēģijā izvirzītos finanšu mērķus un 
darbības finanšu rādītājus, kā arī to saskaņotību ar 

stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem un sniedz 
atzinumu. 

Koordinācijas institūcijas padome Ministru kabinets

4b. Izvērtē koordinācijas institūcijas (PKC) atzinumu 
par stratēģijas projektu, ja kapitāla daļu turētājs 
vai padome nepiekrīt koordinācijas institūcijas 

(PKC) sagatavotajam atzinumam un kapitāla daļu 
turētājs vai padome ir lūgusi šo jautājumu izskatīt 

koordinācijas institūcijas padomē. 

4c. Pieņem lēmumu par stratēģiju, t.sk. atšķirīgu 
normatīvajos aktos paredzēto dividenžu izmaksu 

stratēģijas periodā.

Standarta process                     Papildu process nepieciešamības gadījumā
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1.2 Nominācijas komisijas un nomināciju procesi

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likumam viena no 
būtiskām koordinācijas institūcijas funkcijām ir piedalīties visos 
valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlases un 
novērtēšanas procesos, tādēļ PKC pārstāvji tiek iekļauti katrā 
nominācijas komisijā, kura tiek izveidota no nozares ministrijas 
vai kapitālsabiedrības padomes pārstāvjiem, PKC pārstāvja, 
neatkarīgiem ekspertiem un, ja nepieciešams, novērotājiem. 
OECD izvērtējumā par Latvijas praksi valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldībā būtiskākā rekomendācija bija izveidot profesionālas 
kapitālsabiedrību padomes lielajās komerciālajās valsts 
kapitālsabiedrībās. Visu  padomes locekļu atlasei tika veidotas 
nominācijas komisijas, kuru darbā piedalījās deleģētie PKC 
pārstāvji, kā arī kā neatkarīgie pārstāvji piedalījās pārstāvji no 
dažādām nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 
un citām. Latvijas valsts kopumā apņēmās izveidot padomes 
divpadsmit lielajās valsts kapitālsabiedrībās, no kurām septiņās 
valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija, trijās – Finanšu 
ministrija, bet Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija 
katra ir valsts kapitāla daļu turētāja vienai šādai kapitālsabiedrībai.  
Valdes un padomes locekļu atlasi regulē Kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums un Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra 
noteikumi Nr.  686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un 
padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā 
dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes 
locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir 
izveidota padome”. 

2016. gada pirmajā pusē tika izveidotas padomes Zemkopības 
ministrijas turējumā esošajā AS “Latvijas valsts meži”, Satiksmes 
ministrijas turējumā esošajās VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs”, VAS “Latvijas Pasts” un VAS “Starptautiskā 
lidosta “Rīga””. 2016.gada otrajā pusē tika izveidotas padomes 
arī Ekonomikas ministrijas turējumā esošajā AS “Latvenergo”, 
Satiksmes ministrijas turējumā esošajās VAS “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija”, VAS “Pasažieru vilciens”, VAS “Latvijas gaisa 
satiksme”, kā arī Finanšu ministrijas turējumā esošajās VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi”, VAS “Augstsprieguma tīkls” un 
VAS “Latvijas Loto”. Kopumā padomju izveidošana lielajās valsts 
kapitālsabiedrībās vērtējama pozitīvi, jo trīsdesmit trīs no trīsdesmit 
deviņiem padomes locekļiem atbilda neatkarīga padomes 
locekļa prasībām, kas ir būtiski attiecībā uz padomes spēju spriest 
neatkarīgi un darboties valsts kā īpašnieka un kapitālsabiedrības 
interesēs. Vienlaikus jāsecina, ka būtu diskutējams pašreizējais 
tiesiskais regulējums attiecībā uz neatkarīga padomes locekļu 
kritērijiem, izvērtējot, piemēram, to vai padomes loceklis var tikt 
uzskatīts par neatkarīgu, ja padomes loceklis iepriekšējos divus 
gadus ir bijis kapitāla daļu turētāja amatpersona vai darbinieks, 
vai arī pašlaik ir vai iepriekšējos divus gadus ir bijis amatpersona 
vai darbinieks  kapitāla daļu turētāja pakļautības (padotības) 

iestādē, citā tā paša kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībā vai 
tās atkarīgajā sabiedrībā, amatpersona citā valsts pārvaldes 
institūcijā, amatpersona politiskas partijas pārvaldes institūcijā, 
kā arī citus iespējamos ierobežojumus. Būtisks priekšnoteikums 
sekmīgai nominācijas procesa organizēšanai un kandidātu 
piesaistei ir pietiekami publicitātes un informēšanas pasākumi 
par nominācijas procesu un iespēju kandidēt, lai informācija par 
iespēju kandidēt uz valdes vai padomes locekļa amatu sasniegtu 
pēc iespējas plašāku iespējamo kandidātu loku. Šim mērķim 
tika izmantota iespēja publicēt informāciju masu medijos un 
piesaistīt personāla atlases uzņēmumus kandidātu piesaistei un 
novērtēšanai (jo īpaši, ja nominācijas process tika īstenots atlasei 
lielai kapitālsabiedrībai). Tāpat informācijas plašākai pieejamības 
nodrošināšanai tika izmantoti sociālie tīkli, kuri ļāva šo informāciju 
saņemt plašākam personu lokam, tādējādi palielinot iespēju 
atbilstošiem kandidātiem par šīm iespējām uzzināt un tās 
izmantot. Vienlaikus tika secināts, ka sākotnējā pieteikšanas 
procesā nav lietderīgi izvirzīt prasību iesniegt redzējumu par 
kapitālsabiedrības attīstību, jo tas mazina potenciālo kandidātu 
motivāciju iesniegt pieteikumu, kā arī rada nominācijas komisijai 
būtisku papildus noslodzi kandidātu atlases procesa sākotnējā 
posmā. Būtisks elements kandidātu novērtēšanā ir nevainojamas 
reputācijas aspekts. Ņemot vērā, ka nevainojama reputācija 
nav precīzi definēta, būtiska ir komisijas locekļu loma šī aspekta 
interpretēšanā un viedokļu vienprātība, ja šāds lēmums tiek 
pieņemts. Svarīga ir arī pilnvērtīga kompetenču novērtēšana 
kandidātiem, kuri iekļūst atlases noslēdzošajā posmā. Šobrīd 
vērojams, ka nominācijas komisijas locekļu kapacitāte pilnvērtīgi 
veikt kompetenču novērtēšanu ne vienmēr ir pietiekama, dažkārt 
intervijas struktūrā tikai daļai kompetenču tiek izvirzīti atbilstoši 
intervijas jautājumi, kā arī netiek paredzēts pietiekams laiks 
pilnvērtīgai kompetenču novērtēšanai. Tādēļ būtu ieteicams 
rast iespēju izmantot personāla atlases uzņēmumu vai atsevišķu 
personāla atlases ekspertu pakalpojumus tieši kompetenču 
novērtēšanai.

2016. gada laikā kapitāla daļu turētāji vai padomes organizēja 
arī virkni valdes locekļu atlases procesu valsts kapitālsabiedrībās, 
tai skaitā tādās nozīmīgās valsts kapitālsabiedrībās kā VAS 
“Latvijas Pasts”, VAS “Pasažieru vilciens”, VAS “Starptautiskā lidosta 
“Rīga””, AS “Augstsprieguma tīkls”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā 
universitātes slimnīca”, VSIA “Latvijas televīzija”, VSIA “Austrumu 
klīniskā universitātes slimnīca”, kā arī vairākās mazākās valsts 
kapitālsabiedrībās. 

Izvērtējot nominācijas procesu īstenošanas pieredzi valsts 
kapitālsabiedrībās un ņemot vērā arī Baltijas Korporatīvās 
pārvaldības institūta izstrādātos ieteikumus padomes locekļu 
iecelšanai valsts kapitālsabiedrībās, PKC konstatēja nepieciešamos 
uzlabojumus tiesiskajā regulējumā, kā arī pieredze nominācijas 
komisiju darbībā un izdarītie secinājumi tika izmantoti vadlīniju 
valdes un padomes locekļu atlasei un izvērtēšanai izstrādē, kā 
arī 2016.  gadā tika izstrādāti un apstiprināti grozījumi Ministru 
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kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.686 “Kārtība, 
kā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem 
kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) 
ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes vai padomes locekļus, 
un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota 
padome”, lai precizētu nominācijas procesa norises regulējumu.

1.3 Darbs pie normatīvajiem aktiem

2016.gadā tika izstrādāti un stājās spēkā šādi normatīvie akti:
• Ministru kabineta 2016.  gada 9.  februāra noteikumi Nr.  95 
“Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji 
kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”. Šie noteikumi 
paredz kārtību, kādā notiek kapitālsabiedrības darbības rezultātu 
izvērtēšana, nosakot, ka sākotnējo izvērtējumu un informāciju 
par darbības rezultātiem sniedz kapitālsabiedrības valde, tos 
izvērtē nozares ministrija (attiecībā uz nozares politikas mērķu 
īstenošanu) un kapitāla daļu turētājs, kurš iesniedz valdes 
un kapitāla daļu turētāja sākotnējo vērtējumu koordinācijas 
institūcijai. Koordinācijas institūcija sniedz savu vērtējumu par 
kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi, skatot to kontekstā ar 
citiem finanšu rādītājiem un nefinanšu mērķu izpildi.
• Grozījumi Ministru kabineta 2015.  gada 1.  decembra 
noteikumos Nr.  686 “Kārtība, kā nominē kandidātus valdes un 
padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij 
kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai 
padomes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts 
kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome”, kas stājās spēkā 
2016.  gada 14.  oktobrī. PKC grozījumus Ministru kabineta 
noteikumos izstrādāja, lai pilnveidotu kandidātu atlasi valdes 
un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij 
kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai 
padomes locekļus, tajā skaitā precizējot kandidātu atbilstības 
vērtēšanu, un tika precizēts nominācijas komisijas locekļa 
apliecinājums, lai nodrošinātu interešu konflikta novēršanu, kā 
arī nominācijas procesā iegūtās informācijas konfidencialitātes 
saglabāšanu. Tāpat tika precizēts tiesiskais regulējums par to, 
kādā veidā sabiedrībai tiek sniegta visaptveroša informācija gan 
par attiecīgās kapitālsabiedrības vakanto valdes vai padomes 
locekļu amata kandidātu atlases un novērtēšanas procesu 
(tai skaitā nominācijas komisijas sastāvu), gan arī ar dalībnieku 
(akcionāru) vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) 
pieņemto lēmumu par amatā ievēlēto kapitālsabiedrības valdes 
vai padomes locekli.
• Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likumā (Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā), 
kas stājās spēkā 2016.  gada 6.  jūlijā). Grozījumi likumā tika 
veikti, lai likumu saskaņotu ar Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.pantu. Tāpat ar grozījumiem likumā tika pagarināts lēmuma 
pieņemšanas termiņš par publiskas personas tiešās līdzdalības 
kapitālsabiedrībās saglabāšanu. 

PKC 2016. gadā ir apstiprinājis četras koordinācijas institūcijas 
padomē saskaņotas vadlīnijas kapitālsabiedrību pārvaldības 
jomā, kuru izstrādei ir deleģējums Kapitālsabiedrību pārvaldības 
likumā:
• Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas valsts 
līdzdalībai kapitālsabiedrībā;
• Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas 
izstrādes vadlīnijas;
• Informācijas publiskošanas vadlīnijas valsts kapitālsabiedrībām 
un kapitāla daļu turētājiem;
• Vadlīnijas darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, 
kurās valstij ir izšķirošā ietekme.

Tāpat arī PKC 2016.  gadā izstrādāja un 2017.  gadā tika 
apstiprinātas koordinācijas institūcijas padomē saskaņotas šādas 
vadlīnijas:
• Vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu 
kandidātu atlasei un izvērtēšanai, kapitālsabiedrībās, kurās 
valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai 
padomes locekļus.
• 2016.gada nogalē tika grozīti Ministru kabineta 2015.  gada 
1. decembra noteikumi Nr. 686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus 
valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās 
valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai 
padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, 
kurās ir izveidota padome” un līdz ar noteikumu pieņemšanu 
PKC tika dots uzdevums izstrādāt vadlīnijas, kas veicinātu minēto 
noteikumu vienveidīgu piemērošanu praksē. Attiecīgi tika 
izstrādāts dokumenta projekts “Vadlīnijas kapitālsabiedrības 
valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai, 
kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir 
tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus”, kas tika apstiprinātas 
2017.  gada 16.  martā. Vadlīnijās iekļauti labās prakses ieteikumi 
kandidātu atlases procesa organizācijai un jēdziena “nevainojama 
reputācija” piemērošanai.
• Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski 
privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības 
noteikšanai. Lai sekmētu Ministru kabineta 2015.  gada 
22.  decembra noteikumu Nr.  791 “Noteikumi par publiskas 
personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību 
valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības 
lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu 
mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” vienveidīgu piemērošanu, 
PKC atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam organizēja 
pētījuma veikšanu, lai noskaidrotu vidējo atalgojuma apmēru valdes 
locekļiem līdzīga izmēra (neto apgrozījums, bilances kopsumma, 
darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai, atsevišķos 
gadījumos, nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas un pēc 
pētījuma veikšanas izstrādāja arī vadlīnijas atlīdzības noteikšanai 
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem. Pētījumu 
2016. gadā veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Civitta Latvija”, 
tā rezultāti publicēti www.valstskapitals.lv un pieejami izmantošanai 

http://www.valstskapitals.lv
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no 2017.  gada marta. Ņemot vērā pētījuma rezultātus un labās 
prakses atziņas, PKC 2017. gadā uzsāka darbu pie vadlīniju projekta 
“Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski 
privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības 
noteikšanai”, kuras tika apstiprinātas 2017. gada 4. septembrī. 

1.4 Padomju darbs kapitālsabiedrībās

Līdz 2016.  gada beigām padomes tika izveidotas 12 valsts 
kapitālsabiedrībās (AS “Latvijas Valsts meži”, AS “Latvenergo”, 
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Augstsprieguma tīkls”, VAS 
“Latvijas loto”, AS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Starptautiskā lidosta 
“Rīga”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, VAS “Latvijas Pasts”, VAS 
“Ceļu satiksmes un drošības direkcija”, VAS “Latvijas gaisa satiksme”, 
AS “Pasažieru vilciens”). Iepriekš padome bija izveidota tikai AS 
“Attīstības un finanšu institūcijai “Altum””. Ar padomju izveidošanu 
lielākajās komerciāli orientētajās valsts kapitālsabiedrības tika 
izpildīta viena no OECD rekomendācijām. Publiskajā telpā ik pa 
brīdim tiek diskutēts par padomju iespējamu veidošanu lielākajās 
valsts slimnīcās (VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA 
“Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula 
Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”), jo to finanšu rādītāji (neto 
apgrozījums un bilances kopsumma) atbilstoši Kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma kritērijiem atļauj veidot padomes, tomēr šādi 
lēmumi pagaidām nav tikuši pieņemti, pamatojot to ar apstākļiem, 
ka slimnīcu finansējums galvenokārt ir publiskie finanšu resursi un 
tās nav komerciāli orientētas.

Vieni no aktuālākajiem un redzamākajiem padomju 
pienākumiem 2016.gadā un 2017.gada sākumā bija dalība 
kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu 
izstrādē, valdes locekļu nominācijas procesu organizācija, valdes 
locekļu iecelšana un atsaukšana, kā arī kapitālsabiedrības un 
kapitālsabiedrības pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšana. 
Atsevišķos gadījumos jaunizveidotā padome nepiekrita valdes 
izstrādātajam un jau saskaņošanas procesā esošas stratēģijas 
projektam un to nodeva atpakaļ valdei pārstrādāšanai. Vienā 
gadījumā pēc padomes ierosinājuma, kapitālsabiedrībā tika 
palielināts valdes locekļu skaits, lai varētu efektīvāk organizēt 
kapitālsabiedrības darbu. Būtisks padomju pienesums ir arī 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja atslogošana, jo līdz padomju 
izveidei padomes pienākumos ietilpstošos jautājumus paralēli 
saviem tiešajiem amata pienākumiem izlēma kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis.

2017.  gadā tika veikta valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā 
iesaistīto personu aptauja anketēšanas veidā par padomju 
darbību, ieguvumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, 
tai skaitā attiecībā uz neatkarīgo padomes locekļu kritēriju 
pārskatīšanu. Tomēr padomju patieso pienesumu un lietderību 
kapitālsabiedrību darbības rezultātu un efektivitātes palielināšanai 
varēs izvērtēt pēc kāda laika, salīdzinot uzrādītos rezultātus ilgākā 
termiņā.

1.5 Sadarbība ar OECD

2016.  gada pirmajā pusē PKC veica būtisku reformu 
ieviešanas un koordinācijas darbu saistībā ar Latvijas iestāšanās 
OECD sarunu procesu, ņemot vērā OECD izvērtējumā par Latvijas 
valsts kapitālsabiedrību pārvaldību izteiktās rekomendācijas. 
Galvenās OECD izvērtējuma rekomendācijas bija attiecināmas 
uz profesionālu padomju izveidošanu un kapitālsabiedrību 
gada pārskatu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem lielajās valsts kapitālsabiedrībās, 
Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma praktisko ieviešanu, jo 
īpaši, attiecībā uz kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības 
stratēģiju izstrādi, finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanu, 
valsts īpašumtiesību politikas kritēriju skaidru definēšanu un 
koordinācijas institūcijas kapacitātes stiprināšanu. PKC pārstāvji 
nodrošināja aktīvu sadarbību ar nozaru ministriju atbildīgajām 
amatpersonām OECD rekomendāciju ieviešanas procesā, 
apkopoja visu aktuālo informāciju par OECD rekomendāciju 
izpildes gaitu un nodrošināja regulāru saziņu par šiem 
jautājumiem ar OECD sekretariātu, kā arī piedalījās OECD 
Korporatīvās pārvaldības komitejas un OECD Valsts uzņēmumu 
un privatizācijas darba grupas sēdēs, lai informētu tās par Latvijas 
paveikto rekomendāciju ieviešanā un nostāju attiecībā uz 
veidiem un termiņiem rekomendāciju ieviešanai. Būtisks darbs 
2016.  gada sākumā tika ieguldīts, lai sagatavotu pārskatu par 
valstij piederošajām kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām 
2014.  gadā, kurš tika publicēts latviešu un angļu valodās, lai 
OECD darba grupas delegātiem sniegtu visaptverošu pārskatu 
par valsts kapitālsabiedrību darbības apjomiem un rezultātiem 
pirms darba grupas lēmuma par sarunu procesa noslēgšanu 
pieņemšanas. Tāpat būtisks arguments pievienošanās sarunu 
noslēguma procesā bija tam, ka Latvijas valsts demonstrēja 
stingru apņemšanos nodrošināt padomju izveidi visās lielajās 
komerciāli orientētajās valsts kapitālsabiedrībās, lai arī pirms tam 
no atsevišķu ministriju puses nebija skaidras gatavības padomes 
veidot, apšaubot padomes iespējamo pienesumu un lietderību 
dažās no tām, kā arī argumentējot ar papildus izmaksām valsts 
kapitālsabiedrībām.

2016.  gada aprīlī OECD Korporatīvās pārvaldības komitejas 
un Valsts uzņēmumu pārvaldības un privatizācijas darba 
grupā tika izskatīts Latvijas sagatavotais pārskata ziņojums par 
paveikto darbu un plānotajiem turpmākajiem soļiem OECD 
rekomendāciju ieviešanā un sekmīgi noslēgtas tehniskās 
pievienošanās sarunas un pabeigta izvērtējuma procedūra par 
valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, kā rezultātā tika saņemts 
pozitīvs Korporatīvās pārvaldības komitejas slēdziens par Latvijas 
atbilstību OECD valsts kapitālsabiedrību pārvaldības vadlīnijām, 
vienlaikus paredzot vairāku rekomendāciju izpildi pēc Latvijas 
iestāšanās OECD, par ko Latvijai būs jāinformē Valsts uzņēmumu 
pārvaldības un privatizācijas darba grupa 2017.  gada aprīlī. 
Latvijas pievienošanās līgumā OECD tika iekļauta Latvijas saistība 
līdz 2016.  gada beigām izveidot profesionālas padomes visās 
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lielajās komerciāli orientētajās valsts kapitālsabiedrībās, kā arī 
ka Latvijai jānodrošina pakāpeniska pāreja uz kapitālsabiedrību 
gadu pārskatu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem lielajās valsts kapitālsabiedrībās, tāpat 
nepieciešams nodrošināt straujāku progresu darbā pie valsts 
kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes, 
tai skaitā nodrošinot  kapitālsabiedrību finanšu un nefinanšu 
mērķu formulēšanu un savstarpēju saskaņošanu.  2016.  gada 
jūnijā Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD dalībvalsti un attiecīgi 
arī par Valsts uzņēmumu pārvaldības un privatizācijas darba 
grupas pilntiesīgu dalībnieku, kas nodrošināja iespējas pilnā 
apjomā iesaistīties darba grupas darbā. 2016. gada laikā Latvija 
ir sniegusi informāciju OECD sekretariātam par virkni ar valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldību saistītu jautājumu, tai skaitā, par 
dzimumu pārstāvību valsts kapitālsabiedrību valdēs un padomēs, 
valsts kapitālsabiedrību lieluma rādītājiem un sadalījumu pa 
nozarēm, par valsts kapitāla daļu privatizācijas pieredzi laika 
periodā no 2008. gada. PKC sagatavoja plašu informāciju OECD 
sekretariātam par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeli 
iekļaušanai kopsavilkuma pārskatā par valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldību OECD dalībvalstīs. PKC pārstāvji piedalījās Valsts 
uzņēmumu pārvaldības un privatizācijas darba grupas sēdē 
2016.  gada 19.- 20.  oktobrī, piedaloties diskusijās par valsts 
kapitālsabiedrību lomu globālā tirgū un ietekmi uz starptautisko 
konkurenci, valsts kapitālsabiedrību darbības atbildīgumu, 
nesen veiktās reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā un 
privatizācijas procesus atsevišķās OECD dalībvalstīs, sekretariāta 
sagatavotos dokumentu projektus (OECD kopsavilkuma pārskatā 
par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, OECD pārskats par valsts 
kapitālsabiedrību lieluma rādītājiem un sadalījumu pa nozarēm 
OECD dalībvalstīs), kā arī OECD kandidātvalstu atbilstības OECD 
korporatīvās pārvaldības vadlīnijām izvērtēšanā.

2017. gada 23.-24. martā notika Valsts uzņēmumu pārvaldības 
un privatizācijas darba grupas sēde, kurā tika izskatīts OECD 
sekretariāta sagatavotais pēc-iestāšanās uzraudzības ziņojums 
par Latvijas valsts paveikto OECD rekomendāciju izpildē, tai 
skaitā par progresu to Latvijas apņemšanos izpildē, kuras 
tika iekļautas līgumā par Latvijas pievienošanos OECD. Darba 
grupa pozitīvi novērtēja Latvijas valsts paveikto un pieņēma 
lēmumu noslēgt pēc-iestāšanās uzraudzības procesu, vienlaicīgi 
sniedzot vairākus ieteikumus turpmākai valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldības pilnveidošanai, tai skaitā padomju pilnvaru 
nostiprināšanai lēmumos par iepirkumiem un valdes iecelšanu/
atlaišanu, kā arī aicinot izvērtēt iespēju veidot padomes lielākā 
skaitā valsts kapitālsabiedrību.

1.6 Mācības, konsultācijas kapitālsabiedrībām, 
kapitāla daļu turētājiem 

Viens no būtiskākajiem publiskajiem notikumiem 2016. gadā 
jāmin 19.  februārī notikusī PKC organizētā pirmā nacionāla mēroga 
konference - diskusija labas pārvaldības veicināšanai valsts un 

pašvaldību kapitālsabiedrībās, kas pulcēja vienkopus vairāk 
nekā 200 dalībnieku, t.sk. visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, 
to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo 
partneru loku. Nākošā šāda mēroga konference plānota 
2017. gada 10. novembrī.

Lai sekmētu izpratni par dažādiem valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldības jautājumiem PKC organizēja mācības gan 
kapitālsabiedrību pārstāvjiem, gan PKC darbiniekiem. Tā 
2016. gada nogalē PKC organizēja mācību un pieredzes apmaiņas 
semināru valsts kapitālsabiedrību jaunizveidoto padomju 
locekļiem, lai veicinātu sekmīgāku jaunizveidoto padomju 
darbības uzsākšanu un vienotu korporatīvās pārvaldības 
principu piemērošanu visās valsts kapitālsabiedrībās. Mācībās 
tika apskatītas tādas tēmas kā padomes uzdevumi (t.sk. vidēja 
termiņa darbības stratēģijas izstrāde, kapitālsabiedrības rezultātu 
izvērtēšana, dividenžu un atalgojuma politikas noteikšana) un 
padomes attiecības un sadarbība ar valdi, kā arī sniegtas atbildes 
uz interesējošiem jautājumiem. Savukārt PKC Kapitālsabiedrību 
pārvaldības nodaļas darbinieki piedalījās īpaši tiem PKC 
organizētās mācībās par korporatīvajām finansēm, lai papildinātu 
zināšanas par kapitālsabiedrību finanšu plānošanas un darbības 
rezultātu izvērtēšanas aspektiem.

Viena no PKC funkcijām ir konsultāciju sniegšana publiskām 
personām un publisku personu kapitālsabiedrībām par 
dažādiem jautājumiem, ka skar publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumus. PKC ar 
jautājumiem vērsušās ne tikai valsts kapitālsabiedrības un 
valsts kapitāla daļu turētāji, bet arī pašvaldības un pašvaldību 
kapitālsabiedrības.  Visbiežāk konsultācijas vēlējušies saņemt 
jautājumos par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem atbilstoši 
jaunajam tiesiskajam regulējumam, Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību likumā noteikto ierobežojumu valdes 
locekļu kandidātiem interpretāciju, nevainojamas reputācijas 
noteikšanas kritērijiem, sociālajām garantijām valžu un padomju 
locekļiem, pilnvarojuma līguma noslēgšanu, padomes darbības 
tehniskā nodrošinājuma jautājumiem, kā arī par vidēja termiņa 
darbības stratēģiju izstrādes un izvērtēšanas procesu.

Tāpat PKC ir sniedzis viedokli tiesībsargājošām iestādēm 
par valdes locekļu pilnvarojuma termiņa pagarināšanu, prēmiju 
noteikšanas tiesiskumu un valdes locekļu amatu savienošanas 
jautājumiem.
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1.7 Kapitālsabiedrību pārvaldības attīstība  
2017. gadā

Ņemot vērā uzsākto padomju veidošanas procesu 
lielākajās valsts kapitālsabiedrībās, PKC plāno izvērtēt padomju 
izveidošanas un darbības uzsākšanas pieredzi, lai uzsāktu 
diskusiju par iespēju precizēt neatkarīga padomes locekļa 
atbilstības kritērijus, kā arī izvērtēt iespēju veidot padomes lielākā 
skaitā valsts kapitālsabiedrību, jo īpaši lielajās veselības aprūpes 
nozares kapitālsabiedrībās, kā arī vidēji lielās kapitālsabiedrībās. 

Būtisks kapitālsabiedrības pārvaldības efektivitātes 
rādītājs ir pašu kapitāla atdeve. PKC 2017. gadā ir uzsācis darbu 
pie metodoloģijas vēlamās kapitāla atdeves noteikšanas 
saskaņošanas, lai nodrošinātu, ka valsts kapitālsabiedrību vidēja 
termiņa darbības stratēģiju izstrādē tiek noteikti adekvāti un 
ar privāto sektoru salīdzināmi finanšu mērķi, vienlaikus ņemot 
vērā kapitālsabiedrības orientāciju (komerciāla, nekomerciāla), 
nefinanšu mērķu izmaksas un ietekmi uz finanšu mērķu 
sasniegšanu.

Turpināma Valsts kontroles iniciētā diskusija par pašvaldību 
kapitālsabiedrību darbības un tās pārraudzības pilnveidošanu, 
ņemot vērā šobrīd decentralizēto pieeju pašvaldību 
kapitālsabiedrību pārvaldībā un Valsts kontroles konstatētās 
nepilnības, un nepieciešamību pēc iespējas pilnvērtīgāk 
un ar vienotu pieeju attiecināt valsts kapitālsabiedrībām 
piemērojamos korporatīvās pārvaldības principus arī pašvaldību 
kapitālsabiedrībās, lai nodrošinātu efektīvāku to resursu 
izmantošanu, novērstu negatīvu ietekmi uz konkurenci un 
nepietiekami pamatotu pašvaldību līdzdalību kapitālsabiedrībās.

Vērtējama aktīvāka finanšu un kapitāla tirgus izmantošana, 
tai skaitā izskatot iespējas valsts kapitālsabiedrībām emitēt 
obligācijas, kā arī būtu izskatāma iespēja daļu akciju valstij 
piederošajos uzņēmumos kotēt biržā, vienlaikus valstij 
saglabājot šajos uzņēmumos izšķirošo ietekmi. Tas ļautu valsts 
kapitālsabiedrībām piesaistīt papildus finanšu resursus to 
attīstībai, kā arī ļautu attīstīties vietējam finanšu un kapitāla 
tirgum, padarot to pievilcīgu gan vietējiem, gan arī citu valstu 
ieguldītājiem.

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas sagatavošanas 
procesā 2012.gadā tika vērtēta un valdībā arī atbalstīta ideja 
veidot daļēji centralizētu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 
modeli, paredzot, ka komerciāla rakstura uzņēmumi tiek 
nodoti vienam kapitāla daļu turētājam, kas pārvaldītu šīs valsts 
kapitālsabiedrības pēc biznesa principiem, lai nodrošinātu pēc 
iespējas augstu kapitāla atdevi un valstij piederošo uzņēmumu 
vērtības pieaugumu, vienlaikus nodrošinot, ka īpašnieka 
un nozares politikas veidotāja lomas ir nodalītas atsevišķās 
institūcijās. Ņemot vērā arī to, ka šādos komerciāli orientētos 
uzņēmumos parasti nav nefinanšu mērķu, kuri ir saistīti ar 
attiecīgās nozares politiku, būtu nepieciešams atgriezties 
pie šīs diskusijas un lemt par iespējām šādu daļēju valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldīšanas centralizāciju īstenot.

2017.  gadā ir plānots turpināt uzkrāt un publiskot finanšu 
rezultātu informāciju par valsts kapitālsabiedrībām, valsts 
kapitāla daļu, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā 
ietekmē esošām kapitālsabiedrībām piederošās kapitāldaļām. 
Ņemot vērā, ka pašlaik jau ir apkopota un uzkrāta informācija 
par kapitālsabiedrību rezultātiem, piemēram, apgrozījums, 
investīcijas, likviditāte, aktīvu un pašu kapitāla atdeve, 
nodarbinātība un vidējais atalgojums, vairāku gadu griezumā, 
tad izmantojama iespēja padziļināti analizēt šos rādītājus, vērtējot 
valsts kapitālsabiedrību darbības sekmīgumu, izstrādājot un 
novērtējot stratēģisko lēmumu pamatojumu, tai skaitā ņemot 
vērā tautsaimniecības un attiecīgo nozaru attīstības tendences.



15

2 Pārskatā izmantotā metodika

Publiskajā pārskatā par valsts kapitālsabiedrībām un 
valstij piederošām kapitāla daļām izmantoto datu ievākšanai 
izmantoti publiskie pārskati (kapitālsabiedrību gada pārskati, 
kapitālsabiedrību publicētie darbības pārskati, kapitālsabiedrību 
cita publicētā informācija), kapitālsabiedrību speciāli pārskata 
vajadzībām veidoti pārskati par specifiskiem rādītājiem un no 
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saņemtā 
informācija. Tādi rādītāji kā EBITDA, ieguldījums pamatlīdzekļos, 
samaksātās dividendes, veiktās iemaksas valsts un pašvaldību 
budžetos, saņemtie un veiktie ziedojumi, no budžeta saņemtais 
finansējums, iegūti no kapitālsabiedrību speciāli gatavotiem 
pārskatiem. Šos rādītājus aprēķinājušas kapitālsabiedrības 
individuāli, līdz ar to iespējamas nelielas metodiskas atšķirības 
aprēķinos. Pārējie rādītāji, kā arī izejas dati atvasinātajiem 
rādītājiem iegūti no publiski pieejamiem datu avotiem. Rādītāji 
sagatavoti pēc vienotas metodikas, bet var atšķirties, ņemot 
vērā katras kapitālsabiedrības individuālās datu interpretācijas 
(vadības atskaites). Šo datu ticamība nav papildus pārbaudīta, 
uzticoties publisko datu un gatavoto pārskatu atbilstībai reālajai 
situācijai.

Tādi finanšu rādītāji kā rentabilitāte, ROA, ROE, likviditāte un 
saistību īpatsvars aprēķināti no publiski pieejamās informācijas.
• Rentabilitāte – peļņas un apgrozījuma attiecība, izteikta 
procentos.
• ROA (return on assets) – aktīvu atdeve. Peļņas un aktīvu kopējās 
vērtības attiecība, izteikta procentos.
• ROE (return on equity) – pašu kapitāla atdeve. Peļņas un pašu 
kapitāla attiecība, izteikta procentos.
• Kopējā likviditāte – īstermiņa aktīvu (debitoru parādi, krājumi, 
nauda) un īstermiņa kreditoru attiecība.
• Saistību īpatsvars – visu saistību un pašu kapitāla attiecība.

Vidējā bruto atlīdzība aprēķināta, izmantojot gada pārskatos 
atspoguļotās personāla izmaksas un vidējo darbinieku skaitu. 
Rādītājs atspoguļo vidējo bruto algu uz vienu darbinieku 
gadā (ietver arī valdes un padomes locekļu atlīdzību par 
amata pienākumu pildīšanu). Atsevišķās situācijās, kad publiski 
pieejamā pārskatā nav norādītas atsevišķi sociālās iemaksas, 
bruto atalgojums aprēķināts, izmantojot vispārējo valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja likmi. Šāds 
aprēķins veido nelielas novirzes no reālās vērtības, taču novirze 
nav statistiski nozīmīga. Dažādi finansiālie labumi – uzkrājošā 
apdrošināšana, iemaksas 3.  pensiju līmenī, dažādi pabalsti - 
nav iekļauti aprēķinā. Bruto darba samaksa katrā individuālā 
kapitālsabiedrībā tiek uzskaitīta atbilstoši kapitālsabiedrības 
grāmatvedības uzskaites principiem un politikai, līdz ar to var 
saturēt atšķirīgus elementus.

Valsts kapitālsabiedrību vispārējā finanšu analīzē iekļautas 
tās kapitālsabiedrības, kurās valstij ir izšķiroša ietekme (50% + 
1 kapitāldaļa) un atsevišķas valsts kapitālsabiedrību atkarīgās 
sabiedrības un izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības). 
Šīs kapitālsabiedrības ir: SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA 
“Lattelecom”, SIA “Hiponia”, SIA “Veselības centrs “Biķernieki””, 

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, SIA “Rīgas hematoloģijas 
centrs”, SIA “FeLM” un AS “Reverta”.

Pārskata pielikumā “Valsts kapitālsabiedrību, valsts kapitāla 
daļu, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē 
esošām kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas” norādītajā 
kapitālsabiedrību sarakstā ietvertas dažādas kapitālsabiedrības 
– valsts kapitālsabiedrības, valsts kapitālsabiedrību atkarīgās 
kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības, valsts 
izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības, kā arī privātās 
kapitālsabiedrības ar valsts kapitāla daļām, kurās valstij nav 
izšķirošas ietekmes, bet plašāka informācija pārskatā sniegta par 
valsts kapitālsabiedrībām vai valsts izšķirošā ietekmē esošām 
kapitālsabiedrībām un ekonomiski (AS “RĪGAS SILTUMS”) vai 
sabiedriski (SIA “Latvijas Olimpiskā vienība”) nozīmīgākajām 
kapitālsabiedrībām, kurās valsts ir kapitāla daļu īpašnieks. Valstij 
pieder virkne kapitālsabiedrību, kuras kalpo sabiedrībai un kuru 
mērķi ir drīzāk sociāli, nevis komerciāli. Šis apstāklis finanšu analīzi 
padara sarežģītāku, jo novērtēšanas paņēmieni un metodes, kas 
paredzētas tipisku komercsabiedrību vērtēšanai, lielākoties nav 
piemērotas, lai analizētu un objektīvi novērtētu sabiedrībai doto 
labumu un sasniegtos nefinanšu mērķus. 

Daļa kapitālsabiedrību, kuras var raksturot kā komerciālas, 
ir publiskojušas mazāku informācijas apjomu, pamatojot to ar 
komercnoslēpumu. Respektējot kapitālsabiedrību komercdarbības 
politiku, informācija pārskatā var būt atspoguļota mazākā apjomā.

Finanšu analīzē izmantota konsolidētā (koncerna) 
finanšu informācija, iekļaujot arī meitas sabiedrību darbības 
rezultātu. Izņēmums ir VAS “Privatizācijas aģentūra” un SIA 
“Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”. Analīzē 
izmantota šo kapitālsabiedrību informācija, neiekļaujot atkarīgo 
kapitālsabiedrību informāciju.

Pārskata pielikumā “Valsts kapitālsabiedrību, valsts kapitāla 
daļu, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošām 
kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas” ir atspoguļota gan 
konsolidētā informācija, gan visu meitas sabiedrību informācija.

Atsevišķām kapitālsabiedrībām nav publicēta visa 
informācija. Līdz ar to pārskatā šo informāciju atspoguļot nav 
iespējams.

Lai nodrošinātu pēctecību, gada pārskats un analīze 
tiek gatavota katru gadu, kā arī tiek veikti pasākumi valsts 
kapitālsabiedrību darbības rādītāju atbilstības kapitālsabiedrības 
darbības formai pilnveidošanai un uzlabošanai, tostarp finanšu, 
kā arī korporatīvās pārvaldības jomā. Šajā pārskatā analizēti 
kapitālsabiedrību finanšu dati par 2015.–2016.  gadu, bet 
atsevišķās sadaļās analizēti dati 2014.  –  2016.gadam. Pārskatā 
netiek analizēti kapitālsabiedrību nefinanšu rādītāji un to ietekme 
uz finanšu rādītājiem.

Pārskatā izmantotas valsts kapitālsabiedrību iesūtītās 
fotogrāfijas. To publikācija PKC veidotajos informatīvajos 
materiālos bez ierobežojumiem ir saskaņota.
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Kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums

Kopējie apgrozījuma rādītāji ir kritušies par 1,9%. Un kritums 
vērojams gan enerģētikas nozarē, gan transporta nozarē, gan 
nekustamā īpašuma nozarē, kas pamatā skaidrojams ar attiecīgo 
tirgu konjunktūras apstākļiem, tai skaitā tirgus pieprasījumu 
pēc attiecīgajām precēm un pakalpojumiem, kā arī to cenām. 
Transporta nozari būtiski ietekmējusi ģeopolitiskā situācija un 
kravu pieaugums virzienā uz Krievijas Federācijas ostām, attiecīgi 
samazinot kravu plūsmu Latvijas dzelzceļa tīklā. Enerģētikas 
nozarē ietekmi uz apgrozījumu rada zemās energoresursu 
cenas, vienlaikus šajā jomā šis kritums nav ietekmējis pelnītspēju, 
ņemot vērā arī labvēlīgos apstākļus elektroenerģijas ražošanai 
un tirgus daļu sadalījumu. Savukārt, dažas kultūras nozares 
kapitālsabiedrības ir mainījušas grāmatvedības politiku un 
uzskaiti, apgrozījumā neiekļaujot valsts dotāciju, kas tiek uzrādīta 
kā pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Būtiskākais kāpums 
ir sakaru un veselības aprūpes jomās. Ja veselības aprūpē 
liela nozīme ir valsts papildus piešķirtajam finansējumam, 
tad sakaru nozare ir uzrādījusi būtiski labākus rezultātus tieši 
pārdošanas ziņā, pateicoties sekmīgai par faktiski komerciālām 
kapitālsabiedrībām uzskatāmo SIA “Lattelecom” un SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” darbībai.

3.1 Apkopojums par valsts kapitālsabiedrību 
darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrību aktīvu apjoms 

Vērtējot aktīvus, varam redzēt, ka kopējais pieaugums 
ir 6,9% pret iepriekšējo gadu. Vislielākais kāpums vērojams 
enerģētikas un transporta sektoros, kuri arī vēsturiski ir lielākie 
pēc aktīvu apjoma, jo tajos tiek pārvaldīti valstiski nozīmīgākie 
infrastruktūras objekti. Lielākais kritums vērojams nekustamā 
īpašuma nozarē. Tas skaidrojams gan ar no krīzes laikā valsts 
kapitālsabiedrību pārņemtajiem nekustamajiem īpašumiem, 
kuru apjoms pakāpeniski tiek samazināts, gan ar izvērtējumu par 
pamatdarbībai nevajadzīgiem īpašumiem, kuri tiek pārdoti.

3 Valsts kapitālsabiedrību darbības rezultāti

Attēls Nr. 6. Valsts kapitālsabiedrību kopējie aktīvi pa nozarēm, 
miljoni EUR

Kapitālsabiedrību pašu kapitāla kopapjoms

Pašu kapitāls kopumā pieaudzis par 10,9% visās valsts 
kapitālsabiedrībās. Vislielāko pieaugumu uzrādījusi enerģētikas 
nozare un transporta nozare. Nekustamo īpašumu nozarē 
negatīvu rezultātu rada valsts pārņemtās kapitālsabiedrības, kas 
nodarbojas ar piedziņu un īpašumu realizāciju, kas saņēmušas arī 
valsts atbalstu finansējuma veidā, piemēram, AS “Reverta” un tās 
meitas sabiedrības, SIA “Hiponia”.

Enerģētikas un transporta nozarē pieaugumu dod uzkrātā 
reinvestētā peļņa, kas netiek iemaksāta valsts budžetā, kā 
dividendes un izveidotās rezerves, kas nodrošina salīdzinoši lielu 
pieaugumu.

Attēls Nr. 7. Valsts kapitālsabiedrību pašu kapitāls pa nozarēm, 
miljoni EUR
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Atalgojuma informācijas analīze var tikt izmantota kopējo 
tendenču noteikšanai. Atalgojuma politika tiek noteikta katrā 
kapitālsabiedrībā pēc iekšēji apstiprinātiem principiem, atkarībā 
no kapitālsabiedrības darbības rakstura, darba tirgus situācijas un 
pieejamiem resursiem. Var būt noteikti atšķirīgi mainīgās darba 
samaksas daļas principi vai citu papildus labumu piešķiršanas un 
apmaksas principi. Tāpat atalgojuma politiku ietekmē biznesa modeļa 
izvēle, kur kapitālsabiedrībām ar lielāku ārpakalpojumu īpatsvaru 
nereti būs augstāks atalgojuma līmenis, tāpat būtiska nozīme ir 
nefinanšu mērķu īpatsvaram un kapitālsabiedrības ienākumu 
gūšanas modelim. Kopumā atalgojuma līmenis visās nozarēs ir 
palielinājies, izņemot transporta nozari. Līderpozīcijas atalgojuma 
skalā ieņem mežsaimniecības nozare, savukārt zemākais atalgojuma 
līmenis ir kultūras un veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrībās.

Attēls Nr. 9. Vidēji gadā nodarbinātie valsts kapitālsabiedrībās pa 
nozarēm, skaits un %

Attēls Nr. 10. Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto vidēji 
gadā, tūkstoši EUR

Attēls Nr. 8. Valsts kapitālsabiedrību apgrozījums pa nozarēm, 
miljoni EUR

Nodarbināto skaits un vidējā atlīdzība

Nodarbināto struktūrā nav notikušas būtiskas pārmaiņas, 
samazinājums ir relatīvi mazs, arī darbinieku sadalījums pa nozarēm 
ir ar salīdzinoši mazām izmaiņām, lielākās izmaiņas ir transporta un 
nekustamo īpašumu nozarēs, kas daļēji arī skaidrojams ar tirgus 
konjunktūras attīstību transporta nozarē un kapitālsabiedrību 
darbības apjomu samazināšanos vai reorganizāciju nekustamo 
īpašumu nozarē. Aizvien lielākais nodarbināto skaits ir transporta 
sektorā, tam seko veselības aprūpe un sakari.

Dividendes

Vērtējot dividenžu izmaksu valstij, līderi tradicionāli 
ir enerģētikas, mežsaimniecības un sakaru nozare. Pārējo 
kapitālsabiedrību devums dividenžu formā ir ievērojami mazāks.

Mežsaimniecības nozares līderpozīcijas būtiski skaidro 
apstāklis, ka galvenais ražošanas aktīvs ir meža zeme, kam 
netiek rēķināta amortizācija. Līdz ar to mazāki līdzekļi tiek uzkrāti 
pamatlīdzekļu atjaunošanai un peļņa pret EBITDA rādītāju ir 
salīdzinoši vislielākā starp nozarēm.

Enerģētikas sektors vislabākos rādītājus ir uzrādījis tieši 
2016. gadā, kas skaidrojams ar veiksmīgu darbību tirgū. Būtisku lomu 
nozares devumā spēlē AS “Latvenergo”, kas ir atkarīgs no Daugavas 
HES kaskādes elektroenerģijas ražošanas apjomiem, elektroenerģijas 
cenām biržā, apkures sezonas ilguma un intensitātes.
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Attēls Nr. 12. Valsts kapitālsabiedrību iemaksas budžetā pa 
nozarēm, miljoni EUR

Attēls Nr. 13. Valsts kapitālsabiedrību no valsts budžeta saņemtais 
finansējums dalījumā pa nozarēm, miljoni EUR

Kapitālsabiedrību veiktās iemaksas valsts budžetā

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos veido nodokļi, 
nodevas un dividendes. Lielākie iemaksu veicēji ir enerģētikas un 
transporta nozares kapitālsabiedrības.

Kapitālsabiedrību saņemtais  budžeta 
finansējums

No valsts budžeta saņemtais finansējums ietver dažādus ieņēmu 
veidus - gan kompensācijas mehānismus kā AS “Latvenergo” maksātā 
kompensācija obligātās iepirkumu komponentes fiksēšanai, gan 
maksu par valsts pirktajiem pakalpojumiem, piemēram, veselības 
aprūpes pakalpojumi slimnīcām vai arī izrāžu veidošana teātriem. 
Lielākais finansējuma saņēmējs ir veselības aprūpes nozare, kura 
saņem dotācijas gan par valsts pasūtītajiem pakalpojumiem, 
gan atbalstu materiāltehniskās bāzes modernizēšanai (dotācija 
ilgtermiņa kredītu atmaksai). Nozīmīgs budžeta finansējums tiek 
novirzīts transporta nozarei, kurā liela atbalsta daļa ir kompensācija 
par pasažieru, kuriem ir tiesības uz sabiedriskā transporta 
izmantošanas atvieglojumiem, pārvadāšanu, gan maksājumi AS 
“Pasažieru vilciens”, gan VSIA “Autotransporta direkcija” novirzītais 
finansējums, kas paredzēts autobusu pārvadājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, tai skaitā zaudējumu segšanai.

Attēls Nr. 11. Izmaksātās dividendes par iepriekšējo pārskata gadu 
valsts kapitālsabiedrībās pa nozarēm, miljoni EUR

Valsts kapitālsabiedrību veiktie ziedojumi

Starp aktīvākajiem ziedotājiem jau tradicionāli ir 
mežsaimniecības nozare un AS “Latvijas Valsts meži”, kas apmēram 
4 miljonus EUR ik gadu atvēl dažādām ziedojumu programmām. 
Mežsaimniecības nozarei seko sakaru nozare, kur veiktie ziedojumi 
bieži vien kalpo kā mārketingu veicinošs pasākums. Veselības 
aprūpes nozarē vienīgais ziedotājs ir VSIA “Paula Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīca”, kas ziedojusi līdzekļus Valsts asinsdonoru 
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Attēls Nr. 14. Valsts kapitālsabiedrību veiktie ziedojumi dalījumā pa 
nozarēm, tūkstoši EUR

Attēls Nr. 15. Valsts kapitālsabiedrību saņemtie ziedojumi pa 
nozarēm, tūkstoši EUR

Valsts kapitālsabiedrību saņemtie ziedojumi

No ziedojumu saņēmējiem līderes ir veselības aprūpes 
nozares kapitālsabiedrības, kurām veikto ziedojumu apjoms būtiski 
pieaudzis, nozīmīgu ziedotāju atbalstu saņēmušas arī kultūras 
nozares kapitālsabiedrības. Ziedojumus saņēmusi arī VSIA “Latvijas 
televīzija” (Pārējās kapitālsabiedrības).

centram un Slimību profilakses un kontroles centram to funkciju 
nodrošināšanas spēju pilnveidošanai.

3.2 Valsts kapitālsabiedrību atdeve

Lielai daļai valsts kapitālsabiedrību darbības galvenais 
uzdevums ir nefinanšu mērķu realizācija. Šo kapitālsabiedrību 
galvenais uzdevums ir sabiedrībai svarīgu funkciju veikšana, 
kuras pārsvarā ir nekomerciālas jeb peļņu nenesošas.

Tādās jomās kā izglītība, veselības aprūpe un kultūra, kuras 
pārstāv 36 kapitālsabiedrības jeb praktiski puse no valsts izšķirošā 
ietekmē esošām kapitālsabiedrībām, galvenie mērķi ir nefinanšu 
mērķi. Šo kapitālsabiedrību atdeve, protams, ir izmērāma arī 
finanšu rādītājos, bet to sniegtais sabiedriskais labums izriet tieši 
no to kvalitatīvā pienesuma nozares mērķu sasniegšanā.

Līdz ar to atspoguļotie finanšu dati apkopotā veidā nav 
tieši salīdzināmi ar privāta kapitāla komercsabiedrībām, kam 
parasti ir vienīgi finanšu mērķi un uzdevumi, jo jāņem vērā valsts 
kapitālsabiedrībām noteikto nefinanšu mērķu izmaksas.

Lai nezaudētu fokusu uz efektīvu saimniekošanu, parasti 
nekomerciālas valsts kapitālsabiedrības finanšu mērķis ir 
strādāt bez zaudējumiem vai ar nelielu peļņu, nodrošinot 
finanšu stabilitāti. Analizējot datus par pēdējiem 3  gadiem, 
varam novērot uzlabojumus kapitālsabiedrību atdeves jomā. 
2014.  gadā vēl aizvien bija vērojama finanšu krīzes ietekme. 
Krīzes laikā valsts īpašumā nonāca vairāki nelikvīdi aktīvi no Parex 
bankas, bet vēlāk arī nerealizētā SIA “Hiponia”, kas pārvaldīja 
restrukturizētās Hipotēku bankas problemātiskos aktīvus. Šo 
aktīvu realizācija veidoja būtiskus zaudējumus šajā nozarē 
strādājošajām kapitālsabiedrībām.

Attēls Nr. 16. Valsts kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums, miljoni 
EUR, un rentabilitāte, %, no 2014. līdz 2016. gadam

Finanšu krīzes seku ietekme un atsevišķu nozaru, piemēram, 
veselības aprūpe, finansējuma nepietiekama nodrošināšanas 
problēmas ir redzama arī finanšu rezultātos, kad 2014.  gadā valsts 
kapitālsabiedrību kopējā rentabilitāte ir bijusi negatīva, bet 2015. un 
2016.gadā enerģētikas nozares uzņēmumi ievērojami kompensēja šo 
uzņēmumu ietekmi, kad rentabilitāte sasniedza attiecīgi 5,0% un 6,3%. 
Turklāt jāsecina, ka tas noticis, samazinoties apgrozījumam, kas netieši 
liecina par kapitālsabiedrību darbības efektivitātes uzlabošanos.
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Savukārt nozaru griezums parāda, ka transporta nozare ir ar 
salīdzinoši zemāku atdevi. Neskatoties uz augstiem apgrozījuma 
rādītājiem, peļņas norma ir salīdzinoši zemāka, atpaliekot arī no 
mežsaimniecības nozares. Turklāt 2016.  gadā skaidri iezīmējot 
ģeopolitiskās situācijas negatīvo iespaidu.

Vērtējot peļņu pret kopējiem aktīviem, var novērot aktīvu 
atdeves pieaugumu līdz 2,4%. Aktīvu pieaugums 2016.gadā bija 
6,9%. Šādā griezumā varam redzēt, ka, pieaugot aktīvu apjomam, 
pieaug arī atdeve, tātad investīcijas pamatā tiek virzītas peļņu 
nesošās jomās.

Attēls Nr. 19. Valsts kapitālsabiedrību kopējā peļņa pa nozarēm no 
2014. līdz 2016. gadam, miljoni EUR

Attēls Nr. 20. Valsts kapitālsabiedrību kopējie aktīvi, miljoni EUR, un 
aktīvu atdeve (ROA), %, no 2014. līdz 2016. gadam

Kritumu var skaidrot ar energoresursu zemo cenu periodu 
pēdējos gados. Energoresursu cenai transporta un enerģētikas 
nozarē ir būtiska lomu. Naftas un citu energoresursu cenas ilgu 
laiku atradās pēdējās desmitgades zemākajos punktos, līdz ar to 
ļāva būtiski ieekonomēt izmaksas, kā arī samazināt cenas produktu 
un pakalpojumu pircējiem, saglabājot un pat paaugstinot peļņas 
normu. Transporta nozarē būtiska ietekme ir arī sarežģītajām 
politiskās attiecībām ar Krieviju.

Peļņas un pašu kapitāla atdeves rādītāji faktiski atspoguļo 
līdzīgu tendenci kā apgrozījums un rentabilitāte.

Vērtējot apgrozījuma kritumu nozaru griezumā, redzams, 
ka būtiskākais apgrozījuma samazinājums ir finanšu ietilpīgajās 
kapitālsabiedrībās enerģētikas un transporta nozarēs.

Attēls Nr. 17. Valsts kapitālsabiedrību apgrozījums pa nozarēm no 
2014. līdz 2016. gadam, miljoni EUR

Attēls Nr. 18. Valsts kapitālsabiedrību peļņa, miljoni EUR, un pašu 
kapitāla atdeve (ROE), %, no 2014. līdz 2016. gadam
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Aktīvu atdeves līmenis dažādās nozarēs gan ir ļoti atšķirīgs. 
Transporta nozarē investīcijas nav nodrošinājušas atbilstošu aktīvu 
atdeves pieaugumu. Lielāku ietekmi  ir radījušas lejupejošās  tirgus 
pieprasījuma tendences. Līdzīgi arī mežsaimniecības nozarē, 
kur aktīvu atdevi vairāk ietekmē tirgus situācija, kā arī investīcijas 
parasti ir ilgāka termiņa mērķis, kas rada ilgtermiņa, nevis tūlītēju 
ietekmi uz kapitālsabiedrības peļņu.

Nozaru griezums parāda, ka visstraujākais aktīvu kāpums 
vērojams enerģētikas nozarē, tāpat arī transporta nozarē.

Attēls Nr. 21. Valsts kapitālsabiedrību aktīvi pa nozarēm no 2014. 
līdz 2016. gadam, miljoni EUR

Attēls Nr. 22. Valsts kapitālsabiedrību aktīvu atdeve (ROA) pa 
nozarēm no 2014. līdz 2016. gadam, %
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3.3 Par izmaiņām valsts kapitālsabiedrībās, valsts 
kapitāla daļās, valsts kapitālsabiedrībām un valsts 
izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām 
piederošajās kapitāla daļās un saimniecisko 
darbību neveicošām un maksātnespējīgām 
kapitālsabiedrībām 2016. gadā

2016.  gadā reģistrēta 1  jauna valsts kapitālsabiedrības 
atkarīgā sabiedrība un 1  kapitālsabiedrība ar valsts kapitāla 
daļām, 1  valsts kapitālsabiedrība bez atlīdzības nodota citai 
atvasinātai publiskai personai, 6  kapitālsabiedrībās izbeigta 
līdzdalība, 1  kapitālsabiedrība reorganizācijas rezultātā 
pievienota citai, 4  kapitālsabiedrību valsts kapitāla daļas 
pārdotas, 8  kapitālsabiedrības, kurās ir valsts kapitāla daļas, 
neveic saimniecisko darbību vai ir maksātnespējas procesā, 
1  kapitālsabiedrība nav izslēgta no Uzņēmumu reģistra, 
2 kapitālsabiedrības ir mainījušas nosaukumus.

2016.  gada 1.  aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēta SIA “FeLM”, kas ir jauna atkarīgā kapitālsabiedrība ar 
pamatkapitālu 3  000  euro, kas nodibināta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2016. gada 22. marta lēmumu un kuras vienīgais darbības 
mērķis ir prasījuma pret AS “KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšana. 
2016.  gada 22.  decembrī ir nodibināta AS “Conexus Baltic Grid”, 
kas pārvalda vienoto dabasgāzes pārvades sistēmu un Inčukalna 
pazemes gāzes krātuvi un tās 0,00029% kapitāla daļu turētājs ir 
Ekonomikas ministrija.

2016.  gada 9.  augustā Ministru kabinets atbalstīja 
likumprojektu par VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un 
kapitāla daļu nodošanu bez atlīdzības Latvijas Lauksaimniecības 
universitātei un 2017.  gada 15.  janvārī stājas spēkā Saeimas 
2016.  gada 15.  decembrī pieņemtais likums “Par sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību ”Bulduru Dārzkopības vidusskola”’

2016. gada 30. decembrī ir izbeigta 100% līdzdalība SIA 
“Veselības aprūpes nekustamie īpašumi”, reorganizācijas rezultātā 
to pievienojot mātes sabiedrībai – VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi”.

2016. gadā VAS “Privatizācijas aģentūra” ir izbeigusi valsts 
līdzdalību maksātnespējīgajā AS “Jēkabpils labība” (likvidēta 2016. 
gada 17. maijā), maksātnespējīgajā AS “RAF Inženieru tehniskais 
centrs” (likvidēta 2016. gada 27. maijā), maksātnespējīgajā 
AS “Dzelzceļtransports” (likvidēta 2016. gada 13. jūnijā) un 
maksātnespējīgajā AS “Madona AB” (likvidēta 2016. gada 16. 
septembrī). 2016. gada 3. maijā ir likvidēta 100% VAS “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” piederošā SIA “Riska investīciju 
sabiedrība” un 2016.  gada 3.  februārī - SIA “Rīgas centra namu 
pārvalde”.

2016. gadā ir pārdotas valsts kapitāla daļas AS “B.L.B. Baltijas 
termināls” (līgums noslēgts 2016. gada 15. augustā), AS “Valmieras 
stikla šķiedra” (valsts kapitāla daļas pārdotas 2016. gada 8. novembrī 
biržas Nasdaq Riga izsolē), AS “Grindeks” (valsts kapitāla daļas 
pārdotas 2016.  gada 8.  novembrī biržas Nasdaq Riga izsolē) un 

AS “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” (līgums noslēgts 
2016. gada 11. novembrī).

2016.  gada 31.  decembrī VAS “Privatizācijas aģentūras” 
turējumā bija valsts kapitāla daļas 31 kapitālsabiedrībā, no 
tām 8 neveic saimniecisko darbību vai ir maksātnespējas 
procesā (AS “Transinform”, maksātnespējīgā SIA “Agroleasing 
S.I.A.”, maksātnespējīgā SIA “Eiropas minerāls”, SIA “Ventspils 
ekskursiju birojs”, maksātnespējīgā AS “Latvijas zoovetapgāde”, 
maksātnespējīgā AS “Daugavpils dzirnavnieks”, maksātnespējīgā 
AS “Liepājas metalurgs”, maksātnespējīgā AS “Rīgas alus 
darītava Vārpa”). VAS “Privatizācijas aģentūras” turējumā ir arī SIA 
“Lattelecom” valsts kapitāla daļas (valsts līdzdalība pamatkapitālā 
51%) un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (valsts līdzdalība 
pamatkapitālā 5%) .

VSIA “Vides projekti” sakarā ar administratora nāvi nav pabeigts 
likvidācijas process un tiek turpināta nepieciešamo formalitāšu 
kārtošana, lai kapitālsabiedrība tiktu izslēgta no Komercreģistra.
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AS Augstsprieguma tīkls (AST)

Reģ. Nr. 40003575567 
Komercsabiedrība internetā: www.ast.lv
Valsts līdzdalība 100%
AST nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

AST ir neatkarīgs Latvijas pārvades sistēmas operators, 
kurš sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus un nodrošina 
balansēšanu un stabilitāti pārvades sistēmā. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Līdzsvarota tīklu attīstība, nodrošinot pārvaldes aktīvu vērtības 
pieaugumu un finansējumu droša un efektīva pārvaldes tīkla 
attīstībai.

Svarīgākie notikumi 2016.gadā

• 330 kV EPL savienojuma ‘’Kurzemes loks’’ 3. etaps: 330 kV 
gaisvadu līnija ‘’Ventspils – Tume – Rīga’’ (127,4 milj. EUR).

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Igaunijas  – Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma izbūve (102,4 
milj.  EUR).

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu kapitāla atdeve ≥ 2,0%.
• Peļņa 173 tūkst. EUR.
• Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma 
un pārvades sistēmas aktīvu nomas maksas, EBITDAR (48,0 milj. 
EUR).

Galvenie nefinanšu mērķi

• Nodrošināt vidējo pārvades pakalpojuma pieejamības indeksu 
(ASAI) >99,5%.
• Nodrošināt vidējo elektroenerģijas piegādes pārtraukuma 
ilgums uz apakšstaciju (CAIDI) ≤0,6h.
• Nodrošināt pārvades zudumu līmeni ne lielāku kā 3,0% pret 
tīklā saņemto elektroenerģijas apjomu.

Sasniegtie rezultāti

• AST 2016.gadā strādājusi ar peļņu 352 tūkst. EUR apmērā, kas 
par 180 tūkst. EUR pārsniedz budžetā plānoto.
• AST finanšu mērķi kopumā ir izpildīti un pārpildīti, bet nefinanšu 
mērķi izpildīti par 93%.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Finanšu ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Vilnis Krēsliņš
Padomes locekļi – Jurijs Spiridonovs, Olga Bogdanova
Valdes priekšsēdētājs – Varis Boks
Valdes locekļi – Imants Zviedris, Arnis Staltmanis, Mārcis
Kauliņš, Gatis Junghāns

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 124 775,8 116 788,6

Peļņa/Zaudējumi 172,6 352,4

EBITDA 1 030,6 1 540,0

Aktīvi 107 187,7 114 697,1

Pamatkapitāls 5 691,5 5 691,5

Pašu kapitāls 8 465,6 8 660,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 1 489,5 2 032,9

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

898,5 155,3

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

10 743,0 13 013,2

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,14 0,30

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,16 0,31

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 2,04 4,07

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

4,92 5,31

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

11,39 11,97

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 513 525

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

17,1 17,2

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v  1/7

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.ast.lv
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AS Latvenergo

Reģ.Nr. 40003032949
Komercsabiedrība internetā: www.latvenergo.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: 
AS Sadales tīkls 100%
AS Latvijas elektriskie tīkli 100%
UAB Elektrum Lietuva 100%
OÜ Elektrum Eesti 100%
AS Enerģijas publiskais tirgotājs 100%
SIA Elektrum Latvija 100%
SIA Liepājas enerģija 51%

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu 
sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales 
pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces 
un pakalpojumus enerģētikas sektorā, kas ir svarīgi tautsaimniecības 
konkurētspējai un izaugsmei, kā arī efektīvi pārvaldīt valsts attīstībai 
un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru, 
sekmējot energoapgādes drošuma paaugstināšanu.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Saglabāta elektroenerģijas līdera pozīcija Baltijā – tirgus daļa 
aptuveni 30%.
• Kopējais investīciju apjoms 2016.gadā – 200,7  milj.  EUR, no 
kuriem 64% ieguldīti tīklu aktīvos.
• Emitētas papildu zaļās obligācijas 25  milj.  EUR apmērā ar 
Moody’s vērtējumu GB1 (izcili).
• Izveidota padome 5 cilvēku sastāvā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Tirgus pozīcijas nostiprināšana (t.sk. gāzes mazumtirdzniecības 
uzsākšana mājas tirgos).
• Daugavas HES ražotņu rekonstrukcijas pabeigšana.
• Klientu vajadzībām atbilstoša, funkcionāla, droša un efektīva 
tīkla attīstīšana (sadales tīkla digitalizācija).

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu kapitāla atdeve >5%.
• Neto aizņēmumi/ EBITDA <2,5.
• EBITDA rentabilitāte: ražošana >25%, tirdzniecība >1,5%, pārvade 
un sadale >40%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Koncernam nav nefinanšu mērķu.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Ekonomikas ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Andris Ozoliņš
Padomes locekļi – Andris Liepiņš, Baiba Anda Rubesa, Mārtiņš
Bičevskis, Martins Sedlackis (Martin Sedlacky)
Valdes priekšsēdētājs – Āris Žīgurs
Valdes locekļi – Guntars Baļčūns, Uldis Bariss, Māris Kuņickis,
Guntis Stafeckis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 929 127,9 931 619,0

Peļņa/Zaudējumi 83 509,2 130 593,0

EBITDA 307 015,0 393 399,0

Aktīvi 3 517 372,3 3 901 231,0

Pamatkapitāls 1 288 531,1 1 288 715,0

Pašu kapitāls 2 089 789,5 2 418 713,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 190 461,0 200 677,0

Samaksātās dividendes valsts budžetā 31 478,9 78 790,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

142 268,0 209 630,0

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 180,2 47,8

No valsts budžeta saņemtais finansējums 20 335,0 59 189,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 8,99 14,02

ROA (peļņa/aktīvi), % 2,37 3,35

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 4,00 5,40

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,91 1,62

Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls) 0,67 0,61

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 4 162 4 176

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

16,9 17,2

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v  1/9

Gada pārskats pēc SFPS jā

Galvenie biznesa (darbības) mērķi

• Baltijas tirgus pozīcijas nostiprināšana.
• Elektroenerģijas ģenerācijas avotu diversifikācija.
• Līdzsvarota tīklu attīstība.

Sasniegtie rezultāti

• 2016.gadā sasniegti visi finanšu un biznesa (darbības) mērķi
• ROE 5,4%, Neto aizņēmumi/ EBITDA – 1,7.
• EBITDA rentabilitāte: ražošana – 45,8%, tirdzniecība – 2,3%, 
pārvade un sadale – 42,7%.

http://www.latvenergo.lv
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs (LLKIC)

Reģ.Nr. 40003347699
Komercsabiedrība internetā: www.llkc.lv
Valsts līdzdalība 99,32%
LLKIC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LLKIC pamatdarbība ir sniegt lauku uzņēmējiem grāmatvedības, 
finansējuma piesaistes un izglītošanas maksas pakalpojumus, 
kā arī konsultācijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarēs. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sniegt lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem 
konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar nozares ražošanas 
procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu, veicināt lauku 
(t.sk., mežsaimniecības) un zivsaimniecības attīstību, sekmējot 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti, kā arī, 
veicot pētījumus, izglītojot un informējot sabiedrību, atbalstot 
inovācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Turpināta valsts deleģēto funkciju sniegšana. 
• Veikts īpašuma Ozolniekos, Rīgas ielā 34 telpu remonts.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Komplekso pakalpojumu (lopkopība, augkopība, ekonomika) 
sniegšanas paplašināšana Latvijas lauku saimniecības efektivitātes 
kāpināšanai. 
• Informatīvo materiālu “Lauku Lapa”, “Zivju Lapa”, “Čiekurs” un 
“Latvijas Lopkopis” sagatavošana un izplatīšana. 

Galvenie finanšu mērķi

• Kopējā likviditāte 1,02.
• Pašu kapitāla īpatsvars 0,28. 
• Pašu kapitāla pieaugums,: pašu kapitāls 67 230 EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Veikt regulāru ekspertīzi un pētniecības.
• Aktīvi veicināt sadarbību starp dažādām organizācijām lauku 
attīstībai.
• Veikt patstāvīgu iedzīvotāju un organizāciju izglītošanu un 
informēšanu par nozaru aktualitātēm.
• Veicināt uzņēmējdarbības aktivitāšu pieaugumu lauku teritorijās
• Nodrošināt specifisku datu iegūšanu un apkopošanu resora 
interesēs.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Zemkopības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Mārtiņš Cimermanis
Valdes locekļi – Kaspars Žūriņš, Edgars Linde

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 8 303,2 8 673,8

Peļņa/Zaudējumi 13,8 12,6

EBITDA -15,4 111,3

Aktīvi 5 062,4 5 525,8

Pamatkapitāls 1 139,3 1 139,3

Pašu kapitāls 1 453,1 1 513,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 618,5 294,4

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

4,9 6,8

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

3 739,6 3 478,8

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

5 024,1 4 359,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,17 0,15

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,27 0,23

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,95 0,83

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,47 1,03

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

2,06 2,38

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 461 440

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,0 10,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/3

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Apgrozījums 8,67 milj. EUR.
• Pārsniegti gandrīz visi nefinanšu mērķi. Lauku teritoriju 
ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmas ietvaros 
atbalstīto uzņēmēju skaits sasniedzis 742, kas ir 22% pieaugums 
saskaņā ar plānoto.

http://www.llkc.lv
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AS Latvijas valsts meži (LVM)

Reģ.Nr. 40003466281
Komercsabiedrība internetā: www.lvm.lv 
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA “Jaunmoku pils” 100%
SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūts” 40,22%
AS “Latvijas Finieris” 0,94%

LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma 
galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz 
medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un 
stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru.

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,6 milj. hektāru Latvijas Republikas 
zemes. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, 
nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot 
maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai 
skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski izdevīgu, 
videi draudzīgu, sociāli atbildīgu) apsaimniekošanu un tam 
nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstību.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izveidota padome 5 cilvēku sastāvā.
• Turpinās liela apjoma investīcijas meža infrastruktūrā - meža 
autoceļu būvniecībā. 2016.gadā ekspluatācijā nodoti 285 km meža 
autoceļu, no kuriem 117 km ceļu pārbūvēti un 168 km uzbūvēti no 
jauna (finansējuma apjoms 19,0 milj. EUR).

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Lielākie kapitālieguldījumi plānoti meža autoceļu būvniecībā, - 
ekspluatācijā plānots nodot 241 km meža autoceļu.

Galvenie finanšu mērķi

• Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu 
no saimnieciskās darbības: EBITDA 70,9 milj. EUR, dividendes 90%.
• Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu 
vērtību: meža infrastruktūras bilance 231,9 milj. EUR, meža kapitāla 
vērtība jebkurā 5 gadu periodā 120 gadu ciklā 2 451 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Meža platība koksnes ražošanai un ieguvei, īpatsvars no meža  
≥ 83,8%.
• Iegādātās meža platības 1200 ha gadā.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Zemkopības ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Jurģis Jansons
Padomes locekļi - Irina Pilvere, Arnis Muižnieks, Elmārs Švēde,
Mārtiņš Gaigals
Valdes priekšsēdētājs – Roberts Strīpnieks
Valdes locekļi - Arnis Melnis, Gints Bumbieris, Edvīns Zakovics

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 261 684,6 257 062,9

Peļņa/Zaudējumi 59 300,1 50 603,5

EBITDA 97 084,1 88 172,4

Aktīvi 359 541,3 359 801,4

Pamatkapitāls 270 270,6 276 955,8

Pašu kapitāls 328 880,2 326 868,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 28 113,1 25 517,9

Samaksātās dividendes valsts budžetā 67 908,4 52 614,9

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

129 047,4 107 109,8

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 4 000,0 4 020,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 22,66 19,69

ROA (peļņa/aktīvi), % 16,49 14,06

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 18,03 15,48

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

4,28 3,32

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,09 0,08

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits  1 233  1 267

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

19,1 19,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/8

Gada pārskats pēc SFPS jā

• Meža mākslīgā atjaunošana ar selekcionētu reproduktīvo 
materiālu, īpatsvars 5 gadu periodā 51%
• Atjaunotās un pārbūvētās meža meliorācijas sistēmas 169,8 
tūkst. ha.
• Palielināt LVM koksnes transportēšanas ceļu blīvumu, km/ 100 ha 
saimnieciskā meža - 1,00.

Sasniegtie rezultāti

• LVM kopējie ieņēmumi 2016.gadā par 2 milj. EUR pārsniedz 
plānoto, t.sk. apgrozījums no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas 
bija par 670 tūkst. EUR lielāks kā plānots.

http://www.lvm.lv
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VSIA Meliorprojekts (MP)

Reģ.Nr. 40003113794
Komercsabiedrība internetā: www.meliorprojekts.lv
Valsts līdzdalība 100%
MP nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

MP pamatdarbība ir lauksaimniecības, meža un apdzīvotu 
vietu zemes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju  
būvprojektus izstrādāšana un ekspertīze un uztur meliorācijas 
valsts kadastra pamata bāzes.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sekmēt dabas kapitāla saglabāšanu, palielināšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu un pret klimata pārmaiņām noturīgas 
ekonomikas atbalstīšanu, tirgus nepilnības apstākļos nodrošinot 
sabiedrības interesēm atbilstošus izpētes un projektēšanas 
pakalpojumus meliorācijas un plūdu risku pārvaldības jomā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Piedalīšanās ES finansēto (ELFLA, ERAF) būvprojektu izstrādē.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Piedalīties ES finansēto (ELFLA, ERAF) būvprojektu izstrādē.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt valsts, pašvaldību un privātpersonu pieprasījumu 
pēc meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvprojektiem 
(izpildīto darbu apjoms 430 000 eiro).
• Nepiesaistot aizņemtu kapitālu, nodrošināt atbilstošu kapitāla 
struktūru, finansiālu stabilitāti un līdzsvaru (finanšu līdzsvara 
koeficients – 1,5, pašu kapitāla rentabilitāte ROE – 3,0, ekonomiskā 
rentabilitāte ROA – 2,1).

Galvenie nefinanšu mērķi

• Nesaņemot budžeta finansējumu, piedalīties publisko 
iepirkumu procedūrās un novērst tirgus nepilnību situācijā, kad 
privātais sektors nav spējīgs nodrošināt valsts un pašvaldību 
iestāžu un privātpersonu pieprasījumu pēc kvalitatīviem, valsts un 
ES finansējuma likumīgai un lietderīgai izmantošanai atbilstošiem 
meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanas, 
inženierizpētes, autoruzraudzības un saistīto konsultāciju 
pakalpojumiem.
• piedalīties ne mazāk kā 30 Lauku attīstības programmas un 
Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas 
mērķu īstenošanas būvobjektos.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Zemkopības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Juris Kalniņš

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 375,0 411,0

Peļņa/Zaudējumi -29,8 4,2

EBITDA -20,4 18,7

Aktīvi 214,6 266,9

Pamatkapitāls 115,7 115,7

Pašu kapitāls 160,1 164,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 4,3 2,5

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 4,2

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

176,1 177,5

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -7,94 1,01

ROA (peļņa/aktīvi), % -13,87 1,56

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -18,60 2,54

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

4,55 2,54

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,29 0,63

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 28 28

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,0 7,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Izpildīto meliorācijas un hidrotehnisko būvju būvprojektu 
darbu apjoms bija 411 379 EUR, finanšu līdzsvara koeficients 1,6, 
pašu kapitāla atdeve (ROE) – 2,5% un aktīvu atdeve (ROA) – 1,6%.
• Pārsniegti visi nefinanšu mērķi. Piedalījušies 42 Lauku attīstības 
programmas un Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības 
nacionālās programmas mērķu īstenošanas būvobjektos.

http://www.meliorprojekts.lv
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AS Air Baltic Corporation (airBaltic)

Reģ.Nr. 40003245752
Komercsabiedrība internetā: www.airbaltic.com
Valsts līdzdalība 80,05%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: 
SIA Air Baltic Training 100%
SIA Baltijas kravu centrs 100%
SIA BLAKER 100%
SIA VHITER 100%
AS Aviation Crew Resources 95,55%
SIA PINS.CO 95,43%
SIA TravelLounge 100% (uzsākts likvidācijas process)
SIA Baltic Contact Centre 100% (uzsākts likvidācijas process)

airBaltic ir Latvijas nacionālā aviokompānija, dibināta 1995.gadā, 
kas piedāvā lētus lidojumus no Rīgas, Viļņas un Tallinas uz vairāk 
nekā 50 galamērķiem Eiropā un ārpus tās.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Turpināt piedāvāt lidojumus no Rīgas uz nozīmīgākajiem 
Eiropas un pasaules galamērķiem. Saskaņā ar airBaltic apstiprināto 
biznesa plānu “Business plan Horizon 2021 Jet only” airBaltic ir 
izstrādājis stratēģiju, ko veido tādi principi kā  flotes atjaunošana, 
maršrutu tīkla un savienojamības palielināšana kā arī interneta un 
mobilā mārketinga rīku un to piedāvāto iespēju izmantošana.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Lidmašīnu flotes atjaunošana: saņemtas divas CS300 sērijas 
lidmašīnas.
• Pamatkapitāls palielināts par 131 milj. EUR, no kuriem 51 milj. EUR 
ieguldīja privātais investors SIA “Aircraft Leasing 1” un 80 milj. EUR 
Latvijas valsts.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Biznesa plāna “Business plan Horizon 2021 Jet only” apstiprināšana.
• Lidmašīnu flotes atjaunošana: ir pasūtītas 20 CS300 sērijas 
lidmašīnas.
• Stratēģiskā investora un papildu kapitāla un piesaiste.

Galvenie finanšu mērķi

• Kapitāla piesaiste (piesaistītais kapitāls 131 milj. EUR, t.sk. privātais 
investors – 51 milj. EUR).
• Kredītreitinga iegūšana ne zemāk par B- līmeni.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Kopējais galamērķu skaits no Rīgas – 58, tiešo lidojumu skaits, 
kuru biežums ir vismaz 10 reizes nedēļā – 16, tiešo lidojumu skaits, 
kuru biežums ir vismaz 5 reizes nedēļā – 25.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Nikolajs Sigurds Bulmanis
Padomes locekļi – Kaspars Briškens, Kaspars Āboliņš, Lars
Thuesen
Valdes priekšsēdētājs – Martin Alexander Gauss
Valdes locekļi – Martin Sedlacky, Vitolds Jakovļevs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 235 386,0 249 832,0

Peļņa/Zaudējumi 16 008,0 120,0

EBITDA -2 194,0 10 974,0

Aktīvi 120 507,0 287 870,0

Pamatkapitāls 125 321,0 256 473,0

Pašu kapitāls -71 173,0 59 624,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 10 640,0 133 689,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

15 343,0 20 107,0

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 6,80 0,05

ROA (peļņa/aktīvi), % 13,28 0,04

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -22,49 0,20

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,52 1,27

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

-2,29 3,41

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 1 118 1 256

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

28,1 27,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/7

Gada pārskats pēc SFPS Nē

Sasniegtie rezultāti

• Sasniegta peļņa 1 milj. EUR apmērā un palielināts pamatkapitāls, 
t.sk. piesaistot 51 milj. EUR no ārvalstu investora.
• Sākta flotes nomaiņa uz jaunajām Bombardier CS300 sērijas 
lidmašīnām. 

http://www.airbaltic.com
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VSIA Autotransporta direkcija (ATD) 

Reģ.Nr. 40003429317
Komercsabiedrība internetā: www.atd.lv
Valsts līdzdalība 100% 
ATD nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu 
pārvadājumu jomā. ATD darbība saistīta ar sabiedriskā transporta 
– pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, 
licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un 
atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sekmēt kravu un pasažieru pārvadājumu attīstību, palielināt 
pārvadātāju konkurētspēju un rūpēties par pārvadātāju interesēm.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izsniegtas 534 jaunas licences autopārvadājumu komercdarbībai.
• Sagatavoti 92 priekšlikumi par izmaiņām reģionālās nozīmes 
maršrutu tīkla autobusu maršrutos.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Mājaslapas izstrāde, kurā būtu iespējams izvietot elektroniskos 
pakalpojumus.
• Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas 
izveidošana.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt pašu kapitāla atdevi vismaz 7%.
• Nodrošināt peļņu vismaz 209,7 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Sabiedriskā transporta autobusu pārbaužu skaits vismaz 1 300.
• Izsniegto licenču kartīšu skaits vismaz 9 600.

Sasniegtie rezultāti

• Pašu kapitāla atdeve 19,37%.
• Peļņas rādītājs sasniegts 649,1 tūkst. EUR.
• Sabiedriskā transporta autobusu pārbaužu skaits 1 166.
• Izsniegto licenču kartīšu skaits 9 908.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Kristiāns Godiņš
Valdes loceklis – Modris Jaunups

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 3 387,2 3 441,7

Peļņa/Zaudējumi 516,0 649,1

EBITDA 820,8 982,5

Aktīvi 3 468,8 3 626,8

Pamatkapitāls 200,9 200,9

Pašu kapitāls 3 153,8 3 351,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 123,3 187,7

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

616,3 464,4

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 578,0 1 740,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,4

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

700,6 884,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 15,23 18,86

ROA (peļņa/aktīvi), % 14,88 179,0

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 16,36 19,37

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

13,27 11,88

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,08 0,08

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 94 93

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

24,1 25,7

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/2

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.atd.lv
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VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija 
(CSDD)

Reģ.Nr. 40003345734
Komercsabiedrība internetā: www.csdd.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA Auteko & TUV Latvija 51%
SIA Autests 20%
SIA Scantest 20%
SIA Venttests 50% 

CSDD saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un CSDD Statūtiem 
nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju 
kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību 
izsniegšanu, tehniskās apskates nodrošināšanu, veic ceļu 
drošības auditu un vispārēju pārraudzību, kā arī veido un uztur 
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, informē un 
izglīto ceļu satiksmes dalībniekus. CSDD nodrošina arī Rīgas 
Motormuzeja, tā Bauskas filiāles un Biķernieku kompleksās sporta 
bāzes darbību.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Uzturēt un attīstīt kvalitatīvu un juridiski pamatotu 
pakalpojumu kompleksu (sistēmu) transportlīdzekļu un iekšējo 
ūdeņu kuģošanas līdzekļu uzskaites un transportlīdzekļu vadītāju 
kvalifikācijas, kā arī transportlīdzekļu tehniskās uzraudzības un 
uzraudzības jomās atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm, un 
kopā ar citām iesaistītajām institūcijām paaugstināt satiksmes 
drošības līmeni.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Uzstādīti 24 stacionārie fotoradari.
• Pabeigta Rīgas Motormuzeja ēkas pārbūve un veikta 
ekspozīcijas iekārtošana.
• Izstrādāti būvprojekti CSDD Rīgas nodaļas 1.stāva un kravas 
transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas pārbūvei Rīgā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas pārbūve 
Rīgā.
• 3 kampaņas par aktuālām satiksmes drošības tēmām.
• Uzlaboti un pilnveidoti e-pakalpojumi.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt komerciālo rentabilitāti vismaz 6,4%.
• Nodrošināt Rīgas Motormuzeja apgrozījumu vismaz 
390 tūkst. EUR.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Juris Bērziņš
Padomes locekļi – Kristiāns Godiņš, Andris Ķēniņš
Valdes priekšsēdētājs – Andris Lukstiņš
Valdes locekļi – Imants Paeglītis, Jānis Golubevs, Jānis Kancēvičs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 39 364,7 43 654,4

Peļņa/Zaudējumi 1 568,3 3 959,5

EBITDA 6 089,6 8 860,2

Aktīvi 45 069,7 47 703,2

Pamatkapitāls 23 117,3 23 117,3

Pašu kapitāls 32 365,2 37 504,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 8 107,5 6 728,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

343,0 411,7

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

11 010,0 12 108,2

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi  0,0 2,4

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 3,98 9,07

ROA (peļņa/aktīvi), % 3,48 8,30

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 4,85 10,56

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,87 1,25

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,34 0,27

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits, gab. 756 794

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

15,4 16,3

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/7

Gada pārskats pēc SFPS jā

Galvenie nefinanšu mērķi

• Uzstādīt 40 fotoradarus.
• Uzstādīt 32 ātrās uzlādes stacijas elektroautomobiļiem.

Sasniegtie rezultāti

• Apgrozījuma un peļņas rādītāji izpildīti.
• Uzstādīti visi plānotie fotoradari.
• Uzstādītas 2 uzlādes stacijas, pārējo 30 uzstādīšana pārcelta uz 
2017.gadu.

http://www.csdd.lv
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VSIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) 

Reģ.Nr. 40103836785 
Komercsabiedrība internetā: www.edzl.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: 
AS RB Rail 33,33% 

EDzL īsteno Eiropas sliežu platuma valsts publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras būvniecības pārraudzību atbilstoši 
tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes 
interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām, tai skaitā uzkrāj, 
apkopo un sniedz informāciju politikas plānotājiem turpmākai 
nozares politikas veidošanai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Atbilstoši kompetencei un sadarbībā ar atbildīgo nozares 
ministriju īstenot Latvijas interesēm atbilstošu (Igaunijas un 
Lietuvas līdzdalības apjomam proporcionāli līdzvērtīgu kapitāla 
daļu apjomā) līdzdalību Baltijas valstu Rail Baltica publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošanai 
izveidotajā kopuzņēmumā - akciju sabiedrībā “RB Rail”.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Īstenots metu konkurss Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā 
multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves 
iecere.
• Izstrādāta iepirkumu veikšanas stratēģija.
• Uzsāktas vairākas apjomīgas iepirkuma procedūras.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Pabeigt īpašuma atsavināšanas plānu.
• Noslēgt projektēšanas līgumus par stacijas Starptautiskā lidosta 
Rīga projektēšanu.
• Izsludināt iepirkumu par Rīgas centrālās stacijas projektēšanas 
darbiem.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt likviditātes rādītāju 2.
• Nodrošināt darbību bez zaudējumiem.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Izstrādāt komunikācijas stratēģiju.
• Uzsākt īpašumu atsavināšanas pirmo kārtu.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes loceklis – Dins Merirands

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 4,6 400,5

Peļņa/Zaudējumi -21,0 -0,4

EBITDA -21,0 -0,4

Aktīvi 1 342,4 2 156,7

Pamatkapitāls 1 360,0 2 040,0

Pašu kapitāls 1 339,0 2 018,5

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 0,0 72,1

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

8,0 110,9

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi  0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

60,0 428,5

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -454,05 -0,10

ROA (peļņa/aktīvi), % -1,57 -0,02

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -1,57 -0,02

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

17,22 1,58

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,002 0,068

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits, gab. 3 14

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

3,9 17,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Likviditātes rādītājs 1,58.
• Zaudējumi 408 EUR.
• Izstrādāta komunikācijas stratēģija, nodrošinot regulāru 
komunikāciju ar sabiedrību.
• Uzsākta komunikācija ar atsavināmo īpašumu īpašniekiem.

http://www.edzl.lv
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VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU)

Reģ.Nr. 40103836785
Komercsabiedrība internetā: www.lau.lv
Valsts līdzdalība 100%
LAU nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LAU ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas 
uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas 
uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību 
maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā 
arī veic būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un 
sagatavotās smilts ražošanu.

Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu LAU veic ikdienas uzturēšanas 
darbu kompleksu uz valsts autoceļiem, kuru kopgarums sastāda 
20,2 tūkst. km, no tiem 44 % autoceļi ar melno segumu un 56 % 
autoceļi ar grants segumu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt komplekso ikdienas valsts autoceļu uzturēšanas 
darbu plānošanu un veikšanu efektīvā un videi draudzīgā veidā 
visā Latvijas teritorijā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izveidota padome 3 cilvēku sastāvā.
• Ilgtspējas indeksa vērtējumā iegūta sudraba kategorija.
• Ieguvis energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2012.

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu kapitāla īpatsvars no bilances aktīvu summas 63%.
• Ieguldītā kapitāla ienesīgums (ROA) 2,59%.
• Saistību segšanas koeficients 1,64.
• Kopējās likviditātes koeficients 1,54.
• Neto peļņas rādītājs 1,54%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu 
plānošana un veikšana.
• Personāls un tā kompetenču attīstīšana.
• Tehniskā parka veiktspējas nodrošināšana.
• Papildus pakalpojumu īpatsvara saglabāšana.

Sasniegtie rezultāti

• Veiktas investīcijas tehnikas parka atjaunošanā 10,4  milj.  EUR 
apmērā.
• Turpinās veiksmīga sagatavotā beramā (smilts, grants, šķembas) 
materiāla realizācija Latvijā un Igaunijā.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Uldis Reimanis
Padomes locekļi – Ivars Pāže, Normunds Narvaišs
Valdes priekšsēdētājs – Vladimirs Kononovs (līdz 01.08.2017.)
Valdes locekļi – Guntis Karps, Oskars Zemītis, Māris Krastiņš,
Anastasija Udalova

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 61 911,7 64 482,9

Peļņa/Zaudējumi 3 000,4 2 021,3

EBITDA 9 543,9 8 895,5

Aktīvi 60 994,8 63 001,4

Pamatkapitāls 35 186,3 35 186,3

Pašu kapitāls 42 719,8 38 739,2

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 3 757,7 10 433,7

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 2 700,4

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

21 024,3 20 890,4

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

65 772,6 64 657,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 4,85 3,13

ROA (peļņa/aktīvi), % 4,92 3,21

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 7,02 5,22

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,51 1,24

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,38 0,61

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits, gab. 1 353 1 343

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

15,8 16,5

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/7

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.lau.lv
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VAS Latvijas dzelzceļš (LDz)

Reģ.Nr. 40003032065 
Komercsabiedrība internetā: www.ldz.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA LDZ CARGO 100%
SIA LDZ ritošā sastāva seviss 100%
SIA LDZ infrastrutūra 100%
SIA LDZ apsardze 100%
AS LatRailNet 100%
SIA LDZ Loģistika 100%
SIA STREK 5,84%
SIA MIRIGO 3%

LDz ir publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs. LDz 
veic dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, nodrošina vilcienu 
kustību, nodrošina attiecīgo pamatlīdzekļu uzturēšanu un 
atjaunošanu, izstrādā investīciju projektus un iegulda līdzekļus 
infrastruktūras attīstībā, piesaistot ES fondu un kredītu institūciju 
finansējumu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un 
loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs. Būt 
līderim kravu apgrozījumā pa dzelzceļa infrastruktūru Baltijā. 
Nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūras, transporta 
un loģistikas pakalpojumu kvalitātes un izmaksu līmeni, kā 
arī attīstīt videi draudzīgu un efektīvu dzelzceļa transportu, 
elektrificējot svarīgākos maršrutus un atjaunojot vilces parku.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izveidota padome 3 cilvēku sastāvā.
• LDz koncerna meitas sabiedrība SIA LDZ ritošā sastāva serviss 
2016.gada 27.jūnijā kļuva par vienīgo SIA Rīgas Vagonbūves 
Uzņēmums “Baltija” dalībnieci.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā pasākuma 
“Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ietvaros paredzēts īstenot 
lielo projektu (pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 346,6 
milj. EUR), kura īstenošana jānodrošina līdz 2023.gadam, kā arī 
plānots īstenot vēl citus apjomīgus dzelzceļa infrastruktūras 
modernizācijas projektus.

Galvenie finanšu mērķi (mātes sabiedrība)

• Neto apgrozījums 191,7 milj. EUR apmērā. Peļņa 0,7 milj. EUR.
• Pašu kapitāla atdeve (ROE) 0,25%.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Aigars Laizāns
Padomes loceklis – Rodžers Jānis Grigulis
Valdes priekšsēdētājs – Edvīns Bērziņš
Valdes locekļi – Aivars Strakšas, Ēriks Šmuksts, Ainis Stūrmanis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 420 163,0 351 121,0

Peļņa/Zaudējumi 583,0 1 055,0

EBITDA 74 086,0 60 044,0

Aktīvi 1 014 784,0 1 026 369,0

Pamatkapitāls 256 720,0 256 720,0

Pašu kapitāls 356 718,0 357 020,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 241 632,0 47 771,0

Samaksātās dividendes valsts budžetā 1931,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību 
budžetos

138 093,0 127 207,0

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 133,0 106,5

No valsts budžeta saņemtais finansējums 60 262,2 32 794,1

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,14 0,30

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,06 0,10

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,16 0,30

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa 
kreditori)

0,56 1,08

Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls) 1,84 1,83

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 12 260 11 782

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto 
gadā, tūkst. EUR

12,1 11,5

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/6

Gada pārskats pēc SFPS jā

Galvenie nefinanšu mērķi (mātes sabiedrība)

• Sasniegt noteiktu pakalpojumu apjomu: vilcienu-km, stacijās 
pārstrādāto vagonu skaits, kravas vagonu tehnisko apskašu skaits.

Sasniegtie rezultāti

• Pārvadātas 47,8 milj. tonnas kravu (par 14,1% mazāk kā 2015.
gadā), veicot 9,7 milj. vilcienu-km, un pārvadāti 17,2 milj. pasažieru 
(6,1 milj. vilcienu-km).
• Investīcijas 27,1 milj. EUR apmērā pamatlīdzekļu atjaunošanā, 
modernizācijā, iegādē, nemateriālajos ieguldījumos un jaunu 
produktu ieviešanā.

http://www.ldz.lv
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VAS Latvijas gaisa satiksme (LGS)

Reģ.Nr. 40003038621
Komercsabiedrība internetā: www.lgs.lv
Valsts līdzdalība 100% 
LGS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LGS pamatdarbības veids ir Latvijas Republikas gaisa 
telpas izmantošana un gaisa satiksmes organizēšana, īstenojot 
sabiedrības intereses, sniedzot drošus aeronavigācijas 
pakalpojumus, ievērojot gaisa satiksmes vadības drošības 
starptautisko un valsts standartu prasības, vienlaikus izpildot gan 
militāro, gan civilo operatoru prasības.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumu drošību un gaisa 
satiksmes vadības drošības starptautisko un valsts standartu 
prasības, uzturēt optimālu gaisa telpas kapacitāti, rast iespēju 
visiem gaisa telpas lietotājiem veikt savus lidojumus efektīvi, 
vienlaikus izpildot gan militāro, gan civilo operatoru prasības.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Veikta lidlauka multiaterācijas novērošanas sistēmas modernizācija.
• Aprīkotas darba vietas un izstrādātas procedūras Liepājas lidlauka 
apkalpošanai.
• Noslēdzās gaisa satiksmes vadības sistēmas ATRACC2014+ 
modernizācija.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Turpināsies darbs pie gaisa satiksmes vadības torņa 
projektēšanas.
• Dažādu sistēmu un procedūru modernizācija un pilnveidošana.

Galvenie finanšu mērķi

• Nepārsniegt noteiktu maršruta maksas robežu.
• Apgrozījuma rentabilitāte 0,3%.
• Nodrošināt peļņas līmeni pret pašu kapitālu 0,3%.
• Nodrošināt pozitīvu likviditātes koeficientu.

Galvenie nefinanšu mērķi

• 244 tūkst. lidojumu Rīgas lidojumu informācijas rajonā.
• Izplatīto aeronavigācijas datu pilnīga uzticamība un tehnisko 
sistēmu pilnīga pieejamība.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Dins Merirands
Padomes locekļi – Zinta Zālīte – Rukmane, Edmunds Beļskis
Valdes priekšsēdētājs – Dāvids Tauriņš
Valdes locekļi – Elmārs Švēde, Iveta Virse, Ilze Aleksandroviča

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 24 965,4 24 526,9

Peļņa/Zaudējumi 470,9 335,7

EBITDA 5 817,9 5 228,5

Aktīvi 30 545,3 31 287,4

Pamatkapitāls 22 765,9 22 765,9

Pašu kapitāls 28 085,9 28 421,6

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 3 725,4 6 738,5

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

5 319,8 5 999,0

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,5 0,0 

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 1,89 1,37

ROA (peļņa/aktīvi), % 1,54 1,07

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,68 1,18

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

4,81 3,71

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,09 0,10

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits, gab. 354 353

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

28,1 28,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 3/4

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• Maršruta maksa noturēta pieļaujamajās robežās.
• Peļņas līmenis pret pašu kapitālu 1,2%.
• 247 tūkst. lidojumu.
• Datu kvalitāte un sistēmu pieejamība nodrošināta.

http://www.lgs.lv
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VAS Latvijas Jūras administrācija (LJA)

Reģ.Nr. 4003022705
Komercsabiedrība internetā: www.lja.lv 
Valsts līdzdalība 100%
LJA nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LJA ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts 
akciju sabiedrība, kas atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, 
starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei veic 
Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā noteiktās funkcijas. 
Darbojoties VAS statusā LJA nodrošina valsts deleģēto uzdevumu 
izpildi nepiesaistot līdzekļus no valsts budžeta.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Veidot attīstītu, ilgtspējīgu, efektīvi pārvaldītu, ar stabilu 
izaugsmi un Eiropas reģiona mērogā konkurētspējīgu jūrniecības 
nozari Latvijā, perspektīvā panākot, ka Latvija ir Baltijas reģiona 
jūrniecības nozares līderis.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• FAMOS (Finalizing the Motorways the Sea-Suerveying the 
Baltic sea) (2.posms-Odin) īstenošana CEF finansējuma ietvaros; 
460 tūkst. EUR.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• FAMOS (Finalizing the Motorways the Sea-Suerveying the 
Baltic sea) (2.posms-Odin) īstemnošana CEF finansējuma ietvaros; 
739,7 tūkst. EUR.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījums 4 155 tūkst. EUR.
• Likviditāte 2,5.
• Kapitāla struktūra (aktīvi/pašu kapitāls) >1.
• Dividendes par iepriekšējo gadu 44,5 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Panākt nacionālajā Kuģu reģistrā esošās kuģu flotes pieaugumu.
• Sekmēt kuģošanas drošību Latvijas ūdeņos un uz Latvijas 
karoga kuģiem.
• Izveidot Latvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmu 
par vienu no labākajām starp ES dalībvalstīm.
• Kļūt par Baltijas jūras reģiona kartogrāfijas un hidrogrāfijas 
kompetences centru.
• Sekmēt uzticama pret vidi, sabiedrību, darbiniekiem un 
sadarbības pusēm atbildīga uzņēmuma tēlu un kļūt par labas 
klientu apkalpošanas paraugu.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Krastiņš

Valdes loceklis – Artūrs Brokovskis-Vaivods

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 4 239,4 4 163,5

Peļņa/Zaudējumi 49,4 6,6

EBITDA 502,5 488,3

Aktīvi 5 393,3 5 412,9

Pamatkapitāls 1 533,9 1 533,9

Pašu kapitāls 4 594,1 4 514,1

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 272,1 208,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 44,5

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 474,1 1 418,9

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 1,17 0,16

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,92 0,12

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,08 0,15

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

2,55 2,82

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,17 0,19

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 111 107

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

22,6 22,8

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/2

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Neskatoties uz kopējo pārkrauto kravu apjomu samazinājumu 
Latvijas ostās 2016.gadā, LJA ir izdevies noslēgt gadu ar peļņu, 
sasniegt plānoto apgrozījumu un izmaksāt dividendes plānotajā 
apmērā.

http://www.lja.lv
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VAS Latvijas valsts ceļi (LVC)

Reģ.Nr. 40003344207
Komercsabiedrība internetā: www.lvceli.lv
Valsts līdzdalība 100% 
LVC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LVC pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto 
finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu 
un attīstību, organizē valsts pasūtījumu valsts autoceļu tīklā 
veicamajiem darbiem un pakalpojumiem, pasūta un vada valsts 
autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi, 
uztur un pilnveido valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu, kā arī 
pārrauga pašvaldību autoceļu tīklu. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Realizējot kapitālsabiedrības darbības – valsts autoceļu tīkla 
pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu 
un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, 
iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu 
būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu 
satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību, komersantu 
un māju ceļu būvniecības, pārbūves, ikdienas uzturēšanas un 
periodiskās uzturēšanas pārraudzību, kļūt par kompetentāko un 
efektīvāko autoceļu pārvaldības pakalpojuma sniedzēju.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Nodrošināta 20 122 km autoceļu pārvaldība.
• Dažāda veida būvdarbi veikti 118 objektos.
• Ieviests SmartE67 projekts.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Atjaunot vai pārbūvēt segumu autoceļiem 540 km garumā.
• Uzsākt darbus pie projekta Ķekavas apvedceļa izbūve.

Galvenie finanšu mērķi

• Apgrozījums vismaz 12,9 milj. EUR.
• Neto peļņa vismaz 37,6 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana.
• Valsts autoceļu būvdarbu vadība.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Lange
Valdes locekļi – Edgars Strods, Mārtiņš Lazdovskis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 13 581,2 13 176,1

Peļņa/Zaudējumi 57,8 54,8

EBITDA 652,9 559,3

Aktīvi 6 131,8 6 385,7

Pamatkapitāls 4 155,6 4 155,6

Pašu kapitāls 4 235,5 4 262,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 216,3 416,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 52,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

6 705,0 6 642,8

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

16 146,6 15 865,1

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,43 0,42

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,94 0,86

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,36 1,28

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

4,40 1,73

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,13 0,36

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 332 334

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

24,8 24,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/3

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Apgrozījums sasniegts 13,2 milj. EUR.
• Peļņas rādītājs sasniegts 54,8 tūkst. EUR.
• Pārvaldīti autoceļi 20 122 km apjomā.
• Atjaunoti un rekonstruēti melnie segumi 600 km.

http://www.lvceli.lv
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AS Pasažieru vilciens (PV) 

Reģ.Nr. 40003567907
Komercsabiedrība internetā: www.pv.lv 
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: 
AS VRC Zasulauks 51%

PV ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa 
dzelzceļu. Lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus, vidēji dienā 
līnijā kursē 22 elektrovilcienu sastāvi un 15 dīzeļvilcienu sastāvi. PV 
veic arī pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva uzturēšanas 
un kapitāla remonta darbus.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Modernizējot esošo ritošo sastāvu, iepērkot jaunus vilcienus 
un, sadarbībā ar VAS „Latvijas dzelzceļš”, pilnveidojot staciju 
infrastruktūru, PV nākamo piecu gadu laikā būtiski uzlabos 
savu pakalpojumu kvalitāti, kas ļaus kļūt par labāko pasažieru 
pārvadātāju Latvijā. Plānots izstrādāt un ieviest biļešu atlaižu 
sistēmu un palielināt vilcienu kustības ātrumu un intensitāti, 
tādējādi sekmējot PV konkurētspēju transporta pakalpojumu tirgū.

Svarīgākie notikumi 2016.gadā

• Pabeigta 19 dīzeļvilcienu modernizācija (kopējās projekta 
izmaksas 22 milj. EUR).
• Ieviesta zonu tarifu sistēma elektrovilcienu līnijās un līnijā Rīga-
Sigulda, ieviesti mobilie kases aparāti un vilcienu elektroniskās 
biļetes, nopērkamas interneta mājas lapā un mobilajā lietotnē.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Turpināt jauno elektrovilcienu iepirkumu, - elektrovilcienu ritošā 
sastāva nomaiņa un regulārā intervāla grafika ieviešana līdz 2021.
gadam.
• Pabeigt modernas, normatīvo aktu prasībām atbilstošas biļešu 
tirdzniecības sistēmas izveidi, kas ļaus ietaupīt biļešu pārbaudes 
laiku un veikt precīzāku pasažieru uzskaiti vilcienos.

Galvenie finanšu mērķi

• Izmaksas uz 1 sēdvietu km (bez infrastruktūras maksas) –  
0,013 EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Braucienu skaits – 17,2 milj.
• Pasažieru-km skaits – 553,5 milj. 
• Vilcienu-km skaits – 5,5 milj.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Sandis Šteins
Padomes locekļi – Inta Liepa, Lita Kalniņa
Valdes priekšsēdētājs – Andris Lubāns
Valdes locekļi – Inga Vagele, Aldis Daugavvanags

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 63 517,0 64 931,7

Peļņa/Zaudējumi -246,0 433,0

EBITDA 5 261,4 6 678,2

Aktīvi 53 339,6 55 234,9

Pamatkapitāls 20 868,0 20 868,0

Pašu kapitāls 14 749,9 14 936,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 36 895,6 47 457,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

621,4 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

-678,7 -3 201,7

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

43 697,8 45 927,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,03 0,67

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,03 0,78

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,12 2,90

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,77 0,36

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

2,63 2,70

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 1 140 1 116

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

11,4 12,0

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 3/3

Gada pārskats pēc SFPS jā

• Vagonu-km skaits – 26,4 milj. 
• Maksas pasažieru tirgus daļa reģionālajos pasažieru 
pārvadājumos – 35,5%.

Sasniegtie rezultāti

• Pirmo reizi deviņu gadu laikā pasažieru skaits ir pieaudzis, - 2016.
gadā pārvadāti 17,1 milj. pasažieru, kas ir par 1,1% vairāk nekā 2015.
gadā.
• Sasniegta peļņa 0,5 milj. EUR apmērā.

http://www.pv.lv
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VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” (RIX)

Reģ.Nr. 40003028055
Komercsabiedrība internetā: www.riga-airport.com
Valsts līdzdalība 100%
RIX nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

RIX ir Baltijas reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas 
nodrošina sabiedrības interešu īstenošanu regulāro starptautisko 
pasažieru, kravas un pasta gaisa pārvadājumos uz Eiropas un 
citām pasaules valstu pilsētām, kā arī nodrošina pakalpojumus 
valsts drošības jautājumos, kas saistīti ar militārās aviācijas gaisa 
kuģu satiksmi Latvijā, nodrošinot starptautiskām un Eiropas 
prasībām atbilstošus aviācijas drošības procesus.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Radīt, uzturēt un pilnveidot pozitīvu klientu pieredzi, 
nodrošinot drošus un augstas kvalitātes pakalpojumus.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izveidota padome 3 cilvēku sastāvā.
• Ilgtspējas indeksa vērtējumā iegūta sudraba kategorija.
• Ieguvis energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2012.

Galvenie finanšu mērķi

• Sasniegt apgrozījumu 49,3 milj. EUR.
• Nodrošināt peļņu 0,2 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apkalpot vairāk nekā 66 tūkstošus lidojumu.
• Apkalpot 5,1 milj. pasažieru.

Sasniegtie rezultāti

• Apgrozījuma un peļņas rādītāji izpildīti.
• Apkalpoti 5,4 milj. pasažieru un 68 061 lidojums.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Juris Kanels
Padomes locekļi – Ritis Nešpors, Tālis Linkaits
Valdes priekšsēdētāja – Ilona Līce
Valdes locekļi – Irina Feļdmane, Lauma Jenča, Normunds Feierbergs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 49 090,2 50 447,1

Peļņa/Zaudējumi 1 150,9 358,5

EBITDA 10 457,5 16 869,9

Aktīvi 186 027,8 180 395,6

Pamatkapitāls 28 608,9 28 608,9

Pašu kapitāls 42 019,2 41 341,9

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 28 959,8 17 342,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 1 035,8

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

11 056,6 13 281,5

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,86

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

73,4 42,8

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 2,34 0,71

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,62 0,20

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 2,74 0,87

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,23 0,95

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

3,43 3,36

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 1186 1171

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

13,5 14,5

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 3/4

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.riga-airport.com
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VAS Elektroniskie sakari (VASES)

Reģ.Nr. 40003021907
Komercsabiedrība internetā: www.vases.lv
Valsts līdzdalība 100%
VASES nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

VASES pārvalda radiofrekvenču spektru, plāno radiofrekvenču 
spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvences 
piešķīrumus radioiekārtu darbībai, sniedz elektromagnētiskās 
saderības un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus, veic 
darbības radiotraucējumu novēršanai.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra 
un numerācijas resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, 
pilnveidot radiofrekvenču pārvaldības mehānismu, nodrošināt 
nepārtrauktu radiofrekvenču spektra uzraudzību un efektīvu 
frekvenču resursu plānošanu.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Universālās mobilās radiomonitoringa stacijas (mobilās 
laboratorijas) izveidošana Radiokontroles daļai (specializētās 
mērlaboratorijas nomaiņa). 
• Veikti ieguldījumi administratīvajā kompleksā un tehnoloģiskajās 
iekārtās un aparatūrā. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Starptautiskā standarta ISO 9001:2015 (kvalitātes vadības 
sistēma) sertifikāta iegūšana - “Mobilo mērlaboratoriju izveide 
(nolietoto laboratoriju nomaiņa)”. VASES integrētās pakalpojumu 
sniegšanas darba vides izstrāde un ieviešana 
• Tehnoloģisko iekārtu un aparatūras iegāde

Galvenie finanšu mērķi

• Apgrozījums 6,431 milj. EUR.
• Peļņa 63 900 EUR.
• Pašu kapitāla atdeve (ROE)>0,5%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• VASES infrastruktūras attīstība atbilstoši attīstības vadlīnijām un 
investīciju plānam.
• Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju izsniegšanas 
procesa uzlabošana un vienkāršošana.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Bārda
Valdes locekļi – Vija Gēme, Kaspars Paupe

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 6 229,7 6 521,5

Peļņa/Zaudējumi 49,4 66,5

EBITDA 949,1 959,2

Aktīvi 11 561,0 12 897,5

Pamatkapitāls 8 721,6 8 721,6

Pašu kapitāls 9 280,7 9 302,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 93,4 2 128,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

6,0 44,5

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 521,0 1 630,8

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

89,2 89,2

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,79 1,02

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,43 0,52

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,53 0,71

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

10,94 5,85

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,10 0,21

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 93 90

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

31,3 34,7

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/2

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Peļņa lielākā nekā plānots par 4,8%, savukārt ROE rādītājs 
augstāks par 2 procentpunktiem.
• VASES 2016. gadā turpināja pērn iesākto patriotisma projektu 
„Apsveikums Latvijai”, kura ietvaros skolēniem un pieaugušajiem 
ir iespēja līdz novembra beigām apsveikt Latviju dzimšanas dienā, 
izmantojot Morzes signālus.
• Noslēgti sadarbības līgumi ar 4 valsts augstskolām.
• Ieviests jauns komercpakalpojums – radioiekārtu identificēšana.

http://www.vases.lv
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SIA Lattelecom (LTC)

Reģ.Nr. 40003052786 
Komercsabiedrība internetā: www.lattelecom.lv
Valsts līdzdalība 51%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA Citrus Solutions 100%
SIA Lattelecom Technology 100%
SIA Lattelecom BPO 100%
SIA Latvijas Mobilais Telefons 23%
AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds 50% (visa grupa)

LTC piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, 
sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves 
pakalpojumus.

51% LTC kapitāldaļu pieder Latvijas Republikai, 49% - AS Tilts 
Communications, kas pastarpināti pieder sabiedrībai TeliaSonera 
AB.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

LTC nav definēts vispārējais stratēģiskais mērķis. 

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• 2016. gadā Lattelecom grupa turpināja īstenot stratēģijā 
noteiktās prioritātes – jaunu produktu un pakalpojumu 
ieviešanu, turpmāka eksporta tirgus apgūšanu, klientu pieredzes 
uzlabošanu, tehnoloģiskos uzlabojumus un darbības efektivitāti.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Gatavojoties elektroenerģijas tirdzniecības uzsākšanai 2017. 
gadā, 2016. gada 17. oktobrī Lattelecom tika reģistrēta Regulatora 
Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā.

Galvenie finanšu rezultāti

• LTC koncerna ieņēmumi bija 193,5 milj. EUR, kas ir par 2,6 milj. 
EUR vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
• Normalizētā EBITDA peļņas rādītājs bija 69,1 milj. EUR, EBITDA 
peļņas norma 35%.
• LTC koncerna peļņa bija 32,2 milj. EUR, kas ir tikpat cik iepriekšējā 
gadā.
• Kapitālieguldījumu apjoms bija 32,2 milj. EUR (2015. gadā –29,6 
milj. EUR).

Galvenie nefinanšu mērķi

• Koncernam nav nefinanšu mērķu.

Pārvaldība

Akciju turētājs – VAS Privatizācijas aģentūra
Padomes priekšsēdētājs – Gatis Kokins
Padomes locekļi – Jānis Grēviņš, Jānis Brazovskis, Džastins
Veslijs Bankrofts (Justin Wesley Bancroft), Dans Olovs
Strombergs (Dan Olov Strömberg), Hannu-Matti Makinens
(Hannu-Matti Mäkinen), Svens Johans Bertils Andersons (Sven
Johan Bertil Andersson)
Valdes priekšsēdētājs – Juris Gulbis
Valdes locekļi – Gints Bukovskis, Ingrīda Rone, Kerli Gabriloviča,
Uldis Tatarčuks, Gusts Muzikants

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 187 071,0 188 991,0

Peļņa/Zaudējumi 32 150,0 32 191,0

EBITDA 71 683,0 69 104,0

Aktīvi 319 050,0 321 720,0

Pamatkapitāls 207 852,0 207 852,0

Pašu kapitāls 262 343,0 264 010,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 29 600,0 32 153,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

14 689,5 15 466,8

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

-14 113,5 -14 860,2

Saņemtie ziedojumi n/a n/a

Veiktie ziedojumi 60,7 31,3

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

174,0 268,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 17,19 17,03

ROA (peļņa/aktīvi), % 10,08 10,01

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 12,3 12,2

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,69 1,71

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,22 0,22

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 1 957 1 839

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

19,8 19,8

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 2/11

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• 2016. gadā Lattelecom turpināja investēt līdzekļus optiskā un 
DSL tīkla izbūvē, kas ļauj nodrošināt klientiem gan lielajās pilsētās, 
gan ārpus tām ātru interneta pieslēgumu.

http://www.lattelecom.lv
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VAS Latvijas Pasts (LP) 

Reģ.Nr. 40003052790
Komercsabiedrība internetā: www.pasts.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: 
SIA MailMaster 100%

LP pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu 
sniegšana, eksprespasta pakalpojumi, finanšu starpniecība, 
mazumtirdzniecība, abonēto preses izdevumu piegādes 
pakalpojumi un ar to atbalstu saistītās darbības.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Veicināt uz jaunajām tehnoloģijām balstītu un uz aktuālajām 
klientu vajadzībām orientētu pasta pakalpojumu sniegšanu 
un attīstību. Uzlabot pasta tīkla darbības efektivitāti, vienlaikus 
nodrošinot iedzīvotāju sasniedzamību. Būt tirgus līderim starp 
pasta pakalpojumu sniedzējiem Latvijas tirgū un nodrošināt 
kvalitatīvu iekšzemes un pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Kases sistēmas programmatūras uzlabojumi un pasta norēķinu 
sistēmas modernizācija
• Preses piegādes laiku uzlabošana par 1-5 stundām gandrīz 50 
administratīvajās teritorijās
• Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaita un izvietojuma 
efektivizācija: pievienotas 2 pasta nodaļas un izveidots sūtījumu 
izsniegšanas punkts
• Izsniegto sūtījumu apjoma palielinājums alternatīvajos sūtījumu 
izsniegšanas punktos par 975%
• Uzsākts iepirkums par 41 kravas mikroautobusa iegādi

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Nekustamo īpašumu atsavināšana
• MansPasts sistēmas attīstība
• Sūtījumu svēršanas, skenēšanas un šķirošanas līnijas iepirkuma 
uzsākšana
• Kravu aģentūras statusa iegūšana
• Autoparka atjaunošanas turpināšana (64 kravas mikroautobusi, 
2 smagie kravas auto, 14 vieglās pasažieru automašīnas)

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījums 63,2 milj. EUR.
• Peļņa 3,0 milj. EUR .
• EBITDA 5,6 milj. EUR.
• Pašu kapitāla atdeve – 18%.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Aigars Vītols
Padomes locekļi – Andris Ikvilds, Andris Nātriņš
Valdes priekšsēdētājs – Mārcis Vilcāns
Valdes locekļi – Kristaps Krūmiņš, Anda Ozola, Agris Timma

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 61 088,9 63 115,4

Peļņa/Zaudējumi 3 242,2 3 630,6

EBITDA 5 609,3 6 237,1

Aktīvi 91 833,7 85 680,6

Pamatkapitāls 10 578,5 10 578,5

Pašu kapitāls 16 647,5 13 431,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 1 181,3 356,9

Samaksātās dividendes valsts budžetā 1 542,9 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību 
budžetos

15 979,3 17 961,1

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 4 663,4 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 5,31 5,75

ROA (peļņa/aktīvi), % 3,53 4,24

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 19,48 27,03

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa 
kreditori)

1,09 1,07

Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls) 4,35 5,25

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 4 250 4 253

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto 
gadā, tūkst. EUR

5,9 6,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/6

Gada pārskats pēc SFPS Jā

Galvenie nefinanšu mērķi

• Modernizēt un atbildīgi sniegt maksājumu pakalpojumus, - 
apgrozījuma samazinājums <4%.
• Sasniegt transporta un loģistikas pakalpojumu apgrozījuma 
izaugsmi 7%.

Sasniegtie rezultāti

• Veikta 55 nerentablo pasta pakalpojumu sniegšanas vietu 
formu maiņa.
• Kvalitātes rādītāji 2016.gadā izpildīti plānotajā līmenī vai 
pārsniegti, nodrošinot augstāku sūtījumu piegādes kvalitāti nekā 
to pieprasa standarti.

http://www.pasts.lv
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VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs (LVRTC) 

Reģ.Nr. 40003011203
Komercsabiedrība internetā: www.lvrtc.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: 
SIA Latvijas Mobilais Telefons 23%

LVRTC darbības  veids ir radio un televīzijas programmu 
pārraidīšana, eParaksts un citi sertifikācijas pakalpojumi, datu 
pārraides, datu centru un infrastruktūras nomas pakalpojumu 
sniegšana. LVRTC pieder arī vērienīgs optiskais tīkls par visu Latvijas 
teritoriju, kā arī LVRTC pieder un tas ekspluatē augstāko torni 
Eiropas savienībā, kas vienlaicīgi ir lielākais datu pārraides operatoru 
kolokācijas, t.i., datu plūsmu apmaiņas punkts Baltijas valstīs.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sekmēt noteikta līmeņa elektronisko sakaru pakalpojumu 
kvalitāti un uz galalietotāja vajadzībām orientētu pakalpojumu 
sniegšanu, radīt nosacījumus inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai, 
attīstīt valsts privāto elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktai 
un efektīvai valsts pārvaldes funkcionēšanas nodrošināšanai,  
nodrošināt stabilu investīciju vidi.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Lielākais no uzsāktajiem projektiem bija Zaķusalas datu centra 
3.kārta (1,4 milj. EUR)

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Plānotie projekti: Zaķusalas datu centra 4.kārtas izbūve, 
Rīgas radio un televīzijas stacijas rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtošana, E-Paraksta un E-Identitātes risinājuma attīstība, 
Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku 
teritorijās (platjoslas 2.kārta)

Galvenie finanšu mērķi

• Apgrozījuma pieaugums par 9%, salīdzinot ar 2015.gadu.
• EBITDA rentabilitāte 31%.
• Pašu kapitāla atdeve 0,13%.
• Neto peļņa 0,1 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Optiskās šķiedras savienojums uz Latvijas-Krievijas robežas.
• Paplašināt datu centra kapacitāti līdz 110 komercializēšanai 
pieejamajām statnēm un 65% komercializēt.
• Zaķusalas TV torņa rekonstrukcija.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Bokta
Valdes locekļi – Aldis Lukašinskis, Inga Spriņķe, Indulis Šķibelis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 14 897,8 15 126,1

Peļņa/Zaudējumi 5 233,3 4 612,0

EBITDA 10 192,4 9 944,1

Aktīvi 104 402,7 106 996,8

Pamatkapitāls 78 454,7 78 454,7

Pašu kapitāls 76 284,6 80 852,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 15 272,4 3 512,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

4 347,3 4 741,4

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 232,4 1 670,2

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 35,13 30,49

ROA (peļņa/aktīvi), % 5,01 4,31

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 6,86 5,70

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

5,41 8,01

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,37 0,32

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 253 245

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

14,4 15,2

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/3

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Pēdējos gados augstākais apgrozījums (neskaitot dividenžu 
ieņēmumus), nodrošinot lielāku peļņu un EBITDA kā bija plānots.

http://www.lvrtc.lv


48



49



50

VSIA Šampētera nams (ŠN)

Reģ.Nr. 50003000771
Komercsabiedrība internetā: www.sampeteranams.lv
Valsts līdzdalība 100%
ŠN nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

ŠN nodarbojas ar Labklājības ministrijas saimniecisko 
jautājumu nodrošināšanu un daļas Labklājības ministrijas 
valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

ŠN nav definēts vispārējais stratēģiskais mērķis.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Pabeigts labklājības nozares vienotā klientu apkalpošanas centra 
izveides projekts Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1. Pašreiz labklājības 
nozares vienotais klientu apkalpošanas centrs nodrošina vienuviet 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts darba inspekcijas 
un Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apkalpošanu. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Iesaistīties un savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu 
Labklājības ministrijas (LM) padotības iestādēm, realizējot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 
4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts ēkās” projektus. 

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilu peļņu, neto peļņa 1750 EUR.
• Nodrošināt stabilu apgrozījumu, neto apgrozījums 
935 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Pārvaldot LM valdījumā esošos nekustamos īpašumus, 
nodrošināt atbalstu labklājības nozares politikas īstenošanai.
• Nodrošināt centrālās iepirkumu institūcijas NĪ jomā funkcijas 
izpildi.  

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa ir mazāka nekā plānota stratēģijā, taču par 68% 
zemāka nekā 2015.gadā. Neto apgrozījums sasniedzis 1,2 milj. EUR.
• ŠN organizēja 128 iepirkumus, no tiem 26 veikti centralizēti. 

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Labklājības ministrija
Valdes locekle – Inese Muhka

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 949,6 1 205,0

Peļņa/Zaudējumi 0,7 0,2

EBITDA 35,1 39,2

Aktīvi 905,2 948,1

Pamatkapitāls 335,8 335,8

Pašu kapitāls 385,1 391,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 0,0 4,9

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,1 0,6

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

225,9 264,5

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,08 0,02

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,08 0,02

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,19 0,06

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,20 1,17

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

1,30 1,42

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 20 16

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,8  14,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.sampeteranams.lv
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VAS Tiesu namu aģentūra (TNA) 

Reģ.Nr. 40003334410
Komercsabiedrība internetā: www.tna.lv
Valsts līdzdalība 100%
TNA nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

TNA pamatdarbība ir tieslietu nozares prasībām atbilstoša 
nekustamā īpašuma apsaimniekošana, tiesu vienotās informācijas 
sistēmas izstrādes organizēšana un uzturēšana, juridiskās 
literatūras izdošana.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas 
īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību un 
tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās 
literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un 
sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Tiesu nama Rīgā, Antonijas ielā 6, pilna ēkas rekonstrukcija un 
fasādes renovācija.
• Tiesu nama Rīgā, Brīvības bulvārī 34, kancelejas telpu izveide 
ēkas pirmajā stāvā, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām.
• Tiesu nama Rīgā, Lomonosova ielā 10, iekštelpu remontdarbi.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Jauna un mūsdienīga tieslietu nama projektēšana un būvniecība 
Jēkabpilī (izpildes termiņš 2018.gads).
• Tiesu nama Ventspilī, Katrīnas ielā 14, esošo telpu restaurācija un 
paplašināšana (darbu izpildes termiņš 2018.gada nogale).
• Tiesu nama Tukumā, Pils ielā 16, esošo telpu renovācija un 
paplašināšana (darbu izpildes termiņš 2018.gada nogale).
• Organizēt jauna cietuma kompleksa Liepājā  būvdarbu 
iepirkumu.

Galvenie finanšu mērķi

• Kapitālsabiedrības neto apgrozījuma pieaugums  par 2,5%.
• Neto peļņa 90 tūkst. EUR.
• Kopējie kapitālieguldījumi un remontdarbu izmaksas nekustamo 
īpašumu attīstīšanai (indikators: kopējie kapitālieguldījumi 
3,2 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Energoefektivitātes veicināšana nekustamajos īpašumos.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Tieslietu ministrija
Valdes locekle – Santa Sausiņa

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 6 336,7 6 476,6

Peļņa/Zaudējumi 85,7 54,3

EBITDA 1 975,1 1966,9

Aktīvi 48 825,0 47 952,5

Pamatkapitāls 27 169,6 27 169,6

Pašu kapitāls 30 394,5 30 365,9

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 2451,1 1844,4

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

73,9 77,1

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 725,6 1 913,6

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

197,2 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 1,35 0,84

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,18 0,11

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,28 0,18

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

2,01 1,24

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,60 0,58

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 107 108

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

11,6 13,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

• Tieslietu ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu apmierinātība 
ar nomāto telpu tehnisko stāvokli un apsaimniekošanu, 
pakalpojuma kvalitāte informācijas tehnoloģiju jomā.
• Industriālā drošības sertifikāta iegūšana.
• Juridiskās literatūras publikācijas.

Sasniegtie rezultāti

• Kapitālsabiedrības neto apgrozījums audzis par 2,2%, taču 
kopējā peļņa samazinājusies par 40% un ir 54 264 EUR. 
• Sasniegti gandrīz visi nefinanšu mērķi. Publicēti 11 tiesu 
nolēmumu apkopojumu, tiesību zinātnes atziņu un tiesību 
normatīvo aktu krājumi.

http://www.tna.lv
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VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ)

Reģ.Nr. 40003294758
Komercsabiedrība internetā: www.vni.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA  VNĪ pilis 100%
SIA Biroju centrs Ezerparks 100%

 
VNĪ pamatdarbība ir valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana, 

iznomāšana un atsavināšana. Valsts iestāžu nodrošināšana ar to 
funkciju veikšanai nepieciešamām telpām.  

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu 
(turpmāk - NĪ), kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami 
valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma 
saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas 
attīstībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības 
saglabāšanu un vairošanu.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izveidota padome 3 cilvēku sastāvā.
• Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā 
(būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana). Jaunā Rīgas 
teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Pulka ielā 8, Rīgā 
(attīstības I  posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju 
korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve). Strēlnieku laukums 
1, Padomju okupācijas muzeja rekonstrukcija Nākotnes nams (I 
kārta). Citadeles iela 1, Telpu pielāgošana KNAB vajadzībām.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilu peļņu, neto peļņa 4 773 tūkst. EUR.
• Palielināt neto apgrozījumu, neto apgrozījums 76 748 tūkst. EUR.
• Pašu kapitāla atdeve (ROE) 1,49%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Klientu apmierinātības pieaugums
• Pārvaldāmā NĪ portfeļa platības pieaugums

Sasniegtie rezultāti

• Neto apgrozījums mazāks par 35% nekā plānots, savukārt 
gūti lielāki ieņēmumi no publiskās funkcijas, nomas un 
apsaimniekošanas. Kopā par 0,4 milj. EUR vairāk nekā plānots.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Finanšu ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Mārtiņš Bičevskis
Padomes locekļi – Inta Komisāre, Ansis Grasmanis
Valdes priekšsēdētājs – Ronalds Neimanis
Valdes locekļi – Kitija Gruškevica, Līga Ermane

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

20155 20166

Apgrozījums 68 993,0 50 747,4

Peļņa/Zaudējumi -6 083,4 -8 024,8

EBITDA 2 863,0 4 011,7

Aktīvi 476 010,0 413 107,6

Pamatkapitāls 135 415,9 135 474,1

Pašu kapitāls 284 945,1 252 209,5

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 1 847,3 3 678,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

1 179,3 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

13 828,2 16 040,8

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

23 223,1 14 676,5

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -8,82 -15,81

ROA (peļņa/aktīvi), % -1,28 -1,94

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -2,13 -3,18

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,82 1,26

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,67 0,64

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 673 588

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto (neieskaitot darba 
devēja veiktās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas) 
gadā, tūkst. EUR

11,0 11,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 3/3

Gada pārskats pēc SFPS nē

• Klientu apmierinātības indekss sasniedzis 68,3, kas ir vairāk 
nekā 2015.gadā. Kā arī pārvaldāmā NĪ portfeļa plātība sasniegusi 1 
122812 kvm, kas ir par 18 tūkst. vairāk kā 2015.gadā. 

5  Konsolidētie dati.
6  Konsolidētie dati.

http://www.vni.lv


53

VSIA Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi (ZMNĪ)

Reģ.Nr. 40003338357
Komercsabiedrība internetā: www.zmni.lv
Valsts līdzdalība 100%
ZMNĪ nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

ZMNĪ pamatdarbība ir valsts meliorācijas sistēmu un valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, 
meliorācijas kadastra uzturēšana un 29 nekustamo īpašumu 
pārvaldīšana.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai 
stratēģiski svarīgu valsts īpašumu – meliorācijas sistēmu un 
hidrotehnisko būvju – un meliorācijas kadastra uzturēšanu, 
nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes 
resursu ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu 
ilgtspēju.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Uzsākta ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” 
2014.-2020. gada plānošanas periodam projekta īstenošana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• ES atbalsta apakš pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai” 
ietvaros nodot ekspluatācijā 55 objektus.
• Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana.
• Administratīvās ēkas Republikas laukumā 2, Rīgā energo-
efektivitātes paaugstināšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības.
• Palielināt valsts meliorācijas sistēmu vērtību, tās pārbūvējot / 
atjaunojot (ELFLA finansējums 2,4  milj.  EUR; ERAF finansējums 
115 tūkst. EUR).

Galvenie nefinanšu mērķi

• Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas 
polderētajās zemes platībās.
• Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju 
palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un 
novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas 
varbūtību.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Zemkopības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Roberts Dilba
Valdes loceklis – Pēteris Kalniņš, Sergejs Zikins

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 4 773,1 4 843,5

Peļņa/Zaudējumi 14,1 18,5

EBITDA 282,7 332,9

Aktīvi 6 690,8 11 400,8

Pamatkapitāls 3 422,0 3 422,0

Pašu kapitāls 3 353,6 3 343,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 102,8 52,4

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

2,8 12,7

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

2 306,3 2 152,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

2 503,9 2 517,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,29 0,38

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,21 0,16

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,42 0,55

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,05 1,03

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,99 2,41

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 145 143

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,6 10,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/3

Gada pārskats pēc SFPS nē

• Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju 
tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā.

Sasniegtie rezultāti

• ZMNĪ izdevās sasniegt finanšu mērķus un, pateicoties klimatisko 
apstākļu dēļ ieekonomētiem finanšu līdzekļiem, veikt vairāk nekā 
plānots ūdensnoteku uzturēšanas – apaugumu novākšanas 
darbus, kā arī sniegt vairāk tehnisko noteikumu un kadastra datus.

http://www.zmni.lv
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VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā 
slimnīca (APNS)

Reģ.Nr. 40003453643
Komercsabiedrība internetā: www.aknistespns.lv
Valsts līdzdalība 100%

ANPS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
APNS ir slimnīca, kas specializējusies ilgstoši garīgi slimojošu, 

terapeitiski rezistentu pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā, 
sniedzot augsti kvalificētu un profesionālu, uz pacientu vispārēju 
apmierinātību orientētu psihiatrisko palīdzību ilgstoši garīgi 
slimojošiem terapeitiski rezistentiem pacientiem, kas tiek īstenots 
nacionālā veselības dienesta un pašu saimniecisko ieņēmumu 
ietvaros.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Kļūt par augsti kvalificētu un profesionālu līderi Latvijā ilgstoši 
psihiski slimojošu, terapeitiski rezistentu pacientu ārstēšanā un 
rehabilitācijā, kas orientēta uz pacientu vispārēju apmierinātību.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• 3.ārstnieciskā korpusa ventilācijas sistēmas uzlabošana, 1.kārta.
• Siltumtrases pārbūve 200 m.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• 3.ārstnieciskā korpusa ventilācijas sistēmas uzlabošana.
• Siltumtrases pārbūve.
• 1.ārstnieciskā korpusa evakuācijas ceļu ugunsdrošu durvju 
uzstādīšana un telpu plānojuma izmaiņas, lai nodrošinātu 
Būvniecības biroja prasības un ugunsdrošības normas.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt bezdeficīta budžetu, neto peļņa 1,4 tūkst. EUR.
• Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu 823,8 tūkst. EUR.
• Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju 0,1%.
• Likviditātes koeficients ne mazāk kā 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
• Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu 
plānošanā un sniegšanā.
• Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa, naudas plūsma un rentabilitāte ir pozitīvi.
• Lielākā daļa nefinanšu mērķu ir sasniegti.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Nata Gaibišele
Valdes locekle – Ilga Ģile

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 3 317,5 3 415,4

Peļņa/Zaudējumi 2,6 1,0

EBITDA 226,7 218,1

Aktīvi 6 913,8 6 285,3

Pamatkapitāls 277,5 277,5

Pašu kapitāls 360,9 361,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 75,4 73,1

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

944,4 1 030,0

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

3 413,6 3 602,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,08 0,03

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,04 0,02

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,71 0,27

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,77 0,23

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

17,82 16,37

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 292 298

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

6,6  6,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 2/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.aknistespns.lv
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VSIA Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca (BKUS)

Reģ.Nr. 40003457128
Komercsabiedrība internetā: www.bkus.lv
Valsts līdzdalība 100%
BKUS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

BKUS ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības 
iestāde Latvijā, kas nodrošina valsts apmaksātu ārstniecības, 
diagnostikas un rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
bērniem ambulatori un stacionārā neatliekamās, steidzamās 
(akūtās) un plānveida palīdzības apjomā, piedāvājot arī maksas 
pakalpojumus. 

BKUS nodrošina sociālā atbalsta pakalpojumus – interešu 
izglītības, sociālos pakalpojumus, veic izglītības un zinātnisko darbu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt valsts politiku veselības aprūpes jomā, sniedzot 
kvalitatīvus, izmaksu efektīvus un uz pierādījumiem balstītus 
veselības aprūpes pakalpojumus bērniem.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• 24.korpusa II.kārtas rekonstrukcija, ugunsdzēsības ūdensvada 
rekonstrukcija, aptiekas telpu pārbūve, jumta pārseguma 
siltināšana 9. un 14.korpusā, remontdarbi 8., 12. un 35.kurpusā u.c.; 
2,2 milj. EUR.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• ERAF projekts BKUS infrastruktūras attīstībai; 11,2 milj. EUR.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt bezdeficīta budžetu, neto peļņa 14,2 tūkst. EUR.
• Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu.
• Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju.
• Likviditātes koeficients ne mazāk kā 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
• Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu 
plānošanā un sniegšanā.
• Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Sasniegtie rezultāti

• BKUS 2016.gadā ir strādājusi ar zaudējumiem un rentabilitātes 
rādītājs ir negatīvs.
• Lielākā daļa nefinanšu mērķu ir sasniegti.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Valts Ābols
Valdes locekļi – Aigars Pētersons, Zane Straume, Ināra Bluķe

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 33 965,6 35 225,2

Peļņa/Zaudējumi 3,7 -2,3

EBITDA 1 868,1 2 136,0

Aktīvi 60 958,4 60 158,0

Pamatkapitāls 3 984,0 3 984,0

Pašu kapitāls 7 846,6 7 844,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 6 388,6 2 421,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

10 005,3 9 828,1

Saņemtie ziedojumi 357,6 1 867,4

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

33 952,1 35 143,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,01 -0,01

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,01 0,00

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,05 -0,03

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,90 0,94

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

6,64 6,67

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 2013 2087

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,7 8,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 2/2

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.bkus.lv
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VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā 
slimnīca “Ainaži” (BPNS “Ainaži”) 

Reģ.Nr. 44103017181 
Komercsabiedrība internetā: www.ainazuslimnica.lv
Valsts līdzdalība 100%
BPNS “Ainaži” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

BPNS “Ainaži” ir vienīgais specializētais stacionārs valstī, kurš 
sniedz kvalificētu un profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem 
un pusaudžiem ar ieilgušiem psihiskiem traucējumiem un 
saslimšanām un ārstēšanās ilgums ir tik ilgs, cik nepieciešams. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Paaugstināt uzņēmuma, kā specializētās slimnīcas, 
konkurētspēju, sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, 
nodrošināt darbības augstu izmaksu efektivitāti un veselības 
aprūpes pakalpojumu racionālo pieejamību pacientiem, kā 
arī nodrošināt slimnīcas integrāciju valsts veselības aprūpes 
sistēmā, nodrošināt uzņēmuma atbilstību Eiropas Savienības 
rekomendācijām veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
infrastruktūrai. Veicināt kapitālsabiedrības turpmāko attīstību, 
nodrošināt sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, 
izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību psihiatriskajā 
ārstēšanā, aprūpē un rehabilitācijā līdz pacienta atveseļošanās 
brīdim vai stāvoklim, kad ārstēšanu iespējams turpināt ambulatori.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Veikti ieguldījumi infrastruktūrā, Izmantojot infrastruktūras 
uzturēšanai paredzēto finansējumu, BPNS “Ainaži” iegādājās 
medicīniskās ierīces un preces gan ambulatorai nodaļai, gan 
stacionāra darbības uzlabošanai.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Veikt ieguldījumus infrastruktūrā un papildu personāla piesaistē.
• Attīstīt ideju par slimnīcas nosaukuma maiņu, iekļaujot 
nosaukumā frāzi – “Bērnu garīgās veselības ārstniecības un 
rehabilitācijas centrs”.

Galvenie finanšu mērķi

• Bezdeficīta budžets, neto peļņa 24 655  EUR.
• Pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma, 
• Pamatdarbības naudas plūsma >0.
• Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs  0,02.
• Kopējās likviditātes koeficients 3,4.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes locekle – Ilona Balode

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 1 032,6 1 046,8

Peļņa/Zaudējumi 5,9 47,1

EBITDA 71,1 105,5

Aktīvi 4 349,7 4 319,0

Pamatkapitāls 60,2 60,2

Pašu kapitāls 361,9 409,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 5,6 38,1

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

333,9 351,4

Saņemtie ziedojumi 1,8 2,7

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 032,6 1 148,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,57 4,50

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,14 1,09

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,63 11,52

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

3,60 4,35

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

10,93 9,56

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 94 88

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,0 8,0

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS jā

Galvenie nefinanšu mērķi

• Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
• Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu 
plānošanā un sniegšanā.

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa lielāka kā plānots.
• Veikta pacientu rindu optimizācija stacionārā (līdz ~ 1 nedēļai).

http://www.ainazuslimnica.lv
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VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā 
slimnīca (DPNS)

Reģ.Nr. 50003407881
Komercsabiedrība internetā: www.dpns.gov.lv
Valsts līdzdalība 100%
DPNS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

DPNS ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības 
iestādēm Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo 
reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības 
aprūpes pakalpojumu spektru, ieskaitot mājas garīgās veselības 
aprūpes pakalpojumus, ambulatorās psihiskās veselības 
aprūpes pakalpojumus, stacionāros psihiskās veselības aprūpes 
pakalpojumus, tai skaitā piespiedu ārstēšanu pēc tiesas lēmuma, un 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Attīstīt uz DPNS pamata balstītu multidisciplinārās psihiskās 
veselības aprūpes centru – visa spektra psihiskās veselības 
aprūpes palīdzības sniegšanai Daugavpils pilsētas un apkārtējo 
reģionu iedzīvotājiem, un kļūt par nozares līderi psihiskās veselības 
ārstēšanā, aprūpē un rehabilitācijā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Ārstniecisko ražošanas darbnīcu un dienas aizņemtības centra 
ēku rekonstrukcija.
• Materiālu uzglabāšanas nojumes būvniecība un sastatņu 
(plauktu) izgatavošana un uzstādīšana.
• Papildus nožogojuma montāža parkā.
• Administratīvās ēkas būvprojektu tehniskās dokumentācijas 
izstrāde.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Administratīvās ēkas pārbūve ar mērķi izveidot Ģimenes māju 
Lat-Lit programmas ietvaros (II.kārta 2017.g.-2018.g.).
• Dienas aizņemtības centra un mācību centra siltināšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt bezdeficīta budžetu.
• Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu.
• Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju.
• Likviditātes koeficients ne mazāk kā 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Ambulatoro un mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstība.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Sarmīte Ķikuste

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 7 111,2 7 748,8

Peļņa/Zaudējumi 7,0 44,2

EBITDA 544,8 533,5

Aktīvi 18 673,4 18 241,2

Pamatkapitāls 504,9 504,9

Pašu kapitāls 949,2 1 027,9

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 215,4 186,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

2 029,6 2 485,1

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

6 716,4 7 355,5

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,10 0,57

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,04 0,24

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,74 4,30

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,49 1,07

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

18,42 16,75

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 594 605

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

7,1 7,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

• Stacionārā veiktā veselības aprūpes pakalpojumu apjoma 
samazināšana.
• Sociālo pakalpojumu apjoma palielināšana.

Sasniegtie rezultāti

• Visi finanšu mērķi ir sasniegti.
• Lielākā daļa nefinanšu mērķu ir sasniegti.

http://www.dpns.gov.lv
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VSIA Iekšlietu ministrijas poliklīnika 
(IMP)

Reģ.Nr. 40003400059
Komercsabiedrība internetā: poliklinika.iem.gov.lv 
Valsts līdzdalība 100%
IMP nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

IMP līdzdarbojas efektīvas personāla politikas veidošanā 
iekšlietu sistēmā, lai valsts iekšējo drošību nodrošinātu 
amatpersonas ar fiziski un psiholoģiski atbilstošu veselības 
stāvokli. IMP veiktās veselības pārbaudes nodrošina amatpersonas 
veselības stāvokļa kontroles sistēmu, sākot ar pieņemšanu 
dienestā, dienesta gaitā, līdz atvaļināšanai no dienesta.  

Vienlaikus IMP nodrošina, ka ikvienai valsts pārvaldes 
amatpersonai, kura, pildot amata pienākumus, guvusi ievainojumu, 
sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums, nodarīto 
veselības traucējumu smaguma pakāpe tiktu vienveidīgi un 
objektīvi novērtēta.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Piedalīties dienesta pienākumu izpildei atbilstoša personāla 
nodrošināšanā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldē, veicot amatpersonu veselības stāvokļa kontroli, 
amatpersonas pieņemot dienestā, dienesta gaitā, kā arī atvaļinot no 
dienesta, kā arī sniegt kvalitatīvus ambulatorās veselības aprūpes 
pakalpojumus pārējām fiziskām personām.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Stacionāra RTG iekārtas iegāde.
• Plānotie būtiskākie notikumi 2017.gadā
• Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.
• Materiāli tehniskās bāzes modernizēšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Bezzaudējumu saimnieciskā darbība, nodrošinot pozitīvu 
saimnieciskās darbības rezultātu – peļņu.
• Apgrozījums 2 ,8 milj. EUR.
• Pašu kapitāla atdeve (ROE) 0,41%.
• Saistību īpatsvars 0,40.
• Kopējā likviditāte 3,30.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Pārbaudīt amatpersonu veselības stāvokļa atbilstību dienesta 
pienākumu izpildei.
• Novērtēt amatpersonas, kura, pildot amata pienākumus, cietusi 
nelaimes gadījumā, gūto veselības traucējumu smaguma pakāpi 
(attiecināms uz visām valsts pārvaldes amatpersonām).
• Sniegt veselības aprūpes pakalpojumus.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Iekšlietu ministrija
Valdes loceklis – Didzis Āzens

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 2 020,6 2 111,8

Peļņa/Zaudējumi 2,0 11,2

EBITDA 112,0 75,6

Aktīvi 801,3 821,8

Pamatkapitāls 556,4 556,4

Pašu kapitāls 582,3 591,6

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 14,1 115,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

17,4 1,8

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

652,9 692,9

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 211,1 1 234,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,10 0,53

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,25 1,36

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,34 1,89

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

4,04 2,54

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,27 0,39

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 138 137

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,9 11,8

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē 

Sasniegtie rezultāti

• Visi finanšu un nefinanšu mērķi ir gandrīz sasniegti.

http://poliklinika.iem.gov.lv
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VSIA Nacionālais rehabilitācijas 
centrs “Vaivari” (Vaivari)

Reģ.Nr. 40003273900
Komercsabiedrība internetā: www.nrcvaivari.lv 
Valsts līdzdalība 100%
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Vaivari ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās 
aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes objekts - lielākā šāda 
tipa medicīnas iestāde Latvijā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Veltīt visus uzņēmuma materiālos un intelektuālos resursus, 
lai specializētus rehabilitācijas pakalpojumus savlaicīgi saņemtu 
Latvijas iedzīvotāji, kuriem tie nepieciešami. Nacionālā centra 
statuss nozīmē pienākumu būt par vadošo rehabilitācijas 
speciālistu izglītības un profesionālās pilnveides centru valstī, lai 
veicinātu rehabilitācijas nozares tālāku attīstību.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• 2016.gadā veiktas investīcijas 126,9 tūkst. EUR apmērā, - veikta 
robottehnoloģiju iegāde (pakāpeniski pielāgojams vertikalizācijas 
galds) un 7.stāva administrācijas telpu vienkāršā atjaunošana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• 2017.gadā paredzēti būtiski kapitālieguldījumi robottehnoloģiju 
iegādei, kā arī centrālās ēkas remonts un austrumu bloka pārbūve, 
izveidojot multifunkcionālo zāli, kas pielāgota personām ar 
funkcionēšanas traucējumiem.

Galvenie finanšu mērķi

• Bezdeficīta budžets, peļņa 10 tūkst. EUR.
• Pozitīva neto rentabilitāte 0,10%.
• Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma 1,5 milj. EUR.
• Kopējās likviditātes koeficients ≥ 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Kopējais stacionāro gultu skaits – 250.
• Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu īpatsvars % no visiem 
strādājošiem 3%.
• Funkcionālo speciālistu īpatsvars % no visiem strādājošajiem 
21%.
• Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 
gadiem īpatsvars % no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības 
personu skaita 39%.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Anda Nulle
Valdes locekļi – Agris Eglītis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 9 058,5 9 643,1

Peļņa/Zaudējumi 10,9 5,6

EBITDA 1 133,1 1 318,8

Aktīvi 9 211,1 10 655,0

Pamatkapitāls 793,7 793,7

Pašu kapitāls 1 631,5 1 614,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 1 286,7 1 851,5

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 724,1 2 439,1

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

8 070,6 8 656,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,12 0,06

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,12 0,05

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,67 0,34

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,59 0,79

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

4,48 5,60

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 426 422

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

7,6 8,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

• Vidējais gaidīšanas laiks uz iekļaušanu stacionārās subakūtās 
rehabilitācijas programmā 45 dienas.
• Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā 12,46 dienas.
• Gultu noslodze - 80%.

Sasniegtie rezultāti

• Daļēji izpildīti izvirzītie finanšu mērķi (kopējās likviditātes 
koeficients bija 0,79). 
• Nefinanšu mērķi izpildīti ar nebūtiskām novirzēm, kas ir saistītas 
ar personāla kustību. 

http://www.nrcvaivari.lv
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VSIA Paula Stradiņa klīniskā 
universitātes slimnīca (PSKUS) 

Reģ.Nr. 40003457109
Komercsabiedrība internetā: www.stradini.lv 
Valsts līdzdalība 100%
PSKUS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

PSKUS ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma 
neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina 
pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un 
nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu 
un ieviešanu Latvijā

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Turpināt attīstību, lai kļūtu par nacionālas un starptautiskas 
nozīmes medicīnas, izglītības un zinātnes centru, samazinot 
stacionāro pacientu vidējo ārstēšanās ilgumu līdz piecām dienām, 
palielināt slimnīcas gultu noslodzi līdz 85%, palielināt maksas 
ieņēmumus, pārsniedzot 10 %, un uzsākt jaunu slimnīcas ēku 
būvniecību

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Veiktas apjomīgas investīcijas - slimnīcas A1 korpusa 2.kārtas 
būvniecība (finansējuma apjoms 91,1 milj. EUR).

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Uzsākt ārstniecības pakalpojumu sniegšanu A1 korpusā 
2017.gada 1.jūnijā un turpināt uzsākto darbu pie A2 korpusa 
projektēšanas.

Galvenie finanšu mērķi

• Bezdeficīta budžets, peļņa 387 EUR.
• Pozitīva neto rentabilitāte.
• Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma 5 milj. EUR.
• Kopējās likviditātes koeficients ≥ 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Kopējais stacionāro gultu skaits – 860, stacionāro akūtās 
palīdzības gultu skaits – 605.
• Praktizējošo ārstu un praktizējošo māsu skaita attiecība – 1,16.
• Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 
gadiem īpatsvars % no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības 
personu skaita 39%.
• Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā speciālista konsultāciju 
90 dienas.
• Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā 5,44 dienas.
• Gultu noslodze 83,83%.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Ilze Kreicberga
Valdes locekļi – Elita Buša, Arta Biruma

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 81 503,5 87 034,7

Peļņa/Zaudējumi 152,8 10,8

EBITDA 4 858,3 3 748,2

Aktīvi 104 719,0 130 990,5

Pamatkapitāls 19 366,8 35 429,2

Pašu kapitāls 9 198,1 23 795,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 66 254,7 97 251,6

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

18 087,5 22 659,5

Saņemtie ziedojumi 0,04 100,1

Veiktie ziedojumi 0,0 487,4

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

72 987,7 76 394,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,19 0,01

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,15 0,01

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,66 0,05

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

2,76 1,56

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

10,06 4,48

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 2 926 2 992

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,9 10,7

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 3/0

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• 2016.gadā izpildīts valsts pasūtījums gan stacionāro, gan 
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
• Par 3,5% pieaudzis stacionāro maksas pacientu skaits.
• Būtiski samazināts vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatoru 
speciālista konsultāciju.

http://www.stradini.lv
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VSIA Piejūras slimnīca (PJS)

Reģ.Nr. 40003343729
Komercsabiedrība internetā: www.piejurasslimnica.lv
Valsts līdzdalība 100%
PJS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

PJS ir   izveidota   2005.gada 29.augustā, apvienojot vienā 
juridiskā personā “Liepājas onkoloģisko slimnīcu” un “Liepājas 
psihoneiroloģisko slimnīcu”. VSIA “Piejūras slimnīca”  ir sertificēta 
ārstniecības iestāde, kas sniedz specializētu ambulatoro un 
stacionāro palīdzību onkoloģijā, hematoloģijā un psihiatrijā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Turpināt uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti, sasniedzot 
Eiropas Savienības līmeni veselības aprūpē.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Pacientu pastaigu laukuma izveide, teritorijas žoga izbūve, 
saimniecības ēkas cokolstāva izbūve.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Medicīnas iekārtu iegāde, datortehnikas iegādes, teritorijas 
labiekārtošanas darbi.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt bezdeficīta budžetu, peļņa 39 840 EUR.
• Nodrošināt pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu 227 659 EUR.
• Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju.
• Likviditātes koeficients ne mazāk kā 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus 
un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot 
veselību.
• Nodrošināt kvalitatīvu un vajadzībām atbilstošu psihiskās 
veselības aprūpi, attīstot sabiedrībā balstītu psihiatriskās veselības 
aprūpi, un onkoloģisko veselības aprūpi.
• Nodrošināt efektīvu veselības sistēmas aprūpes pārvaldi.

Sasniegtie rezultāti

• Kaut arī nav sasniegti plānotie finanšu rezultāti, PJS 2016.gadu 
izdevies noslēgt ar peļņu, kas ir būtisks uzlabojums pret 2015.gadu.
• Lielākā daļa nefinanšu mērķu ir sasniegti.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Aigars Puks
Valdes locekle – Evija Siliņa

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 3 110,2 3 185,7

Peļņa/Zaudējumi -4,4 2,5

EBITDA 292,7 297,0

Aktīvi 10 697,6 10 580,3

Pamatkapitāls 699,5 699,5

Pašu kapitāls 8 605,1 8 466,2

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 38,4 114,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

894,5 915,5

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

293,9 3 005,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -0,14 0,08

ROA (peļņa/aktīvi), % -0,04 0,02

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -0,05 0,03

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,73 1,32

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,24 0,25

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 215 212

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,3 8,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/1

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.piejurasslimnica.lv
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SIA Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca (RAKUS)

Reģ.Nr. 40003951628
Komercsabiedrība internetā: www.aslimnica.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA “Rīgas Hematoloģijas centrs” 50,96%
SIA “Veselības centrs “Biķernieki”” 99,58%

RAKUS ir valstī lielākā neatliekamās palīdzības daudzprofilu 
veselības aprūpes iestāde, kas sniedz medicīnisko palīdzību 
visās svarīgākajās specialitātēs un nodrošina pilnu pacienta 
izmeklēšanu. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Panākt, lai RAKUS tuvāko 3-4 gadu laikā kļūst par vadošo 
universitātes slimnīcu valstī, šai periodā saglabājot vadošo lomu, 
vai arī kļūstot par vadošo ārstniecības iestādi onkoloģijas un 
hematoloģijas, vispārējās un torakālās ķirurģijas, traumatoloģijas, 
neiroķirurģijas, asinsvadu ķirurģijas, vispārējās terapijas, 
respiratorisko un infekcijas slimību, kardioloģijas, nefroloģijas, 
uroloģijas, ginekoloģijas, otorinolaringoloģijas, oftalmoloģijas, 
rehabilitācijas un fizikālās terapijas jomās, kā arī slimnieku 
ar neiroloģiskām slimībām, apdegumiem, apsaldējumiem, 
geriatriskām problēmām, iespējamā mikroķirurģiskajā nedzīstošu 
brūču un izgulējumu ārstēšanā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Valsts galvotais aizdevumu projekts „Infrastruktūras sakārtošana 
un optimizācija”; 3,8 milj. EUR.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• ERAF projekts Nr.9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība”; 17,9 milj. EUR.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt bezdeficīta budžetu, peļņa 213,4 tūkst. EUR.
• Nodrošināt pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu 10,3 milj. EUR.
• Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju 2%.
• Likviditātes koeficients 1,15.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus 
un novērst priekšlaicīgu nāvi.
• Nodrošināt kvalitatīvu un vajadzībām atbilstošu psihiskās 
veselības aprūpi.
• Nodrošināt efektīvu veselības sistēmas aprūpes pārvaldi.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Anita Slokenberga
Valdes locekļi – Viesturs Boka, Kaspars Plūme, Artūrs Bērziņš

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 94 129,5 97 371,6

Peļņa/Zaudējumi -4 973,5 -2 493,1

EBITDA 1 929,3 4 573,6

Aktīvi 98 612,5 93 776,9

Pamatkapitāls 15 681,4 15 681,4

Pašu kapitāls -11 770,3 -11 887,5

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 6 956,6 4 488,1

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

20 848,7 20 914,2

Saņemtie ziedojumi 0,0 14,9

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

79 429,9 83 078,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -5,28 -2,56

ROA (peļņa/aktīvi), % -5,04 -2,66

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % n/a n/a

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,65 0,49

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

-9,25 -8,89

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 4543 4413

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,7 9,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/3

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• RAKUS finansiālā darbība 2016.gadā nav bijusi sekmīga un 
gads noslēgts ar 2,5 milj. EUR lieliem zaudējumiem; neviens no 
izvirzītajiem finanšu mērķiem netika izpildīts.

http://www.aslimnica.lv
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VSIA Rīgas psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs (RPNC) 

Reģ.Nr. 50003342481
Komercsabiedrība internetā: www.rpnc.lv
Valsts līdzdalība 100%
RPNC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

RPNC pamatdarbība ir veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu psihiatrijā un narkoloģijā. RPNC ir vienīgā ārstniecības 
un tiesu ekspertīžu iestāde Latvijā, kas veic visa veida  
tiesu ekspertīzes psihiatrijas un psiholoģijas jomā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt iedzīvotāju psihiskās veselības stāvokļa un 
atkarības slimību ierobežošanu Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā 
(t.sk. Jūrmalas, Tukuma un Ogres pilsētās), nodrošinot pieejamu, 
augsti kvalificētu un specializētu profesionālu psihiatrisko 
palīdzību psihisko un uzvedības traucējumu un atkarības slimību 
diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē un rehabilitācijā, kā arī narkotisko 
un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīžu, ambulatorās 
un stacionārās narkoloģiskās palīdzības sniegšanā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Pārbūvētā korpusa Nr.5 aprīkošana Aptiekas ielā 1 k-13, Rīgā.
• Psihiatriskās palīdzības nodaļas Tvaika ielā 2 rekonstrukcijas 
pabeigšana. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Plānota slimnīcas 3.nodaļas rekonstrukcija.

Galvenie finanšu mērķi

• Bezdeficīta budžets, neto peļņa 30 tūkst. EUR.
• Pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma,  pamatdarbības naudas 
plūsma>0.
• Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs 0,002.
• Kopējās likviditātes koeficients 1,98.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Nodrošināt RPNC muzeja darbību
• Uzlabot un pilnveidot sniegto psihiatrisko un narkoloģisko 
veselības aprūpes pakalpojumu klāstu

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Veselības  ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Buģins
Valdes locekļi – Irina Starkova, Imants Rezebergs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 12 438,7 12 686,9

Peļņa/Zaudējumi 39,9 7,5

EBITDA 615,3 500,7

Aktīvi 25 059,7 24 691,7

Pamatkapitāls 4 432,4 4 432,4

Pašu kapitāls 9 517,2 9 524,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 3 355,9 210,5

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

4 018,7 3 849,7

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

11 233,7 11 819,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,32 0,06

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,16 0,03

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,42 0,08

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,69 1,37

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

1,61 1,59

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 900 917

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

7,7 8,2

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/2

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa mazāka nekā plānota.
• Pēc rekonstrukcijas psihiskās palīdzības nodaļa Tvaika ielā 2 
ir kļuvusi par vismodernāk iekārtoto psihiatriskās ārstniecības 
nodaļu Latvijā.

http://www.rpnc.lv
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VSIA Slimnīca “Ģintermuiža” (ĢM) 

Reģ.Nr 40003407396
Komercsabiedrība internetā: www.gintermuiza.lv
Valsts līdzdalība 100%
ĢM nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

 
ĢM pamatdarbība ir augsti kvalificētu, profesionālu 

psihiatrisko un narkoloģisko pakalpojumu sniegšana akūtu un 
hronisku slimību un traucējumu diagnostikā, ārstēšanā, profilaksē 
un pacientu rehabilitācijā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām 
atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstīt sabiedrībā balstītu 
psihiskās veselības aprūpi.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• ĢM turpina īstenot sociālās rehabilitācijas un ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmas - “No psihoaktīvām 
vielām atkarīgu pilngadīgu personu sociālā rehabilitācija”, kā 
arī “Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pieaugušām 
personām ( I un II invaliditātes grupa) ar smagiem garīga rakstura 
traucējumiem.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• ĢM turpinās sniegt stacionāro un ambulatoro psihiatrisko 
un narkoloģisko palīdzību, kā arī turpinās realizēt jau iepriekšējā 
pārskata periodā īstenotās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas programmas.

Galvenie finanšu mērķi

• Bezdeficīta budžets, neto peļņa 25 767 EUR.
• Pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma, pamatdarbības naudas 
plūsma > 0.
• Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs 0,4%.
• Kopējās likviditātes koeficients 1,57.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Uzlabot un pilnveidot sniegto psihiatrisko un narkoloģisko 
veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa mazāka par 82% nekā plānota. 
• ĢM izpildījusi visu nefinanšu mērķos plānoto, tikai ar nebūtiskām 
novirzēm.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Veselības  ministrija
Valdes loceklis – Uldis Čāčus

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 5 220,3 5 920,7

Peļņa/Zaudējumi 162,2 4,5

EBITDA 513,1 253,0

Aktīvi 14 183,7 13 782,8

Pamatkapitāls 2 099,2 2 099,2

Pašu kapitāls 1 991,8 2 224,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 26,3 30,9

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 669,0 1 799,3

Saņemtie ziedojumi 13,9 7,8

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

4 819,2 5 132,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 3,11 0,08

ROA (peļņa/aktīvi) 1,14 0,03

ROE (peļņa/pašu kapitāls) 8,15 0,20

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,90 0,68

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

5,96 5,20

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 489 494

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

6,9 7,3

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.gintermuiza.lv
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VSIA Straupes narkoloģiskā slimnīca 
(SNS)

Reģ.Nr. 40003342456
Komercsabiedrība internetā: www.straupesslimnica.lv
Valsts līdzdalība 100%
SNS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

SNS sniedz medicīnisko palīdzību alkohola atkarības 
slimniekiem, pārtraucot pacienta sistemātisko un regulāro alkohola 
lietošanu, atjaunojot viņa darba spējas. SNS pamatdarbības veids 
ir stacionārās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem un 
no psihoaktīvām vielām atkarīgu pusaudžu rehabilitācija. Straupes 
slimnīcā ārsti pacientam nosaka arī terapiju atturības turpināšanai 
turpmākajā dzīvē.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Būt augsta līmeņa profesionāļiem narkoloģijā, palīdzēt no 
alkohola atkarīgajiem cīnīties ar viņu atkarību un atgriezties darba 
tirgū un sabiedriskajā dzīvē.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Slimnīcā neveidojās rindas un ārstniecības pakalpojumi 
sniegti visiem pacientiem, kas meklējuši palīdzību, neatkarīgi no 
dzīvesvietas.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Lielstraupes pils ierakstīšana zemesgrāmatā uz Veselības 
ministrijas vārda.
• Renovācijas pasākumi Lielstraupes pilī-slimnīcā – kosmētiskie 
remonti slimnīcas palātās un higiēnas telpās.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt bezdeficīta budžetu.
• Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu.
• Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju.
• Likviditātes koeficients ne mazāk kā 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus 
un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot 
veselību.
• Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām 
atbilstošu narkoloģiskās veselības aprūpi.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes locekle – Maija Ancveriņa

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 639,3 620,9

Peļņa/Zaudējumi 3,7 -7,0

EBITDA 9,0 5,7

Aktīvi 158,9 129,4

Pamatkapitāls 90,5 90,5

Pašu kapitāls 72,9 60,9

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 2,3 8,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

185,0 185,3

Saņemtie ziedojumi 3,0 6,3

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

428,4 428,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,58 -1,12

ROA (peļņa/aktīvi), % 2,33 -5,39

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 5,08 -11,46

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,05 0,99

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

1,18 1,13

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 60 60

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

4,7 6,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

Ir samazinājies apgrozījums un 2016. gads noslēgts ar 
zaudējumiem, kas saistīts ar mazāku nekā plānots uz rehabilitāciju 
nosūtīto pusaudžu skaitu. Slimnīca pati nevar ietekmēt šā 
pakalpojuma saņēmēju skaitu, jo pusaudži uz rehabilitāciju tiek 
nosūtīti ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu un 
rīkojumu. 

http://www.straupesslimnica.lv


68

VSIA Strenču psihoneiroloģiskā 
slimnīca (SPNS) 

Reģ.Nr. 50003408181
Komercsabiedrība internetā: www.strencupns.lv
Valsts līdzdalība 100%
SPNS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

 
SPNS pamatdarbība ir veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu psihiatrijā un narkoloģijā. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām 
atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstīt sabiedrībā balstītu 
psihiskās veselības aprūpi.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Ieguldījumi infrastruktūrā (liftu būvniecība (3  gab.),. 
diagnostiskās radioloģijas kabinetā uzstādītas analogās 
rentgeniekārtas digitalizācijas sistēmas.
• SPNS notika Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības 
konference. Sadarbībā ar ASV īstenots VSIA Strenču 
psihoneiroloģiskās slimnīcas projekts “Atvērta dialoga pieeja 
psihiatrijas pakalpojumos”. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Plānota slimnīcas 3.nodaļas rekonstrukcija
• SPNS aprit 110 gadi

Galvenie finanšu mērķi

• Bezdeficīta budžets, neto peļņa 8 546 EUR.
• Pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma,  >0.
• Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs 0,2.
• Kopējās likviditātes koeficients 2.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Uzlabot un pilnveidot sniegto psihiatrisko un narkoloģisko 
veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kvalitāti un pieejamību.
• SPNS muzeja darbība.

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa būtiski lielāka kā plānots.
• SPNS daļēji izpildījusi nefinanšu mērķus, bet atsevišķos 
gadījumos pat pārsniedzot plānotos rādītājus.
• Ilgtspējas indeksā iegūta Sudraba kategorija (2017). Veiksmīga 
dalība personālvadības projektu konkursā “Izcila Darba Devēja 
DNS 2016”. 

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Veselības  ministrija
Valdes locekle – Maija Ancveriņa

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 4 549,5 4 656,7

Peļņa/Zaudējumi 47,4 18,9

EBITDA 309,2 305,3

Aktīvi 7 217,7 7 174,1

Pamatkapitāls 295,6 295,6

Pašu kapitāls 1 647,1 1 661,1

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 671,1 639,1

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 275,7 1 479,5

Saņemtie ziedojumi 7,1 4,2

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

4 588,3 4 824,5

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 1,04 0,41

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,66 0,26

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 2,88 1,14

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

4,51 0,34

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

3,34 3,32

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 347 342

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,1 9,6 

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.strencupns.lv 
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VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca (TOS) 

Reģ.Nr. 40003410729
Komercsabiedrība internetā: www.tos.lv
Valsts līdzdalība 100%
TOS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

TOS ir vienīgā Latvijā specializētā slimnīca, kas sniedz 
augsti kvalificētu medicīnisko palīdzību smagu skeleta traumu 
gadījumos, sekundāru medicīnisko palīdzību smagu, sarežģītu 
traumu seku likvidēšanā, veic ortopēdiskas operācijas dažādu 
skeleta un locītavu slimību gadījumos.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Saglabāt un pilnveidot esošās līdera pozīcijas kā vienīgā Latvijā 
specializētā slimnīca, kas sniedz augsti kvalificētu medicīnisko 
palīdzību smagu skeleta traumu gadījumos, sekundāru 
medicīnisko palīdzību smagu, sarežģītu traumu seku likvidēšanā, 
veic ortopēdiskas operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību 
gadījumos, tādejādi ieņemot neaizstājamu vietu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes ķēdē.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Veiktas investīcijas kopumā par 655,3 tūkst. EUR, t.sk. dažādu 
iekārtu un sistēmu iegāde, piemēram, artroskopisko instrumentu 
iegāde, kā arī veikti uzlabojumi vairākos slimnīcas korpusos.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Plānots veikt 3.  korpusa telpu pārbūvi, Locītavu ķirurģijas 
nodaļas (3. nodaļas) atjaunošanu, kā arī datortomogrāfijas kabineta 
telpu vienkāršoto atjaunošanu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi 
(kopējais finansējums 1,8 milj. EUR).

Galvenie finanšu mērķi

• Bezdeficīta budžets, neto peļņa 92,9 tūkst. EUR.
• Pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma.
• Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs.
• Kopējās likviditātes koeficients ≥ 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Kopējais stacionāro gultu skaits – 220, stacionāro akūtās 
palīdzības gultu skaits – 106.
• Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 
gadiem īpatsvars % no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības 
personu skaita 32,45 %.
• Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā speciālista konsultāciju 
11 dienas.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Anita Vaivode
Valdes locekļi – Inese Rantiņa, Modris Ciems

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 11 640,3 12 424,6

Peļņa/Zaudējumi -82,0 0,5

EBITDA 610,0 746,9

Aktīvi 11 089,1 10 826,6

Pamatkapitāls 3 947,0 3 947,0

Pašu kapitāls 4 882,1 4 882,6

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 655,3 431,6

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

2 548,7 2 796,5

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

8 577,8 9 324,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -0,70 0,004

ROA (peļņa/aktīvi), % -0,74 0,004

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -1,68 0,01

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,60 0,54

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

1,22 1,21

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 466 461

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,0 11,0

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 2/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

• Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā 7,19 dienas.
• Gultu noslodze - 64%.

Sasniegtie rezultāti

• TOS daļēji izpildījusi noteiktos finanšu mērķus, savukārt 
nefinanšu mērķus TOS ir izpildījusi, bet ar novirzēm, kas nav 
būtiskas un ir saistītas ar pacienu plūsmas izmaiņām.

http://www.tos.lv
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VSIA Dailes teātris (DailesT) 

Reģ.Nr. 4000378318
Komercsabiedrība internetā: www.dailesteatris.lv
Valsts līdzdalība 100%
DailesT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

 
DailesT ir lielākais profesionālais repertuārteātris Latvijā ar 

trim skatuvēm. Kamerzāle un Mazā zāle tiek atvēlēta tuvplānu 
pieprasošiem psiholoģiskas ievirzes darbiem, eksperimentāla rakstura 
iestudējumiem un meklējumiem teātra estētikā, bet 1000-vietīgā 
Lielā zāle - visplašākā diapazona izrādēm visdažādākajām gaumēm, 
piesaistot plašu skatītāju auditoriju: drāmām, komēdijām, traģēdijām, 
muzikāliem uzvedumiem, bērnu izrādēm un koncertiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa un 
pašapziņas celšana, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un 
pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem, kā arī 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Lai veicinātu bērnu interesi par teātri, DailesT sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku organizēja bērnu radošās darbnīcas “Nosvini 
pirmo skolas dienu kopā ar teātri”.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• 2017.gadā DailesT plāno iestudēt 14 jaunuzvedumus (4 
oriģināldramaturģijas). Tiks piesaistīti 12 režisori no dažādam 
paaudzēm un stiliem.  

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
1,890 tūkst. EUR apmērā.
• Palielināt pārējos ieņēmumus, pašu ieņēmumi 363 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Plānotais kopējais izrāžu skaits gadā.
• Jauniestudējumu skaits gadā.
• Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %).

Sasniegtie rezultāti

• Ieņēmumi no biļešu realizācijas lielāki nekā plānots par 20%, taču 
kopējā peļņa par 79% mazāka kā plānots. 
• Pārsniegti visi nefinanšu mērķi. Plānotais apmeklējumu skaits 
pārsniegts vairāk nekā par 24 tūkst.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Andris Vītols

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 4 026,9 2 549,6

Peļņa/Zaudējumi 0,3 2,0

EBITDA 117,6 113,2

Aktīvi 782,5 867,8

Pamatkapitāls 14,2 54,2

Pašu kapitāls 9,3 72,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 99,7 172,4

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,3

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 281,5 1 223,7

Saņemtie ziedojumi 3,0 3,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1647,4 1662,2

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,01 0,08

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,04 0,23

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 3,34 2,73

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,68 0,61

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

75,34 10,98

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 229 233

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,2 8,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.dailesteatris.lv
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VSIA Daugavpils teātris (DT)

Reģ.Nr. 41503037608
Komercsabiedrība internetā: www.daugavpilsteatris.lv
Valsts līdzdalība 100%
DT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

DT ir vienīgais profesionālais teātris Latgales reģionā, kurš 
nodrošina dažādu žanru profesionālās teātra mākslas pieejamību 
latviešu, krievu un latgaliešu valodā, veicinot sabiedrības 
integrāciju reģionā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Kultūras vērtību radīšana, izplatīšana, saglabāšana un 
popularizēšana teātra mākslas jomā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• DT papildinājis savu repertuāru ar 11 augstvērtīgām dažādu 
žanru izrādēm.
• Sadarbībā ar Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules 
skola” tika pabeigta aktieru kursa mācības. Augustā DT trupai 
pievienojās divi šīs programmas absolventi.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Teātris iestudēs vismaz 9 jaunas izrādes. Viens no nozīmīgākajiem 
notikumiem DT būs Latgales kongresa simtgadei veltītas izrādes 
“Nūgrymušō pile” iestudēšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Biļešu realizācija 115 tūkst. EUR.
• Pārējie pašu ieņēmumi 127 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā 21 tūkst. 
• Kopējais izrāžu skaits gadā 110.
• Jauniestudējumu skaits gadā 8.
• Koncertu skaits gadā ārvalstīs 15.
• Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 

skaitu %) 75%.

Sasniegtie rezultāti

• DT ir nodrošinājis daudzveidīgu māksliniecisko darbu, – 
repertuārs papildināts ar 12 dažādu žanru izrādēm, kā arī iegūtas 
nominācijas Latvijas gada balvai teātrī “Spēlmaņu nakts”.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Oļegs Šapošņikovs
Valdes locekle – Rita Strode

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 159,0 169,3

Peļņa/Zaudējumi 0,6 0,1

EBITDA 1,9 0,1

Aktīvi 146,0 236,9

Pamatkapitāls 2,8 32,8

Pašu kapitāls 35,1 64,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 52,9 41,6

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,5

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

260,2 304,3

Saņemtie ziedojumi 15,1 19,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

805,1 907,3

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,36 0,07

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,39 0,05

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,64 0,19

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,06 0,92

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

2,62 2,66

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 71 74

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

7,8 8,0

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/1

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.daugavpilsteatris.lv
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VSIA Jaunais Rīgas teātris (JRT)

Reģ.Nr. 40003094953
Komercsabiedrība internetā: www.jrt.lv
Valsts līdzdalība 100%
JRT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

JRT ir profesionāls repertuārteātris, kas saviem 
skatītājiem piedāvā mūsdienīgu skatījumu uz klasiku, latviešu 
oriģināldramaturģiju un ārzemju autoru darbiem. Teātra 
profesionālie panākumi izcelti dramatisko teātru skatēs, kur 
saņemtas galvenās balvas. JRT izrāžu kvalitāte atzinīgi novērtēta 
arī starptautiskā mērogā. JRT kļuvis par nopietnu spēlētāju uz 
starptautiskās teātra skatuves, regulāri pārstāvot valsti dažādos 
nozīmīgos teātra festivālos.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa un 
pašapziņas celšana, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un 
pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem, kā arī 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Iestudējuma “Brodskis/Barišņikovs” viesizrāžu turnejas 
uzsākšana (Amerikas Savienotajās Valstīs un Izraēlā).
• Dalība starptautiskos teātru festivālos un viesizrādēs Izraēlā, 
ASV, Itālijā un Igaunijā, kopumā sniedzot 21 izbraukuma izrādi.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Teātra darbības pārcelšana uz pagaidu telpām Tabakas fabrikā 
Miera ielā 58A, Rīgā, un Lāčplēša ielas teātra ēkas rekonstrukcijas 
uzsākšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
1,1 milj. EUR apmērā.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus 100 tūkst EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Kopējais izrāžu skaits gadā.
• Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā.
• Izrāžu skaits gadā ārpus teātra pastāvīgās atrašanās vietas 
Latvijā.
• Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %)

 

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Gundega Palma

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 2 870,2 2 856,8

Peļņa/Zaudējumi 3,0 7,0

EBITDA 57,8 59,2

Aktīvi 1 097,8 1 372,9

Pamatkapitāls 42,1 42,1

Pašu kapitāls 516,0 520,2

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 93,3 25,4

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 2,7

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

939,7 1 013,6

Saņemtie ziedojumi 40,1 10,1

Veiktie ziedojumi 1,4 1,5

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 059,5 1 213,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,11 0,24

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,28 0,51

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,59 1,34

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

3,07 2,26

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,61 1,08

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 103 100

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

18,7 19,2

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• Ieņēmumi no biļešu realizācijas par 44,6% lielāki kā plānots, 
kopējā peļņa par 132% lielāka kā plānota, pateicoties lielākam 
jauniestudējumu un izrāžu skaitam, kā arī vērienīgā projekta 
“Brodskis/Barišņikovs” izrādēm ārvalstīs.

http://www.jrt.lv
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VSIA Kremerata Baltica (KB)

Reģ.Nr. 40003487546
Komercsabiedrība internetā: www.kremeratabaltica.com 
Valsts līdzdalība 100%
KB nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

KB ir 1997.gadā izcilā vijolnieka Gidona Krēmera dibināts 
kamerorķestris, kura sastāvā ietilpst mūziķi no daudzām valstīm 
un kas šo 20 gadu laikā ir attīstījies par vienu no labākajiem 
starptautiskajiem kamerorķestriem pasaulē, nodrošinot sev izcilu 
reputāciju uzstājoties pasaules nozīmīgākajās koncertzālēs.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa un 
pašapziņas celšana, profesionālā mūzikas mākslas daudzveidības 
un pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem, kā arī 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• KB ir sniegusi 61 koncertus, no kuriem 11 koncerti tika sniegti 
Baltijā un 50 ārzemēs – AAE, Austrijā, Argentīnā, Beļģijā, Brazīlijā, 
Čehijā, Čīlē, Ēģiptē, Igaunijā, Itālijā, Krievijā, Lietuvā, Šveicē, Turcijā, 
Ungārijā, Urugvajā un Vācijā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Aktīva KB 20 gadu jubilejas sezonai veltīta koncertu sērija ASV, 
Kanādā, Eiropā un Āzijā.
• Gidona Krēmera un KB jubilejas koncerti Rīgā, Tallinā un Viļņā.
• Gatavošanās Latvijas simtgadei.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
13 tūkst. EUR apmērā.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus līdz 272 tūkst. EUR apmēram.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Kopējais koncertu skaits gadā.
• Koncertu skaits gadā ārvalstīs.
• Apmeklētība koncertzāles telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo 
vietu skaitu %).

Sasniegtie rezultāti

• Apmeklējumu skaits gadā bija par 39,6% lielāks nekā plānots, 
pateicoties tam, ka ārvalstīs tika sniegts par 12 koncertiem vairāk 
un Latvijā par 4 koncertiem vairāk nekā ieplānots.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Ingrīda Zemzare

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 259,5 150,0

Peļņa/Zaudējumi 0,3 0,7

EBITDA 2,6 3,8

Aktīvi 35,4 26,9

Pamatkapitāls 2,8 2,8

Pašu kapitāls 0,6 1,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 4,9 0,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,7 0,3

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

133,5 139,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

370,4 363,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,12 0,47

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,88 2,63

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 51,15 68,21

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,97 0,96

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

51,18 24,97

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 25 25

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

12,7 13,5

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.kremeratabaltica.com
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VSIA Latvijas koncerti (LK) 

Reģ.Nr. 40003374610
Komercsabiedrība internetā: www.latvijaskoncerti.lv
Valsts līdzdalība 100%
LK nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

LK pamatdarbība ir koncertu organizēšanu visā valsts teritorijā, 
kā arī ārvalstu mākslinieku un kolektīvu koncertu rīkošanu Latvijā. 
Organizē un nodrošina arī Lielās mūzikas balvas ceremonijas un 
žūrijas darba norisi.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Daudzveidīga nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana 
mūzikas jomā, latviešu profesionālās mūzikas kultūras 
nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana 
Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules mūzikas kultūras sasniegumu 
pieejamības nodrošināšana Latvijā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Festivālu “Vīnes klasika”, “Senās mūzikas festivāls”, “Rīgas festivāls”, 
“Rudens kamermūzikas festivāls” un “Eiropas Ziemassvētki .

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• LV 100 pasākumi (Latvijas Gredzens, “Dzimuši Latvijā”, “Gaismas 
pils”, koncerti āravlstīs), Lielā mūzikas balva, Ministru kabineta 
balva, Valsts svētku koncerti (18. novembrī).

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
300 tūkst. EUR apmērā.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus līdz 450 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Kopējais koncertu skaits gadā.
• Bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto 
koncertu skaits.
• Apmeklētība koncertzālēs (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %).

Sasniegtie rezultāti

• Ieņēmumi no biļešu realizācijas lielāki par  100% nekā plānots, 
kopējā peļņa par 40% lielāka nekā plānots.
• Pārsniegti visi nefinanšu mērķi. Bērnu un jauniešu auditorijai 
vecumā līdz 17 gadiem domāto koncertu skaits par 73 vairāk 
plānots, kopējais apmeklētāju skaits aptuveni par 77 tūkst. lielāks.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Guntars Ķirsis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 1 130,5 1 230,6

Peļņa/Zaudējumi 11,1 14,1

EBITDA 75,4 85,9

Aktīvi 917,7 993,1

Pamatkapitāls 2,8 42,8

Pašu kapitāls 117,4 171,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 103,7 96,9

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 10,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

889,9 931,9

Saņemtie ziedojumi 4,9 2,6

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

2 223,1 2 701,3

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,99 1,15

ROA (peļņa/aktīvi), % 1,21 1,42

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 9,49 8,25

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,19 1,14

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

6,31 4,73

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 110 114

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

11,0 11,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.latvijaskoncerti.lv 
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VSIA Latvijas Leļļu teātris (LLT)

Reģ.Nr. 40003782984
Komercsabiedrība internetā: www.lelluteatris.lv
Valsts līdzdalība 100%
LLT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LLT ir profesionāls leļļu teātris, kas iestudē izrādes bērniem, 
pusaudžiem un pieaugušajiem latviešu un krievu valodā. Teātris 
sadarbojas ar skolām, kultūras namiem un bērnu namiem, kā 
arī Latvijas reģioniem, organizējot kolektīvos apmeklējumus 
un ekskursijas pa teātri. LLT aktīvi iesaistās teātra pakalpojuma 
pieejamības nodrošināšanā Latvijas reģionos, organizējot 
izbraukuma izrādes.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa un 
pašapziņas celšana, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un 
pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem, kā arī 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Iestudētas 11 izrādes, no tām 6 latviešu un 5 krievu trupā, 
mērķtiecīgi veidojot sabalansētu repertuāru visām vecuma 
grupām.
• Lielās zāles krēslu nomaiņa (valsts finansējums, pašu ieņēmumu 
budžets un ziedojums – 85 726 EUR).

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Latvijas valsts simtgades pasākums-iestudējums “Zelta zirgs”.
• Garderobes un tualešu rekonstrukcija.
• Iekšējā ūdensvada un ugunsdzēsības sūkņu stacijas 
rekonstrukcija.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
500 tūkst. EUR.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus līdz 6 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Kopējais izrāžu skaits gadā.
• Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā.
• Izrāžu skaits gadā ārpus teātra pastāvīgās atrašanās vietas 
Latvijā.
• Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %)

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Vilnis Beķeris

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 542,7 575,7

Peļņa/Zaudējumi 1,3 2,1

EBITDA 70,8 132,8

Aktīvi 340,2 477,1

Pamatkapitāls 2,8 32,8

Pašu kapitāls 162,2 193,2

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 140,7 29,2

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

396,7 285,5

Saņemtie ziedojumi 1,8 1,2

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

989,1 608,8

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,23 0,37

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,37 0,44

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,78 1,09

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,86 0,65

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,58 1,47

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 81 81

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,7 11,4

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• LLT ir strādājis ar peļņu, pie tam ieņēmumi no biļešu realizācijas 
ir par 13,7% lielāki nekā plānots, bet plānotie pašu ieņēmumi 314% 
lielāki nekā plānots.
• Iestudētas 11 izrādes, kas ir 22,2% vairāk par ieplānoto.

http://www.lelluteatris.lv
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VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris (LNSO)

Reģ.Nr. 40003373615 
Komercsabiedrība internetā: www.lnso.lv
Valsts līdzdalība 100%
LNSO nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LNSO ir viena no valsts klasiskās mūzikas aprites 
pamatvērtībām. Orķestra uzmanības lokā ir galvenokārt 19. un 
20. gadsimta pasaules simfoniskie šedevri, Latvijas komponistu 
radītās klasiskās vērtības un mūsdienās sacerēti jaundarbi, kā arī 
palaikam kādas operas vai mūzikla koncertatskaņojums. LNSO 
lielu uzmanību pievērš bērnu un jauniešu izglītības programmām, 
vairākus gadus veiksmīgi īsteno kamermūzikas programmu sēriju 
un kopš 2015. gada svin vasaras izskaņu jauntapušā festivālā 
“LNSO vasarnīca”.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa un 
pašapziņas celšana, profesionālās mūzikas mākslas daudzveidības 
un pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem, kā arī 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• LNSO darbība tika novērtēta ar Latvijas augstāko apbalvojumu 
klasiskās mūzikas jomā – Lielo mūzikas balvu 2016.
• Apgaismojuma sistēmas piegāde un montāža.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Gatavošanās Latvijas valsts simtgadei.
• Mūzikas instrumentu iegāde, telpu tehniskie uzlabojumi

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
180 tūkst. EUR apmērā.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus līdz 230 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Plānotais koncertu skaits gadā (tai skaitā sadarbības projekti ar 
citām Latvijas koncertorganizācijām).
• Jauno programmu skaits gadā.
• Koncertu skaits.
• Apmeklētība (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu skaitu %)

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Indra Lūkina

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 557,5 626,0

Peļņa/Zaudējumi -65,9 29,1

EBITDA -28,3 -74,4

Aktīvi 618,1 728,0

Pamatkapitāls 2,8 52,8

Pašu kapitāls -12,0 67,2

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 77,1 80,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

789,4 780,2

Saņemtie ziedojumi 0,0 9,9

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 993,8 1 846,3

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -11,82 4,66

ROA (peļņa/aktīvi), % -10,66 4,00

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % n/a 43,40

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,47 0,65

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

n/a 9,84

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 143 141

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

12,6 12,0

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Kaut arī finanšu mērķi tika sasniegti, izpilde kopējos pašu 
ieņēmumos bija par 19,1% zemāka nekā 2015.gadā un, salīdzinot 
ar 2015.gadu, ir kritusies arī apmeklētība no 83% uz 78%.
• Tai pašā laikā ir pieaudzis kopējais koncertu skaits un 2016.gadu 
ir izdevies noslēgt ar peļņu.

http://www.lnso.lv
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VSIA Latvijas Nacionālais teātris (LNT)

Reģ.Nr. 40003786149
Komercsabiedrība internetā: www.teatris.lv
Valsts līdzdalība 100%
LNT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LNT ir viens no vadošajiem profesionālajiem repertuāra 
teātriem Latvijā, kas lepojas ar savām tradīcijām un gandrīz 100 
gadu ilgo vēsturi. Par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem 
teātris uzskata latviešu dramaturģijas popularizēšanu, tādēļ katru 
sezonu uzsāk ar kāda latviešu autora darba jauniestudējumu. 
Teātris rīko arī Nacionālo lugu konkursus.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa un 
pašapziņas celšana, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un 
pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem, kā arī 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Radio mikrofonu ierīču iegāde.
• Lielās zāles skaņas apstrādes modernizēšanas un miksēšanas 
iekārtu daļēja nomaiņa un digitālās komutācijas izveide.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Lielās zāles akustiskās sistēmas maiņas un digitālās komutācijas 
izveides turpināšana.
• Skatuves digitālās vadības pults un gaismu sofītu rāmju 
kontroles sistēmas maiņa.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
1,6 milj. EUR apmērā.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus līdz 230 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Kopējais izrāžu skaits gadā.
• Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā.
• Izrāžu skaits gadā ārpus teātra pastāvīgās atrašanās vietas 
Latvijā.
• Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %)

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Ojārs Rubenis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 4 162,8 4 229,8

Peļņa/Zaudējumi 6,1 6,6

EBITDA 205,8 126,5

Aktīvi 1 474,0 1 478,1

Pamatkapitāls 2,8 52,8

Pašu kapitāls 451,6 502,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 247,6 87,5

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

1,8 5,6

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 193,4 1 235,9

Saņemtie ziedojumi 165,0 198,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

2 002,3 1 841,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,15 0,16

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,41 0,45

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,34 1,32

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

n/a 1,30

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

2,13 1,79

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 349 340

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

5,8 6,2

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

Ir pieaudzis nospēlēto izrāžu skaits (par 33 vairāk kā 2015.
gadā). Teātra pašu ieņēmumi veidoja 59,7% no kopējiem teātra 
ieņēmumiem (52,7% pieaugums pret 2015.gadu).

http://www.teatris.lv
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VSIA Latvijas Nacionālā opera un 
balets (LNOB)

Reģ.Nr. 40103208907
Komercsabiedrība internetā: www.opera.lv
Valsts līdzdalība 100%
LNOB nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LNOB ir repertuāra operteātris. Repertuārā ir operas un baleta 
izrādes, kuras tiek rādītas sezonā no septembra vidus līdz maija 
beigām. LNOB piedāvā skatītājiem gan klasiku, gan inovatīvus un 
modernus iestudējumus visām paaudzēm. Vidēji sezonas laikā 
teātrī tiek parādīts aptuveni 200 izrāžu, kā arī notiek simfoniskās 
un kamermūzikas koncerti.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa 
un pašapziņas celšana, profesionālās operas un baleta mākslas 
daudzveidības un pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības 
locekļiem, kā arī deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Īstenoti 7 jauniestudējumi - Dž.Verdi opera „Makbets”, Š.Guno 
opera “Fausts”, P.Čaikovska opera “Jevgeņijs Oņegins”, bērnu un 
jauniešu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāts iestudējums 
V.A. Mocarta opera “Mazā burvju flauta”, latviešu opermūzikas 
jaundarbs Ē.Ešenvalda opera “Iemūretie”, N.Rimska-Korsakova un 
Z.Kodāja balets “Šeherezāde”, E.Grīga balets “Pērs Gints”.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Gatavošanās Latvijas valsts un LNOB simtgadei, strādājot pie 
vairākiem jauniestudējumiem.
• Vēsturiskās ēkas iekšpagalma rekonstrukcijas pabeigšanas darbi.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
2,4 milj. EUR apmērā.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus līdz 1,1 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Kopējais izrāžu skaits gadā.
• Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā.
• Izrāžu skaits gadā ārpus operas pastāvīgās atrašanās vietas 
Latvijā.
• Apmeklētība operas telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %)

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Zigmars Liepiņš
Valdes locekles – Inese Eglīte, Daina Markova

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 11 271,0 3 825,6

Peļņa/Zaudējumi 12,6 92,5

EBITDA -6 866,6 -6 563,1

Aktīvi 7 007,5 7 007,7

Pamatkapitāls 96,8 146,8

Pašu kapitāls 1 067,7 1 170,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 1 386,3 1 408,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

3 308,9 3 772,7

Saņemtie ziedojumi 203,4 278,4

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

7 620,2 7 381,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,11 2,42

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,18 1,32

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,18 7,91

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,85 0,72

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

5,09 4,98

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 619 615

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,6 9,7

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 2/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

 Sasniegtie rezultāti

• LNOB ir strādājusi ar peļņu, pie tam apmeklējumu skaits ir 
pieaudzis par 5,8%, salīdzinot ar 2015.gadu un apmeklētība 
sasniegusi 96%.

http://www.opera.lv
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VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 
(LSO)

Reģ.Nr. 42103049403
Komercsabiedrība internetā: www.lso.lv
Valsts līdzdalība 100%
LSO nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LSO ir vecākais orķestris Baltijas valstīs. Latvijā tas aizvien ir 
vienīgais profesionālais orķestris ārpus galvaspilsētas. Ar 2010. gadu 
LSO ieguvis valsts orķestra statusu. No 2010. līdz 2017.  gadam tā 
galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs ir Atvars Lakstīgala.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Radīt un darīt pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus profesionālās 
simfoniskās mūzikas koncertus, iestudēt latviešu komponistu darbus, 
veicināt jaunradi latviešu simfoniskās mūzikas jomā, kā arī popularizēt 
simfonisko mūziku Kurzemes reģionā, Latvijā un arī ārvalstīs.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls un  festivāls Liepājas 
vasara.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Līdzīgi kā iepriekšējā gadā plānots Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls un festivāls Liepājas vasara.
• Plānota pieaugošas intensitātes darbība Latvijas Simtgadei 
veltītajos kultūras projektos.

Galvenie finanšu mērķi

• Biļešu realizācija 100 tūkst. EUR. 
• Pārējie pašu ieņēmumi 45 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā 32 tūkst.
• Kopējais koncertu skaits gadā 58.
• Koncertu, kuros iekļauta latviešu mūzika, skaits gadā 15.
• Koncertu skaits gadā ārpus pastāvīgās atrašanās vietas Latvijā 15.
• Apmeklētība koncertzālēs (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %) 70%.

Sasniegtie rezultāti

• 24.Liepājas starptautiskais zvaigžņu festivāls ar 7 koncertiem 
un starptautiskais festivāls “Liepājas vasara” ar 9 koncertiem, un, 
neskatoties uz atsevišķām iepriekš grūti paredzamām izmaiņām 
sakarā ar darbības uzsākšanu jaunās telpās – Liepājas koncertzālē 
„Lielais Dzintars”, ir pārsniegusi noteiktos rezultatīvos rādītājus, kā arī 
2016.gada budžeta plānā noteiktos finanšu mērķus.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Uldis Lipskis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 239,7 308,1

Peļņa/Zaudējumi 0,2 -7,0

EBITDA 18,8 18,5

Aktīvi 293,9 334,1

Pamatkapitāls 58,1 58,1

Pašu kapitāls 61,7 54,6

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 91,8 53,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,2

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

508,2 486,7

Saņemtie ziedojumi 1,5 5,1

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 469,9 1 454,5

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,07 -2,26

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,06 -2,08

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,29 -12,74

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,69 0,86

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

3,49 5,12

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 99 99

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,5 11,3

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.lso.lv
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VSIA Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris (RKT)

Reģ.Nr. 40003793653
Komercsabiedrība internetā: www.trd.lv/lv
Valsts līdzdalība 100%
RKT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

RKT ir vecākais krievu dramatiskais teātris aiz Krievijas robežām. 
Šobrīd RKT repertuārā ir krievu, latviešu un pasaules klasika, kā arī 
jauno dramaturgu darbi. Lielajā un mazajā zālē tiek spēlētas visu 
žanru izrādes, ieskaitot bērnu un muzikālos uzvedumus. Teātris 
bieži dodas viesizrādēs un piedalās festivālos.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā līmeņa un 
pašapziņas celšana, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un 
pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem, kā arī 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Skatuves tehnikas iegāde (projektors, gaismu vadības pults, LED 
gaismas prožektors).
• Repertuārā tika uzturēti 28 dažādi iestudējumi, tai skaitā 6 
jauniestudējumi.
• Nospēlētas 9 viesizrādes ārzemēs.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Izrāde bērniem 2017.gada decembrī.
• Uzturēt repertuārā ne mazāk kā 28 dažādus iestudējumus, tai 
skaitā 7 jauniestudējumus.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 
925,7 tūkst. EUR apmērā.
• Palielināt citus pašu ieņēmumus līdz 41 840 EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Kopējais izrāžu skaits gadā.
• Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā.
• Izrāžu skaits gadā ārpus teātra pastāvīgās atrašanās vietas 
Latvijā.
• Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %)

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Eduards Cehovals

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 1 411,8 1 401,5

Peļņa/Zaudējumi -35,5 -98,5

EBITDA -26,1 -110,8

Aktīvi 1 053,2 945,1

Pamatkapitāls 2,8 32,8

Pašu kapitāls 309,0 191,5

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 3,5 3,4

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

683,5 764,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 8,1

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 010,6 1 138,3

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 2,52 -7,03

ROA (peļņa/aktīvi), % -3,37 -10,42

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -11,50 -51,41

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,58 0,38

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

2,29 3,93

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 136 156

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,6 10,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Kaut arī plānotie pašu ieņēmumu apjomi 2016.gadā tika 
sasniegti, teātris gadu noslēdza ar būtiski pieaugušiem 
zaudējumiem. Vienlaikus ir pasliktinājušies arī pārējie finanšu 
rādītāji. 

http://www.trd.lv/lv
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VSIA Rīgas Cirks (RC) 

Reģ.Nr. 40003027789
Komercsabiedrība internetā: www.cirks.lv
Valsts līdzdalība 100%
RC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

RC pamatdarbība ir daudzveidīgas un kvalitatīvu cirka mākslas 
izrāžu veidošana.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Profesionāla cirka mākslas attīstīšana, aktualizēšana un 
popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī tās pieejamības 
nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Rīgas cirka ēkas fasādes deformāciju monitorings un 
konservācijas projekta izstrāde. Rīgas cirka ēkas detalizēti tehniskā 
apsekošana. Uz laiku pārtraukta cirka ēkas ekspluatācija. Ņemot 
vērā šos apstākļus, RC veica būtiskas korekcijas 2016.gadam 
izvirzītajos finanšu un nefinanšu mērķos. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Rīgas cirka skolas uzsākšana.
• Projekts “Sarunas par cirku”. 

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilus ieņēmumus no biļešu realizācijas 133,6 
tūkst. EUR apmērā.
• Palielināt pārējos pašu ieņēmumus līdz 9,5 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā
• Kopējais izrāžu skaits gadā
• Izrāžu skaits gadā reģionos
• Apmeklētība cirka telpās (plānotais skatītāju kopskaits uz kopējo 
vietu skaitu %)

Sasniegtie rezultāti

• Ieņēmumi no biļešu realizācijas par 1% mazāki nekā plānots, 
citi pašu ieņēmumi par 111% lielāki nekā plānots, kopējā peļņa par 
109% lielāka nekā plānots.  
• Ņemot vērā cirka ēkas izmantošanas liegumu publiskiem 
pasākumiem, RC organizēja izrādes reģionos, tā nodrošinot 
cirka mākslas pieejamību sabiedrībai. Kopumā 2016.gadā RC 
pārsniedzis visus nefinanšu mērķus. 

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Ināra Kehre

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 642,1 131,7

Peļņa/Zaudējumi -44,7 26,4

EBITDA -35,1 34,0

Aktīvi 465,9 236,4

Pamatkapitāls 3,1 3,1

Pašu kapitāls 70,0 96,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 102,3 28,1

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

150,3 120,5

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

316,7 372,8

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -6,96 20,02

ROA (peļņa/aktīvi), % -9,59 11,15

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -63,84 27,34

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,96 1,96

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

5,40 1,43

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 52 30

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

4,8 6,1

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.cirks.lv
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VSIA Valmieras drāmas teātris (VDT)

Reģ.Nr. 44103038376
Komercsabiedrība internetā: www.vdt.lv
Valsts līdzdalība 100%
VDT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

VDT pamatdarbība ir daudzveidīgas un kvalitatīvas 
profesionālās teātra mākslas izrāžu veidošana Vidzemes reģionā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvāku sabiedrību, 
kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un 
Latvijas kultūras identitātes saglabāšanu.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Īstenoti divi jauni projekti. Valmieras vasaras teātra festivāls 
un Raiņa un Aspazijas gadam veltīts izrāžu un jauniestudējumus 
kopums ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar Raiņa un Aspazijas 
dzeju. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• VDT plāno iestudēt 11 jaunuzvedumus un piesaistīti jaunus 
režisorus. 

Galvenie finanšu mērķi

• Ieņēmumus no biļešu realizācijas 450 tūkst. EUR apmērā.
• Citi pašu ieņēmumi 100 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā.
• Plānotais kopējais izrāžu skaits gadā.
• Jauniestudējumu skaits gadā.
• Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %).

Sasniegtie rezultāti

• Ieņēmumi no biļešu realizācijas lielāki nekā plānots par 29%, 
kopējā peļņa par 71% mazāka nekā plānots. 
• Pārsniegti visi nefinanšu mērķi. Apmeklētāju skaits pārsniedz 
par 6 tūkst. nekā plānots. 

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Evita Ašeradena

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 678,7 655,5

Peļņa/Zaudējumi 1,0 0,2

EBITDA 71,6 91,0

Aktīvi 521,0 526,5

Pamatkapitāls 2,8 32,8

Pašu kapitāls 207,2 236,3

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 174,1 58,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,9

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

497,6 510,0

Saņemtie ziedojumi 24,5 45,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

1 000,7 1 007,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,14 0,03

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,19 0,04

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,47 0,09

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,33 0,58

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

1,51 1,23

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 126 119

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

6,9  7,8  

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.vdt.lv
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VSIA Valsts Akadēmiskais koris 
“Latvija” (VAKL)

Reģ.Nr. 40003373761 
Komercsabiedrība internetā: www.koris.lv
Valsts līdzdalība 100%
VAKL nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

VAKL – vienīgais profesionālais kora kolektīvs Latvijā 
ar specializāciju lielās formas vokāli instrumentālo darbu 
atskaņošanā, kurš nodrošina dažādu žanru kora mūzikas 
pieejamību un attīstību. Kopš 1997. gada VAKL mākslinieciskais 
vadītājs un galvenais diriģents ir Māris Sirmais. 2017. gadā VAKL 
svinēs savu 75. gadu jubileju.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana kora mūzikas 
žanrā, latviešu profesionālās kora mūzikas kultūras nostiprināšana, 
attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, 
kā arī pasaules kora mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības 
nodrošināšana Latvijā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Svarīgākais notikums bija 19.Starptautiskais Garīgās mūzikas 
festivāls.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Līdzīgi kā iepriekšējā gadā būtiskākais pasākums tiek plānots 
20.Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls, kā arī plānota 
koncertdarbība Latvijā un ārzemēs.

Galvenie finanšu mērķi

• Biļešu realizācija 20 tūkst. EUR.
• Pārējie pašu ieņēmumi 180 tūkst. 
• Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT) 7,4 
tūkst. EUR.
• Pašu kapitāla atdeve (ROE) 16,08%.
• Plānoto pašu ieņēmumu īpatsvars pret apgrozījumu 16,51%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Apmeklējumu skaits gadā 20 tūkst. 
• Kopējais koncertu skaits gadā 42.
• Koncertu, kuros iekļauta latviešu mūzika, skaits gadā 6.
• Koncertu skaits gadā ārvalstīs 10.
• Apmeklētība koncertzālēs (skatītāju kopskaits uz kopējo vietu 
skaitu %) 60%.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Māris Ošlejs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 1 455,3 1 100,1

Peļņa/Zaudējumi 1,0 5,4

EBITDA 1,0 5,4

Aktīvi 178,9 222,6

Pamatkapitāls 2,8 2,8

Pašu kapitāls 39,6 44,1

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 1,5 4,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

1,7 0,9

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

349,6 309,5

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

872,0 924,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,07 0,49

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,53 2,42

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 2,41 12,22

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,51 1,21

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

3,06 4,05

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 65 65

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,8 9,4

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Par koncertiem Latvijā VAKL ir saņēmis Latvijas Televīzijas un 
Radio kultūras gada balvu “1kg kultūras”.
• Augstu profesionālu novērtējumu VAKL guvis par dalību 
Igaunijas festivālos “Leigo” un “Birgitta”
• Raimonda Paula kora mūzikas jaunā kompaktdiska ieraksts 
“ROZES  GARS” (Zelta Mikrofona nominācija)

http://www.koris.lv
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VSIA Latvijas Nacionālais metroloģijas 
centrs (LNMC) 

Reģ.Nr. 40003435328  
Komercsabiedrība internetā: www.lnmc.lv
Valsts līdzdalība 100%
LNMC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

LNMC pamatdarbība mērīšanas līdzekļu verificēšanas un 
kalibrēšanas pakalpojumi. Papildus LNMC sniedz arī sertificēšanas 
un elektropreču testēšanas pakalpojumus. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt 
sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, 
galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepietiekama 
konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Ģeometrisko mērījumu laboratorijas un Testēšanas laboratorijas 
tehniskā nodrošinājuma modernizācija. 
• LNMC veic arī Nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas un 
uzdevumus.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Turpināt modernizēt un optimizēt laboratoriju tehnisko 
nodrošinājumu.  Ģeometrisko mērījumu iekārtu modernizācija 
un akustisko mērījumu jomas attīstīšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilu peļņu, neto peļņa 3 tūkst. EUR.
• Palielināt pašu kapitāla atdevi (ROE) līdz 0,3%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Sniegt metroloģiskos pakalpojumus jomās, kurās tie ir 
nepieciešami, taču privātais sektors tos nenodrošina – tirgus 
nepilnības novēršana. 
• Verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu piedāvājumu tirgū 
izpēte un analīze 

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa mazāka nekā plānots un par 17% mazāka nekā 2015.
gadā.
• LNMC ir paplašinājis kalibrēšanas sfēru un ar labiem rezultātiem 
veikusi starplaboratoriju salīdzināšanās kalibrēšanas ārvalstīs. 
LNMC ir izstrādājis jaunas metodes mērīšanas līdzekļu verificēšanas 
un kalibrēšanas jomā atbilstoši tautsaimniecības pieprasījumam 
un klientu izteiktajiem priekšlikumiem. 

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Ekonomikas  ministrija
Valdes locekle – Iveta Blaua

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 1 191,5 1 153,5

Peļņa/Zaudējumi 2,6 2,2

EBITDA 75,6 74,6

Aktīvi 1 160,3 1 156,5

Pamatkapitāls 633,5 633,5

Pašu kapitāls 984,6 983,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 24,6 38,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

8,3 2,4

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

675,6 709,7

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 149,8

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,22 0,19

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,23 0,19

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,27 0,22

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

3,89 4,06

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,18 0,18

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 78 82

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,8 10,4

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.lnmc.lv
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VSIA Sertifikācijas un testēšanas 
centrs (STC) 

Reģ.Nr. 40003025542 
Komercsabiedrība internetā: www.stc.lv
Valsts līdzdalība 100%

STC pamatdarbība vēsturiski un atbilstoši tās kompetencei 
ir dažādi atbilstības novērtēšanas pakalpojumi un pieaugušo 
profesionālās apmācības. STC veic sertifikāciju bioloģiskās 
lauksaimniecības uzņēmumiem, atbilstības novērtējumu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikai, kā arī piedāvā 
dažādas izglītības un pilnveides programmas pārsvarā 
lauksaimniecības un mežsaimniecības jomās strādājošajiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Profesionāli, atbilstoši normatīvajiem aktiem veikt atbilstības 
novērtēšanu (testēšana, sertifikācija, inspicēšana) reglamentētajās 
un nereglementētajās jomās, vienlaikus īstenojot valsts deleģēto 
uzdevumu tehnikas atbilstības novērtēšanā, sniegt kvalificētus 
pakalpojumus pieaugušo izglītības jomā.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• STC galvenā prioritāte bija 2015.gadā izveidotā mācību centra 
darbības attīstīšana un mācību pakalpojumu sniegšana.
• Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijā piesaistīti 236 jauni 
klienti.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Pārvaldības modeļa maiņas rezultātā plānota STC daļu 
atsavināšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt 8% pamatdarbības apgrozījuma pieaugumu.
• Nodrošināt STC mācību centra apgrozījumu vismaz 35 550 EUR 
apmērā.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Nodrošināt lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās 
traktortehnikas atbilstības novērtēšanu vismaz 255 vienībām.
• Noslēgt pakalpojumu līgumus par transportlīdzekļu un mašīnu 
tipu sertifikāciju ārvalstīs.

Pārvaldība

Akciju turētājs – VAS Privatizācijas aģentūra
Valdes loceklis – Ēriks Nordens

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 747,7 852,7

Peļņa/Zaudējumi 21,8 49,2

EBITDA 50,7 78,6

Aktīvi 481,0 464,3

Pamatkapitāls 335,8 335,8

Pašu kapitāls 429,7 427,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 19,3 14,8

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 72,7

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

282,1 357,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

49,0 44,2

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 2,91 5,77

ROA (peļņa/aktīvi), % 4,53 10,59

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 5,07 11,51

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

11,60 5,09

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,09 0,09

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 30 30

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,7 12,2

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Pamatdarbības apgrozījuma pieaugums par 14%.
• Mācību centra apgrozījums 59 800 EUR.
• Atbilstība novērtēta 353 vienībām.
• Noslēgti 5 līgumi (Polijā, Baltkrievijā un Ukrainā).

http://www.stc.lv
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SIA Standartizācijas, akreditācijas un 
metroloģijas centrs (SAMC)

Reģ.Nr. 40003427231
Komercsabiedrība internetā: www.samc.lv
Valsts līdzdalība 100%
SAMC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Līdz 2017.gada augustam SAMC nodrošināja uzņēmējus, valsts 
pārvaldi un patērētājus ar ticamiem atbilstības novērtēšanas 
pakalpojumiem, kas ietver standartizāciju un akreditāciju. 

Ar savu darbību SAMC stimulēja preču un pakalpojumu brīvu 
pārrobežu kustību, paaugstina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju 
un rada pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai 
atbilstoši starptautiskajām prasībām.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

SAMC nav noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• SAMC Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas 
procesu un atbalsta informāciju sistēmas izstrāde un ieviešana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• SAMC tika reorganizēts sadalīšanas ceļā divās jaundibināmās 
komercsabiedrībās – SIA Latvijas Standarts un SIA Latvijas 
Nacionālais akreditācijas birojs.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījums 796,5 tūkst. EUR.
• Peļņa 29 864 EUR.
• Pašu kapitāla atdeve (ROE) 9,9%.
• Aktīvu atdeve 4,6%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Adaptēto Eiropas standartu skaits 1300.
• Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrēto lietotāju skaits 1700.
• Latvijas pārstāvniecība Eiropas un starptautiskajās 
standartizācijas organizācijās.
• Nodrošināts atbilstības novērtēšanas institūciju darbības 
jomu skaits Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās 
atzīšanas līguma MLA ietvaros.
• Nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto 
atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana / Notificēto 
atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana atbilstoši 
klientu pieteikumiem.
• Organizētas Latvijas nacionālās akreditācijas padomes sanāksmes.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Ekonomikas ministrija
Valdes loceklis – Kaspars Paupe

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 801,4 801,3

Peļņa/Zaudējumi 65,9 32,0

EBITDA 150,6 104,5

Aktīvi 966,9 660,3

Pamatkapitāls 162,9 14,3

Pašu kapitāls 551,2 290,8

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 67,3 102,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

451,2 387,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

442,5 297,1

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 8,22 3,99

ROA (peļņa/aktīvi), % 6,81 4,84

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 11,96 10,99

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,83 1,50

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,75 1,27

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 38 33

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

22,0 23,3

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• Uzdotie finanšu un nefinanšu mērķi tika izpildīti

http://www.samc.lv
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VSIA Latvijas Radio (LR) 

Reģ.Nr. 40003080614
Komercsabiedrība internetā: www.latvijasradio.lsm.lv
Valsts līdzdalība 100% 
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LR pamatdarbība ir brīvas un vispusīgas informācijas 
izplatīšanas nodrošināšana par notikumiem Latvijā un ārzemēs, 
latviešu valodas un kultūras attīstības nodrošināšana, vispusīgu 
mūzikas programmu veidošana un citi darbības veidi saskaņā ar 
statūtiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5.panta 
trešo daļu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu galvenais 
uzdevums ir sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un 
izplatīšana. 

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Neraugoties uz pieaugušo konkurenci, LR ir izdevies noturēt 
stabilu auditoriju lineārajā vidē, gada laikā palielināt LR programmu 
klausīšanās laika daļu, būtiski audzēt auditoriju digitālajā vidē 
visām programmām, kā arī izvērst aktīvu darbību sociālo tīklu 
vietnēs.
• Stiprināts informatīvi analītisks, izzinošs saturs, nodrošināts 
kultūras norišu atspoguļojums, attīstīts saturs gados jaunai 
auditorijai, veidoti projekti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
citām sabiedrības grupām. 

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Turpinās attīstību ar mērķi palielināt piesaistīto auditoriju. 
Realizēs plašu Latvijas 100-gades programmu veidojot jaunus 
raidījumus un organizējot ārpusstudiju pasākumus. Atspoguļot 
pašvaldību vēlēšanas. Sadarbības formāti ar Latvijas Televīziju un 
digitālo platformu lsm.lv.
• Trešās studijas rekonstrukcija, ēkas Doma laukumā 8, Rīgā 
fasādes logu restaurācija, portatīvās un pārvietojamās tehnikas 
resursu atjaunošana.

Sasniegtie rezultāti

• Kopumā LR ir veiksmīgi realizējusi sabiedriskā pasūtījuma 
mērķus un uzdevumus.
• Saskaņā ar SKDS datiem vairāk nekā 70 % LR klausītāju uzskata, 
ka raidījumi stiprina nacionālo kultūru, piedāvā daudzveidīgu 
raidījumu programmu, un 58 % klausītāju uzskata, ka LR pārstāv 
sabiedrības, nevis valsts intereses. 
• Kopējās izmaksas, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājušās par 
4,1 %.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome  
Valdes priekšsēdētājs – Aldis Pauliņš (līdz 02.03.2017.)
Valdes locekļi – Uldis Lavrinovičs (līdz 02.03.2017.), Sigita Roķe

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 8 873,6 8 592,6

Peļņa/Zaudējumi -16,0 -120,4

EBITDA 409,4 253,8

Aktīvi 7 157,1 6 847,4

Pamatkapitāls 824,7 824,7

Pašu kapitāls 5 216,6 4 978,5

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 274,3 524,2

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

2 405,4 2 402,7

Saņemtie ziedojumi 0,1 0,01

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

7 536,6 7 407,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -0,18 -1,40

ROA (peļņa/aktīvi) -0,22 -1,76

ROE (peļņa/pašu kapitāls) -0,31 -2,42

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,18 0,85

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,33 0,38

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 273 279

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

16,4 15,5

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/2

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.latvijasradio.lsm.lv
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VSIA Latvijas Televīzija (LTV)

Reģ.Nr. 40003080597
Komercsabiedrība internetā: www.ltv.lsm.lv/lv/par-ltv/
Valsts līdzdalība 100%
LTV nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LTV veic likumā noteikto sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas 
līdzekļa funkciju sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, veidojot 
sabiedrības interesēs un tās vajadzībām plašu un daudzveidīgu 
programmu klāstu divos televīzijas kanālos LTV1 un LTV7, interneta 
portālā www.lsm.lv, kā arī sociālajos tīklos. LTV uzraudzību īsteno 
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Kļūt par pieprasītāko mediju (TV un web) nozarē, par līderi 
sasniegtās auditorijas ziņā un kvalitātes paraugu raidījumu satura 
jomā. LTV vīzija ir, ka šis ir atbildīgs, neatkarīgs un izcils uzņēmums, 
kurš iedvesmo, informē, izglīto un izklaidē sabiedrību.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Saglabāti nemainīgi augsti skatītāju apmierinātības un 
uzticēšanās rādītāji.
• Aktīva komunikācija 24 stundu režīmā visa gada garumā, LTV 
zīmols ierindojies Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 50.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Vienotās studiju režiju izbūves pirmās kārtas realizēšana.
• Datu centra izbūve.

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu ieņēmumi.
• Peļņa.
• Apgrozījums.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Ziņu, informatīvi analītiskā un dokumentālā satura attīstība, 
kvalitāte un klātbūtne Latvijas 40 skatītāko televīzijas raidījumu 
TOPā;
• Sadarbība ar Latvijas Radio pētnieciskās žurnālistikas jomā.

Sasniegtie rezultāti

• Būtisks zaudējumu samazinājums, pielāgojoties valsts dotāciju 
ieņēmu kritumam, LTV ir sekmīgi samazinājusi ražošanas izmaksu 
apjomus.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – NEPLP 
Valdes priekšsēdētājs – Ivars Belte
Valdes locekļi – Ivars Priede, Sergejs Ņesterovs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 16 949,8 17 671,6

Peļņa/Zaudējumi -1 197,7 -7,4

EBITDA 388,1 1800,5

Aktīvi 14 675,0 14 504,6

Pamatkapitāls 4 837,5 4 837,5

Pašu kapitāls 7 583,8 8 053,5

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 2 233,5 865,9

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

5 060,4 4 500,2

Saņemtie ziedojumi 139,3 198,5

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

12 790,9 12 346,6

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -7,07 -0,04

ROA (peļņa/aktīvi), % -8,16 -0,05

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -15,79 -0,09

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,89 1,38

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,78 0,67

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 489 487

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

19,8 17,9

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/3

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.ltv.lsm.lv/lv/par-ltv/
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VSIA Bobsleja un kamaniņu trase 
“Sigulda” (BKT)

Reģ.Nr. 40003005137
Komercsabiedrība internetā: www.bobtrase.lv
Valsts līdzdalība 100%
BKT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

BKT ir nacionālā sporta bāze, tās darbība ir starptautisku un 
Latvijas Republikas sacensību organizēšana kamaniņu sportā, 
bobslejā un skeletonā. Latvijas sporta federāciju dažāda līmeņa 
komandu treniņu darba nodrošināšana un ārzemju sportistu 
treniņu darba nodrošināšana. Izklaides braucienu organizēšana. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

• Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu nacionālās 
sporta bāzes pārvaldību un attīstību.
• Nodrošināt apstākļus sportistu kvalitatīvai sagatavošanai 
Latvijas un starptautiska mēroga sporta sacensībām.
• Popularizēt Latvijas vārdu.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Notika šādas starptautiskas sacensības - pasaules čempionāts 
kamaniņu sportā, Eiropas kausa posms skeletonā un bobslejā, 
junioru pasaules kausa posms kamaniņu sportā, Latvijas 
čempionāts kamaniņu sportā.
• Pabeigta saules un nokrišņu sistēmas rekonstrukcijas 2.kārta un 
uzstādītas saules aizsardzības žalūzijas.
• Uzsākts projektēšanas darbs junioru starta un iebrauktuves 
pārbūvei.
• Izveidots jauns telekomunikāciju tīkls ar optisko kabeli.
• Veikti uzlabojumi aukstuma ražošanas saimniecībā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Energoefektivitātes projekta ietvaros samazināt saražotā 
aukstuma izmaksas par 30%.
• Izstrādāt projektu junioru starta pārbūvei un veikt tā pārbūvi.
• Pilnībā pārbūvēt finiša zonu.

Sasniegtie rezultāti

• BKT pašu ieņēmumi pieauga par 14,3%.
• Apgrozījums samazinājās par 40,1% un zaudējumi pieauga par 
25,0 tūkst. EUR.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Izglītības ministrija
Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Dainis Dukurs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 672,4 402,5

Peļņa/Zaudējumi -0,4 -25,4

EBITDA n/a n/a

Aktīvi 6 262,8 11 821,6

Pamatkapitāls 4 714,8 4 714,8

Pašu kapitāls 2 995,9 9 005,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 723,1 73,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

201,4 220,9

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

320,4 314,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -0,06 -6,30

ROA (peļņa/aktīvi), % -0,01 -0,21

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -0,01 -0,28

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,59 2,08

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

1,09 0,31

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 36 37

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,8 11,8

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS Nē

http://www.bobtrase.lv
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SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola 
(BDV) 

Reģ.Nr. 40003482021
Komercsabiedrība internetā: www.bulduri.lv
Valsts līdzdalība 100%
BDV nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

BDV ir nacionālais dārzkopības un ainavu arhitektūras augstas 
kvalitātes speciālistu sagatavošanas un mūžizglītības centrs, kurš 
nodrošina arī Jūrmalas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona 
tūrisma industrijas vajadzības pēc augsti kvalificētiem ēdināšanas 
un viesmīlības pakalpojumu speciālistiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Uzturot un pilnveidojot savu mācību, metodisko, materiālo un 
organizatorisko bāzi, sagatavot kvalificētus speciālistus dārzkopībā 
un ar to saistītajās jomās.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Ar 2017.gada 15.janvāri BDV kapitāla daļas tika nodotas Latvijas 
Lauksaimniecības universitātei.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Saistībā ar īpašnieku maiņu informācija par būtiskākajiem 
notikumiem 2017.gadā vairs netiek sniegta Pārresoru koordinācijas 
centram.  

Sasniegtie rezultāti

• Kapitālsabiedrības neto apgrozījums audzis par 6,8%, sasniedzot 
1,34 miljonus EUR, un kopējā peļņa sasniegusi 389 811 EUR, kas ir 
par 376 151 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

7 Informācija atspoguļota no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 
dienesta sniegtajiem datiem un kapitālsabiedrības www.bulduri.lv 
datiem.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija (līdz 2017.
gada 15.janvārim)
Valdes locekle – Anta Sparinska

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 20167

Apgrozījums 1 253,5 1 338,3

Peļņa/Zaudējumi 13,7 67,0

EBITDA 219,0 n/a

Aktīvi 6 564,5 6 376,0

Pamatkapitāls 2 898,4 2 898,4

Pašu kapitāls 2 792,7 3 182,5

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 975,9 n/a

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

462,6 n/a

Saņemtie ziedojumi 0,0 n/a

Veiktie ziedojumi 0,0 n/a

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

813,2 898,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 1,09 29,13

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,21 6,11

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,49 12,25

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,28 0,89

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

2,35 2,00

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 93 86

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

6,7 5,7

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS nē

http://www.bulduri.lv
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VSIA Kultūras un sporta centrs 
“Daugavas stadions” (Daugava)

Reģ. Nr.50003140671 
Komercsabiedrība internetā: www.daugavasstadions.lv
Valsts līdzdalība 100%
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Kapitālsabiedrības darbības virziens ir efektīva valsts mantas 
apsaimniekošana, nodrošinot reģiona iedzīvotājiem veselīga 
dzīvesveida iespējas, profesionālā sporta attīstības iespējas (tajā 
skaitā vietēju un starptautisku sacensību nodrošināšana), kā arī 
Dziesmu un deju svētku procesa norises iespējas.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt nacionālās sporta bāzes – Daugavas stadions 
(Rīga) – pārvaldību un attīstību, nodrošinot apstākļus sportistu 
treniņprocesa, augsta līmeņa sporta un kultūras pasākumu norisei, 
kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās 
fiziskās aktivitātēs, izmantojot sporta bāzes piedāvātās iespējas.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Realizēta Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā dotācija 
“Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” 

īstenošanas uzsākšanai.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Realizēta atlikušo daļu no Izglītības un zinātnes ministrijas 
piešķirtās dotācijas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna 
apkaimē”.
• Uzsākt projektu “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna 

apkaimē”.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt kapitālsabiedrībai nodotās mantas apsaimniekošanu 
un attīstību tā, lai termiņā līdz 2022.gadam kapitālsabiedrība kļūtu 
par pašfinansējošu organizāciju un nodrošinātu peļņas augšanu.
• Piesaistīt ārējo finansējumu (tai skaitā Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļus), lai uzlabotu pārvaldīšanā esošo 
infrastruktūru un palielinātu ieņēmumus. 
• Galvenie nefinanšu mērķi
• Nodrošināt atbilstošus apstākļus un infrastruktūru dažādu sporta 
veidu attīstībai un Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
koncertu norisei.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija 
Valdes loceklis – Elmārs Martinsons

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 344,5 231,5

Peļņa/Zaudējumi 0,8 - 447,1

EBITDA 69,3 169,9

Aktīvi 1 015,3 9 854,5

Pamatkapitāls 17,1 9 727,1

Pašu kapitāls 42,2 9 284,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 501,5 9 715,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

95,8 80,4

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

439,9 226,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,24 -193,18

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,08 -4,54

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 1,98 -4,82

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,77 1,19

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

22,69 0,06

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 22 23

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,9 9,4

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS jā

Sasniegtie rezultāti

• Apgrozījums samazinājies par 32,8%, zaudējumi sasnieguši 
447,1 tūkst. EUR.
• Nodrošinātas vietēja un starptautiska mēroga vieglatlētikas 
sacensības un nodrošināti visi nepieciešamie darbi, lai 2017.gadā 
uzsāktu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta 
ieviešanu.

http://www.daugavasstadions.lv
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VSIA Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikums (RTRIT) 

Reģ.Nr. 40003480798
Komercsabiedrība internetā: www.rtrit.lv
Valsts līdzdalība 100% 
RTRIT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

RTRIT šobrīd ir lielākā profesionālās izglītības iestāde 
Latvijā, kurā mācās vairāk nekā 2000 audzēkņu. RTRIT piedāvā 
apgūt profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, 
gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventiem, ēdināšanas 
pakalpojumu, tūrisma un komerczinību, pārtikas ražošanas, 
interjera un dizaina, modes un stila, viesmīlības pakalpojumu 
nodaļās. RTRIT realizē tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
programmas, kā arī neformālās izglītības atzīšanu. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs ar efektīvi 
strādājošu saimnieciskās darbības pakalpojumu sistēmu, 
kas sadarbībā ar darba devējiem nodrošina kvalitatīvu, 
iekļaujošu profesionālo vidējo izglītību, sagatavo profesionālus, 
radošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus tūrisma, 
komercdarbības, radošās industrijas un pārtikas ražošanas nozarēs. 

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izglītības satura pilnveide un piedāvājumu paplašināšana un 
pedagogu profesionālā pilnveide.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Īstenot izglītības iestādes Attīstības un investīciju stratēģiju 
2014-2020.gadam

Galvenie finanšu mērķi

Piesaistot Eiropas Struktūrfondu līdzekļus veikt ražošanas 
procesa modernizāciju

Galvenie nefinanšu mērķi

Organizēt jēgpilnu mācību procesu, kurā mācību satura 
apguve saistīta ar praktisku dzīves darbību

Sasniegtie rezultāti

Sekmīgi īsteno Eiropas dimensiju profesionālajā izglītībā, 
lai veicinātu sākotnējās profesionālās izglītības kvalitātes un 
pievilcīguma attīstību.  

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija

Valdes locekle – Silva Ozoliņa

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 5 046,5 5 683,4

Peļņa/Zaudējumi 46,0 68,9

EBITDA 307,9 332,0

Aktīvi 13 262,4 13 759,7

Pamatkapitāls 5 836,6 6 637,0

Pašu kapitāls 5 172,1 6 041,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 16,6 208,4

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 316,2 1 364,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

 4 496,3  5 001,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,91 1,21

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,35 0,50

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,89 1,14

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,34 1,44

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

1,56 1,28

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 342 343

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

7,2 7,3

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.rtrit.lv
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SIA Sporta centrs “Mežaparks” (SCM)

Reģ.Nr. 40003044327
Komercsabiedrība internetā: www.scmezaparks.lv
Valsts līdzdalība 99,99%
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

SCM misija ir veicināt Latvijas labāko sportistu konkurētspēju 
pasaulē, nodrošinot specializētu augstas klases sportistu, 
jaunatnes sporta un sabiedrības vajadzībām, kā arī starptautiskām 
prasībām atbilstošu bāzi.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt pilna servisa treniņu un sacensību sporta bāzi 
augstas klases, jaunatnes sportistu un sporta sabiedrības 
vajadzībām.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• SCM pakalpojumus izmantojuši Pasaules čempioni, saņemot 
pozitīvu novērtējumu par sniegtajiem pakalpojumiem, ko 
apliecina klientu lojalitāte un viesnīcu asociācijas atzinums – trīs 
zvaigžņu statusa saglabāšana viesnīcai.
• Veikta avārijas stāvoklī esošo lietus, ūdens un kanalizācijas 
ūdensvadu, viesnīcas istabu sanitāro mezglu nomaiņa, kas 
sekmēja viesnīcas noslodzes un klientu skaita palielināšanos.
• Sporta zāle aprīkota ar rezultātu tablo, sportistu un skatītāju 
sēdvietām, sekmējot dažādu turnīru norisi.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Turpināt veikt uzlabojumus SCM viesnīcas ēkā.
• Uzlabot SCM inventāru, lai nodrošinātu treniņu un turnīru norisi.
• Turpināt darbu pie esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas 
un to popularizēšanas ar mērķi saglabāt esošos klientus un 
piesaistīt jaunus klientus.

Galvenie finanšu mērķi

• Ienākumu palielināšana no viesnīcas, sporta centra, piestātnes 
un autostāvvietu pakalpojumu sniegšanas. Nodrošināt stabilu 
peļņu un pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības. 

Galvenie nefinanšu mērķi

• Pilna servisa pakalpojumu nodrošināšana.
• Sportiskas vides radīšana SCM teritorijā.
• Sporta bāzes publiska pieeja ikvienam iedzīvotājam ar iespēju 
iesaistīties fiziskās un veselības veicinošās aktivitātēs.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija, biedrība 
“Latvijas Olimpiskā komiteja”
Valdes locekle – Ieva Zunda

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 293,2 297,0

Peļņa/Zaudējumi 0,3 0,4

EBITDA n/a n/a

Aktīvi 15 670,0 15 664,9

Pamatkapitāls 15 604,4 15 604,4

Pašu kapitāls 15 226,6 15 227,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 0,0 0,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

62,2 80,1

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

45,5 39,8

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,09 0,12

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,002 0,002

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,002 0,002

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

2,34 2,82

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,03 0,03

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 15 15

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

7,4 7,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/0

Gada pārskats pēc SFPS Nē

Sasniegtie rezultāti

• Sniegto pakalpojumu neto apgrozījums ir audzis par 1,3%, un 
otro gadu pēc kārtas ir izdevies strādāt bez zaudējumiem.
• Izpildīja nepieciešamos priekšnosacījumus Nacionālās sporta 
bāzes statusa saglabāšanai, kas nodrošina nodokļu atlaides un ļauj 
pretendēt uz valsts dotācijām.

http://www.scmezaparks.lv
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SIA Tenisa centrs “Lielupe” (TCL) 

Reģ.Nr. 40003030774
Komercsabiedrība internetā: www.tenisslielupe.lv
Valsts līdzdalība 99,99% 
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Nodrošināt Nacionālās sporta bāzes – TCL pārvaldību un 
attīstību, nodrošinot apstākļus sportistu treniņprocesa, augsta 
līmeņa sporta pasākumu norisei, kā arī, nodrošinot iedzīvotājiem 
iespēju iesaistīties organizētās fiziskās aktivitātes, izmantojot 
sporta bāzes piedāvātās iespējas.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Organizēt sporta pasākumus un sekmēt tenisa, kā arī 
citu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem apstākļus, 
atbilstošus starptautisko sporta veidu federāciju prasībām un 
noteikumiem.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Sporta bāzes rekonstrukcijas īstenošana.
• Notika valdes locekļu maiņa.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Turpinās projekta “Tenisa centra “Lielupe”” rekonstrukcijas 
īstenošanu. 

Galvenie finanšu mērķi

• Spēja veiksmīgi strādāt un nepieprasīt turpmākas valsts dotācijas 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai pēc rekonstrukcijas 
projektu realizācijas 2020.gadā.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Kļūt par lielāko un modernāko Tenisa centru Baltijā, tādējādi 
nodrošinot modernu treniņu vidi un sporta sacensību norises 
iespējas atbilstoši Starptautiskās tenisa federācijas un citu sporta 
veidu starptautisko sporta federāciju prasībām.

Sasniegtie rezultāti

• TCL notika 40 sacensības, kurās piedalījās 1500 dalībnieki.
• Sporta bāzes kopējais noslogojums 84 %.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija, biedrība 
“Latvijas Olimpiskā komiteja”
Valdes loceklis – Elmārs Martinsons

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 247,7 234,5

Peļņa/Zaudējumi 14,2 -5,5

EBITDA 44,0 21,2

Aktīvi 11 977,8 11 871,1

Pamatkapitāls 11 164,0 11 164,0

Pašu kapitāls 11 274,7 11 283,6

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 8,0 48,1

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

26,7 7,1

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

131,1 120,2

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

50,0 36,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 5,72 -2,35

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,12 -0,05

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,13 -0,05

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

0,60 0,57

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,06 0,05

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 15 16

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

9,0 9,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS Nē

http://www.tenisslielupe.lv
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VAS Attīstības finanšu institūcija 
Altum (ALTUM) 

Reģ.Nr. 50103744891
Komercsabiedrība internetā: www.altum.lv 
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
KS Otrais Eko Fonds 33%
KS ZGI Fonds 65%
KS Baltcap Latvia Venture Capital Fund 67%
KS Imprimatur Capital Technology Venture Fund 67%
KS Imprimatur Capital Seed Fund 100%
KS ZGI-3 95%
KS FlyCap investment Fund 95%
KS Expansion Capital fund 95%
KS Invento (likvidācijas procesā) 45%
Baltic Innovation Fund 20%
Hipo Latvia Real Estate Fund I 100%
Hipo Latvia Real Estate Fund II 100%

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas finanšu 
instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla 
fondos, u.c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Īstenot atbalsta un attīstības programmas finanšu instrumentu 
un grantu veidā, realizējot valsts politiku tautsaimniecībā, un 
novērst tirgus nepilnības dažādu atbalsta instrumentu formā, 
sekmējot tautsaimniecības attīstību.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Fondu fonda pārvaldes uzdevuma izpildes uzsākšana.
• Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 
īstenošanas uzsākšana.
• Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI, Junkera plāns) 
līdzekļu izmantošanas sekmēšana Latvijā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Portfeļgarantiju izsniegšanas uzsākšana.
• 4.paaudzes riska kapitāla fondu darbības uzsākšana.
• ALTUM garantiju piedāvājuma paplašināšana.
• Obligāciju emisija Baltijas mērogā (20-30 milj. EUR).

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu kapitāla atdeve (ROE) (indikators: 0,78%).
• Peļņa (indikators: 1 736 000 EUR).
• Pašu kapitāls (indikators: 220 740 000 EUR).
• Kapitāla pietiekamības rādītājs (indikators: 40,17%).

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – 40% Finanšu ministrija, 30% Ekonomikas 
ministrija un 30% Zemkopības ministrija
Padomes priekšsēdētāja – Līga Kļaviņa
Padomes locekļi – Jānis Šnore, Kristaps Soms
Valdes priekšsēdētājs – Reinis Bērziņš
Valdes locekļi – Jēkabs Krieviņš, Juris Vaskāns, Inese Zīle, Rolands 
Paņko

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2015 2016

Apgrozījums 08  15 353,9

Peļņa/Zaudējumi 8 540,0 2170,0
EBITDA 5 601,0 2835,0
Aktīvi 409 124,0 443 126,0
Pamatkapitāls 204 862,0 204 862,0
Pašu kapitāls 219 805,0 210 094,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 4 750,7 3 676,0

Samaksātās dividendes valsts budžetā  0,0 0,0
Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību 
budžetos

2 053,6 2 538,7

Saņemtie ziedojumi  0,0 0,0
Veiktie ziedojumi  0,0 0,0
No valsts budžeta saņemtais finansējums 3 945,0 48 411,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % n/a  14,13
ROA (peļņa/aktīvi), % 2,09 0,49
ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 3,89 1,03
Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa 
kreditori)

1,83 1,58

Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls) 0,86 1,03
Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 282 242

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto 
gadā, tūkst. EUR

14,5 22,7

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 2/7

Gada pārskats pēc SFPS jā

Galvenie nefinanšu mērķi

• Būtiski palielināt darbības apjomu.
• Veicināt finanšu resursu ieguldīšanu tautsaimniecības attīstībā.
• Palielināt efektivitāti.
• Nodrošināt izcilu apkalpošanu klientiem;
• Ieviest jaunus valsts atbalsta instrumentus.

Sasniegtie rezultāti

• Sasniegti visi finanšu mērķi.
• Darbības apjoms pieauga par 16%, sasniedzot 436 milj. EUR. 
• Nodrošināta izcila apkalpošanu klientiem kā rezultātā ALTUM 
ierindojās straujāk augošo zīmolu topa 1.vietā.

8  LR VID sniegtie dati.

http://www.altum.lv
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VAS Latvijas Loto (LL)

Reģ.Nr. 40003083998
Komercsabiedrība internetā: www.latloto.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA  Latloto nams 100% 

LL pamatdarbība ir licencētu spēļu, īpaši valsts mēroga izložu 
organizēšana. LL organizē skaitļu un momentloterijas nodrošinot 
spēlētājiem iespēju spēlēt sociāli atbildīgā vidē atbilstoši augstiem 
kvalitātes standartiem. Spēļu organizēšana ir LL galvenais 
ieņēmumu avots.  

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes 
līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes 
standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību 
Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Izveidota padome 3 cilvēku sastāvā.
• Saņemts apliecinājums par atbilstību Ilgtspējas indeksa Zelta 
kategorijai atbilstību (2017).
• Turpinās jaunu spēļu piedāvājumu izstrāde un ieviešana tirgū, 
kā arī pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Ieviesta jauna 
skaitļu izloze Loto 5 un momentloterija Planēta. Uzsākta simtgades 
loterijas projekta izstrāde.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Apgrozījuma pieauguma veicināšanai organizēt un pilnveidot 
momentloteriju un skaitļu loteriju papildspēles. Uzsākt jaunu 

loteriju projektu ieviešanu.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilu peļņu, neto peļņa 3,5 milj. EUR.
• Palielināt neto apgrozījumu līdz 24,5 milj. EUR.

• Pašu kapitāla atdeve (ROE) >40%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Kvalitāte, drošības un korporatīvā atbildība
• Tirgus pilnveidošana un attīstība, 
• Produktu attīstība

Pārvaldība

Akciju turētājs – Finanšu ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Nils Sakss
Padomes locekļi – Antra Duntava, Ingars Eriņš
Valdes priekšsēdētājs – Maija Kubli
Valdes locekļi – Edgars Lediņš, Jānis Pone

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 24 784,1 29 413,6

Peļņa/Zaudējumi 4 022,3 5 012,1

EBITDA 7 705,5 9 509,2

Aktīvi 11 872,0 14 436,1

Pamatkapitāls 284,6 1 400,0

Pašu kapitāls 7 107,7 8 813,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 630,6 420,9

Samaksātās dividendes valsts budžetā 3 164,7 3 624,5

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību 
budžetos

7 619,3 8 330,8

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 23,5 30,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 16,23 17,04

ROA (peļņa/aktīvi), % 33,88 34,72

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 56,59 56,87

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa 
kreditori)

10,71 8,32

Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls) 0,11 0,15

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 106 104

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto 
gadā, tūkst. EUR

12,1 13,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 2/4

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Neto peļņa ir lielāka nekā plānota stratēģijā un par 124% lielāka 
nekā 2015.gadā. Neto apgrozījums sasniedzis 29,4 milj.  EUR.
• Palielinājies organizēto loteriju un momentloteriju skaits. 
Modernizētas momentloterijas Svētku, Smaids un Domino. 
Palielināta valsts mēroga izložu pieejamība tirdzniecības vietās - 
pieaudzis termināļu skaits.

http://www.latloto.lv
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VSIA Latvijas Proves birojs (LPB)

Reģ.Nr. 40103264961
Komercsabiedrība internetā: www.prove.lv
Valsts līdzdalība 100%
LPB nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LPB dibināšanas mērķis ir nodrošināt valsts proves uzraudzību 
saskaņā ar likuma “Par valsts proves uzraudzību” 5 pantu. 

Būtiskākais LPB darbības virziens ir dārgmetālu un dārgakmeņu 
izstrādājumu obligātā provēšana un zīmogošana. Vienlaikus 
LPB veic dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgus 
uzraudzību, nodrošinot valsts un patērētāju interešu aizsardzību 
un godīgu konkurenci uzņēmēju vidū. Diversificējot sniedzamos 
pakalpojumus un ar mērķi mazināt tirgus recesijas negatīvo 
ietekmi, tiek attīstīta dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu 
ekspertīžu veikšana.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt sabiedrības un valsts intereses, veidojot sakārtotu, 
drošu un uzticamu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu 
tirgu, veicinot izcilu uzņēmējdarbības vidi un testēšanas 
pakalpojumu pieejamību visiem tirgus dalībniekiem saskaņā ar 
augstākajiem kvalitātes noteikumiem.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• SEM mikroskopa iegāde un uzstādīšana.
• EDX zondes iegāde un uzstādīšana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• LIBS spektrometra iegāde.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt stabilu peļņu 10,9 tūkst. EUR apmērā.
• Palielināt ieņēmumus no proves darbu pakalpojumiem līdz 
390 tūkst. EUR).
• Pašu kapitāla atdeve (ROE)>1,4%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Nodrošināt dārgmetālu, dārgakmeņu provēšanu atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem.
• Nodrošināt tirgus uzraudzību atbilstoši noslēgtajam deleģējuma 
līgumam ar Finanšu ministriju.
• Nodrošināt dalību Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu 
pārbaudi un zīmogošanu komitejās un Starptautiskajā proves 
iestāžu asociācijā (IAAO). 

Pārvaldība

Akciju turētājs – Finanšu ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Pēters Brangulis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 535,7 487,1

Peļņa/Zaudējumi 30,0 19,1

EBITDA 93,9 74,3

Aktīvi 824,3 898,0

Pamatkapitāls 746,3 836,3

Pašu kapitāls 777,7 859,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 79,2 193,3

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

11,8 27,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

11,8 27,0

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

52,2 52,2

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 5,60 3,92

ROA (peļņa/aktīvi), % 3,64 2,13

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 3,86 2,22

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

18,80 12,91

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,04 0,04

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 18 18

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

10,8 11,6

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• LPB piekto gadu pēc kārtas noslēdz ar peļņu, kas apliecina 
saimnieciskās darbības efektivitāti.
• Testēšanas laboratorija ir pārakreditēta saskaņā ar LVS ISO 17025 
standarta prasībām. 

http://www.prove.lv
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VSIA Latvijas Vēstnesis (LV)

Reģ.Nr. 40003113794
Komercsabiedrība internetā: www.lv.lv
Valsts līdzdalība 100%
LV nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LV ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas īsteno valsts 
politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas 
sistematizācijas jomā, tajā skaitā izdod žurnālu “Jurista Vārds” 
un citādi veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām 
privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts 
oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā 
ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.

LV nodrošina oficiālās publikācijas un sistematizēto tiesību 
aktu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem bez maksas. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likuma (OPTIL) pārejas noteikumu 3.punktu plānota 
LV pārveide par valsts aģentūru, kapitālsabiedrībai nav noteikts 
vispārējais stratēģiskais mērķis.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Tika atlikta LV pārveide par valsts aģentūru līdz turpmākajam 
Ministru kabineta lēmumam.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Paredzēts organizēt ārējo funkciju audita norisi lai objektīvi 
novērtētu OPTIL noteikto valsts funkciju izpildes efektivitāti.
• Tiek paredzēta oficiālo paziņojumu skaita samazināšanās, kā 
rezultātā LV ieņēmumi nesegs izmaksas un tās tiks segtas no 
rezervēm.

Galvenie finanšu mērķi

• Nodrošināt apgrozījumu 1,9 milj. EUR apmērā.
• Nodrošināt stabilu peļņu 1 497 EUR.
• Pašu kapitāla atdeve (ROE) >0,1%.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Palielināt sniegto informatīvo e-pakalpojumu lietotāju skaitu un 
īpatsvaru (no visiem Latvijas interneta lietotājiem) vidēji mēnesī.
• Pilnveidot oficiālo publikāciju un tiesību aktu sistematizācijas 
valsts informācijas sistēmas.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Tieslietu ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Daina Ābele
Valdes loceklis – Aivars Maldrups

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 1 903,3 1 779,1

Peļņa/Zaudējumi 82,7 -17,5

EBITDA 208,7 117,4

Aktīvi 2 996,7 2 852,1

Pamatkapitāls 711,4 711,4

Pašu kapitāls 2 425,5 2 333,6

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 92,8 56,5

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 74,4

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

592,3 632,1

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 3,0 2,2

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 4,35 -0,98

ROA (peļņa/aktīvi), % 2,76 -0,61

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 3,41 -0,75

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

5,53 5,30

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,21 0,22

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 67 65

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

14,8 15,8

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/1

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Kopš 2000.gada 2016.gads ir pirmais gads, kuru LV noslēdza 
ar zaudējumiem, kam par iemeslu ir ieņēmumu bāzes kritisks 
samazinājums.
• LV izpildīja visus deleģētos nefinanšu mērķus.

http://www.lv.lv
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VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs (LVĢMC) 

Reģ.Nr. 50103237791 
Komercsabiedrība internetā: www.lvgmc.lv
Valsts līdzdalība 100%
LVĢMC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

LVĢMC nodrošina vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu 
un sniegšanu sabiedrībai un valsts un pašvaldību institūcijām; 
vides monitoringa veikšanu; zemes dzīļu resursu apzināšanu un 
izvērtēšanu; valstij piederošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
objektu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu 
apsaimniekošanu. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sniegt valsts attīstībai stratēģiski svarīgus augstas 
kvalitātes pakalpojumus ģeoloģijas, hidroloģijas, gaisa 
kvalitātes, klimatoloģijas, meteoroloģijas un bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, kā arī nodrošināt šo pakalpojumu 
sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras efektīvu pārvaldīšanu.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Sniegts EEZ FI LV02 programmas “Nacionālā klimata politika” 
projekta “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu 
pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un 
pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, 
kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” īstenošanas 
atbalsts. 
• EEZ FI LV02 programmas “Nacionālā klimata politika” projekta 
“Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu 
inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un 
prognozēm” īstenošanas atbalsts.   

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• E-komercijas izstrāde. Salaspils kodolreaktora demontāžas 
darbi.  

Galvenie finanšu mērķi

• Ikgadējās peļņas pirms nodokļiem nodrošinājums 622 tūkst. EUR 
apmērā.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Paaugstināt LVĢMC pakalpojumu un klientu apkalpošanas 
kvalitāti.
• LVĢMC reputācijas un sadarbības uzlabošana.
• Attīstīt darba vidi.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Kristaps Treimanis
Valdes loceklis – Jānis Lapiņš

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 5 868,7 6 547,5

Peļņa/Zaudējumi -361,5 -591,0

EBITDA 930,6 790,8

Aktīvi 23 381,5 22 881,0

Pamatkapitāls 25 303,6 25 303,6

Pašu kapitāls 19 589,7 18 998,7

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 1 039,2 285,6

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

1 959,2 1 890,3

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

4848,6 4259,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -6,16 -9,03

ROA (peļņa/aktīvi), % -1,55 -2,58

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -1,85 -3,11

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

1,32 2,16

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,19 0,20

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 296 293

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

8,5 9,3

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/2

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Zaudējumu samazinājums par 15% attiecībā pret plānoto.
• Būtiski pieaudzis studentu praktikantu skaits un LVĢMC 
speciālistu sniegto lekciju skaits. 

http://www.lvgmc.lv
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VAS Privatizācijas aģentūra (PA)

Reģ.Nr. 40003192154
Komercsabiedrība internetā: www.pa.gov.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
AS  Reverta 96,89%
SIA Hiponija 100%
SIA FeLM 100% 

PA nodrošina profesionālu valsts kapitāla daļu un 
problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību, kā arī aktīvu, 
kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un 
privatizāciju.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko 
aktīvu pārvaldību, kā arī VAS “Privatizācijas aģentūra” turējumā 
esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, 
atsavināšanu un privatizāciju.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Dibināta meitas sabiedrību SIA „FeLM”, kuras vienīgais darbības 
mērķis ir prasījuma pret AS „KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšana.
• 2016.gadā tika pabeigti divi apjomīgi Valsts kontroles revīzijas 
procesi par PA rīcības lietderību un likumību, nodrošinot tai noteiktās 
pamatfunkcijas un AS „Citadele banka” pārdošanas procesu. 
Noslēgts līgums ar SIA „KPMG Baltics” par konsultāciju pakalpojumu 
sniegšanu valsts stratēģijas izstrādei rīcībai ar SIA „Lattelecom” un 
SIA „Latvijas Mobilais Telefons” valsts kapitāla daļām.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Turpināts darbs pie AS “Reverta” un SIA “Hiponia” portfeļu 
pārdošanas procesa uzraudzības, prasījuma pret AS “KVV Liepājas 
metalurgs” atgūšanas sadarbībā ar SIA “FeLM”.  Kā būtiskākais 
(finansiālā ziņā vērtīgākais) projekts ir valstij piederošo un PA 
turējumā esošo AS “Latvijas kuģniecība” kapitāla daļu realizācija. SIA 
“KPMG Baltics” pētījuma “Valsts stratēģijas rīcībai ar SIA “Lattelecom” 
un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” kapitāla daļām izstrāde” gala 
redakcijas iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto peļņa 207,4 tūkst. EUR.
• Neto apgrozījumu 2,8 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Kopumā noslēgto atsavināšanas/privatizācijas līgumu skaits.
• Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Ekonomikas ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Vladimirs Loginovs
Valdes locekļi – Juris Vaskāns, Alvis Mitenbergs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 6 714,7 5 900,2

Peļņa/Zaudējumi -11 364,8 47,4

EBITDA -7 771,6 2 168,3

Aktīvi 108 304,5 157 946, 3

Pamatkapitāls 443 064,9 443 064,9

Pašu kapitāls -4 058,6 -4 019,0

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 125,3 231,0

Samaksātās dividendes valsts budžetā 0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību 
budžetos

84 594,59 86 369,910

Saņemtie ziedojumi 0,011 0,012 

Veiktie ziedojumi 0,013 0,014

No valsts budžeta saņemtais finansējums 0,0 21,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % -169,25 0,80

ROA (peļņa/aktīvi), % -10,49 0,03

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % n/a15 n/a16

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa 
kreditori)

0,78 2,13

Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls) n/a17 n/a18

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 125 125

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto 
gadā, tūkst. EUR

19,1 20,0

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 1/6

Gada pārskats pēc SFPS nē

Sasniegtie rezultāti

• Kopumā PA sasniegusi un pārsniegusi visus 2016.gadam plānotos 
rezultatīvos finanšu rādītājus.   
• Sabiedrība savā turējumā esošā aktīvu portfeļa pārvaldības 
un realizācijas rezultātā ir pārskaitījusi valsts budžetā un citām 
valsts institūcijām ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, 
atsavināšanas un parādu kapitalizācijas, kā arī no valsts īpašumu 
iznomāšanas par 64% vairāk nekā budžetā paredzēts, proti, 5,39 
milj. EUR.

9 SIA “FeLM”, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, VAS “Privatizācijas 
aģentūra”, SIA “Hiponia” un AS “Reverta” summētās iemaksas.
10 SIA “FeLM”, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, VAS “Privatizācijas 
aģentūra”, SIA “Hiponia” un AS “Reverta” summētās iemaksas.
11, 12, 13, 14 Nekonsolidētie dati.
15, 16, 17, 18 Negatīvs pašu kapitāls.

http://www.pa.gov.lv


112

SIA Vides investīciju fonds (VIF)

Reģ. Nr. 40003339615
Komercsabiedrība internetā: www.lvif.gov.lv 
Valsts līdzdalība 100%
VIF nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

VIF ir izveidots, lai, apvienojot vietējos un ārvalstu resursus, 
finansētu videi draudzīgus projektus, piešķiros ilgtermiņa 
aizdevumus uz atvieglotiem nosacījumiem privātā un pašvaldību 
sektora projektiem.

VIF pamatdarbība ir saistīta ar piedalīšanos tādu vides 
aizsardzības projektu īstenošanā, kas uzlabo apkārtējās vides 
stāvokli, vides aizsardzības projektu attīstīšanu, izstrādāšanu un 
ieviešanas uzraudzīšanu, kā arī vides aizsardzības pasākumu un 
ieguldījumu popularizēšanu. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Izveidojot ilgtspējīgu finansēšanas modeli, veicināt Latvijas 
ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, ņemot vērā 
Latvijas vides, sociālās un ekonomiskās intereses.

Svarīgākie notikumi 2016. gadā

• Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums saglabāt valsts līdzdalību.

Plānotie būtiskākie notikumi 2017. gadā

• Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu 
īstenošanas uzraudzības nodrošināšana.
• Jaunas vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2021.gadam 
izstrāde.

Galvenie finanšu mērķi

• Ieņēmumi no procentiem, tai skaitā ESKO 97,8 tūkst. EUR.
• Ieņēmumi no EKII/KPFI projektu uzraudzības 108,9 tūkst. EUR. 

Galvenie nefinanšu mērķi

• Veicināt energoresursu patēriņa samazināšanu, padarot pieejamu 
finansējumu publiskā sektora energoefektīviem vides projektiem 
(ESKO).
• Nodrošināt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu 
ieviešanas uzraudzību un pēcieviešanas monitoringu

Sasniegtie rezultāti

• Zemu procentu likmju ietekmē VIF nav izdevies sasniegt finanšu 
mērķus. Gads tika noslēgts ar zaudējumiem un ieņēmumi ir zemāki 
nekā plānots.
• Ieviesto monitoringu plāns ir pārsniegts par 18%, savukārt plānoto 
noslēgto līgumu un padziļināto kontroļu skaits netika sasniegts.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Egils Zariņš
Valdes loceklis – Ronalds Neimanis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2015 2016

Apgrozījums 112,1 76,3

Peļņa/Zaudējumi 0,9 -77,9

EBITDA 11,8 -71,5

Aktīvi 6 718,8 6 662,3

Pamatkapitāls 6 299,3 6 299,3

Pašu kapitāls 6 552,1 6 473,4

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 3,9 0,0

Samaksātās dividendes valsts 
budžetā

9,8 0,8

Samaksātās iemaksas valsts un 
pašvaldību budžetos

202,5 112,9

Saņemtie ziedojumi 0,0 0,0

Veiktie ziedojumi 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais 
finansējums

297,3 108,9

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/apgrozījumu), % 0,79 -102,20

ROA (peļņa/aktīvi), % 0,01 -1,17

ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,01 -1,20

Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/
īstermiņa kreditori)

14,21 17,44

Saistību īpatsvars (saistības/pašu 
kapitāls)

0,03 0,03

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 22 12

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 
nodarbināto gadā, tūkst. EUR

16,2 16,8

Dzimumu attiecība pārvaldē, s/v 0/2

Gada pārskats pēc SFPS jā

http://www.lvif.gov.lv
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Pielikums

Nr.
Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Nozare
Apgrozījums,   

2016,  
EUR '000

Peļņa/     
zaudējumi, 

2016,  
EUR '000

Aktīvi kopā, 
31.12.2016., 

EUR '000

Kapitāla daļu 
īpatsvars, turētājs 

vai īpašnieks

Papildu
informācija

Valsts kapitālsabiedrības

1.
AS "Latvenergo" 
(konsolidēts)

Enerģētika 931 619,0 130 593,0 3 901 231,0
100% Ekonomikas 

ministrija

2.
VAS "Latvijas 
dzelzceļš" 
(konsolidēts)

Transports 351 121,0 1 055,0 1 026 369,0
100% Satiksmes 

ministrija

3.
AS "Latvijas Valsts 
meži" (konsolidēts)

Mežsaimniecība 257 062,9 50 603,5 359 801,4
100% Zemkopības 

ministrija

4.
AS "Augstsprieguma 
tīkls"

Enerģētika 116 788,6 352,4 114 697,1
100% Finanšu 

ministrija

5.
SIA "Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes 
slimnīca"

Veselības aprūpe 97 371,6 -2 493,1 93 776,9
100% Veselības 

ministrija

6.
VSIA "Paula Stradiņa 
klīniskā universitātes 
slimnīca"

Veselības aprūpe 87 034,7 10,8 130 990,5
100% Veselības 

ministrija

7.
AS "Pasažieru 
vilciens" (konsolidēts)

Transports 64 931,7 433,0 55 234,9
100% Satiksmes 

ministrija

8.
VAS "Latvijas autoceļu 
uzturētājs"

Transports 64 482,9 2 021,3 63 001,4
100% Satiksmes 

ministrija

9.
VAS "Latvijas Pasts" 
(konsolidēts)

Sakari 63 115,4 3 630,6 85 680,6
100% Satiksmes 

ministrija

10.
VAS "Valsts 
nekustamie īpašumi" 
(konsolidēts)

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
50 747,4 -8 024,8 413 107,6

100% Finanšu 
ministrija

11.
VAS "Starptautiskā 
lidosta Rīga"

Transports 50 447,1 358,5 180 395,6
100% Satiksmes 

ministrija

12.
VAS "Ceļu satiksmes 
drošības direkcija" 
(konsolidēts)

Transports 43 654,4 3 959,5 47 703,2
100% Satiksmes 

ministrija

13.
VSIA "Bērnu klīniskā 
universitātes 
slimnīca"

Veselības aprūpe 35 225,2 -2,3 60 158,0
100% Veselības 

ministrija

14.
VAS "Latvijas Loto" 
(konsolidēts)

Pārējās 29 413,6 5 012,1 14 436,1
100% Finanšu 

ministrija

15.
VAS "Latvijas gaisa 
satiksme"

Transports 24 526,9 335,7 31 287,4
100% Satiksmes 

ministrija

16.
VSIA "Latvijas 
televīzija"

Sabiedriskie 
elektroniskie 
plašsaziņas 

līdzekļi

17 671,6 -7,4 14 504,6

100% Nacionālās 
elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu 
padome

Valsts kapitālsabiedrību, valsts kapitāla daļu, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē 
esošām kapitālsabiedrībām piederošās kapitāldaļas (sagatavots uz 01.07.2017.)
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Nr.
Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Nozare
Apgrozījums,   

2016,  
EUR '000

Peļņa/     
zaudējumi, 

2016,  
EUR '000

Aktīvi kopā, 
31.12.2016., 

EUR '000

Kapitāla daļu 
īpatsvars, turētājs 

vai īpašnieks

Papildu
informācija

17.
VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 
Altum" (konsolidēts)

Pārējās 15 353,9 2 170,0 443 126,0

40% Finanšu 
ministrija, 30% 

Ekonomikas ministrija 
un 30% Zemkopības 

ministrija

18.
VAS "Latvijas Valsts 
radio un televīzijas 
centrs"

Sakari 15 126,1 4 612,0 106 996,8
100% Satiksmes 

ministrija

19.
VAS "Latvijas Valsts 
ceļi"

Transports 13 176,1 54,8 6 385,7
100% Satiksmes 

ministrija

20.
VSIA "Rīgas Psihiatrijas 
un narkoloģijas 
centrs"

Veselības aprūpe 12 686,9 7,5 24 691,7
100% Veselības 

ministrija

21
VSIA "Traumatoloģijas 
un ortopēdijas 
slimnīca"

Veselības aprūpe 12 424,6 0,5 10 826,6
100% Veselības 

ministrija

22
VSIA "Nacionālais 
rehabilitācijas centrs 
Vaivari"

Veselības aprūpe 9 643,1 5,6 10 655,0
100% Veselības 

ministrija

23 VSIA "Latvijas radio"

Sabiedriskie 
elektroniskie 
plašsaziņas 

līdzekļi

8 592,6 -120,4 6 847,4

100% Nacionālās 
elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu 
padome

24
VSIA "Daugavpils 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca"

Veselības aprūpe 7 748,8 44,2 18 241,2
100% Veselības 

ministrija

25

VSIA "Latvijas 
Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas 
centrs"

Pārējās 6 547,5 -591,0 22 881,0

100% Vides 
aizsardzības un 

reģionālas attīstības 
ministrija

26
VAS "Elektroniskie 
sakari"

Sakari 6 521,5 66,5 12 897,5

100% Vides 
aizsardzības un 

reģionālas attīstības 
ministrija

27
VAS "Tiesu namu 
aģentūra"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
6 476,6 54,3 47 952,5

100% Tieslietu 
ministrija

28
VSIA "Slimnīca 
Ģintermuiža"

Veselības aprūpe 5 920,7 4,5 13 782,8
100% Veselības 

ministrija

29
VSIA "Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas 
tehnikums"

Izglītība 5 683,4 68,9 13 759,7
100% Izglītības un 
zinātnes ministrija

30
VSIA "Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie īpašumi"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
4 843,5 18,5 11 400,8

100% Zemkopības 
ministrija

31
VSIA "Strenču 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca"

Veselības aprūpe 4 656,7 18,9 7 174,1
100% Veselības 

ministrija

32
VSIA "Latvijas 
Nacionālais teātris"

Kultūra 4 229,8 6,6 1 478,1
100% Kultūras 

ministrija

33
VAS "Latvijas Jūras 
administrācija"

Transports 4 163,5 6,6 5 412,9
100% Satiksmes 

ministrija
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Nr.
Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Nozare
Apgrozījums,   

2016,  
EUR '000

Peļņa/     
zaudējumi, 

2016,  
EUR '000

Aktīvi kopā, 
31.12.2016., 

EUR '000

Kapitāla daļu 
īpatsvars, turētājs 

vai īpašnieks

Papildu
informācija

34
VSIA "Latvijas 
Nacionālā opera un 
balets"

Kultūra 3 825,6 92,5 7 007,7
100% Kultūras 

ministrija

35
VSIA "Autotransporta 
direkcija"

Transports 3 441,7 649,1 3 626,8
100% Satiksmes 

ministrija

36
VSIA "Aknīstes 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca"

Veselības aprūpe 3 415,4 1,0 6 285,3
100% Veselības 

ministrija

37
VSIA "Piejūras 
slimnīca"

Veselības aprūpe 3 185,7 2,5 10 580,3
100% Veselības 

ministrija

38
VSIA "Jaunais Rīgas 
teātris"

Kultūra 2 856,8 7,0 1 372,9
100% Kultūras 

ministrija

39
VAS "Privatizācijas 
aģentūra"

Pārējās 2 843,9 5 785,4 49 341,9
100% Ekonomikas 

ministrija

40 VSIA "Dailes teātris" Kultūra 2 549,6 2,0 867,8
100% Kultūras 

ministrija

41
VSIA "Iekšlietu 
ministrijas poliklīnika"

Veselības aprūpe 2 111,8 11,2 821,8
100% Iekšlietu 

ministrija

42
VSIA "Latvijas 
Vēstnesis"

Pārējās 1 779,1 -17,5 2 852,1
100% Tieslietu 

ministrija

43
VSIA "Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris"

Kultūra 1 401,5 -98,5 945,1
100% Kultūras 

ministrija

44
VSIA "Latvijas 
Koncerti"

Kultūra 1 230,6 14,1 993,1
100% Kultūras 

ministrija

45
VSIA "Šampētera 
nams"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
1 205,0 0,2 948,1

100% Labklājības 
ministrija

46
SIA "Latvijas 
Nacionālais 
metroloģijas centrs"

Pārējās 1 153,5 2,2 1 156,5
100% Ekonomikas 

ministrija

47
VSIA "Valsts 
Akadēmiskais koris 
Latvija"

Kultūra 1 100,1 5,4 222,6
100% Kultūras 

ministrija

48
VSIA "Bērnu 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca Ainaži"

Veselības aprūpe 1 046,8 47,1 4 319,0
100% Veselības 

ministrija

49
VSIA "Sertifikācijas un 
testēšanas centrs"

Pārējās 852,7 49,2 464,3
100% VAS 

Privatizācijas aģentūra

 MK lēmums 04.12.2013 
par nodošanu 
atsavināšanai

50
SIA "Standartizācijas, 
akreditācijas un 
metroloģijas centrs"

Pārējās 801,3 32,0 660,3
100% Ekonomikas 

ministrija
 Reorganizēta 01.08.2017, 
vairs nepastāv.

51
VSIA "Valmieras 
drāmas teātris"

Kultūra 655,5 0,2 526,5
100% Kultūras 

ministrija

52
VSIA "Latvijas 
Nacionālais 
simfoniskais orķestris"

Kultūra 626,0 29,1 728,0
100% Kultūras 

ministrija

53
VSIA "Straupes 
narkoloģiskā 
slimnīca"

Veselības aprūpe 620,9 -7,0 129,4
100% Veselības 

ministrija
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Nr.
Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Nozare
Apgrozījums,   

2016,  
EUR '000

Peļņa/     
zaudējumi, 

2016,  
EUR '000

Aktīvi kopā, 
31.12.2016., 

EUR '000

Kapitāla daļu 
īpatsvars, turētājs 

vai īpašnieks

Papildu
informācija

54
VSIA "Latvijas Leļļu 
teātris"

Kultūra 575,7 2,1 477,1
100% Kultūras 

ministrija

55
VSIA "Latvijas Proves 
birojs"

Pārējās 487,1 19,1 898,0
100% Finanšu 

ministrija

56 VSIA "Meliorprojekts" Pārējās 411,0 4,2 266,9
100% Zemkopības 

ministrija

57
VSIA "Bobsleja un 
kamaniņu trase 
Sigulda"

Sports 402,5 -25,4 11 821,6
100% Izglītības un 
zinātnes ministrija

58
SIA "Eiropas dzelzceļa 
līnijas"

Transports 400,5 -0,4 2 156,7
100% Satiksmes 

ministrija

59
VSIA "Liepājas 
simfoniskais orķestris"

Kultūra 308,1 -7,0 334,1
100% Kultūras 

ministrija

60
VSIA "Kultūras 
un sporta centrs 
Daugavas stadions"

Sports 231,5 -447,1 9 854,5
100% Izglītības un 
zinātnes ministrija

61
VSIA "Daugavpils 
teātris"

Kultūra 169,3 0,1 236,9
100% Kultūras 

ministrija

62
VSIA "KREMERATA 
BALTICA"

Kultūra 150,0 0,7 26,9
100% Kultūras 

ministrija

63 VSIA "Rīgas cirks" Kultūra 131,7 26,4 236,4
100% Kultūras 

ministrija

64
VSIA "Vides investīciju 
fonds"

Pārējās 76,3 -77,9 6 662,3

100% Vides 
aizsardzības un 

reģionālas attīstības 
ministrija

Valsts kapitālsabiedrības, kas ir atsavinātas

65
VSIA “Bulduru 
Dārzkopības 
vidusskola”

Izglītība 1 338,3 389,8 6 376,0
100% Izglītības un 
zinātnes ministrija

09.08.2016. MK 
lēmums par atvasinātu 
publiskas personas 
kapitālsabiedrību.  Sākot 
ar 15.01.2017.pieder 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitātei.

Valsts kapitālsabiedrības, kas ir likvidācijas procesā

66 VSIA “Vides projekti” Pārējās n/a n/a n/a

100% Vides 
aizsardzības un 

reģionālas attīstības 
ministrija

Sakarā ar administratora 
nāvi nav izslēgta no UR.

Valsts izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības

67
AS "Air Baltic 
Corporation" 
(konsolidēts)

Transports 249 832,0 120,0 287 870,0
80,05475% Satiksmes 

ministrija

68
SIA "Lattelecom" 
(konsolidēts)

Sakari 188 991,0 32 191,0 321 720,0
51% VAS Privatizācijas 

aģentūra

69
SIA "Latvijas Lauku 
konsultāciju un 
izglītības centrs"

Lauksaimniecība 8 673,8 12,6 5 525,8
99,32% Zemkopības 

ministrija

70
SIA "Sporta centrs 
Mežaparks"

Sports 297,0 0,4 15 664,9
99,999% Izglītības un 

zinātnes ministrija
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Nr.
Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Nozare
Apgrozījums,   

2016,  
EUR '000

Peļņa/     
zaudējumi, 

2016,  
EUR '000

Aktīvi kopā, 
31.12.2016., 

EUR '000

Kapitāla daļu 
īpatsvars, turētājs 

vai īpašnieks

Papildu
informācija

71
SIA "Tenisa centrs 
Lielupe"

Sports 234,5 -5,5 11 871,1
99,999% Izglītības un 

zinātnes ministrija 

Kapitālsabiedrība ar tiešo valsts līdzdalību no 20% līdz 50% (ieskaitot) un izšķirošu ietekmi

72
SIA “Rīgas 
hematoloģijas centrs”

Veselības aprūpe 62,7 -19,7 256,7

50,96% SIA Rīgas 
Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca; 
49,04% Veselības 

ministrija

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību no 20% līdz 50% (ieskaitot)

73 AS "Rīgas siltums" Enerģētika 145 598,6 1 469,5 165 485,2
48,995% Ekonomikas 

ministrija; 0,005% 
Latvenergo; 

Citi kapitāla daļu īpašnieki: 
49% Rīgas dome, 2% SIA 
“Enerģijas risinājumi. RIX”

74
SIA "Latvijas 
Olimpiskā vienība"

Sports 2 510,8 149,8 828,1
29% Izglītības un 

zinātnes ministrija

75
SIA "Starptautiskā 
Rakstnieku un 
tulkotāju māja"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
389,0 1,2 101,5

33,33% Kultūras 
ministrija

76 AS "Rīgas Kinostudija" Pārējās 18,7 141,8 3 063,0
24,1% Kultūras 

ministrija

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību no 20% līdz 50% (ieskaitot),  kas atrodas maksātnespējas procesā

77
MSIA “Agroleasing 
S.I.A”

Pārējās n/a n/a n/a
50% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Maksātnespēja

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%

78 AS "Latvijas Gāze" Enerģētika 343 792,0 40 388,0 793 958,0
0,00021% Ekonomikas 

ministrija

79
AS "Latvijas 
Kuģniecība" 
(konsolidēts)

Transports 90 682,0 -20 987,0 337 625,0
10% VAS Privatizācijas 

aģentūra

80
AS "Latvijas 
maiznieks"

Pārējās 25 033,4 470,8 20 088,4
3,97% VAS 

Privatizācijas aģentūra

81
AS "Rīgas 
dzirnavnieks"

Pārējās 23 324,2 843,9 21 875,1
3,68% VAS 

Privatizācijas aģentūra

82
SIA "Strek" 
(konsolidēts)

Transports 21 762,3 7607,2 65 480,1
5,84% VAS Latvijas 

dzelzceļš

83
AS "Rīgas sanitārā 
transporta autobāze" 
(konsolidēts)

Pārējās 19 852,5 650,4 26 073,5
10% VAS Privatizācijas 

aģentūra

84
AS "Ceļu pārvalde" 
(konsolidēts)

Pārējās 19 537,6 596,1 12 444,4
0,93% VAS 

Privatizācijas aģentūra

85
Rēzeknes SEZ AS 
"REBIR"

Pārējās 2 396,0 104,5 8 771,0
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra

86

AS "Daugavpils 
specializētais 
autotransporta 
uzņēmums"

Pārējās 2 180,1 123,1 3 140,3
3,2% VAS Privatizācijas 

aģentūra

87 SIA "Balt Aliance" Pārējās 1 708,0 42,9 3 189,1
8% VAS Privatizācijas 

aģentūra
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88
AS "Lopkopības 
izmēģinājumu stacija 
Latgale"

Pārējās 1 131,4 204,5 4 747,3
4,77% VAS 

Privatizācijas aģentūra

89 AS "Komunālprojekts" Pārējās 656,6 -50,7 1 003,5
14,75% VAS 

Privatizācijas aģentūra

90
AS "Jelgavas 
mašīnbūves rūpnīca"

Pārējās 574,0 -361,2 3 386,4
3,68% VAS 

Privatizācijas aģentūra

91 AS "Lielplatone" Pārējās 557,5 51,5 1 661,5
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra

92
AS "Stendes selekcijas 
un izmēģinājumu 
stacija"

Pārējās 331,2 149,8 4 040,2
4,81% VAS 

Privatizācijas aģentūra

93 SIA "UNI SAN" Pārējās 313,6 -15,1 656,2
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra

94 AS "AUTO-REMONTS" Pārējās 296,9 16,0 192,1
5,05% VAS 

Privatizācijas aģentūra

95
AS "Latgales ciltslietu 
un mākslīgās 
apsēklošanas stacija"

Pārējās 242,1 143,5 830,0
4,91% VAS 

Privatizācijas aģentūra

96
AS "Pūres 
dārzkopības 
izmēģinājumu stacija"

Pārējās 164,1 3,1 344,3
8,73% VAS 

Privatizācijas aģentūra

97
SIA "Sanatorija 
Dzimtene"

Veselības aprūpe 44,9 -12,6 72,4
10% VAS Privatizācijas 

aģentūra

98
SIA "Garantiju 
aģentūra"

Pārējās 32,1 -7,5 241,4
0,34% VAS 

Privatizācijas aģentūra 

99
SIA "Liepājas 
sērkociņi"

Pārējās 0,0 -19,1 653,9
10,62% VAS 

Privatizācijas aģentūra

100 AS “Transinform” Pārējās n/a n/a n/a
2,91% VAS 

Privatizācijas aģentūra

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%, kas ir nodibinātas

101
AS “Conexus Baltic 
Grid”

Enerģētika n/a n/a n/a
0,00029% Ekonomikas 

ministrija
Dibināta 22.12.2016.

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%, kas ir pārdotas

102
AS "Valmieras stikla 
šķiedra" (konsolidēts)

Pārējās 124 813,9 4 769,3 140 862,8
1,78% VAS 

Privatizācijas aģentūra
Pārdota 08.11.2016.

103
AS "Grindeks" 
(konsolidēts)

Pārējās 105 366,5 9 502,8 174 913,4
2,29% VAS 

Privatizācijas aģentūra
Pārdota 08.11.2016.

104
AS "B.L.B. Baltijas 
termināls"

Pārējās 9 245,4 18,7 18 819,3
3,64% VAS 

Privatizācijas aģentūra
Pārdota 15.08.2016.

105

AS "Latvijas 
Nacionālais 
Autopārvadātāju 
Centrs"

Pārējās 0,2 0,1 0,2
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Pārdota 11.11.2016.

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%, kas atrodas maksātnespējas procesā

106
MAS "Daugavpils 
dzirnavnieks"

Pārējās 55,1 -33,1 2 897,7
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Maksātnespēja 29.12.2014.
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107
MSIA "Eiropas 
minerāls"

Pārējās n/a n/a n/a
6,89% VAS 

Privatizācijas aģentūra
Maksātnespēja 21.10.2013.

108
MAS "Latvijas 
zoovetapgāde"

Pārējās n/a -1 271,0 127,7
2,6% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Maksātnespēja 21.01.2016.

109
MAS "Liepājas 
metalurgs"

Pārējās n/a -427,5 896,5
2,5% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Maksātnespēja no 
13.11.2013.

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%, kas ir izbeigušas saimniecisko darbību, atrodas likvidācijas procesā vai ir likvidētas

110
SIA "Ventspils 
ekskursiju birojs"

Pārējās n/a n/a n/a
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra

 04.02.2015. VID NP 
Ventspils klientu 
apkalpošanas centra 
17.12.2014. lēmums 
Nr.8.21-32/125496 Par 
darbības izbeigšanu.

111
AS 
"Dzelzceļtransports"

Transports n/a n/a n/a
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Likvidēta 13.06.2016.

112 AS "Jēkabpils labība" Pārējās n/a n/a n/a
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Likvidēta 17.05.2016.

113 AS "Madona – AB" Pārējās n/a n/a n/a
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Likvidēta 16.09.2016.

114
MAS "Rīgas alus 
darītava ,,Vārpa""

Pārējās n/a n/a n/a
5% VAS Privatizācijas 

aģentūra
Likvidēta 18.05.2017. 

115
AS "RAF-inženieru 
tehniskais centrs"

Pārējās n/a n/a n/a
6,83% VAS 

Privatizācijas aģentūra
Likvidēta 27.05.2016.

Valsts kapitālsabiedrībām 100% piederošas meitassabiedrības

116 AS "Sadales tīkls" Enerģētika 315697,0 2,5 1 597 690,0 100% AS "Latvenergo"

117 SIA "LDZ Cargo" Transports 275526,0 3 993,6 177 051,2
100% VAS "Latvijas 

dzelzceļš"

118
SIA "LDZ ritošā 
sastāva serviss"

Transports 68486,9 255,7 94 155,0
100% VAS "Latvijas 

dzelzceļš"

119
AS "Latvijas elektriskie 
tīkli"

Enerģētika 51294,0 6 852,2 422 035,0 100% AS "Latvenergo"

120 SIA "LDZ Loģistika" Transports 13538,0 127,0 1 261,5
100% VAS "Latvijas 

Dzelzceļš"

Līdz 09.09.2016. SIA “LDZ 
Cargo Loģistika”, līdz 
10.08.2016. 100% kapitāla 
daļu turētājs SIA “LDZ 
CARGO”

121
SIA "LDZ 
infrastruktūra"

Transports 12013,3 -131,8 19 461,5
100% VAS "Latvijas 

dzelzceļš"

122 SIA "ZetCOM" Pārējās 9996,5 641,4 3 872,0
100% SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” 

123 SIA "LDZ apsardze" Pārējās 6610,1 15,0 1 555,3
100% VAS "Latvijas 

dzelzceļš"

124 SIA "Hiponia"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

3026,0 -5 569,6 42 459,9
100% VAS 

"Privatizācijas 
aģentūra"

125
AS "Enerģijas 
publiskais tirgotājs"

Enerģētika 2079,1 0,0 162 665,2 100% AS "Latvenergo"
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126 AS "LatRailNet" Transports 1 197,9 22,9 263,9
100% VAS "Latvijas 

dzelzceļš"

127 SIA "LatLoto nams" Pārējās 984,7 70,0 241,5 100% "Latvijas Loto"

128 SIA "Jaunmoku pils" Pārējās 756,0 -3,5 1 406,8
100% "Latvijas valsts 

meži"

129 SIA "Mailmaster" Sakari 510,2 6,6 523,7 100% "Latvijas Pasts"

130 SIA "VNĪ pilis"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

267,4 8,0 56,2
100% VAS "Valsts 

nekustamie īpašumi"

131 SIA FeLM  Pārējās 30,8 -166,6 67 148,0
100% VAS 

"Privatizācijas 
aģentūra"

132
SIA "Rīgas 
vagonbūves 
uzņēmums Baltija"

Pārējās 1,1 -73,6 386
100% SIA "LDZ Ritošā 

sastāva serviss"

133 OÜ "Elektrum Eesti" Pārējās n/a n/a n/a 100% AS "Latvenergo"

134 SIA "Elektrum Latvija" Pārējās n/a n/a n/a 100% AS "Latvenergo"

135
UAB “Elektrum 
Lietuva”

Pārējās n/a n/a n/a 100% AS “Latvenergo”

136
"Hipo Latvijas 
Nekustamā īpašuma 
fonds I"

Pārējās n/a n/a n/a
100% VAS "Attīstības 

finanšu institūcija 
Altum"

137
"Hipo Latvijas 
Nekustamā īpašuma 
fonds II"

Pārējās n/a n/a n/a
100% VAS "Attīstības 

finanšu institūcija 
Altum"

138
KS "Imprimatur 
Capital Seed Fund"

Pārējās n/a n/a 7 435,2
100% VAS "Attīstības 

finanšu institūcija 
Altum"

Valsts kapitālsabiedrībām 100% piederošas meitassabiedrības, kas ir reorganizētas

139
SIA "Biroju centrs 
Ezerparks"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
6 083,1 1 748,4 72 293,0

100% VAS "Valsts 
nekustamie īpašumi"

Reorganizēta 10.05.2017.

140
SIA "Veselības 
aprūpes nekustamie 
īpašumi"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
296,3 6,3 182,0

VAS "Valsts 
nekustamie īpašumi"

Reorganizēta 30.12.2016.

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas ar izšķirošu ietekmi

141
SIA "Auteko & TUV 
Latvija"

Pārējās 6 540,8 1 264,1 4 482,0
51% VAS Ceļu 

satiksmes drošības 
direkcija

142
SIA "Veselības centrs 
"Biķernieki""

Veselības aprūpe 1 569,7 5,0 597,3
99,58% SIA "Rīgas 
Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca"

143
SIA "BALTIJAS KRAVU 
CENTRS"

Pārējās 654,5 43,7 367,8
100% AS "Air Baltic 

Corporation"

144 SIA "Tilžas rapsis" Lauksaimniecība 32,4 -22,0 127,6 86% SIA "Hiponia"
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145 UAB "NIF Lietuva"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

n/a n/a n/a 100% AS "Reverta"

146 SIA "Vhiter" Pārējās n/a n/a n/a
100% AS "Air Baltic 

Corporation"

147
SIA "Latvijas 
Mobilais Telefons" 
(konsolidēts)

Sakari 189 866,2 22 353,6 259 504,7

23% VAS "Latvijas 
Valsts radio un 

televīzijas centrs", 23% 
SIA "Lattelecom" un 

5% VAS "Privatizācijas 
aģentūra"

148
SIA "LMT 
Retail&Logistics"

Sakari 70 446,7 2 478,6 30 733,4
100% SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” 

149
SIA "CITRUS 
Solutions"

Pārējās 28 166,2 90,3 11 515,5 100% SIA Lattelecom

150
SIA "Lattelecom 
Technology"

Sakari 18 133,9 2 384,8 10 869,4 100% SIA Lattelecom

151 SIA "Liepājas enerģija" Enerģētika 16 822,8 3 159,3 42 075,7 51% AS Latvenergo

152
AS "Aviation Crew 
Resources"

Pārējās 12 813,2 70,9 6 081,3
95,5489% AS "Air 

Baltic Corporation"

153
SIA "NIF Dzīvojamie 
īpašumi"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
7 206,1 -3 020,7 6 592,3 100% AS "Reverta"

154 SIA "NIF projekts 1"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

6 233,4 760,6 6,3 100% AS "Reverta"

155
SIA "Baltijas datoru 
akadēmija"

Pārējās 1 716,0 180,9 452,1 100% SIA Lattelecom

156 SIA "Lattelecom BPO" Sakari 4 627,0 907,3 2 074,1 100% SIA "Lattelecom"

157 SIA "PINS.CO" Pārējās 3 906,7 -1 440,4 3 004,6
95,42876% AS "Air 

Baltic Corporation"

SIA Coalition Rewards 
kopš 26.04.2016 .ir SIA 
Pins.co

158
SIA "Air Baltic 
Training"

Pārējās 2 992,8 303,4 1 439,6
100% AS "Air Baltic 

Corporation"

159 SIA "Media 360" Sakari 2 295,0 -465,2 3 351,1
100% "Lattelecom 

Technology"

160
SIA "NIF Zemes 
īpašumi"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
782,8 -1 140,5 929,7 100% AS "Reverta"

161 AS "VRC Zasulauks" Pārējās 107,0 817,5 345,5
51% AS "Pasažieru 

vilciens"

162
KS "AIF Imprimatur 
Capital Technology 
Venture Fund"

Pārējās n/a n/a 6 177,1
67% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"

Līdz 08.08.2014. KS 
Imprimatur Capital 
Technology Venture Fund.

163
KS alternatīvo 
ieguldījumu fonds 
"ZGI-3"

Pārējās n/a n/a 11 194,8
95% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"
Līdz 01.08.2014. KS ZGI-3.
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164
KS "BaltCap Latvia 
Venture Capital Fund"

Pārējās n/a n/a 14 356,9
67% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"

165
SIA "Baltic Contact 
Centre"

Pārējās n/a n/a n/a
100% AS "Air Baltic 

Corporation"

166 SIA "Blaker" Pārējās n/a n/a n/a
100% AS "Air Baltic 

Corporation"

167
"Carnella Maritime 
Corporation"

Finanšu 
pakalpojumi

n/a n/a n/a 100% AS "Reverta"

168
KS "Expansion Capital 
Fund AIF"

Pārējās n/a n/a 14 117,0
95% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"

Līdz 30.07.2014. KS 
Expansion Capital Fund.

169
KS "Flycap 
Investment Fund 
I AIF"

Pārējās n/a n/a 12 863,3
95% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"

Līdz 02.09.2014. KS Flycap 
Investment Fund.

170
OOO "Parex Leasing 
& Factoring"

Finanšu 
pakalpojumi

n/a n/a n/a 100% AS "Reverta"

171 OU "NIF Eesti"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

n/a n/a n/a 100% AS "Reverta"

172
AS "Pirmais slēgtais 
pensiju fonds"

Pārējās n/a n/a 155,3

50% SIA "Lattelecom"; 
48,15% AS 

"Latvenergo"; 1,85% 
AS "Augstsprieguma 

tīkls"

173
Regalite Holdings 
Limited

Finanšu 
pakalpojumi

n/a n/a n/a 100% AS Reverta

174 KS "ZGI fonds" Pārējās n/a n/a 58,3
65% VAS Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum 

Valsts kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas ar izšķirošu ietekmi, kas atrodas likvidācijas procesā

175
AS “Reverta” 
(konsolidēts)

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
3,0 -45 077,6 58 941,3

96,89% VAS 
“Privatizācijas 

aģentūra”

Likvidācijas periods 
01.07.2017.-31.12.2017.

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts kapitālsabiedrībām piederošām meitassabiedrībām piederošās kapitāla daļas ar līdzdalību no 20% 
līdz 50% (ieskaitot)

176 SIA "Scantest" Pārējās 2 580,7 817,7 1 316,4
20% VAS "Ceļu 

satiksmes drošības 
direkcija"

177 SIA "Autests" Pārējās 1 742,7 390,3 1 738,8
20% VAS "Ceļu 

satiksmes drošības 
direkcija"

178
SIA "Meža un koksnes 
produktu pētniecības 
un attīstības institūts"

Pārējās 1 355,9 -16,6 980,2
40% VAS "Latvijas 

valsts meži"

179 KS "Otrais Eko fonds" Pārējās 812,5 615,8 2 387
33% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"

180 AS "RB Rail" Transports 718,6 -506,4 21 317,7
33,33% SIA "Eiropas 

dzelzceļa līnijas"
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Nr.
Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Nozare
Apgrozījums,   

2016,  
EUR '000

Peļņa/     
zaudējumi, 

2016,  
EUR '000

Aktīvi kopā, 
31.12.2016., 

EUR '000

Kapitāla daļu 
īpatsvars, turētājs 

vai īpašnieks

Papildu
informācija

181 SIA "Venttests" Pārējās 258,8 71,4 657,3
50% VAS "Ceļu 

satiksmes drošības 
direkcija"

182
"Baltic Innovation 
Fund"

Pārējās n/a n/a n/a
20% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"

183 SIA “Priekuļu rapsis” Lauksaimniecība n/a n/a n/a 26% SIA “Hiponia”

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts kapitālsabiedrībām piederošām meitassabiedrībām piederošās kapitāla daļas ar līdzdalību līdz 20%

184
AS "Latvijas Finieris" 
(konsolidēts) 

Pārējās 213 372,0 13 642,4 320 702,1
0,94% AS "Latvijas 

valsts meži"

185 SIA "Kurzemes radio" Pārējās 171,7 -30,5 102,9
0,58% VSIA "Latvijas 

radio"

186
"Baltkrievijas-Latvijas 
kopuzņēmums 
"MIRIGO""

Pārējās n/a n/a n/a
3% VAS "Latvijas 

dzelzceļš"

187 SIA "BRC Novatēka"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

n/a n/a n/a 7,02% SIA "Hiponia"

Valsts kapitālsabiedrībām piederošām meitassabiedrībām piederošās kapitāla daļas, kas ir pārdotas

188 SIA “NIF projekts 10”
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

n/a -618,6 7 419,4 100% AS “Reverta”
Pārdota  
20.01.2017.

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas, kas tiek likvidētas vai ir 
likvidētas

189 SIA "NIF projekts 6"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

n/a -0,9 4,5 100% AS "Reverta"
Likvidācijas process 
08.08.2017.

190 SIA "NIF projekts 7"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

n/a -983,3 1 061,9 100% AS "Reverta"
Likvidācijas process 
08.08.2017.

191 SIA "TravelLounge" Pārējās n/a n/a 46,2
100% AS "Air Baltic 

Corporation"
Likvidācijas process 
21.07.2015

192
SIA "NIF 
Komercīpašumi"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
4 884,8 -99,4 67,7 100% AS "Reverta" Likvidēta 21.06.2017.

193 SIA "NIF projekts 8"
Nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība

1 654,4 157,5 2 383,5 100% AS "Reverta" Likvidēta 10.01.2017.

194
SIA "Riska investīciju 
sabiedrība"

Pārējās n/a n/a n/a
100% VAS "Attīstības 

finanšu institūcija 
Altum"

Likvidēta 03.05.2016.

195
SIA "Rīgas centra 
namu pārvalde"

Nekustamo 
īpašumu 

pārvaldība
n/a n/a n/a

100% VAS "Attīstības 
finanšu institūcija 

Altum"
Likvidēta 03.02.2016.
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