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kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla
daļām, kas sabiedrībai sniedz informāciju par valsts
kapitālsabiedrību pārvaldību un darbības rezultātiem
2017. gadā.

Godātie sadarbības partneri un iedzīvotāji!

Līdz šim notikušās pārmaiņas valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības jomā pozitīvi ir novēr tējusi Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija (OECD). OECD Valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības un privatizācijas prakses darba
grupa 2017. gada martā, izvērtējot paveikto rekomendāciju
ieviešanā, pieņēma lēmumu par pēc-iestāšanās uzraudzības
procesa noslēgumu. 2017. gada laikā Pārresoru koordinācijas
centrs (PKC) ir aktīvi strādājis, analizējot starptautiski atzīto labo
praksi un citu valstu pieredzi pārvaldības jomā, lai piemērotu
to Latvijas vajadzībām. Papildus, lai gūtu visaptverošu skatu
par nepieciešamajiem uzlabojumiem pārvaldības tiesiskajā
ietvarā, PKC aptaujāja valsts kapitālsabiedrību valdes un
padomes locekļus, kapitāla daļu turētāja pārstāvjus un
koordinācijas institūcijas padomes dalībniekus. Ņemot vērā
iegūto informāciju, PKC pastāvīgi strādā, lai Minstru kabinetam
piedāvātu ieteikumus pārvaldības uzlabošanai.
Lai stiprinātu atklātu un godīgu vadības personāla
atlases procesu, PKC ir izstrādājis vadlīnijas, kas precīzi skaidro
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasi,
izvērtēšanu, kā arī valdes un padomes locekļu atlīdzības
noteikšanu. Savukārt, lai sekmētu uzņēmumu attīstībai
labvēlīgu un pārdomātu pārvaldību, ir sagatavoti grozījumi
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā, nosakot precīzāku atbildības sadalījumu

publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu
sagatavošanā un izpildē, informācijas publiskošanā, kā arī
dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību.
PKC arī rosinājis turpmāk, gatavojot valsts kapitālsabiedrību
vidēja termiņa darbības stratēģijas, tajās iekļaut kapitāla
atdeves kritērijus, kas noteikti atbilstoši piedāvātajai
metodoloģijai vadlīnijās.
Vēlos atgādināt, ka 2017. gadā PKC publiskoja
tīmekļvietni-datubāzi par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību,
kas apkopo informāciju par tiesisko regulējumu un tā izmaiņām,
kapitālsabiedrību darbības rezultātiem un aktualitātēm
pārvaldības jautājumos. PKC pastāvīgi uzlabo sadarbību ar
sabiedrību un iesaistītajām pusēm pārvaldības jautājumos, t.sk.
informācijas publiskošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu cilvēkiem
ērtu aktuālās informācijas par valsts kapitālsabiedrībām
pieejamību, PKC piedalās Atvērtas pārvaldības partnerības
iniciatīvā, apņemoties līdz 2019. gada beigām uzlabot esošās
datu bāzes par kapitālsabiedrībām lietojamību, veicot aptauju
un atbilstoši pilnveidojot informācijas meklēšanas un atveides
funkcionalitāti.
Vēlos pateikties par iesaisti publisko aktīvu pārvaldības
pilnveidošanā un cerot uz turpmāko atbalstu un ieteikumiem
ilgtspējīgas un profesionālas korporatīvās pārvaldības
nodrošināšanai Latvijā!

Pēteris Vilks,

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
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Ievads
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. un 2016. gadā.
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Pārējās kapitālsabiedrības

Kopējais komercsabiedrību 2016. gadā sasniegtais
apgrozījums bija vairāk nekā 56,5 miljardi EUR1, kas ir
par 369,1 miljoniem EUR vairāk kā 2015. gadā un ir 0,66%
pieaugums. No komercsabiedrību kopējā apgrozījuma
5,77% radīja valsts kapitālsabiedrības, kas, salīdzinot ar
2015. gadu, ir neliels kritums gan finansiālā izteiksmē – mīnus
63,2 miljoni EUR, gan procentuālā – mīnus 0,15 procentpunkti.
No valsts kapitālsabiedrībām lielākais apgrozījuma kritums
2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, bija VAS “Latvijas
dzelzceļš” un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Apgrozījuma
rādītājus ietekmēja ārēji apstākļi, jo apgrozījuma kritums
bija saistīts ar kravu pārvadājumu apjoma samazināšanos un
realizētajiem būvniecības projektu apjomiem, ko ietekmēja
aizkavēšanās iepirkumu procesā, līgumu izpildē. Valsts
kapitālsabiedrības 2016. gadā realizēja izvirzītos nefinanšu
mērķus, kas finansiālos apsvērumus lika sabalansēt ar šiem
nefinanšu mērķiem un tādējādi sasniegt zemākus apgrozījuma
rādītājus.
Kapitālsabiedrību aktīvi, kas faktiski parāda teorētisko
potenciālu, ar kuru varētu radīt ienākumus un peļņu,
valsts kapitālsabiedrībās 2016. gadā bija 13,37% 2 no valstī
kopumā komersantu rīcībā esošajiem aktīviem, kas bija
8,72 miljardi EUR un, salīdzinot ar 2015. gadu, tas bija
neliels kritums kopējo kapitālsabiedrību aktīvu strukūrā –
mīnus 0,14 procentpunkti. Valsts kapitālsabiedrību aktīvi
2016. gadā pieauga par 559,4 miljoniem EUR jeb 6,85%.
Kopumā apgrozījuma un aktīvu attiecība ir labāka privātajam
sektoram, kas skaidrojams ar atšķirīgiem mērķiem attiecībā
uz aktīvu sastāvu. Privātā sektora viens no galvenajiem
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, avio infrastruktūra utt.).
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Pārējās kapitālsabiedrības

No kopumā valstī 2016. gadā uzrādītās kapitālsabiedrību
peļņas 2,11 miljardi EUR 3 9,73% veidojušas valsts
kapitālsabiedrības, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir neliels
pieaugums – 0,05 procentpunktu apjomā no kopējās visu
kapitālsabiedrību peļņas. Kopumā valsts kapitālsabiedrību
peļņa pieaugusi par 39,5 miljoniem EUR jeb 23,7%. Vērtējot
peļņu pret apgrozījumu, valsts kapitālsabiedrību rezultāts ir
vidēji labāks nekā privātajā sektorā – attiecīgi 6,32% un 3,59%
2016. gadā, bet, vērtējot peļņu pret aktīviem, tas ir nedaudz
sliktāks nekā privātajā sektorā, ņemot vērā iepriekšminētās
atšķirības aktīvu sadalījumā, – attiecīgi 2,36% un 3,38%.
Attēls Nr. 3. Valsts kapitālsabiedrību peļņa no kopējās
kapitālsabiedrību
peļņas 2015. un 2016. gadā, miljoni EUR,
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Kopējie valsts kapitālsabiedrību rādītāji 2017. gadā,
salīdzinot ar 2016. gadu, izņemot investīcijas, dividendes
un samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos
un nodarbināto skaits, uzrāda augšupejošu tendenci. Tas
skaidrojams gan ar to, ka turpinās kopējā ekonomiskā
izaugsme Latvijā, gan būtiskām izmaiņām uzņēmumu
ienākuma nodokļa likumā (turpmāk – UIN), kuru pieņēma
Saeimā 2017. gadā, publicējot 2017. gada 8. augustā oficiālajā
3

izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.156 (5983), un kas stājas
spēkā 2018. gada 1. janvārī. Saistībā ar to piesardzīgi un
analītiski vērtējams būtiskais peļņas pieaugums 2017. gadā,
jo, piemēram, AS “Latvenergo” peļņa 2017. gada pieauga par
191,4 miljoniem EUR jeb 146,6% - līdz 322 miljoniem EUR,
taču 77,9% jeb 149,1 miljonu EUR no šī pieauguma veido UIN
reformas rezultātā reversētais atliktais nodoklis un tāpēc
saimnieciskā rezultātā peļņa pieauga par 42,3 miljoniem EUR
jeb 32,4%. Savukārt, UIN reformas ietekme uz divdesmit
piecu lielāko kapitālsabiedrību rezultātiem vērtējama
191,8 miljonu EUR apjomā, kas samazinātu valsts
kapitālsabiedrību faktisko saimniecisko peļņu 2017. gadā līdz
314,5 miljoniem EUR un ROA atdevi līdz 3,34% un ROE atdevi
līdz 6,57%. UIN reformas būtiskā ietekme būs vienreizēja,
tāpēc 2018. gadā prognozējams peļņas rādītāju kritums
attiecībā pret 2017. gadu.

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__uznemfin__ikgad/UFG020.px

Galvenie finanšu rādītāji, milj. EUR
2015
2016
Apgrozījums
3 321,7
3 258,6
Peļņa/zaudējumi
166,6
206,1
EBITDA
522,7
630,4
Aktīvi
8 166,7
8 726,1
Pamatkapitāls
3 887,5
4 016,7
Pašu kapitāls
3 803,8
4 218,9
Investīcijas
624,4
549,6
Samaksātās dividendes
124,9
154,7
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
785,9
836,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
1,0
2,8
Veiktie ziedojumi
5,1
5,3
No valsts budžeta
541,7
602,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
5,01
6,32
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
2,04
2,36
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
4,38
4,88
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,47
1,09
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,13
1,05
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
52 723
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
12,3
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
n/a
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc
SFPS (jā / nē)

n/a

2017
3 392,5
508,5
779,5
9 407,2
4 088,1
4 787,8
546,2
148,7

segumu pārbūve 840 km kopgarumā, lidostas pasažieru
termināļa paplašināšana, elektroniskās sakaru infrastruktūras
pieejamības uzlabošana lauku teritorijās, izbūvējot papildus
220 piekļuves punktus un 2200 km optiskā kabeļa trases, Rīgas
pils restaurācija, muzeja krātuvju kompleksa būvniecība, teātra
ēku rekonstrukcija, slimnīcas korpusu pārbūve, tenisa halles
izbūve, gaisa satiksmes pakalpojumu torņa projektēšana un
būvniecība.
Darbinieku skaits, salīdzinot ar 2016. gadu, ir
samazinājies par 1,1 tūkstoti nodarbināto jeb 2,1%. Kopumā
valsts kapitālsabiedrībās nodarbināti 51 tūkstotis cilvēku, kas
ir pavisam 5,39% 4 no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem
un, salīdzinot ar 2016. gadu, ir neliels kritums – 0,05
procentpunktu apjomā. Jānorāda, ka turpina samazināties arī
ekonomiski aktīvo cilvēku skaits gadā par aptuveni 10,9 tūkst.
iedzīvotājiem jeb 1,1%. Savukārt vidējais atalgojums turpina
stabilu pieaugumu – 2016. gadā pieauga par 2,1%, salīdzinot ar
2015. gadu, bet 2017. gadā par 7,3%, salīdzinot ar 2016. gadu,
kas atbilst arī vidējam strādājošo mēneša vidējās darba
samaksas pieaugumam valstī – 7,9%5 . Vidējā bruto samaksa
valsts kapitālsabiedrībās bija par 21% augstāka kā valstī
kopumā 2017. gadā un sasniedza 13,4 tūkstošus EUR gadā6.
Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk – PKC)
gatavo ikgadējo publisko gada pārskatu (turpmāk – gada
pārskats), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 22. panta otrās daļas
5. punktu. 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;

14,99

•

5,41
10,62
1,33

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,
piedalās tās darbā un sekmē OECD rekomendāciju
valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai ieviešanu, kā arī
Latvijas valsts kapitālsabiedrību darbības atbilstību
attīstīto valstu atzītajai labajai korporatīvās pārvaldības
praksei.

800,5
2,5
5,2
1 122,6

0,95

52 120
12,5

51 014
13,4

65/160
(28,9%/
71,1%)
26/49

68/157
(30,2%
/69,8%)
28/47

Investīciju apjomi ir saglabājušies 2016. gada līmenī.
2017. gadā turpinājās vairāki svarīgi lielie investīciju projekti
kā, piemēram, Eiropas desmitgades attīstības plānā iekļautais
330kV elektropārvades līnijas savienojuma “Kurzemes
loks” 3. etaps, Latvijas – Igaunijas trešais starpsavienojums,
elektropārvades līnijas Rīgas TEC2 – Rīgas HES izbūve,
Daugavas HES ražotņu rekonstrukcijas pabeigšana, lidmašīnu
flotes atjaunošana ar piecām lidmašīnām, Rail Baltica
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta
turpināšana, ceļu uzturēšanas transporta (kravas pašizgāzēji
ar aprīkojumu, motorgreideri, sāls-smilts kaisītāji) iegāde,
Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta izstrāde
un saskaņošana un jaunu elektrovilcienu iegāde, autoceļu

L ai nodrošinātu efek tīvu 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

4

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__nodarb__aktivitate__ikgad/NBG010.px

5

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__dsamaksa__ikgad/DSG010.px

6

Saskaņā ar http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__dsamaksa__ikgad/
DSG010.px datiem strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2017.gadā bija 926 euro.
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1 Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība
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. Jāatzīmē, ka līdz
šim koordinācijas institūcijas 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,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas
Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji, kā arī
piedalīties padomes sēdēs bez balsstiesībām tiek uzaicināts
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvis.
2017. gadā tika turpināts darbs, lai pilnveidotu normatīvo
regulējumu un vadlīnijas publisku personu kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības jomā (skatīt 1.3. sadaļu Darbs
pie normatīvajiem aktiem).
PKC 2017. gada pirmajā pusē rīkoja mācības kapitāldaļu
turētājiem un valsts kapitālsabiedrību pārstāvjiem par finanšu
radītāju izmantošanu kapitālsabiedrības darbības plānošanā
un rezultātu novērtēšanā, bet tā paša gada rudenī konferenci
“Sasniegtais un vēl darāmais: publisko kapitālsabiedrību
pārvaldības reformas vērtējums”. Tajā bija īss atskats uz
paveikto un tika pievērsta uzmanība reformas aspektiem,
kuros vēl ir risināmi jautājumi (skatīt 1.6. sadaļu Mācības,
konsultācijas kapitālsabiedrībām, kapitāla daļu turētājiem).
2017. gada septembrī 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, padomju izveidošanu ne tikai
lielajos uzņēmumos. Tāpat arī tika lūgts novērtēt atalgojuma
atbilstību valdes un padomes locekļiem, nepieciešamās
izmaiņas pārvaldībā un PKC darbību (skatīt 1.6. sadaļu
Mācības, konsultācijas kapitālsabiedrībām, kapitāla daļu
turētājiem).
PKC, apkopojot gan aptaujā iegūtos datus, gan ikdienas
darbā gūto informāciju, ir sagatavojis Informatīvo ziņojumu
“Par priekšlikumiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
pilnveidošanai”, kā arī tika sagatavots informatīvais
materiāls par identificētajiem ēnu ekonomikas apkarošanas
risinājumiem valsts kapitālsabiedrību darbā, kas tika izskatīts
2017. gada 12. jūlijā Ēnu ekonomikas apkarošanas padomē.
Tāpat arī PKC tika sagatavots informatīvais ziņojums “Latvijas
nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma Latvijas
ekonomikas izaugsmē” par valsts kapitālsabiedrību kapitāla
struktūras dažādošanu, par ko tika diskutēts konferencē
2017. gada 1. decembrī.
PKC turpina uzturēt un pilnveidot 2017. gadā publicēto
interneta vietni www.valstskapitals.lv, kurā tiek publicēta
aktuālā informācija valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā,
kā arī interaktīvo datu bāzi 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.

1.1 Stratēģiju izstrāde

stratēģijās ir paredzēta atšķirīga dividendēs izmaksājamā
peļņas daļa (0%), un, atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības
likumā noteiktajam, par to ir pieņemti attiecīgi Ministru
kabineta lēmumi.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pār valdības likumam (turpmāk –
Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) pirms vidēja termiņa
darbības stratēģijas (turpmāk – stratēģija) apstiprināšanas
stratēģijas projekts tiek nosūtīts PKC atzinuma sniegšanai.

2018. gadā jaunas stratēģijas plāno sākt izstrādāt
Veselības ministrijas kapitālsabiedrības, kuru stratēģijas
bija apstiprinātas 2012. gadā un tās ir spēkā līdz 2018. gada
beigām. Sagaidāms, ka arī šīm kapitālsabiedrībām būs
jāsaņem Ministru kabineta atļauja maksāt atšķirīgu dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu.

2017. gadā PKC sniedza 21 atzinumu par stratēģiju
projektiem (papildus tam vēl 10 atzinumi tika sniegti par
atkārtoti iesniegtām stratēģijām 2016. vai 2017. gadā). Kopā
2017. gadā tika apstiprinātas 13 stratēģijas. Apstiprinātajām
stratēģijām tika izvēlēts plānošanas termiņš no trīs līdz pieciem
gadiem. Daudzas kapitālsabiedrības to pamatoja ar ieņēmumu
atkarību no vidēja termiņa valsts budžeta plānošanas, kas
tiek plānots trīs gadu periodam. Vēl dažām bija noslēgti
deleģēšanas līgumi, kas noteica to izvēlēto stratēģiju darbības
periodu.

2017. gadā tika iesākts darbs pie metodikas finanšu
mērķu aprēķināšanai, konkrēti – efektīvas kapitāla atdeves
noteikšanai. Metodika tika iekļauta vadlīnijās, nosakot,
ka kapitāla atdeves noteikšanā jāizmanto informācija par
līdzīgiem uzņēmumiem nozarē Latvijā vai ārvalstīs, lai varētu
noteikt, vai izvirzītie mērķi ir atbilstoši nozares tendencēm.
Tāpat metodikā tika skaidrots, ka finanšu mērķu noteikšanā
jāņem vērā uzņēmuma darbības specifika un nefinanšu mērķu
ietekme.

2018. gada otrajā pusē kopumā PKC bija saņemtas 50
stratēģijas, t.sk. tās, kas apstiprinātas līdz 2016. gadam, un tās,
par kurām nav saņemts Ministru kabineta lēmums par atšķirīgu
dividendēs izmaksājamo pelņas daļu.

Darbs pie metodikas rezultējās 2018. gada 28. augustā,
Pārresoru koordinācijas centra vadītājam, pēc izskatīšanas
koordinācijas institūcijas padomē, apstiprinot aktualizētās
vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības
stratēģiju izstrādei.

2017. gadā darbu pie jaunu stratēģiju izstrādes uzsāka
vairākas Kultūras ministrijas kapitālsabiedrības. Trijām no
tām izdevās savas stratēģijas apstiprināt jau 2017. gadā. Šajās

Attēls Nr. 5. Stratēģijas projekta saskaņošanas un apstiprināšanas process
KAPITĀLSABIEDRĪBAS VALDE
1. Izstrādā stratēģijas projektu, ņemot vērā:
augstākās lēmējinstitūticjas noteiktos stratēģiskos mērķus;
nozares ministrijas izvirzītos nefinanšu mērķus;
finanšu mērķus, kā arī darbības efektivitāti raksturojošus rezultatīvos rādītajus.

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

Stratēģijā tiek ietverta informācija par biznesa modeli; stipro 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)

4a
3a

NOZARES MINISTRIJA

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 nozares ministrijas atzinumā norādīto, tad, apstiprinot
stratēģiju, savu argumentāciju nosūta nozares ministrijai.
4b. Ja nepiekrīt PKC sagatavotajam atzinumam, var lūgt šo jautājumu izskatīt
koordinācijas institūcijas padomē
4c. Ja neņem vērā nozares ministrijas atzinumā norādīto un nevar vienoties par
stratēģijā ietveramiem nefinanšu mērķiem vai ir atšķirīga normatīvajos aktos noteiktajam
dividenžu izmaksa, attiecīgo jautājumu izskata Ministru kabinets.
5. Izstrādāto stratēģiju apstiprina un nosūta koordinācijas institūcijai (PKC).

2a

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

2b

4b

KOORDINĀCIJAS INSTITŪCIJAS
PADOME
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.

6

5
3b

KOORDINĀCIJAS INSTITŪCIJA
(PKC)
3b. Izvērtē stratēģijā izvirzītos finanšu
mērķus un darbības finanšu rādītājus,
kā arī to saskaņotību ar stratēģijā
izvirzītajiem nefinanšu mērķiem un
sniedz atzinumu.

4c

MINISTRU KABINETS
4c. Pieņem lēmumu par stratēģiju, t.sk. atšķirīgu normatīvajos
aktos paredzēto dividenžu izmaksu stratēģijas periodā.
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1.2 Nominācijas komisijas un nomināciju procesi
Atbilstoši Kapitālsabiedrību pār valdības likumā
ietver tajai kompetencei PKC pārstāvji kā nominācijas
komisijas locekļi piedalījās visos valsts kapitālsabiedrību
valdes (22) un padomes (2) locekļu atlases un novērtēšanas
procesos. Atbilstoši tiesiskajam regulējumam nominācijas
komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no nozares ministrijas
vai kapitālsabiedrības padomes, PKC, neatkarīgus ekspertus
un, ja nepieciešams, arī novērotājus. Visbiežāk nominācijas
komisijās kā neatkarīgie eksperti piedalījās pārstāvji no
tādām nevalstiskajām organizācijām kā Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Baltijas Korporatīvās pārvaldības
institūta, biedrības “Latvijas Jaunā teātra institūts” un
citām. Šobrīd ir izveidotas padomes divpadsmit lielākajās
valsts kapitālsabiedrībās un notiek diskusijas par padomju
izveides nepieciešamību lielākajās valsts slimnīcās - SIA
“Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu
klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca“. Valdes un padomes locekļu atlases
kārtība noteikta Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un
Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos 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”. Labās prakses sekmēšanai arī izmantojamas PKC
izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes
un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai,
kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram)
ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus”. Vēl joprojām ir
diskusijas un atbilstoši OECD pēc-iestāšanās rekomendācijām
Latvijai būtu jāpārskata neatkarīgā padomes locekļa kritēriji,
jo īpaši, 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.
2017. gadā aktualizējās jautājums par informācijas
konfidencialitāti attiecībā uz pieteikušos kandidātu identitātes
atklāšanu. Konstatēti gadījumi, kad masu medijos izplatījusies
informācija par nominācijas procesa dalībniekiem vai
uzvarētajiem vēl pirms tam, kad noslēdzies nominācijas
process. Atbilstoši nominācijas procesu tiesiskajam
regulējumam kandidātu atlases un novērtēšanas procesā
iegūtā informācija par pretendentiem nedrīkst tikt nodota vai
izpausta trešajām personām, kā arī nedrīkst tikt veiktas citas
darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto
regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā. Līdzīgi
kā iepriekšējos gados, svarīgs priekšnoteikums sekmīgai
nominācijas procesa organizēšanai un kandidātu piesaistei
ir pietiekami publicitātes un informēšanas pasākumi par
nominācijas procesu un pieteikšanās iespējām, samērīgas
un amatam adekvātas prasības un pieteikšanās termiņš, lai
pēc iespējas paplašinātu potenciālo kandidātu loku, kā arī
pretendentu konfidenciālitātes nodrošināšana. Tika konstatēti
gadījumi, kad uz vakanto amatu nepiesakās neviens vai ļoti
minimāls kandidātu skaits. Šādos gadījumos nominācijas
komisija pagarināja pietiekšanās laiku vai pārskatīja konkursa
nolikuma prasības un izsludināja jaunu konkursu. Vēl
joprojām izaicinājums ir tādi nominācijas procesa aspekti kā
nevainojamas reputācijas izvērtēšana, pilnvērtīga kompetenču
novērtēšana kandidātiem, kuri iekļūst atlases noslēdzošajā
posmā, personāla atlases uzņēmumu vai atsevišķu personāla
atlases ekspertu pakalpojumu izmantošana tieši kompetenču
novērtēšanai.
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1.3 Darbs pie normatīvajiem aktiem
akti:

2017. gadā tika izstrādāti un stājās spēkā šādi normatīvie

Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija sēdē tika
atbalstīti PKC izstrādātie grozījumi Kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā. Likuma grozījumi bija nepieciešami, lai
noteiktu atbildību sadalījumu publiskas personas augstākās
lēmējinstitūcijas lēmumu sagatavošanā un izpildē, informācijas
publiskošanā, lēmumu par dividendēs izmaksājamās peļņas
daļas noteikšanu pieņemšanas kārtību. Likuma grozījumi
stājās spēkā 2018. gada 3.aprīlī.
2017. gadā PKC apzināja praksi un nepieciešamos
uzlabojumus kapitālsabiedrību, kurās valstij ir izšķirošā
ietekmē ikgadējo darbības rezultātu izvērtēšanas procesā,
lai 2018. gadā izstrādātu grozījumus Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 95 “Kārtība, kādā tiek
vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai,
kurā valstij ir izšķirošā ietekme”.
2017. gada nogalē tika uzsākts darbs pie informatīvā
ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības pilnveidošanai”. Ziņojuma ietvaros tiek izvērtēta
nepieciešamība un iespējas grozīt ar publiskas personas
kapitālsabiedrību pārvaldību saistītus normatīvos aktus, lai
sekmētu OECD rekomendāciju ieviešanu, kā arī uzlabotu
publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību kopumā.
PKC 2017. gadā ir apstiprinājis 2 koordinācijas institūcijas
padomē saskaņotas vadlīnijas kapitālsabiedrību pārvaldības
jomā:
•

•

“Vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu
kandidātu atlasei un izvērtēšanai, kapitālsabiedrībās,
kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības
izvirzīt valdes vai padomes locekļus.” Vadlīnijas satur
labas korporatīvās pārvaldības prakses ieteikumus
nominācijas procesa īstenošanā.
“Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un
publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes
locekļu atlīdzības noteikšanai.” Vadlīnijās ietverti
secinājumi, kas izdarīti pēc veiktā pētījuma atlīdzības
noteikšanai valdes un padomes locekļiem. Pētījumu
pēc PKC pasūtījuma 2016. gadā veica sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Civitta Latvija”, un tā
rezultāti publicēti www.valstskapitals.lv un pieejami
izmantošanai.

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. Tomēr 2017. gadā tika uzsākta publiskajā
telpā diskusija par padomju iespējamu veidošanu arī 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. Uz to tika norādīts arī 2017. gada septembrī PKC
veiktajā aptaujā. Aptaujas dalībnieki novērtēja izveidoto
padomju darbību, ieguvumus un ierosināja nepieciešamos
uzlabojumus, tai skaitā attiecībā uz neatkarīgo padomes
locekļu kritēriju pārskatīšanu. Līdz šim lēmumi par padomju

veidošanu lielākajās slimnīcās vēl nav pieņemti, pamatojot to
ar apstākļiem, ka slimnīcu finansējums galvenokārt ir publiskie
finanšu resursi, un padomes locekļu apmaksa var radīt papildu
finanšu slogu.
Vieni no ak tuālākajiem padomju pienākumiem
2017. gadā bija dalība kapitālsabiedrību vidēja termiņa
darbības stratēģijas projektu izstrādē, valdes locekļu
nominācijas procesu iniciēšana, valdes locekļu iecelšana un
atsaukšana, kā arī kapitālsabiedrības un kapitālsabiedrības
pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšana. Tāpat padomes
iesaistījās kapitālsabiedrību darbības procesu analīzē un
kapitālsabiedrību efektivitātes plānu izstrādē. Kā pozitīvs
pienesums pēc padomju izveides ir arī kapitāla daļu turētāja
pārstāvja atslogošana, jo līdz padomju izveidei padomes
pienākumos ietilpstošos jautājumus paralēli saviem tiešajiem
amata pienākumiem pildīja kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
1.5 Sadarbība ar OECD
2017. gadā notika divas OECD Valsts kapitālsabiedrību
un privatizācijas prakses darba grupas sēdes. Darba grupas
sēdē 2017. gada 23.-24. martā Latvijas pārstāvji sniedza OECD
Valsts kapitālsabiedrību un privatizācijas prakses darba
grupai informāciju par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
reformām, kuras tika paveiktas 2016. gadā pēc iestāšanās
OECD, tai skaitā par padomju lielajās kapitālsabiedrībās
izveides procesu un rezultātiem, starptautisko finanšu
pārskatu standartu ieviešanas gaitu, kapitālsabiedrību
stratēģiju izstrādi, darbības rezultātu izvērtēšanu, informācijas
pieejamību par valsts kapitālsabiedrībām un gada pārskata par
valsts kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām konstatējumiem.
Latvijas ziņojums tika sagatavots, pamatojoties uz PKC
izstrādāto informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums
par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
Valsts uzņēmumu un privatizācijas prakses darba grupas
rekomendāciju Latvijai ieviešanu”, kas tika izskatīts Ministru
kabineta sēdē 2017. gada 31. janvārī. Ziņojumā tika uzsvērts,
ka kapitālsabiedrību padomju veidošanas process ir ticis
organizēts veiksmīgi, atlasot profesionālus padomes locekļus
12 lielajās valsts kapitālsabiedrībās, turklāt vairāk nekā četras
piektdaļas no tiem atbilst arī neatkarīga padomes locekļa
prasībām, tāpat tika sniegta informācija par kapitālsabiedrību
darbības stratēģiju izstrādes progresu, agregētā gada
pārskata sagatavošanu, koordinācijas institūcijas kapacitātes
stiprināšanu un pāreju uz starptautiskajiem finanšu pārskatu
standar tiem kapitālsabiedrībās. Darba grupa pozitīvi
novērtēja Latvijas sniegto ziņojumu un atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem un pieņēma lēmumu, ka pēc-iestāšanas
uzraudzības process valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
jomā ir sekmīgi noslēdzies, Latvijai demonstrējot skaidrus
soļus un darbības izteikto rekomendāciju ieviešanā, kā arī
informējot par plānotajiem turpmākajiem soļiem valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanai. Tāpat darba
grupas sēdes ietvaros Latvijas pārstāvji sniedza viedokli par
citiem sēdes aktuālajiem jautājumiem, tādiem kā godprātīgas
uzņēmējdarbības un pretkorupcijas prakse un valsts
kapitālsabiedrību darbība starptautiskajos tirgos, kā arī PKC
tika sniedzis informāciju un skaidrojumus OECD sekretariātam
par citiem sēdes darba kārtības jautājumiem, tādiem kā
valsts kapitālsabiedrību skaitu un sadalījumu pa nozarēm,
kas tika iekļauts OECD ziņojumā “The size and distribution of
SOEs in OECD and partner countries”, kā arī komentārus un
priekšlikumus ziņojuma “SOE Compendium” pilnveidošanai
par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeli Latvijā.
Darba grupas sanāksmē 2017. gada 23.-24. oktobrī PKC
pārstāvis Vladislavs Vesperis tika ievēlēts par darba grupas
Vadības biroja pārstāvi, kas nozīmē Latvijas turpmāku aktīvāku
līdzdalību darba grupas darbības plānošanā un virzīšanā, kā
arī iesaisti darba grupas sēžu norises sagatavošanā. Latvijas
pārstāvji arī iesaistījās atsevišķā apakšgrupā ziņojuma par
privatizācijas praksi un Privatizācijas procesa vadlīniju izstrādei,
paredzot, ka tiks apkopota informācija par privatizācijas
procesa veiksmēm un neveiksmēm OECD dalībvalstīs
un partnervalstīs, kā arī sniegti ieteikumi privatizācijas

procesa organizēšanai un vadīšanai. Latvijas pārstāvis
iesaistījās diskusijās par darba grupas rīcības programmas
2019.- 2020. gadam sākotnējo projektu, kas ietvēra vairākus
jaunus priekšlikumus, tai skaitā, iespējamu pētniecības
ziņojumu izstrādi par valsts kapitālsabiedrību - finanšu
iestāžu darbību un korporatīvo pārvaldību, kā arī reģionālā
un vietējā līmeņa pašvaldību līdzdalību kapitālsabiedrībās un
šo kapitālsabiedrību pārvaldību. Latvijas pārstāvis pēc OECD
sekretariāta uzaicinājuma sagatavoja jautājumus Argentīnas
delegācijai par Argentīnas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
novērtējumu un atbilstību OECD valsts kapitālsabiedrību
korporatīvās pārvaldības vadlīnijām, galvenokārt uzdodot
jautājumus par topošo Korporatīvās pārvaldības likumu un tā
saturu, kapitālsabiedrību portfeļa reorganizācijas plāniem un
valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās politikas pamatojumu,
kā arī kapitālsabiedrību darbības rezultātu novērtēšanu.
Tāpat Latvijas pārstāvis sniedza viedokli un piedalījās
diskusijās par Lietuvas un Kostarikas valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības pārskatiem, tai skaitā rosinot precizēt darba
grupas rekomendācijas šo valstu valsts kapitālsabiedrību
korporatīvās pārvaldības pilnveidošanai.
2018. gadā PKC plāno turpināt piedalīties darbā pie
privatizācijas prakses pamatu rokasgrāmatas sagatavošanas,
godprātīgas uzņēmējdarbības un pretkorupcijas prakses
vadlīniju izstrādes, kā arī citiem aktuālajiem darba grupas
jautājumiem. Sadarbībā ar OECD sekretariātu un citu OECD
delegāciju pārstāvjiem plānots iesaistīties arī starptautiskajos
sadarbības projektos, tai skaitā, plānojot piedalīties Ukrainas
valsts kapitālsabiedrību Korporatīvās pārvaldības vadlīniju
izstrādē. Viens no prioritāriem turpmākās sadarbības
jautājumiem, ņemot vērā OECD pētījuma par godprātīgas
uzņēmējdarbības un korupcijas novēršanas praksi secinājumus,
noteikti būs godprātīgas uzņēmējdarbības un pretkorupcijas
prakses vadlīniju izstrāde, kā arī valsts kapitālsabiedrību
darbība starptautiskajos tirgos un citās valstīs.
1.6 Mācības, konsultācijas kapitālsabiedrībām,
kapitāla daļu turētājiem
2017. gadā PKC turpināja pildīt Kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā noteikto - organizēja to publiskas
personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu
un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju
amatpersonu un darbinieku mācības korporatīvās pārvaldības
jautājumos, kuru darba pienākumi saistīti ar publiskas
personas kapitāla daļu pārvaldības jautājumiem.
2017. gada maijā semināru veidā tika organizētas
mācības korporatīvajā pārvaldībā par tēmu “Finanšu rādītāju
izmantošana kapitālsabiedrības plānošanā un rezultātu
novērtēšanā”, kuras apmeklēja valsts kapitālsabiedrību valdes
un padomes locekļi, kā arī kapitāla daļu turētāji. Semināri tikai
organizēti piecās 25 dalībnieku grupās un guva lielu atsaucību.
Lai informētu visas iesaistītās puses par publisko
kapitālsabiedrību pār valdības reformas gaitu un tās
sasniegumiem, kā arī apzinātu problēmjautājumus un
iezīmētu nākotnes attīstību, šī paša gada novembrī tika
organizēta konference “Sasniegtais un vēl darāmais: publisko
kapitālsabiedrību pārvaldības reformas vērtējums”, kurā
piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki. Paneļdiskusiju formā tika
izskatīti tādi jautājumi kā:
•

kapitālsabiedrību finanšu un nefinanšu mērķu izvirzīšana,
plānojot darbību vidējā termiņā un izstrādājot stratēģijas;

•

padomju loma valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā;

•

nākotnes izaicinājumi un turpmākie soļi kapitālsabiedrību
pārvaldībā.
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Dalībai konferencē un paneļdiskusijās tika pieaicināti
gan PKC eksperti, gan esošie valsts kapitālsabiedrību valdes
un padomes locekļi, gan arī pētnieki, līdz ar to tika panākta
viedokļu dažādība, kas ļāva jautājumus apskatīt no dažādiem
skatu punktiem.
Lai apzinātu ar publiskas personas kapitālsabiedrību
pārvaldību saistīto personu viedokļus par līdzšinējo publiskas
personas kapitālsabiedrību pārvaldības īstenošanu un
saņemtu priekšlikumus tās pilnveidošanai, tika veikta plaša
dalībnieku aptauja par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību.
Aptauja notika 2017. gada 14.-27. septembrī, nosūtot
individuālus uzaicinājumus 239 dalībniekiem. Tika iegūtas
96 individuālas aizpildītas anketas, katram respondentam
autorizējoties Google vidē. 63,5% respondentu pauda
viedokli kā kapitālsabiedrības valdes locekļi, 20,8% kā
kapitālsabiedrību padomju locekļi, 9,4% kā kapitāla daļu
turētāja atbildīgie darbinieki un pa 3,1% kā koordinācijas
institūcijas padomes dalībnieki un valsts kapitāla daļu turētāja
pārstāvji.
Viens no PKC veiktās aptaujas mērķiem bija apzināt
viedokļus par iespējām paplašināt Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra noteikumu 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”
6. punktā minētos neatkarības kritērijus. Aptaujā tika
noskaidrots, ka lielākā daļa respondentu uzskata, ka spēkā
esošie neatkarīga padomes locekļa kritēriji ir pietiekami, lai
nodrošinātu padomes locekļa neatkarību padomes lēmumu
pieņemšanā. Šādam viedoklim pilnībā piekrita vai drīzāk
piekrita 62,5% respondentu, kamēr 30,2% pilnībā nepiekrita
vai drīzāk nepiekrita. Cits viedoklis bija 7,3% respondentu,
kuru iesniegtie paskaidrojumi vairumā gadījumu norādīja
uz to, ka respondentam nav pieredzes padomes darbībā
vai pat nav zināms, ka šādi kritēriji vispār ir izstrādāti, līdz ar
to arī nebija iespēja paust atbalstošu vai noraidošu nostāju.
Aptaujā respondentiem tika piedāvāta iespēja paust
viedokli par iespējamiem neatkarības kritērijiem, kurus
varētu iekļaut papildu jau esošajiem, piemēram, “Padomes
loceklis nav valdes loceklis, padomes loceklis, amatpersona
vai darbinieks tā paša kapitāla daļu turētāja turējumā esošā
citā kapitālsabiedrībā, tās atkarīgajā kapitālsabiedrībā vai
mātes sabiedrībā”, “Padomes loceklis ne tiešā, ne netiešā
veidā nepārstāv kapitāla daļu turētāju (akcionāru)”. Analizējot
respondentu atbildes pa amatu grupām, lielākoties tika
novērots līdzīgs atbilžu sadalījums, tomēr atklājās arī tādi
kritēriji, kuros viedokļi bija pretēji. Tā, piemēram, izvērtējot
kritēriju “Padomes loceklis nav valdes loceklis, padomes
loceklis, amatpersona vai darbinieks tā paša kapitāla daļu
turētāja turējumā esošā citā kapitālsabiedrībā, tās atkarīgajā
kapitālsabiedrībā vai mātes sabiedrībā”, kapitālsabiedrību
valdes locekļi vairāk sliecās atbalstīt šāda kritērija ieviešanu
(35 par / 26 pret), kamēr kapitālsabiedrību padomju locekļiem
bija pretējs viedoklis (7 par / 13 pret).
PKC veiktajā aptaujā respondentiem tika jautāts, vai
viņi atbalsta padomju veidošanu dažādās kapitālsabiedrību
lieluma grupās tajās kapitālsabiedrībās, kur līdz šim padomes
nav izveidotas. No attēlā redzamā atbilžu apkopojuma
secināms, ka tika sniegts viennozīmīgs atbalsts viedoklim, ka ir
jāveido padomes atlikušajās lielajās valsts kapitālsabiedrībās
(slimnīcās).
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Attēls Nr. 6. Aptauja par padomju veidošanu

0%

1.7 Kapitālsabiedrību pārvaldības attīstība 2018. gadā

44,8%

Lai attīstītu iesākto reformu un stiprinātu profesionālu un
ilgtspējīgu pārvaldību valsts un publiskajās kapitālsabiedrībās,
PKC sadarbībā ar Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo
reformu atbalsta dienestu 2018. gadā ir sācis īstenot valsts
kapitālsabiedrību stiprināšanas projektu. Projekta ietvaros,
sadarbojoties ar kapitālsabiedrībām, kapitāla daļu turētājiem
un ministrijām, paredzēts izvērtēt esošā vienotā regulējuma
un pārvaldības prakses atbilstību dažāda profila valsts
kapitālsabiedrību vajadzībām, starptautiski atzītajai praksei un
risinājumiem, nosakot individuāli pamatotus finanšu mērķus
un dividenžu politiku.

Nepiekrīt (pilnībā vai daļēji)

Ņemot vērā 2017. gadā veiktās aptaujas rezultātus,
PKC plāno virzīt diskusijai sagatavoto informatīvo ziņojumu
“Par priekšlikumiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
pilnveidošanai”, t.sk. par iespēju precizēt neatkarīga padomes
locekļa atbilstības kritērijus, kā arī izvērtēt iespēju veidot
padomes lielākā skaitā valsts kapitālsabiedrību arī vidējās
kapitālsabiedrībās.
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Piekrīt (pilnībā vai daļēji)

Analizējot viedokli pa respondentu grupām (valdes
locekļi, padomes locekļi, kapitāla daļu turētāja atbildīgie
darbinieki, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvji un
koordinācijas institūcijas padomes locekļi), tika noskaidrots,
ka jau nodibināto padomju locekļu vidū šādam viedoklim bija
95% atbalsts un visās pārējās respondentu grupās atbalstu
pauda 62-67% atbildējušo, turklāt vismazākais tas bija no
valdes locekļu puses.
At tiecībā uz padomes veidošanu vidēja lieluma
kapitālsabiedrībās, respondentu viedoklis jau bija stipri
rezervētāks. Esošo padomju locekļi šādu padomju izveidošanu
atbalstīja ar 80% pārsvaru, kamēr starp valdes locekļiem
pozitīvi atbildēja vien 32,8%, turklāt daudzi atzīmēja, ka ir
grūtības atbildēt, jo nav pieredzes darbā ar padomēm un līdz
ar to arī pārliecības par to lietderību.
Ārvalstu prakses apzināšanas nolūkā PKC darbinieki
2017. gada rudenī un 2018. gada sākumā Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija”
projekta “Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa valsts
kapitālsabiedrību korporatīvajā pārvaldībā” (“Exchange of
knowledge, experience and good practices in Corporate
Governance of State-owned Enterprises”) ietvaros iepazina
Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas pieredzi kapitālsabiedrību
pārvaldības jomā, tiekoties ar valsts kapitālsabiedrības
pārraugošajām institūcijām, nozares ministrijām, kā arī lielāko
valsts kapitālsabiedrību pārstāvjiem.
2017. gadā PKC ir sniedzis aptuveni 30 viedokļus un
atzinumus par Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un tam
pakārtoto normatīvo aktu piemērošanu, tai skaitā par valsts
kapitāla daļu turētāju kompetenci, valdes locekļu skaitu un
atlīdzības noteikšanas aspektiem.

PKC ir apstiprinājis izmaiņas vadlīnijās “Vadlīnijas
valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju
izstrādei”, lai iekļautu Koordinācijas institūcijas padomē
saskaņoto un Ministru kabinetā izskatīto metodoloģiju
vēlamās kapitāla atdeves noteikšanai, lai nodrošinātu, ka valsts
kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādē
tiek noteikti adekvāti un ar privāto sektoru salīdzināmi finanšu
mērķi, tiktu noteiktas nefinanšu mērķu izmaksas un to ietekme
uz finanšu mērķiem.
Plānots sagatavot izmaiņas un nepieciešamos
uzlabojumus kapitālsabiedrību, kurās valstij ir izšķirošā
ietekmē ikgadējo darbības rezultātu izvērtēšanas procesā,
lai 2018. gadā izstrādātu grozījumus Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 95 “Kārtība, kādā tiek
vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai,
kurā valstij ir izšķirošā ietekme”.
Tiks turpināta diskusija par aktīvāku finanšu un
kapitāla tirgus izmantošanu, tai skaitā izskatot iespējas
valsts kapitālsabiedrībām emitēt obligācijas, kā arī izvērtēt
iespēju kādu valstij piederošu kapitālsabiedrību kotēšanu
biržā, vienlaikus valstij saglabājot šajos uzņēmumos izšķirošo
ietekmi. Minētais jautājums ir politiskās izšķiršanās objekts,
nosakot politiku valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā.
2018. 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.
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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, kas kalpo arī kā
pārbaudes mehānisms datu kvalitātei. Tādi rādītāji kā EBITDA,
ieguldījums pamatlīdzekļos, samaksātās dividendes, veiktās
kopējās 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 vai ekonomiski
nozīmīgas (AS “RĪGAS SILTUMS”) kapitālsabiedrības ar tuvu
50% kapitāldaļām. Šīs kapitālsabiedrības ir: SIA “Latvijas
Mobilais Telefons”, SIA “Lattelecom”, SIA “Veselības centrs
“Biķernieki””, SIA “Rīgas hematoloģijas centrs”, SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, SIA “Ludzas medicīnas
centrs” un AS “Reverta”.
Pārskata pielikumā “Valsts kapitālsabiedrību, valsts
kapitāla daļu, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā
ietekmē esošām kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla
daļas” norādītajā kapitālsabiedrību sarakstā ietver tas
dažādas kapitālsabiedrības – valsts kapitālsabiedrības, valsts
kapitālsabiedrību atkarīgās kapitālsabiedrības, publiski
privātās kapitālsabiedrības ar valsts līdzdalību, valsts
izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības, kā arī privātās
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3 Valsts kapitālsabiedrību darbības rezultāti
kapitālsabiedrības ar valsts kapitāla daļām, kurās valstij
nav izšķirošas ietekmes, bet plašāka informācija pārskatā
sniegta par valsts kapitālsabiedrībām vai valsts izšķirošā
ietekmē esošām kapitālsabiedrībām. 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 vēr tēšanai,
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”. VAS “Privatizācijas
aģentūra” gadījumā izmantota konsolidētā finanšu informācija,
neiekļaujot AS “Reverta”, kas iekļauta atsevišķi. SIA “Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” gadījumā analīzē
izmantota šo kapitālsabiedrību informācija, neiekļaujot visu
(SIA “Veselības centrs Biķernieki”, SIA “Rīgas hematoloģijas
centrs”) atkarīgo kapitālsabiedrību informāciju, taču iekļaujot
tās atsevišķi. Valstij samaksāto dividenžu aprēķinos iekļautas
tikai tās dividendes, kas iemaksātas valsts budžetā.
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.
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
2016. – 2017. gadu, bet atsevišķās sadaļās analizēti dati par
2015. – 2017. gadu vai par 2014. – 2017. gadu. Pārskatā netiek
analizēti, bet tikai norādīti kapitālsabiedrību nefinanšu mērķi,
kā arī nav izvērtēta to ietekme uz finanšu rādītājiem.
Pārskatā izmantotas valsts kapitālsabiedrību iesūtītās
fotogrāfijas. To publikācija PKC veidotajos informatīvajos
materiālos bez ierobežojumiem ir saskaņota.
Pārskatā izmantota arī valsts kapitālsabiedrību iesūtītā
korporatīvā identitāte kapitālsabiedrības logo veidā.

3.1 Apkopojums par valsts kapitālsabiedrību
darbības rezultātiem
Kapitālsabiedrību aktīvu kopapjoms
Vērtējot aktīvus, varam redzēt, ka kopējais pieaugums
ir 7,8% pret iepriekšējo gadu. Vislielākais kāpums vērojams
enerģētikas (+14,4%) un kultūras (+11,6%) sektoros, kas
saistīts ar nozīmīgiem investīciju projektiem enerģētikas
jomā un kultūras iestāžu ēku izbūvi un rekonstrukciju. Lielākie
kritumi vērojami nekustamā īpašuma (-6,5%) un pārējo
kapitālsabiedrību (-10,0%) nozarēs. Nekustamā īpašuma
nozarē tas skaidrojams ar AS “Reverta” problemātisko
aktīvu atgūšanas turpināšanos, pārvērtāšanu, pārdošanu un
nodošanu SIA “REAP” un saistībā ar aktīvu uzskaites metodikas
izmaiņām attiecībā uz SIA “Hiponia” un VAS “Privatizācijas
aģentūra”, iekļaujot un novērtējot tos VAS “Privatizācijas
aģentūra” konsolidētajā finanšu pārskatā. AS “Reverta” aktīvu
samazinājums bija 49,1 miljons EUR, kamēr SIA “Hiponia” aktīvu
samazinājums bija par 24 miljoniem EUR, samazinoties līdz
18,5 miljoniem EUR 2017. gadā, kas turpmāk tiks iekļauti VAS
“Privatizācijas aģentūra” konsolidētajā pārskatā un saistībā
ar to kopējais nekustamo īpašumu nozares kritums būtu
novērtējams -3,1% apjomā. Pārējo kapitālsabiedrību gadījumā
lielāko samazinājumu veido AS “Privatizācijas aģentūra”, kuras
gadījumā tas skaidrojams ar aizdevuma AS „Citadele banka”
pamatsummas atmaksu, cesijā pārņemtajiem parādiem un
kredītiem (SIA „REAP”, SIA „FeLM” un SIA „Hiponia”) un to
vērtības samazināšanu un ieguldījuma īpašumu pārdošanu.
Attēls Nr. 7. Valsts kapitālsabiedrību kopējie aktīvi pa
nozarēm, miljoni EUR
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Kapitālsabiedrību pašu kapitāla kopapjoms
Attēls Nr. 8. Valsts kapitālsabiedrību pašu kapitāls pa
nozarēm, miljoni EUR
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Pašu kapitāls kopumā pieaudzis par 13,5% visās valsts
kapitālsabiedrībās. Vislielākās izmaiņas ir enerģētikas un
transporta nozarēs – attiecīgi + 435,0 un + 31,2 miljoni EUR.
Procentuāli liels pieaugums ir arī veselības aprūpes nozarē –
59,6% un +30,6 miljoni EUR.
Enerģētikas nozarē vislielākais pieaugums saistāms ar AS
“Latvenergo” (428,2 miljoni EUR un +17,7%), kas noticis saistībā
ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) likuma reformu,
kas stājās spēkā 2018. gadā, un neliels efekts bijis arī dēļ
vienreizējas kompensācijas saņemšanai no valsts, vienlaikus
atsakoties turpmāk saņemt 75 % no ikgadējiem elektriskās
jaudas maksājumiem. UIN turpmāk nebūs jāmaksā par gūto
peļņu, bet to maksās par dividendēs sadalīto peļņu. Sākot ar
2018. gada 1. janvāri, sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai
tiek piemērota 20 procentu nodokļu likme no bruto summas
jeb 20/80 no neto izmaksām. UIN par dividenžu izmaksu
tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā
pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes pasludinātas,
savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem – brīdī, kad
izmaksas radušās pārskata gada ietvaros. Tas faktiski no
2018. gada 1. janvāra likvidē visas pagaidu atšķirības starp
aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļa aprēķina
vajadzībām, kas nozīmē, ka 2017. gada 31. decembra bilancē
vairs netiek atzīts atliktā nodokļa aktīvs vai saistības. Saskaņā
ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem iepriekš
izveidotās atliktā nodokļa saistības tiek reversētas, grāmatojot
atliktā nodokļa ieņēmumus 2017. gada peļņas vai zaudējumu
aprēķinā vai bilancē pašu kapitāla rezervēs atkarībā no tā,
kā tās sākotnēji tika atzītas. Latvenergo koncerna gadījumā
tas būtiski ietekmēja gan pašu kapitālā iekļautās rezerves,
gan nesadalītās peļņas rādītājus, jo rezervēs (pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas) tika reversēts atliktais uzņēmumu ienākuma
nodoklis un uzrādīts arī peļņas aprēķina zaudējumā kā atliktā
nodokļa izmaiņas, kas, savukārt, palielināja nesadalīto peļņu.
Savukārt, otrs neliels faktors, kas ietekmēja nesadalīto peļņu
bija Peļņas vai zaudējumu aprēķina sadaļā “Pārējie ieņēmumi”
iekļautā beznosacījuma dotācija 140,0 miljoni EUR apjomā no
valsts par atteikšanos turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem
elektriskās jaudas maksājumiem Rīgas TEC-1 un TEC-2
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Kopējie apgrozījuma rādītāji ir pieauguši par 4,1% jeb
133,9 miljoniem EUR. Lielākais absolūtais pieaugums vērojams
enerģētikas un sakaru nozarēs – attiecīgi +42,8 miljoni EUR
un +34,9 miljoni EUR, bet procentuāli vislielākais pieaugums
ir vērojams – sakaru un mežsaimniecības un lauksaimniecības
nozarēs – attiecīgi – +7,5% un +7,3%. Savukārt kritums vērojams
divās nozarēs – nekustamais īpašums un kultūra – attiecīgi
-12,9% jeb -8,1 miljoni EUR un -10,1% jeb -2 miljoni EUR. Kultūras
jomas apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar grāmatvedības
uzskaites izmaiņām, jo valsts dotācijas turpmāk tiek uzskaitītas
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Latvenergo koncerna konsolidētais un AS “Latvenergo” gada pārskats.

Kultūra Mežsaimniecība un lauksaimniecība
Enerģētika
Pārējās kapitālsabiedrības
Sakari
Transports
Veselības aprūpe Nekustamais īpašums

Nodarbināto struktūrā nav notikušas būtiskas pārmaiņas
un jau otro gadu pēc kārtas ir vērojams samazinājums, kas
ir palielinājies no 1,1% 2016. gadā uz 2,1% 2017. gadā un
absolūtos skaitļos samazinājums ir bijis 1106 darbinieki. Arī
darbinieku sadalījums pa nozarēm ir ar salīdzinoši nelielām
izmaiņām, lielākās izmaiņas ir transporta un sakaru nozarēs
attiecīgi samazinājums par 481 un 227 nodarbinātajiem.
8

AS “Air Baltic Corporation” 2017.gada pārskats.

9

AS “Augstsprieguma tīkls” 2017.gada pārskats.

Dividendes
Attēls Nr. 12. Izmaksātās dividendes valstij par iepriekšējo
pārskata gadu valsts kapitālsabiedrībās pa nozarēm,
miljoni EUR
0

Attēls Nr. 11. Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
nodarbināto vidēji gadā, tūkstoši EUR
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Ir apkopota informācija par atalgojuma līmeni no
kapitālsabiedrībām un 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 visos sektoros
ir palielinājies, izņemot nekustamā īpašuma nozari, kur vidējais
atalgojums samazinājies par 0,5 tūkstošiem EUR jeb 3,6%.
Vislielākais procentuālais palielinājums vērojams pārējās
kapitālsabiedrībās un kultūrā – attiecīgi +11,8 un +9,8%.
Līderpozīcijas atalgojuma skalā tāpat kā 2016. gadā ieņem
mežsaimniecības sektors, savukārt, zemākais atalgojuma
līmenis tāpat kā 2016. gadā ir kultūras un veselības aprūpes
nozares kapitālsabiedrībās. Vidējais atalgojums valsts
kapitālsabiedrībās 2017. gadā bija 13,4 tūkstoši EUR.
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Attēls Nr. 10. Vidēji gadā nodarbinātie valsts
kapitālsabiedrībās pa nozarēm, skaits un procenti
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Transporta nozarē tas izskaidrojams ar jau otro gadu pēc kārtas
būtisku nodarbināto samazinājumu valsts akciju sabiedrībā
“Latvijas dzelzceļš” (LDz) - par 593 darbiniekiem. 2016. gadā
nodarbināto skaits samazinājās par 478 darbiniekiem.
Savukārt, sakaru nozarē būtiskākais darbinieku samazinājums
noticis valsts akciju sabiedrībā “Latvijas pasts” (LP) – par 153
darbiniekiem.

Kultūra

2 192
1 707
2 318

Attēls Nr. 9. Valsts kapitālsabiedrību
apgrozījums pa nozarēm, miljoni EUR

Savukārt, AST pieaugums saistāms ar SPRK padomes
2013. gada 30. janvāra lēmumu Nr.18 “Par elektroenerģijas
pārvades sistēmas operatora sertificēšanu”, saskaņā ar kuru
kapitālsabiedrība no 2015. gada 1. janvāra ir pārņēmusi no AS
“Latvijas elektriskie tīkli” pārvades sistēmas aktīvu uzturēšanas
un attīstīšanas komercdarbības virzienus un nodrošina
pārvades sistēmas aktīvu jaunbūvi, pārbūvi un atjaunošanu.
Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 21.² pantam pārvades
sistēmas aktīvu īpašnieks AS “Latvijas elektriskie tīkli” finansē
kapitālieguldījumus pārvades sistēmas aktīvos, par kuriem
lemj AS “Augstsprieguma tīkls”. Saistībā ar to, 2017. gadā
ieņēmumu pozīcija “Pārvades aktīvu pārbūves un atjaunošanas
darbi” pieauga par 37,5 miljoniem EUR9.

5 641

Kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums

Individuāli vislielākais pieaugums summārā izteiksmē
bijis AS “Air Baltic Corporation” (AirBaltic) +52,5 miljoni EUR,
AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) + 42,1 miljons EUR un
AS “Latvijas valsts meži” +18,9 miljoni EUR, bet vislielākais
kritums - VAS “Latvijas dzelzceļš” -32,5 miljoni EUR, VAS “Valsts
nekustamie īpašumi” -10,4 miljoni EUR un AS “Latvenergo”
-6,0 miljoni EUR. Savukārt, AirBaltic pieaugums lielākoties
ir saistīts ar to, ka 2017. gads ir bijis veiksmīgs visai aviācijas
nozarei Eiropā, jo vairumā valstu pieauga pieprasījums pēc
aviopārvadājumiem. AirBaltic 2017. gadā palielināja savu
floti ar piecām jaunām CS300 tipa lidmašīnām, tā palielinot
piedāvāto sēdvietu skaitu par 19% un pārvadāto pasažieru
skaits pieauga par 22% un sasniedza rekordaugstu pārvadāto
pasažieru skaitu – 3,5 miljoni pasažieri gadā.8

2 208
1 694
2 317

Veselības nozarē pašu kapitāls pieaudzis, jo vairākās
slimnīcās valsts pārņēma aizdevuma līguma saistības
pret bankām, veicot kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanu. Lielākie tāda veida pamatkapitāla palielinājumi
bija valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” – 7,4 miljoni EUR, valsts
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca” – 5,4 miljoni EUR, valsts sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”
– 3,8 miljoni EUR. Tāpat pamatkapitāls tika palielināts par
11 miljoniem EUR sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”. Papildus
valsts 2017. gada 3. februārī ieguva līdzdalību sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” un arī
šajā kapitālsabiedrībā notika pamatkapitāla palielināšana,
pārņemot aizdevuma līguma saistības pret banku
4,2 miljonu EUR apmērā.

pozīcijā “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”. Piemēram,
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais
teātris” apgrozījums, salīdzinot ar 2016. gadu, šāda iemesla
dēļ samazinājās par 2,1 miljonu EUR, bet ieņēmumi no
pamatdarbības uzrādīja 323 277 EUR pieaugumu.

5 628

koģenerācijas stacijām, taču vienlaikus tika atzīts arī aktīvu
vērtības samazinājums Rīgas TEC par 116,8 miljoniem EUR,
kā arī UIN palielinās par 21 miljonu EUR, samazinot kopējo
pozitīvo efektu uz peļņu līdz 2,2 miljoniem EUR. Kopējā
valsts vienreizējā dotācija saskaņā ar Ministru kabineta
2017. gada 21. novembrī pieņemto lēmumu tika noteikta
454,4 miljonu EUR apmērā, taču 314,4 miljoni EUR ir noteikti
kā nākamo periodu ieņēmumi un būs lineāri attiecināmi uz
ieņēmumiem līdz nosacījumu izpildei atbalsta perioda laikā
līdz 2028. gada 23. septembrim7.
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Ko p u m ā v a l s t s 2017. g a d ā i r s a ņ ē m u s i
148,710 miljonus EUR dividendēs un par 3,9% jeb 6,0 miljoniem
EUR mazāk dividendes kā 2016. gadā. Vidējam rādītājam no
kopējās peļņas sasniedzot 2017. gadā 72,2% no 2016. gada
peļņas, kamēr 2016. gadā tas bija 92,9%. Vērtējot dividenžu
izmaksu valstij, līderi tradicionāli ir nemainīgās enerģētikas,
mežsaimniecības un sakaru nozares – attiecīgi 61%, 24%
un 12%. Pārējo kapitālsabiedrību devums dividenžu formā
ir ievērojami mazāks un nesasniedz pat 5% no kopējām
izmaksātajām dividendēm.
Ņemot vērā, ka gan enerģētikas, gan sakaru, gan
mežsaimniecības un lauksaimniecības sektori peļņas
ziņā turpinājuši veiksmīgi darboties 2016. gadā un arī
2017. gadā, tai skaitā, pateicoties UIN likuma reformai, tad
dividendes izmaksātas plānotajā apjomā un enerģētikas un
mežsaimniecības sektoros dividenžu ieskaitījums ir veikts
saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017. gadam” 41.
un 42. pantu – akciju sabiedrības “Latvenergo” gadījumā –
90,1 miljona EUR apjomā, bet akciju sabiedrības “Latvijas
valsts meži” gadījumā – 35,2 miljonu EUR apjomā.
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.
Sakaru nozarē veiksmīgi turpinājuši darboties gan
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”, gan
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons”
valstij vai valsts kapitālsabiedrībai vai valsts izšķirošā ietekmē
esošai kapitālsabiedrībai, iemaksājot attiecīgi 16,1 miljonu EUR
un 12,411 miljonus EUR.

10 Valstij samaksāto dividenžu aprēķinos iekļautas tikai tās
dividendes, kas iemaksātas valsts budžetā.
11 Nozares aprēķinā iekļauta tikai tieši valstij izmaksātā dividenžu daļa no sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” – 1,2 miljoni EUR.
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Kapitālsabiedrību veiktās iemaksas valsts budžetā

Kapitālsabiedrību saņemtais budžeta finansējums

Attēls Nr. 13. Valsts kapitālsabiedrību iemaksas budžetā
pa nozarēm, miljoni EUR

Attēls Nr. 14. Valsts kapitālsabiedrību no valsts budžeta
saņemtais finansējums dalījumā pa nozarēm, miljoni EUR
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Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos veido nodokļi,
nodevas un dividendes. Kopumā valsts kapitālsabiedrības
ir veikušas 841,3 miljonus EUR iemaksas, kas ir par
27,6 miljoniem EUR jeb 3,2% mazāk kā 2016. gadā. Lielākie
iemaksu veicēji tāpat kā 2016. gadā ir bijuši enerģētikas un
transporta nozares kapitālsabiedrības, kas attiecīgi sastāda
31,0% un 19,8% no kopējām valsts budžetā veiktajām
iemaksām. Trīs lielākie nodokļa maksātāji bijuši akciju
sabiedrība “Latvenergo”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas
dzelzceļš” un akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, attiecīgi
iemaksājot – 238,7 miljonus EUR jeb 28,4% no kopējām valsts
kapitālsabiedrību veiktajām iemaksām, 95,6 miljonus EUR jeb
11,4% un 91,6 miljonus EUR jeb 10,9%.
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dotācijas gan par valsts pasūtītajiem pakalpojumiem, gan
atbalstu materiāltehniskās bāzes modernizēšanai un, salīdzinot
ar 2016. gadu, tas pieauga par 36,2 miljoniem EUR jeb 14,3%.
Nozīmīgs budžeta finansējums tiek novirzīts transporta
nozarei, kurā liela atbalsta daļa ir maksa par publiskajiem
pakalpojumiem kā, piemēram, saskaņā ar deleģēšanas līgumu
par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu (53,5 miljoni EUR) un
uz pašvaldības veiktajiem darbiem (3,2 miljoni EUR), saskaņā
ar deleģēšanas līgumu par valsts autoceļu tīkla finansējuma
administrēšanu, grāmatvedības kārtošanu un organizāciju un
iepirkumu valsts vajadzībām organizēšanu (14,5 miljoni EUR),
kompensācija par pasažieru, kuriem ir tiesības uz sabiedriskā
transporta izmantošanas atvieglojumiem, pārvadāšanu,
gan maksājumi AS “Pasažieru vilciens” (kompensācija par
zaudējumiem, kas radušies, izpildot sabiedriskā transporta
pakalpojumu pasūtījuma līgumu – 6,9 miljoni EUR,
kompensācija par publiskās dzelzceļa infrastruktūras
izmantošanas maksu – 35,8 miljoni EUR, zaudējumi par
tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas
maksas atvieglojumi kompensācija – 2,4 miljoni EUR), gan
VSIA “Autotransporta direkcija” novirzītais finansējums, kas
paredzēts autobusu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem,
tai skaitā zaudējumu segšanai.

2017

No valsts budžeta saņemtais finansējums ietver dažādus
ieņēmu veidus - gan kompensācijas mehānismus kā akciju
sabiedrībai “Latvenergo” maksātā kompensācija obligātās
iepirkumu komponentes fiksēšanai un saskaņā ar Ministru
kabineta 2017. gada 21. novembrī pieņemto rīkojumu Nr.685
„Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijās
uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanu akciju
sabiedrībai „Latvenergo”” vienreizēji saņemtā valsts dotācija
par turpmāku atsacīšanos saņemt 75% no ikgadējiem
elektriskās jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām,
gan maksu par valsts pirktajiem pakalpojumiem, piemēram,
veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcām vai arī izrāžu
veidošana teātriem. Salīdzinot ar 2016. gadu, valsts budžeta
finansējums 2017. gadā pieauga par 520,6 miljoniem EUR
jeb 86,5% un sasniedz 1 112,6 miljonus EUR. Lielākais
finansējuma saņēmējs 2017. gadā atšķirībā no 2016. gada bija
enerģētikas nozare – 46,7% no kopēji saņemtā finansējuma,
nevis veselības aprūpes nozare, kas saņēma 25,7% no kopējā
finansējuma. 2016. gadā enerģētikas nozare saņēma vien
9,8% no kopējā finansējuma, bet veselības nozare – 42,0% un
otrajā vietā, atstājot transporta nozari ar 26,7%. Enerģētikas
nozares saņemto budžeta finansējumu saņem tikai un vienīgi
akciju sabiedrība “Latvenergo” un 2017. gadā tās saņemtais
budžeta finansējums 524,3 miljonu EUR apmērā sadalās
šādi: mērķdotācija obligātās iepirkuma komponentes
(OIK) pieauguma ierobežošanai – 69,9 miljoni EUR un
vienreizējā kompensācija 454,4 miljonu EUR apmērā
par atsacīšanos turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem
elektriskās jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām
Rīgas TEC-1 un TEC-2. Kompensācija tika finansēta,
izmantojot valsts kā mātessabiedrības akcionāra tiesības
samazināt mātessabiedrības pamatkapitālu. 2018. gada
martā mātessabiedrība samazināja savu akciju kapitālu
454,4 miljonu EUR apmērā. Vēlāk atbilstoši trīspusējam
līgumam mātessabiedrība nokārtoja savas saistības pret
Ekonomikas ministriju par kapitāla samazināšanu, veicot
savstarpējo ieskaitu par saņemamo dotāciju no valsts.
Atbilstoši šī paša līguma nosacījumiem, šajā pašā datumā
mātessabiedrība veica savstarpējo ieskaitu ar AS “Enerģijas
publiskais tirgotājs”12. Veselības nozare, savukārt, saņem

Attēls Nr. 16. Valsts kapitālsabiedrību saņemtie
ziedojumi pa nozarēm, tūkstoši EUR
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Attēls Nr. 15. Valsts kapitālsabiedrību veiktie ziedojumi
dalījumā pa nozarēm, tūkstoši EUR

Sakari

0,0
0,0
0,0

Transports

0,0
0,0
0,0

3 000

4 000

5 000

4 000,0
4 020,0
4 201,4

Mežsaimniecība
un lauksaimniecība

725,3
648,9
665,0

Sakari

Enerģētika

180,2
47,8
243,4

Pārējās
kapitālsabiedrības

26,5
32,2
36,5

Kultūra

0,0
0,0
27,1

Transports

133,5
107,8
15,5
0,0

Veselības
aprūpe

0,1

2015

2 500

2015

2016

2017

2017. gadā vals t s kapitālsabiedrības kopumā
saņēmušas ziedojumus 2,5 miljonu EUR apmērā, kas ir par
289,4 tūkstošiem EUR jeb 10,4% mazāk kā 2016. gadā. No
ziedojumu saņēmējiem līderes kā jau katru gadu ir veselības
aprūpes un kultūras nozares kapitālsabiedrības. Ziedojumu
mērķis lielākoties ir bijis veselības aprūpes infrastruktūras un
iekārtu atjaunošanai vai kultūras projektu realizācijai. Lielākos
ziedojumus saņēmusi valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (1,7 miljoni EUR), valsts
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera un
balets” (436,7 tūkstoši EUR) un valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Latvijas Nacionālais teātris” (191,2 tūkstoši EUR).
3.2 Valsts kapitālsabiedrību atdeve

487,4

Lielai daļai valsts kapitālsabiedrību darbības galvenais
uzdevums ir nefinanšu mērķu realizācija. Šo kapitālsabiedrību
galvenais uzdevums ir sabiedrībai svarīgu funkciju veikšana.
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2017. gadā valsts kapitālsabiedrības kopumā ziedoja
5,2 miljonus EUR, kas ir par 155,1 tūkstoti EUR jeb 2,9% mazāk
kā 2016. gadā. Starp aktīvākajiem ziedotājiem jau vairākus
gadus pēc kārtas ir mežsaimniecības nozare un akciju
sabiedrība “Latvijas Valsts meži”, kas apmēram 4 miljonus EUR
ik gadu atvēl dažādām ziedojumu programmām – 2017. gadā
4,2 miljoni EUR tika novirzīti ziedojumiem. Mežsaimniecības
nozarei seko sakaru nozare, kur veiktie ziedojumi bieži
vien kalpo kā mārketingu veicinošs pasākums. Vēl starp
aktīviem kapitālsabiedrību ziedotājiem minama sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons”, akciju
sabiedrība “Latvenergo” un valsts akciju sabiedrība “Latvijas
Loto”.

Tādās jomās kā izglītība (1 kapitālsabiedrība), veselības
aprūpe (17 kapitālsabiedrības, t.sk. sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Veselības centrs “Biķernieki””, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Rīgas hematoloģijas centrs”) un kultūra
(14 kapitālsabiedrības), kuras pārstāv 32 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 svarīgākie ir finanšu mērķi un uzdevumi, jo jāņem vērā
valsts kapitālsabiedrībām noteikto nefinanšu mērķu izmaksas,
kuras var būt noteiktas dažādi – ar valsts apmaksu un bez, ar
ietvertu peļņas likmi un bez.

12 Latvenergo koncerna konsolidētais un AS “Latvenergo” gada pārskats, 61.lpp.
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Lai kapitālsabiedrības saimniekotu efektīvi, parasti
nekomerciālas valsts kapitālsabiedrības finanšu mērķis ir
strādāt bez zaudējumiem vai ar nelielu peļņu, nodrošinot
finanšu stabilitāti. Analizējot datus par pēdējiem 4 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, ko pārvaldīja problemātisko aktīvu pārvaldīšanas
uzņēmums ar nosaukumu akciju sabiedrība “Reverta”, bet
vēlāk arī nerealizētā sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Hiponia”, kas pārvaldīja restrukturizētās Hipotēku bankas
problemātiskos aktīvus. Šo aktīvu realizācija veidoja būtiskus
zaudējumus šajā nozarē strādājošajām kapitālsabiedrībām.
2017. gadā kapitālsabiedrības ar nelikvīdiem aktīviem ir būtiski
samazinājušās, papildus nelielu uzlabojumu ir devusi arī
vienreizējā valsts dotācija par atsacīšanos turpmāk saņemt 75%
no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem koģenerācijas
stacijām enerģētikas nozarē un attiecīgi ir uzlabojušies kopējie
rentabilitātes rādītāji, sasniedzot 15% gadā.

Attēls Nr. 18. Valsts kapitālsabiedrību peļņa, miljoni EUR,
un pašu kapitāla atdeve (ROE), procenti, no 2014. līdz
2017. gadam
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Finanšu krīzes seku ietekme un atsevišķu nozaru,
piemēram, veselības aprūpes, finansējuma nodrošināšanas
problēmas ir redzamas arī finanšu rezultātos, kad 2014. gadā
valsts kapitālsabiedrību kopējā rentabilitāte ir bijusi negatīva,
bet 2015., 2016. un 2017. gadā enerģētikas, mežsaimniecības
un sakaru nozares uzņēmumi ievērojami kompensēja šo
uzņēmumu ietekmi, kad rentabilitāte sasniedza attiecīgi
5,0%, 6,3% un 15%. Papildus ir novērojams, ka kopējais
apgrozījums kritās 2015. un 2016. gadā par attiecīgi 2,1% un
1,9%, bet 2017. gadā tas ir piedzīvojis straujāku augšupeju,
sasniedzot 4,1% pieaugumu un atgriežoties 2014. gada līmenī.
Apgrozījuma pieaugums bija vērojams visās nozarēs, izņemot
nekustamo īpašumu un kultūru.
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2017
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Peļņas un pašu kapitāla atdeves rādītāji faktiski atspoguļo
līdzīgu tendenci kā apgrozījums un rentabilitāte laika periodā
no 2014. līdz 2017. gadam. Nelikvīdie aktīvi ir samazinājušies,
apgrozījums un rentabilitāte augusi, papildus peļņas rādītājus
ir uzlabojusi UIN reforma un vienreizēja dotācija no valsts par
atsacīšanos turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās
jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām, kā rezultātā ir
būtiski uzlabojušies kopējie pašu kapitāla atdeves rādītāji – no
-0,6% 2014. gadā līdz 10,6% 2017. gadā. UIN reformas ietekme
būs vienreizēja un vērtējama aptuveni 191,813 miljonu EUR
apmērā, kamēr vienreizējā beznosacījuma dotācija par
atsacīšanos turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās
jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām 2017. gadā
bija 140 miljoni EUR, taču vienlaikus tika arī atzīts aktīvu
vērtības samazinājums Rīgas TEC par 116,8 milj. EUR, kā arī
UIN palielinājās par 21 milj. EUR, samazinot kopējo efektu
līdz 2,2 miljoniem EUR, savukārt, otrā daļa dotācijas, kas
sastāda 314,4 miljoni EUR un ir klasificēti kā nākamo periodu
ieņēmumi, vērtējama bez ietekmes uz nākotnes peļņu, jo
kompensēs ieņēmumu samazinājumu. Līdz ar to faktiski
2017. gadā valsts kapitālsabiedrības saimnieciski ir strādājušas
ar 314,5 miljonu EUR peļņu un pašu kapitāla atdeves rādītājs
ir 6,6%.
Nozaru skatījumā tendence ir gadiem nemainīga – līderi
peļņas ziņā ir enerģētikas (2017. gadā – 330,1 miljons EUR),
sakaru (80,8 miljoni EUR) un mežsaimniecības (65,4 miljoni EUR)
nozarē, bet lielākie zaudējumi ir veselības aprūpes
(-5,3 miljoni EUR) un nekustamā īpašuma (-15,1 miljons EUR)
nozarē. Nekustamā īpašuma nozarē ir vērojama pozitīva
tendence, zaudējumiem samazinoties no 71,5 miljoniem EUR
2015. gadā līdz 15,1 miljoniem EUR 2017. gadā. Atrēķinot UIN
reformas ietekmi14 un vienreizējo beznosacījuma valsts dotāciju
par atteikšanos no turpmākajiem jaudas maksājumiem15,
2017. gadā enerģētikas nozare nopelnīja 173 miljonus EUR,
sakaru nozare – 67 miljonus EUR un mežsaimniecība un
lauksaimniecība – 60,2 miljonus EUR.

13,14 Novērtējums veikts 25 kapitālsabiedrībām pēc lielākajiem aktīviem 2017. gadā.
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Attiecas tikai un vienīgi uz AS “Latvenergo”.
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Attēls Nr. 20. Valsts kapitālsabiedrību pašu kapitāla atdeves
rādītāji pa nozarēm no 2015. līdz 2017. gadam, miljoni EUR
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Vērtējot peļņu pret kopējiem aktīviem, var novērot
ikgadēju aktīvu atdeves pieaugumu līdz 5,4% 2017. gadā.
Novērtējot aktīvu atdevi bez UIN reformas ietekmes un
vienreizējās valsts dotācijas enerģētikas nozarē, aktīvu atdeve
vērtējama ar 3,3%, kas ir samazinājums pret 2016. gadu. Aktīvu
pieaugums 2017. gadā bija 7,8%, taču aktīvu atdeve bez UIN
reformas ietekmes un vienreizējās valsts dotācijas enerģētikas
jomā ietekmes ir samazinājusies, līdz ar to vērtējams, ka
investīcijas pamatā ir tikušas novirzītas mazāk peļņu nesošās
jomās.
Attēls Nr. 21. Valsts kapitālsabiedrību kopējie aktīvi, miljoni
EUR, un aktīvu atdeve (ROA), procenti, no 2014. līdz 2017.
gadam
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Attēls Nr. 17. Valsts kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums,
miljoni EUR, un rentabilitāte, %, no 2014. līdz 2017. gadam
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Attēls Nr. 19. Valsts kapitālsabiedrību kopējā peļņa pa
nozarēm no 2015. līdz 2017. gadam, miljoni EUR
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Aktīvu atdeves līmenis dažādās nozarēs ir ļoti atšķirīgs.
Līderu pozīcijās ir mežsaimniecība (2017.gadā – 16,7%), sakari
(9,7%) un enerģētika (6,9%), savukārt, ar negatīvu aktīvu atdevi
gadiem ir veselības aprūpe (-1,3%) un nekustamais īpašums
(-3,0%). Novērtējot aktīvu atdeves līmeni bez UIN reformas
un nelielās ietekmes saistībā ar vienreizējo valsts dotāciju
enerģētikas nozarē, aktīvu atdeves rādītāji ir sekojoši –
mežsaimniecība (15,3%), sakari (8,1%) un enerģētika (3,6%),
kas atbilst tuvāk 2016. gada līmenim. Kritiski ir jāvērtē aktīvu
atdeve investīciju ietilpīgās nozarēs kā enerģētika, transports
un arī mežsaimniecība un sakari, jo investīcijas parasti ir ilgāka
termiņa mērķis, kas rada ilgtermiņa, nevis tūlītēju ietekmi uz
kapitālsabiedrības peļņu.
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Vērtējot pašu kapitāla atdeves rādītājus nozaru griezumā,
2017. gada līderi ir tie paši tikai mainītā secībā – mežsaimniecība
(18,2%), sakari (15,2%) un enerģētika (11,1%). Lielākie zaudētāji
ir veselības aprūpe (-6,4%), savukārt, nekustamā īpašuma
nozare nav novērtējama, jo visus gadus tai ir negatīvs pašu
kapitāls. Novērtējot UIN reformas un vienreizējās valsts
dotācijas enerģētikas nozarē efektu, pašu kapitāla atdeves17
radītāji novērtējami mežsaimniecības nozarē – 16,8%, sakaru
nozarē – 12,6% un enerģētikas nozarē – 5,8%.
16 Pašu kapitāls ir negatīvs un tāpēc nav iespējams aprēķināt pašu
kapitāla atdeves rādītāju nekustamā īpašuma nozarei.

17 Pašu kapitāla atdeves rādītāja aprēķinam tiek izmantotas 2017. gada peļņas un pašu kapitāla
vērtības šajā aprēķinā.
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Attēls Nr. 22. Valsts kapitālsabiedrību aktīvu atdeve (ROA)
pa nozarēm no 2015. līdz 2017. gadam, procenti
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Ir notikušas izmaiņas 2016. gada 22. decembrī
nodibinātās AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), kas pārvalda
vienoto dabasgāzes pārvades sistēmu un Inčukalna pazemes
gāzes krātuvi, akcionāru sastāvā. 2017. gada 15. decembrī
Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators akciju
sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” (AST) iegādājās 18,31%
akciju no Vācijas enerģētikas uzņēmuma “Uniper Ruhrgas
International GmbH” (Uniper) un 2017. gada 19. decembrī
– 16,05% akciju no SIA “ITERA Latvija”. Tādējādi AST ir
lielākais Conexus akciju īpašnieks, kam pieder 34,36% akciju.
Ar 2018. gada 6.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 243
Ekonomikas ministrijas turējumā esošās 0,00029% akcijas likts
Ekonomikas ministrijai nodot Finanšu ministrijai, kurai atļauts
tās ieguldīt AST pamatkapitālā .18
2017. gada 13. novembrī notikušas izmaiņas sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs Lielupe” kapitāldaļu
īpašnieku sastāvā, biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”,
veicot dāvinājumu 141 kapitāla daļu apjomā19, un tādējādi
Izglītības un zinātnes ministrija kļuvusi par 100% kapitāla daļu
turētāju līdzšinējo 99,999% vietā. Līdzīgs dāvinājums veikts
arī ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs
“Mežaparks”” kapitāla daļām 2017. gada nogalē. Biedrība
“Latvijas Olimpiskā komiteja” veikusi dāvinājumu 142 kapitāla
daļu apjomā20 un tādējādi Izglītības un zinātnes ministrija
kļuvusi par 100% kapitāldaļu turētāju līdzšinējo 99,999% vietā.
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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 2017. gadā
Izmaiņu apkopojums
Vienā kapitālsabiedrībā ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%
ir notikušas izmaiņas akcionāru sastāvā un tā kļuvusi par valsts
kapitālsabiedrībai piederošu meitassabiedrību ar līdzdalību
no 20% līdz 50% (ieskaitot), divas kapitālsabiedrības, kļuvušas
par 100% piederošām valsts kapitālsabiedrībām pēc kapitāla
daļu dāvinājumu saņemšanas, valsts ir ieguvusi izšķirošas
ietekmes kapitāldaļas vienā kapitālsabiedrībā, kas līdz
tam piederēja pašvaldībai, viena valsts kapitālsabiedrība
bez atlīdzības nodota izglītības iestādei, divas valsts
kapitālsabiedrības 100% piederošās meitas sabiedrības
reorganizētas, tās pievienojot mātes sabiedrībai, piecu
kapitālsabiedrību mazākuma kapitāla daļas ar tiešo valsts
līdzdalību pārdotas, pārdotas arī vienai valsts izšķirošā ietekmē
esošai kapitālsabiedrībai piederošās meitas sabiedrības 100%
kapitāla daļas, viena valsts kapitālsabiedrība reorganizēta,
sadalot to divās valsts kapitālsabiedrībās, no kurām viena
pārveidota par valsts aģentūru 2018. gadā, viena valsts
kapitālsabiedrība dibinājusi vienu jaunu 100% piederošu
meitas sabiedrību, vienai kapitālsabiedrībai ar izšķirošu valsts
ietekmi piederošai meitas sabiedrībai ar izšķirošu ietekmi
nelielā apjomā palielinājies piederošais kapitāldaļu apjoms,
likvidēta viena kapitālsabiedrība ar tiešo valsts mazākuma
līdzdalību un likvidētas piecas meitas sabiedrības, kas 100%
piederēja valsts kapitālsabiedrībai vai atradās valsts izšķirošā
ietekmē, un likvidēta viena valsts kapitālsabiedrībai izšķirošā
ietekmē piederoša kapitālsabiedrība, vienai kapitālsabiedrībai
mainījušies 100% īpašnieki no valsts kapitālsabiedrības ar
izšķirošu ietekmi uz tās pašas valsts kapitālsabiedrības ar
izšķirošu ietekmi meitas sabiedrību.

2017. gada 31. janvārī mainījās sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (LMC) īpašuma struktūra,57,95% kapitāla daļu pārņēma Latvijas valsts, sedzot valsts
galvoto kredītu, pārējie 42,05% kapitāla daļu palika Ludzas
novada pašvaldības īpašumā. 2017. gada 3. februārī tika
palielināts pamatkapitāls par 4 242 680 EUR, Veselības
ministrijai izdarot naudas ieguldījumu sabiedrības
pamatkapitālā atlikušās vals t s galvotā aizdevuma
pamatsummas 4 242 680 EUR apmērā, un tādējādi tika dzēstas
saistības pret Finanšu ministriju, kas bija izveidojušās valsts
vārdā galvoto aizdevumu pārņemšanas rezultātā, un pretī tika
saņemts attiecīgu jaunu kapitāla daļu skaits, ar vienas daļas
nominālvērtību 1 EUR.
Ministru kabinets 2016. gada 9. augustā atbalstīja
likumprojektu par VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”
un kapitāla daļu nodošanu bez atlīdzības Lat vijas
Lauksaimniecības universitātei un 2017. gada 15. janvārī stājas
spēkā Saeimas 2016. gada 15. decembrī pieņemtais likums
“Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”Bulduru Dārzkopības
vidusskola”’.
2017. gadā mainījušies īpašnieki SIA “Media 360” (no
2018. gada 9. augusta mainīts nosaukums uz SIA “HELIO
MEDIA”) no SIA “Lattelecom Technology” uz SIA “Lattelecom
BPO”.
2017. gada 8. novembrī AS “Air Baltic Corporation”
kļuvusi par 100% kapitāldaļu īpašnieku SIA “PINS.CO” (no
2018 .gada 15. augusta mainīts nosaukums uz SIA “Loyalty
Services”).
2017. gada 10. maijā reorganizēta SIA “Biroju centrs
“Ezerparks””, pievienojot to mātes sabiedrībai – VAS
“Valsts nekustamie īpašumi”, kam piederēja 100% tās
akcijas. 2017. gada 21. novembrī pabeigts arī SIA “VNĪ pilis”
reorganizācijas process, pievienojot to mātes sabiedrībai ar
100% līdzdalību – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Līdzdalības
un reorganizācijas process tika uzsākts 2017. gada 10. janvārī,
saņemot atļauju Ministru kabinetā (Ministru kabineta rīkojums
Nr. 22 21).
2017. gadā pārdotas valstij piederošās 10% AS “Latvijas
Kuģniecība” (LK) akcijas. VAS “Privatizācijas aģentūra”
(PA) atbilstoši Ministru kabineta lēmumam pārdeva valstij
piederošās LK akcijas uzņēmuma lielākā akcionāra Vitol
Netherlands B.V. (Vitol) izteiktajā obligātajā akciju atpirkumā.
Kopējie ieņēmumi no visu valstij piederošo 20 miljonu akciju

18 https://likumi.lv/ta/id/299484-par-akciju-sabiedribas-conexus-baltic-grid-valsts-akciju-turetaja-mainu

pārdošanas par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma cenu
0,71 EUR par akciju ir 14,2 miljoni EUR 22. Tāpat 2017. gadā
pārdotas AS “Komunālprojekts” (PA turējumā valstij
piederošās 14,75% kapitāla daļu, pārdotas – 04.10.2017.), AS
“Lielplatone” (PA turējumā valstij piederošās 5% kapitāla daļu,
pārdotas – 09.11.2017.), AS AUTO-REMONTS (PA turējumā
valstij piederošās 5,05% kapitāla daļu, pārdotas – 30.10.2017.)
un SIA “Garantiju aģentūra” (PA turējumā valstij piederošās
0,34% kapitāla daļu, pārdotas – 04.10.2017.) kapitāla daļas.
2017. gada 20. janvārī pārdota arī AS “Reverta” 100% piederošā
SIA “NIF projekts 10”.
2017. gada 31. decembrī VAS “Privatizācijas aģentūra”
turējumā bija valsts kapitāla daļas 25 kapitālsabiedrībās
(kas ir par 6 mazāk kā gadu iepriekš), no tām 7 (kas ir par
1 mazāk kā gadu iepriekš) neveic saimniecisko darbību vai ir
maksātnespējas procesā – maksātnespējīgā SIA “Agroleasing
S.I.A.”, maksātnespējīgā AS “Daugavpils dzirnavnieks”
(likvidēta 2018. gada 4. aprīlī), maksātnespējīgā SIA “Eiropas
minerāls”, maksātnespējīgā AS “Latvijas zoovetapgāde”,
maksātnespējīgā AS “Liepājas metalurgs” un SIA “Ventspils
ekskursiju birojs” (likvidēta 2018. gada 2. februārī), saimniecisko
darbību no 2007. gada tāpat neveic AS “Transinform”.
VAS “Privatizācijas aģentūras” turējumā ir arī SIA “Lattelecom”
valsts kapitāla daļas (valsts līdzdalība pamatkapitālā 51%), kurā
valstij nav viennozīmīgas izšķirošās ietekmes, jo starp valsti un
otru dalībnieku Telia Company AB (līdzdalība pamatkapitālā
49%) noslēgtajā dibināšanas līgumā ir paredzēta īpaša kārtība
noteiktu lēmumu pieņemšanai (t.sk. par pārvaldības institūcijas
iecelšanu, peļņas sadali u.c.), SIA “Latvijas Mobilais Telefons”
(valsts līdzdalība pamatkapitālā 5%) un SIA “Sertifikācijas un
testēšanas centrs” (valsts līdzdalība pamatkapitālā 100%).
2017. gada 1. augustā tika reorganizēta SIA
“Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”,
sadalot to divās kapitālsabiedrībās, - SIA “Latvijas standarts”
(reģistrēta 01.08.2017.) un SIA “Lat vijas nacionālais
akreditācijas birojs” (reģistrēta 01.08.2017.), kas tika likvidēta
2018. gada 28. februārī, pārveidojot to par valsts aģentūru.
2017. gada 17. novembrī tika dibināta SIA “REAP” ar
vienīgo darbības mērķi – no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu,
tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana. Lai nodrošinātu šo
pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību pārvaldīšanu,
starp Finanšu ministriju un SIA “REAP” ir noslēgts cesijas
līgums par prasījuma tiesību pret LAS “Reverta” cedēšanu.
Šobrīd cesijā tika pārņemta daļa no iepriekš veiktajiem
un vēl neatmaksātajiem valsts atbalsta noguldījumiem
356 miljonu EUR apmērā.
2017. gada 18. maijā likvidēta MAS “Rīgas alus darītava
“Vārpa””, kurā valstij piederēja 5% akciju, kas bija nodotas VAS
“Privatizācijas aģentūra” turējumā. 2017. gada 8. septembrī
likvidēta SIA “Baltic Contact Centre”, kuras 100% kapitāldaļu
īpašnieks bija AS “Air Baltic Corporation”. 2017. gadā likvidētas
arī vairākas AS “Reverta” 100% piederošās kapitālsabiedrības
– SIA “NIF Komercīpašumi” (likvidēta – 21.06.2017.), SIA “NIF
projekts 6” (likvidēta – 03.10.2017.) un SIA “NIF projekts
7” (likvidēta – 03.10.2017.), SIA “NIF projekts 8” (likvidēta –
10.01.2017.). 2017. gada 19. decembrī likvidēta VAS “Attīstības
finanšu institūcija “Altum”” 65% kapitāla daļu piederošā
komandītsabiedrība “ZGI fonds”.
Sakarā ar administratora nāvi 2017. gadā netika pabeigts
VSIA “Vides projekti” likvidācijas process un tika turpināta
nepieciešamo formalitāšu kārtošana, lai kapitālsabiedrība
tiktu izslēgta no Komercreģistra. Likvidācija tika reģistrēta
2018. gada 25. jūlijā.

22 Avots: https://www.pa.gov.lv/news/

19 https://likumi.lv/doc.php?id=294350
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21 https://likumi.lv/ta/id/288055-par-atlauju-izbeigt-lidzdalibu-un-uzsakt-reorganizaciju
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4.1 Enerģētika

4. Kapitālsabiedrību
raksturojums

AS Augstsprieguma tīkls (AST)

AS Latvenergo

Reģ. Nr. 40003575567
Komercsabiedrība internetā: www.ast.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
AS Conexus Baltic Grid 34,36%

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 Liepājas enerģija 51%
Pārvaldība

AST ir neatkarīgs Latvijas pārvades sistēmas operators,
kas nodrošina nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas
pārvades pakalpojumu, veic energoapgādes aktīvu, ilgtspējīgi
efektīvu pārvaldību un attīstību, sekmē integrāciju Eiropas
Savienības iekšējā tirgū.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt
nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes
pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo
energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību, sekmēt to
integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū
(apstiprināts 2018. gada 10. jūlijā).
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•

Realizēti kapitālieguldījumi pārvades aktīvos 62 732,7
tūkst. EUR apmērā, tai skaitā būtiskākie uzsāktie
kapitālieguldījumu projekti, kas iekļauti Eiropas
desmitgades attīstības plānā: 330 kV elektropārvaldes
līnijas savienojuma ‘’Kurzemes loks’’ 3.etaps, Latvijas
– Igaunijas trešais starpsavienojums un jaunas
elektropārvades līnijas Rīgas TEC2 – Rīgas HES izbūve.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Turpināt attīstības projektu, kas iekļauti Eiropas
desmitgades attīstības plānā – 330 kV elektropārvaldes
līnijas savienojuma ‘’Kurzemes loks’’ 3. etaps, Latvijas
– Igaunijas trešais starpsavienojums, elektropārvades
līnijas Rīgas TEC2 – Rīgas HES izbūve, realizāciju.

Pārvaldība
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.

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

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads

2017. gads

116 788,6

158 861,7

352,4

309,2

1 540,0

1 842,9

114 697,1

188 721,7

Pamatkapitāls

5 691,5

5 744,3

Pašu kapitāls

8 660,8

8 499,0

Investīcijas

2 032,9

1 752,2

155,3

299,5

13 013,2

22 393,5

Saņemtie ziedojumi

0,0

7,6

Veiktie ziedojumi

0,0

0,8

No valsts budžeta
saņemtais finansējums

0,0

7,6

Apgrozījums
Peļņa/Zaudējumi
EBITDA
Aktīvi

Samaksātās dividendes
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
un pašvaldību budžetos

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
0,30

0,19

Galvenie finanšu mērķi

ROA (peļņa/aktīvi), %

0,31

0,16

•
•
•

ROE (peļņa/pašu kapitāls), %

4,07

3,64

Kopējā likviditāte (īstermiņa
aktīvi/īstermiņa kreditori)

5,31

1,25

11,97

20,90

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Nodrošināt vidējo pārvades pakalpojuma
pieejamības indeksu (ASAI) >99,5.
Nodrošināt vidējo elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma ilgumu uz apakšstaciju (CAIDI) ≤0,6h.
Nodrošināt pārvades zudumu līmeni ne lielāku kā
2,8% pret tīklā saņemto elektroenerģijas apjomu.
Klientu apmierinātības indekss, rezultativitātes
rādītājs - ne zemāks kā 8.

Sasniegtie rezultāti

•
•

AST strādājusi ar peļņu 309 tūkst. EUR
apmērā, kas par 62% pārsniedz plānoto.
Finanšu un nefinanšu mērķi kopumā
ir izpildīti un pārpildīti.

Saistību īpatsvars
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits

525

539

Vidējā bruto atlīdzība
uz vienu nodarbināto
gadā, tūkst. EUR

17,2

19,7

Dzimumu attiecība
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS

1/7

jā

jā

2016. gads

2017. gads

Apgrozījums

931 619,0

925 627,0

Peļņa/Zaudējumi

130 593,0

322 021,0

EBITDA

393 399,0

541 696,4

Aktīvi

3 901 231,0

4 415 725,0

•
•

Pamatkapitāls

1 288 715,0

1 288 715,0

Pašu kapitāls

2 418 713,0

2 846 891,0

200 677,0

243 811,0

78 790,0

91 535,0

210 725,5

238 680,8

•

Kopējais investīciju apjoms 2017. gadā ir 243,8
milj. EUR, no kuriem 65% ieguldīti tīklu aktīvos.
Investējot videi draudzīgos projektos, 2017. gadā
Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā
ieguldīti 41,8 milj. EUR. Ekspluatācijā nodots pirmais
rekonstruētais Pļaviņu HES hidroagregāts.
34,7 milj. EUR ieguldīti energoinfrastruktūras
projektā Kurzemes loks, sniedzot iespēju
efektīvāk izmantot Lietuvas–Zviedrijas jūras
kabeļa NordBalt darbību un integrējot Baltijas
valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū.

•
•
•

Tirgus pozīcijas nostiprināšana mājas tirgos (Baltijā),
vienlaikus apsverot ģeogrāfisku un/vai produktu
ekspansiju (dabasgāzes mazumtirdzniecības uzsākšana
mājas tirgos un jaunu produktu attīstīšana).
Daugavas HES ražotņu rekonstrukcijas pabeigšana.
Klientu vajadzībām atbilstoša, funkcionāla,
droša un efektīva tīkla attīstība.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Pašu kapitāla atdeve (ROE): 5,8%.
Neto aizņēmumi pret pašu kapitālu: <0,50.
Neto aizņēmumi pret EBITDA: <3,0.
Dividendēs izmaksājamā peļņas daļa: 102 milj. EUR (94%).

Galvenie nefinanšu mērķi
1/7

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

Svarīgākie notikumi 2017. gadā

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

Rentabilitāte (peļņa/
apgrozījums), %

Pašu kapitāla rentabilitāte: ≥ 2,0%.
Peļņa: 191 tūkst. EUR.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem,
nolietojuma un pārvades sistēmas aktīvu nomas
maksas, EBITDAR: 45 975 tūkst. EUR.

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.

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 (līdz 01.03.2018.)

•

Koncernam nav nefinanšu mērķu.

Sasniegtie rezultāti

•
•

Investīcijas
Samaksātās dividendes
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
Veiktie ziedojumi
No valsts budžeta
saņemtais finansējums

0,0

0,0

47,8

242,6

59 189,0

524 262,923

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
apgrozījums), %

14,02

34,79

ROA (peļņa/aktīvi), %

3,35

7,29

ROE (peļņa/pašu kapitāls), %

5,40

11,31

Kopējā likviditāte (īstermiņa
aktīvi/īstermiņa kreditori)

1,62

3,20

Saistību īpatsvars
(saistības/pašu kapitāls)

0,61

0,54

4 176

4 075

17,2

18,3

1/9

1/9

jā

jā

Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
Vidējā bruto atlīdzība
uz vienu nodarbināto
gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS

Sasniegti visi finanšu mērķi, savukārt dividendes
tika maksātas atbilstoši likumā noteiktajam.
Peļņa ir par 197 milj. EUR lielāka nekā plānots. Tai
skaitā 149,1 milj. EUR ir nodokļu reformas ietekme un
būtiski ietekmi radīja par 2 TWh lielāka elektroenerģijas
izstrāde Daugavas HES (fakts 4,3 TWh, budžets
2,3 TWh). 2017. gadā bija lielākā elektroenerģijas
izstrāde Daugavas HES kopš 1998. gada.
23 Mērķdotācija obligātās iepirkuma komponentes pieauguma ierobežošanai un
dotācija par Rīgas TEC jaudas atbalsta intensitātes samazināšanu.
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4.2 Mežsaimniecība un
lauksaimniecība

SIA Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs (LLKIC)
Reģ.Nr. 40003347699
Komercsabiedrība internetā: www.llkc.lv
Valsts līdzdalība 99,32%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA Vējkalni 12,5%

Pārvaldība
LLKIC ir vadošais lauksaimniecības un lauku
uzņēmējdarbības konsultāciju dienests Latvijā ar 26
pakalpojumu sniegšanas punktiem, aptverot visu valsts
teritoriju. Tas sniedz konsultācijas lauksaimniecībā,
mež saimniecī bā, zivsaimniecī bā, lauku at tīs tī bā,
nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā.

Kapitāla daļu turētājs – Zemkopības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Mārtiņš Cimermanis
Valdes locekļi – Kaspars Žūriņš, Edgars Linde
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Apgrozījums

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

Peļņa/Zaudējumi
EBITDA
Aktīvi

•
•
•

Turpināta valsts deleģēto funkciju sniegšana.
Turpināta Baltijas Jūras reģiona programma Reducing nitrogen loss from livestock production
by promoting the use of slurry acidification
techniques in the Baltic Sea Region.
Uzsāktas Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma un Baltijas Jūras
reģiona programma Baltic ForBio.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Turpināt uzsākto programmu realizāciju un
valsts deleģēto funkciju sniegšanu.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Kopējā likviditāte: 1,13.
Pašu kapitāla īpatsvars: 0,28.
Pašu kapitāla pieaugums: līdz 2 316 EUR.

2017. gads

8 673,8

9 079,8

12,6

16,9

111,3

129,5

5 525,8

5 574,2

Pamatkapitāls

1 139,3

1 139,3

Pašu kapitāls

1 513,8

1 524,3

294,4

353,6

6,8

6,3

3 478,8

4 437,9

Saņemtie ziedojumi

0,0

0,0

Veiktie ziedojumi

0,0

1,4

4 359,9

3 737,7

Investīcijas
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

2016. gads

Samaksātās dividendes
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
un pašvaldību budžetos

No valsts budžeta
saņemtais finansējums

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
apgrozījums), %

0,15

0,19

ROA (peļņa/aktīvi), %

0,23

0,30

ROE (peļņa/pašu kapitāls), %

0,83

1,11

Kopējā likviditāte (īstermiņa
aktīvi/īstermiņa kreditori)

1,03

1,19

Saistību īpatsvars
(saistības/pašu kapitāls)

2,38

2,39

Citi rādītāji
Galvenie nefinanšu mērķi

Nodarbināto skaits

440

442

•
•
•

Vidējā bruto atlīdzība
uz vienu nodarbināto
gadā, tūkst. EUR

10,6

11,1

0/3

0/3

nē

nē

Uzlabot Latvijas lauku iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
organizācijām kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
Uzlabot situāciju ar personāla nodrošinājumu.
Paaugstināt sociālo atbildību.

Sasniegtie rezultāti

•
•
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Dzimumu attiecība
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS

Sasniegti visi nefinanšu mērķi un daļa finanšu mērķu.
Pašu kapitāla īpatsvara pieaugums atpaliek
no plāna par 4%, kas saistīts ar papildus
atbalstu plūdu skartajām teritorijām.
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AS Latvijas valsts meži (LVM)

VSIA Meliorprojekts (MP)

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%

Reģ.Nr. 50003017621
Komercsabiedrība internetā: www.meliorprojekts.lv
Valsts līdzdalība 100%
MP nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Pārvaldība
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 1,63 milj. hektāru
Latvijas Republikas zemes. LVM realizē valsts intereses meža
apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu,
palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus
īpašniekam – Latvijas 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 2017. gadā

•
•

Pabeigti būvdarbi meža autoceļu objektiem 245
km apjomā, no kuriem pārskata gadā ekspluatācijā
nodoti 227 km meža autoceļu, tai skaitā 129 km
ceļu pārbūvēti un 99 km uzbūvēti no jauna.
Ekspluatācijā nodoti 12,6 tūkst. ha meža
meliorācijas sistēmu, no kurām 12,4 tūkst. ha.
sistēmu pārbūvētas un 0,2 tūkst. ha atjaunotas.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Ekspluatācijā plānots nodot 264 km meža autoceļu
un 18,5 tūkst. ha meža meliorācijas sistēmu.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu
naudas plūsmu no saimnieciskās darbības:
EBITDA 75,4 milj. EUR, dividendes 70%.
Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un
kokaudžu vērtību: meža infrastruktūras bilance
227,3 milj. EUR, meža kapitāla vērtība jebkurā 5
gadu periodā 120 gadu ciklā 2 451 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo
aktīvu un kokaudžu vērtību.
Būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem
klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem, veidot klientu orientētu attieksmi.
Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības
produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas.

Pārvaldība

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
2016. gads
Apgrozījums
257 062,9
Peļņa/Zaudējumi
50 603,5
EBITDA
88 172,4
Aktīvi
359 801,4
Pamatkapitāls
276 955,8
Pašu kapitāls
326 868,8
IInvestīcijas
25 517,9
Samaksātās dividendes
52 614,9
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
107 109,8
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
4 020,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
19,69
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
14,06
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
15,48
Kopējā likviditāte (īstermiņa
3,32
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,08
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
1 267
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
19,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/8
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

MP pamatdarbība ir lauksaimniecības, meža un
apdzīvotu vietu zemes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvprojektus izstrādāšana un ekspertīze un meliorācijas
valsts kadastra pamata bāzes uzturēšana.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
2017. gads
275 968,2
65 348,5
100 109,5
386 596,7
292 374,6
357 022,3
28 115,2
35 195,0
91 593,1
0,0
4 200,0
0,0

•
•

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 2017. gadā

•

Piedalīšanās ES finansēto (ELFLA,
ERAF) būvprojektu izstrādē.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Piedalīties ES finansēto (ELFLA,
ERAF) būvprojektu izstrādē.

Galvenie finanšu mērķi
23,68

•

16,90
18,30
4,09

Galvenie nefinanšu mērķi

•

0,07

1 298
19,9
1/8
jā

Sasniegtie rezultāti

•
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Pantone 3425, C-95, M-34, Y-83, K-31
Black

2017. gadu LVM noslēdza ar 100,1 milj. EUR
peļņu pirms procentu, UIN, nolietojuma
un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA),
pārsniedzot plānoto līmeni par 33%.
Kopējās izmaksas ir mazākas nekā tika plānots, kas
galvenokārt skaidrojams ar zemākām degvielas cenām
un īsāku vidējo sortimentu transportēšanas attālumu.
Mežsaimnieciskie darbi veikti atbilstoši
situācijai dabā, mežsaimniecisko darbu kopējās
izmaksas nepārsniedz plānoto līmeni.

•
•

Piedalīties 15 Lauku attīstības programmas un plūdu
risku novēršanas nacionālās programmas projektos.

Nodrošināt līdzdalību vismaz 30
lauksaimniecības un meža zemju nosusināšanas
un hidrotehnisko būvju projektos.
Uzturēt arhīvu glabātuvi un nodrošināt
ar informācijas pieejamību.
Izstrādāt nozares normatīvo tehnisko
noteikumu dokumentācijas projektu.

Kapitāla daļu turētājs – Zemkopības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Juris Kalniņš
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
411,0
Peļņa/Zaudējumi
4,2
EBITDA
18,7
Aktīvi
266,9
Pamatkapitāls
115,7
Pašu kapitāls
164,3
Investīcijas
2,5
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
177,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
1,01
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
1,56
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
2,54
Kopējā likviditāte (īstermiņa
2,54
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,63
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
28
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
7,9
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
434,9
-3,4
-3,4
192,0
115,7
157,4
1,5
0,0
177,4
0,0
0,0
0,0

-0,77
-1,75
-2,13
5,40
0,22

25
9,9
0/1
nē

Sasniegtie rezultāti

•
•

MP 2017. gadā nedaudz pārsniedza
plānoto apgrozījumu, tomēr izdevumu
pieaugums nedeva iespēju gūt peļņu.
Nodrošināta līdzdalība 33 lauksaimniecības un meža
zemju nosusināšanas un hidrotehnisko būvju projektos.
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4.3 Transports

I. Logotips
1.1. Logotipa uzbūve

AS Air Baltic Corporation (airBaltic)

VSIA Autotransporta direkcija (ATD)

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%
SIA PINS.CO 100%
SIA TravelLounge 100% (uzsākts likvidācijas process)
AS Aviation Crew Resources 93,66%
(94,97% līdz 21.02.2018.)
Likvidēta: SIA Baltic Contact Centre 100% (08.09.2017.)

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

airBaltic ir Latvijas nacionālā aviokompānija, dibināta
1995.gadā, kas piedāvā tiešos lidojumus no Rīgas, Viļņas un
Tallinas uz vairāk nekā 60 galamērķiem Eiropā, Krievijā, NVS
un Tuvajos Austrumos.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Turpināt piedāvāt lidojumus no Rīgas uz nozīmīgākajiem
Eiropas un pasaules galamērķiem. Saskaņā ar airBaltic
apstiprināto stratēģisko plānu “Destination 2025” airBaltic ir
izstrādājis stratēģiju, ko veido tādi principi kā flotes atjaunošana
ar ietilpīgiem gaisa kuģiem un vidēja attāluma lidojumu
nodrošināšana, gaisa satiksmes plūsmas palielināšana
turpmāko 7 gadu laikā, ierobežota un ilgtspējīga izmaksu
struktūra ar zemākajām iespējamajām lidojošā personāla
izmaksām un sabalansētām korporatīvās pārvaldes funkcijām.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•
•

Lidmašīnu flotes atjaunošana: saņemta
trešā līdz septītā CS300 sērijas lidmašīna
no kopumā 20 lidmašīnu pasūtījuma.
Tika apstiprināts stratēģiskais plāns “Destination
2025”, kas sagatavots par periodu līdz 2025. gadam.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Lidmašīnu flotes atjaunošana: plānots saņemt
astoto līdz četrpadsmito CS300 sērijas lidmašīnu
no kopumā 20 lidmašīnu pasūtījuma.

Galvenie finanšu mērķi

•

Vidējie ieņēmumi uz pasažieri 88,40 EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

Pasažieru skaits: 3 400 tūkst.
Vidējais vietu piepildījums: 74,1%.

Sasniegtie rezultāti

•
•
•
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Finanšu un nefinanšu mērķi sasniegti. Pasažieri –
3 523 tūkst., vidējais vietu piepildījums – 75,9%,
vidējie ieņēmumi uz pasažieri – 88,60 EUR.
Sasniegta peļņa 4,6 milj. EUR apmērā, kas ir vairāk
kā 300%, salīdzinot ar 2016.gadu, un piektais
gads pēc kārtas, kad airBaltic strādā ar peļņu.
Flotei tikai pievienotas piecas jaunas CS300 tipa
lidmašīnas un palielināts piedāvāto sēdvietu skaits par
19% un pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 22%.

a.

AUTOTRANSPORTA DIREKCIJA
b.

AUTOTRANSPORTA
DIREKCIJA

c.

Pārvaldība
AUTOTRANSPORTA
DIREKCIJA

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
2016. gads
Apgrozījums
249 832,0
Peļņa/Zaudējumi
120,0
EBITDA
10 974,0
Aktīvi
287 870,0
Pamatkapitāls
256 473,0
Pašu kapitāls
59 624,0
Investīcijas
133 689,0
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
20 107,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,05
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,04
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,20
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,27
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
3,41
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
1 256
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
27,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/7
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
302 358,0
4 703,0
798,2
388 611,0
256 473,0
41 139,0
166 994,0
0,0
15 535,0
0,0
0,0
0,0

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un
kravu pārvadājumu jomā atbilstoši valsts, sabiedrības un
pārvadātāju interesēm godīgas un vienlīdzīgas pārvadātāju
konkurences nodrošināšanai, vienlaikus aizsargājot Latvijas
pār vadātāju intereses atbilstoši starptautiskajām un
Eiropas Savienības tiesību normām. 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 2017. gadā

•
•

Klientu elektroniskās apkalpošanas vides, epakalpojumu un tīmekļa vietnes papildinājumu
izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana.
Sabiedriskā transporta kustības maršrutu
attēlošanas ģeotelpiskās informācijas
sistēmas izstrāde un uzturēšana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
1,56

•

1,21
11,43
0,64

•

7,79

1 369
36,5
0/7
nē

Izveidot informācijas sistēmu, kas nodrošinātu vienotu
uzskaites pasākumu veikšanu par personām, kurām
ir piemērojami braukšanas maksas atvieglojumi un
īstenot kontroles pasākumus par šo atvieglojumu
faktisko piemērošanu no pārvadātāju puses.
Nodrošināt klientu elektroniskās apkalpošanas vides
papildināšanu ar tiešsaistes maksājumu veikšanas
iespējām un ieviest elektronisko pakalpojumu
taksometru vadītāju licencēšanas procesa
nodrošināšanas pārvaldībai, paredzot šī procesa
izpildes nodrošināšanu pilnībā elektronizētā veidā.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt neto apgrozījumu 3,4 milj. EUR.
Nodrošināt peļņu vismaz 268,7 tūkst. EUR.
Nodrošināt pašu kapitāla atdevi vismaz 8,77%.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

Sabiedriskā transporta pasažieru
apmierinātības pakāpe vismaz 38%.
Individuālo pakalpojumu klientu
apmierinātības pakāpe vismaz 70%.

Kapitāla daļu turētājs – Satiksmes ministrija
direkcijas» logotips sastāv no grafiska simValdes priekšsēdētājs – Kristiāns«Autotransporta
Godiņš
bola, kurā attēlots stilizēts transportlīdzeklis oranžā krāsā,
un tekstuālās daļas — uzņēmuma nosaukuma, kas logotipa
Valdes loceklis – Modris Jaunups
pamatversijās atrodas uz sudrabpelēka laukuma. Oranžā,
siltā un saulainā krāsa simbolizē draudzīgas attiecības un
aicina pozitīvi skatīties uz dzīvi, bet sudrabpelēkā simbolizē
vienkāršību, tehnoloģiskumu un pelēko ikdienas autoceļu.

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst.
EUR
Logotipa lietošanas formāti
«Autotransporta direkcijas» logotipa lietošanai tiek piedāvāti
trīs kompozicionāli
2016.formāti:
gads 2017. gads
a. pamatlietošanas versija (horizontāls izvietojums)
b. papildversija I (vertikāls izvietojums)
Apgrozījums
3
441,7
3 646,3
c. papildversija II (vertikāls izvietojums īpašiem gadījumiem)
Peļņa/Zaudējumi
649,1
773,2
EBITDA
982,5
1 112,0
Aktīvi
3 626,8
3 880,0
Pamatkapitāls
200,9
200,9
2
Pašu kapitāls
3 351,7
3 573,1
Investīcijas
187,7
164,5
Samaksātās dividendes
464,4
551,8
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 740,3
1 732,2
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
0,0
Veiktie ziedojumi
0,4
0,1
No valsts budžeta
884,9
786,6
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
18,86
21,20
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
17,90
19,93
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
19,37
21,64
Kopējā likviditāte (īstermiņa
11,88
11,51
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,08
0,09
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
93
92
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
21,0
20,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/2
0/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē
nē
Sasniegtie rezultāti

•
•
•
•
•

Neto apgrozījums 3,6 milj. EUR.
Peļņa 773,2 tūkst. EUR.
Pašu kapitāla atdeve 21,6%.
Sabiedriskā transporta pasažieru
apmierinātības pakāpe 38%.
Individuālo pakalpojumu klientu
apmierinātības pakāpe vismaz 76%.
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VAS Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD)

SIA Eiropas dzelceļa līnijas (EDzL)
Reģ. Nr.40103836785
Komercsabiedrība internetā: www.edzl.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
AS RB Rail 33,33%

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%
Pārvaldība
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 kontroles jomās atbilstoši valsts un sabiedrības
interesēm, un kopā ar citām iesaistītajām institūcijām
paaugstināt satiksmes drošības līmeni.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•
•
•

Uzstādīti 20 stacionārie fotoradari.
Uzsākta CSDD Rīgas nodaļas cokolstāva pārbūve.
Pārbūvēta kravas transportlīdzekļu tehniskās
apskates stacija Rīgā, Maskavas ielā 448.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Uzstādīt 40 stacionāros fotoradarus ar
attiecīgu būvprojektu izstrādi, pamatņu
izbūvi un elektrisko kabeļu pieslēgumu.
Pabeigt darbus pie CSDD Rīgas nodaļas cokolstāva
pārbūves un veikt CSDD Rīgas nodaļas lifta izbūvi.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Nodrošināt neto apgrozījumu 44,3 milj. EUR.
Nodrošināt pašu kapitāla atdevi (ROE) 5,7%.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Nodrošināt pakalpojumu kvalitāti atbilstoši Kvalitātes
standartam ar klientu apmierinātību virs 90%.
Samazināt ar cietušajiem iesaistīto jauno
transportlīdzekļu vadītāju skaitu zem 210
un kopā uzstādīti 60 fotoradari.
Sasniegt Rīgas Motormuzeja
apmeklētāju skaitu 175 tūkst.
Nodrošināt vismaz 16 starptautiskas
sporta sacensības gadā.

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Juris Bērziņš
Padomes locekļi – Kristiāns Godiņš, Andris Ķēniņš
Valdes priekšsēdētājs – Andris Lukstiņš
Valdes locekļi – Imants Paeglītis (līdz 07.01.2018.),
Jānis Golubevs, Jānis Kancēvičs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
43 654,4
Peļņa/Zaudējumi
3 959,5
EBITDA
8 860,2
Aktīvi
47 703,2
Pamatkapitāls
23 117,3
Pašu kapitāls
37 504,3
Investīcijas
6 728,3
Samaksātās dividendes
411,7
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
12 108,2
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
9,07
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
8,30
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
10,56
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,25
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,27
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
794
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
16,3
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/7
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

•
•

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.

2017. gads
45 675,5
4 768,3
6 801,8
48 301,3
23 117,3
41 683,3
3 372,4
592,3

Sasniegtie rezultāti

•
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Pārvaldība

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
izbūves projekta īstenošana (kapitālsabiedrības dibināšanas
mērķis)
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•
•
•

EDzL vadības maiņa – iecelts jauns valdes loceklis.
Apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija.
Dalība Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras izbūves projekta īstenošanā Latvijā.

10 271,9
0,0
0,0
0,0

10,44
9,87
11,44
1,42
0,16

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Galvenie finanšu mērķi

•
•

jā

Apgrozījums: 4 milj. EUR.
Likviditāte: 2,00.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

796
17,3
0/7

Turpināt aktivitāšu īstenošanu Rail Baltica
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
izbūves projekta īstenošanā Latvijā.

Izstrādāt īpašumu atsavināšanas plānu.
Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana
Rīgā (projektēšanas paziņojumu izsūtīšana
skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem).

Sasniegtie rezultāti

•
•

Kapitāla daļu turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes loceklis – Andris Linužs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
400,5
Peļņa/Zaudējumi
-0,4
EBITDA
-0,4
Aktīvi
2 156,7
Pamatkapitāls
2 040,0
Pašu kapitāls
2 018,5
Investīcijas
72,1
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
110,9
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
428,5
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-0,1
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-0,02
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-0,02
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,58
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,07
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
14
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
17,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
1 459,1
-1,1
-1,1
2 961,7
2 720,0
2 697,5
72,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1 459,1

-0,07
-0,04
-0,04
1,31
0,10

33
32,2
0/1
nē

Būtiskākie finanšu mērķi nav sasniegti,
galvenokārt saistībā ar nobīdēm projekta
posmu īstenošanas termiņos.
Svarīgākie nefinanšu mērķi sasniegti.

Sasniegts 45,7 milj. EUR apgrozījums un
11,44% pašu kapitāla atdeve (ROE).
Kopā uzstādīti 60 stacionārie fotoradari un ar
cietušajiem iesaistīto jauno transportlīdzekļu
vadītāju skaits samazinājies līdz 206.
Klientu apmierinātība ir 98%.
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VAS Latvijas autoceļu
uzturētājs (LAU)

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 infrastruktūra 100%
SIA LDZ apsardze 100%
AS LatRailNet 100%
SIA LDZ Loģistika 100%

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt komplekso ikdienas valsts autoceļu
uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu efektīvā un videi
draudzīgā veidā visā Latvijas teritorijā.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•

Veikti nozīmīgi kapitālieguldījumi –
iegādāti 22 riteņtraktori ar aprīkojumu,
9 frontālie iekrāvēji ar aprīkojumu.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

Biznesa procesu izvērtēšana.
Autoparka optimizācija.
Plānoti kapitālieguldījumi: 18 kravas
pašizgāzēji ar aprīkojumu, 7 motorgreideri
ar aprīkojumu, 23 sāls-smilts kaisītāji.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu: 61,49%.
Saistību attiecība pret pašu kapitālu: 62,63%.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

Kvalitatīva uz sabiedrības mobilitāti un satiksmes
drošību vērsta valsts autoceļu kompleksās ikdienas
uzturēšanas darbu plānošana un veikšana.
Būt par stabiliem un uzticamiem partneriem
saviem klientiem (pašvaldībām, Latvijas Valsts
ceļi, Latvijas valsts meži u.c.), saglabājot
papildus pakalpojumu īpatsvaru.

Sasniegtie rezultāti

•
•
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Kopumā sasniegti plānotie finanšu rādītāji.
Novirzes tikai atsevišķu rādītāju izpildē.
Nodrošināta svarīgāko nefinanšu mērķu izpilde.

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 Eiropas Savienības fondu
un kredītu institūciju finansējumu.

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Uldis Reimanis
Padomes locekļi – Ivars Pāže, Normunds Narvaišs
Valdes priekšsēdētājs – Raitis Nešpors
Valdes locekļi – Vilnis Vitkovskis, Oskars Zemītis,
Anastasija Udalova (līdz 05.04.2018.)

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
64 482,9
Peļņa/Zaudējumi
2 021,3
EBITDA
8 895,5
Aktīvi
63 001,4
Pamatkapitāls
35 186,3
Pašu kapitāls
38 739,2
Investīcijas
10 433,7
Samaksātās dividendes
2 700,4
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
20 890,4
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
64 657,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
3,1
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
3,2
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
5,2
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,24
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,61
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
1 343
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
16,5
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/7
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

Vispārējais stratēģiskais mērķis
2017. gads
62 646,3
3 299,9
8 397,5
61 832,8
35 186,3
40 624,2
6 568,9
0,0
17 857,1

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 2017. gadā

•

0,0
0,0
66 103,2

5,3

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

5,3
8,1
1,29

•

0,51

•
•

1 309
16,1
1/6
jā

Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu
apjoms 2017. gadā sasniedza 26,3 milj. EUR. Finanšu
resursi ir ieguldīti pamatlīdzekļu atjaunošanā,
modernizācijā, iegādē, nemateriālajos ieguldījumos un
jaunu produktu ieviešanā. Lielākie kapitālieguldījumi
projektos “Sliežu ceļu atjaunošana “A” tipa kapitālais
remonts”, “Sliežu ceļu atjaunošana “B” tipa kapitālais
remonts” un “Pārmiju pārvedu nomaiņa”.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija (1.posms).

Galvenie finanšu mērķi
Neto apgrozījums: 188,5 milj. EUR.
Peļņa: 1 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Sniegto pakalpojumu apjoms, vilcienu-km: 15 499 469.
Sniegto pakalpojumu apjoms, stacijas
pārstrādāto vagonu skaits: 3 383 643.
Sniegto pakalpojumu apjoms, kravas vagonu
tehniskās apskates skaits: 3 151 336.

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Aigars Laizāns (līdz 02.02.2018.)
Padomes locekļi – Andris Maldups
Valdes priekšsēdētājs – Edvīns Bērziņš
Valdes locekļi – Aivars Strakšas, Ēriks
Šmuksts, Ainis Stūrmanis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
351 121,0
Peļņa/Zaudējumi
1 055,0
EBITDA
60 044,0
Aktīvi
1 026 369,0
Pamatkapitāls
256 720,0
Pašu kapitāls
357 020,0
Investīcijas
47 771,0
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
127 207,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
106,5
No valsts budžeta
32 794,1
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,3
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,1
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,3
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,08
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,83
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
11 782
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,5
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/6
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
318 638,0
31 177,0
51 833,6
1 010 735,0
256 720,0
392 574,0
26 272,9
0,0
95 565,0
0,0
7,7
590,0

9,8
3,1
7,9
0,92
1,55

11 189
11,8
0/6
jā

Sasniegtie rezultāti

•

Kopumā ar nebūtiskām novirzēm sasniegti
plānotie finanšu un nefinanšu mērķi.
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VAS Latvijas gaisa satiksme (LGS)

VAS Latvijas Jūras
administrācija (LJA)

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

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

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•

Babītes RRC noliktavas būvniecība
ar iekšējo pievadceļu izbūve.
Riga FIR, esošās gaisa telpas struktūras analīze,
PBN gaisa telpas elementu un procedūru
izstrāde, validēšana un ieviešana (II daļa).

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

ATRACC sistēmas modernizācija (2018-2020).
“SMR” lidlauka novērošanas
radiolokatora modernizācija.
Jauna ATS torņa projektēšana un būvniecība
(projektēšana)				.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Neto apgrozījums: 25,7 milj. EUR.
Peļņa: 329 tūkst.EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•
•
•

Lidojumu skaits Rīgas LIR: 247 644.
Drošuma pārvaldības efektivitātes līmenis.
Riska analīzes instrumentu nopietnības klasifikācijas
piemērošana, vadoties pēc riska analīzes instrumenta.
Gaisa telpas pārkāpšana.
Distancēšanas minimuma pārkāpšana.
Nesankcionēta izbraukšana uz skrejceļa.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Dins Merirands
Padomes locekļi – Edmunds Beļskis, Zinta Zālīte-Rukmane
Valdes priekšsēdētājs – Dāvids Tauriņš
Valdes locekļi – Elmārs Švēde, Ilze Aleksandroviča, Iveta Virse
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
24 526,9
Peļņa/Zaudējumi
335,7
EBITDA
5 228,5
Aktīvi
31 287,4
Pamatkapitāls
22 765,9
Pašu kapitāls
28 421,6
Investīcijas
6 738,5
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
5 999,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
1,4
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
1,1
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,2
Kopējā likviditāte (īstermiņa
3,71
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,10
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
353
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
28,9
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
3/4
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
27 742,6
3 031,6
7 324,8
34 797,2
22 765,9
31 453,2
5 510,1
0,0
6 104,1
0,0
0,0
0,0

L JA atbils toši Lat vijas normatīvajiem ak tiem,
starptautiskajām tiesību normām un savai kompetencei veic
Jūrlietu pārvaldes un Jūras drošības likumā noteiktās funkcijas.
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 2017. gadā

•

Projekta FAMOS (Finalizing the Motorways
the Sea-Suerveying the Baltic sea) (2.posmsOdin) īstenošana CEF finansējuma ietvaros.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

FAMOS (Finalizing the Motorways the SeaSuerveying the Baltic sea) (2.posms-Odin)
īstenošana CEF finansējuma ietvaros.

Galvenie finanšu mērķi
10,9

•
•

8,7
9,6
4,10

Galvenie nefinanšu mērķi

0,11

357
30,3
3/4
jā

•
•
•
•

Neto apgrozījums: 4,3 milj. EUR.
Peļņa: 0 EUR.

Ostas valsts kontroles inspekcijas: 300.
Latvijas karoga kuģu inspekcijas: 240.
Zvejas laivu inspekcijas: 200.
Jūrnieku sertifikācija: 5 600.

Sasniegtie rezultāti

•
•

Pārskata gadā netika sasniegti svarīgākie finanšu
mērķi. LJA pārskata gadu noslēdza ar zaudējumiem.
Nodrošināta atsevišķu nefinanšu mērķu izpilde. Par 18%
mazāk nekā plānots veiktas jūrnieku sertifikācijas, un
par 5% mazāk veiktas ostas valsts kontroles inspekcijas.

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Krastiņš
Valdes loceklis – Artūrs Brokovskis-Vaivods
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
4 163,5
Peļņa/Zaudējumi
6,6
EBITDA
488,3
Aktīvi
5 412,9
Pamatkapitāls
1 533,9
Pašu kapitāls
4 514,1
Investīcijas
208,0
Samaksātās dividendes
44,5
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 418,9
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,2
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,1
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,1
Kopējā likviditāte (īstermiņa
2,82
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,19
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
107
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
22,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
3 871,5
-174,8
240,1
4 953,8
1 533,9
4 484,4
682,1
5,6
1 365,5
0,0
0,0
0,0

-4,5
-3,5
-3,9
3,15
0,10

107
22,6
0/2
nē

Sasniegtie rezultāti

•
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Pārskata gadā sasniegti un atsevišķos
gadījumos pārsniegti visi mērķi.
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VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC)

AS Pasažieru vilciens (PV)

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

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

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•
•

Valsts autoceļu būvdarbu rezultātā būvdarbi
pabeigti kopumā 126 objektos.
Atjaunots vai pārbūvēts segums 500 km
kopgarumā, t.sk. 116,6 km ar ES līdzfinansējumu.
Atjaunoti vai pārbūvēti 28 tilti.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Plānots atjaunot vai pārbūvēt segumu ~840 km
kopgarumā, t.sk. 147 km ar ES līdzfinansējumu.
Kopējie finanšu ieguldījumi 307 milj. EUR, t.sk. 124
milj. EUR ES līdzfinansētie projekti.		

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Neto apgrozījums: 12,9 milj. EUR.
Peļņa: 42,7 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

Valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana un ar
to saistīto ceļu pieslēgumu, kā arī valstij
piekrītošās zemes aktualizācijas, reģistrācijas,
tehniskās uzraudzības un datu saglabāšanas
un uzturēšanas pasākumu komplekss.
Valsts autoceļu būvdarbu projektu vadība.

Sasniegtie rezultāti

•
•
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.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Lange
Valdes locekļi – Edgars Strods, Mārtiņš Lazdovskis
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
13 176,1
Peļņa/Zaudējumi
54,8
EBITDA
559,3
Aktīvi
6 385,7
Pamatkapitāls
4 155,6
Pašu kapitāls
4 262,8
Investīcijas
416,0
Samaksātās dividendes
52,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
6 642,8
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
15 865,1
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,4
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,9
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,3
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,73
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,36
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
334
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
24,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/3
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
14 529,5
59,5
625,2
6 560,3
4 155,6
4 322,3
945,4
0,0
4 513,5
0,0
0,0
14 692,4

PV ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transpor ta
pakalpojumu sniedzējs, kas pār vadā 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 2017. gadā

•
•

Veikti 6 elektrovilcienu vagonu, 21 dīzeļvilciena
vagonu, 1 hidropārvada kapitālie remonti
par kopējo summu 1,5 milj. EUR.
Ieguldījumi tehniskajā remontu cehā,
Kandavas ielā 42a, Rīgā: 160 593 EUR.

0,4
0,9
1,4
1,52
0,36

335
24,6
0/3
nē

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Jaunu elektrovilcienu iegāde.
Depo būvniecība.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Izmaksas uz 1 sēdvietu km (bez
infrastruktūras maksas): 0,0154 EUR.
Ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem īpatsvars: 31%

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Pasažieru-km skaits: 548 431 200.
Braucienu skaits: 17 149 955.
Vilcienu piepildījums - braucienu skaits pret
sēdvietu skaitu (visi pasažieri): 53,9%.

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Sandis Šteins
Padomes locekļi – Inta Liepa, Lita Kalniņa
Valdes priekšsēdētājs – Rodžers Jānis Grigulis
Valdes locekļi – Inga Vagele, Aldis Daugavvanags
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
64 931,7
Peļņa/Zaudējumi
433,0
EBITDA
6 678,2
Aktīvi
55 234,9
Pamatkapitāls
20 868,0
Pašu kapitāls
14 936,7
Investīcijas
47 457,8
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
-3 201,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
45 927,7
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,7
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,8
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
2,9
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,36
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
2,70
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
1 116
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
12,0
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
3/3
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
66 278,7
1 078,2
4 598,8
67 238,8
20 868,0
16 014,8
1 974,3
0,0
-379,4
0,0
0,0
47 195,9

1,6
1,6
6,7
0,79
3,20

1 084
13,0
3/3
jā

Sasniegtie rezultāti

•
•

Pārskata gadā nebūtiski, taču pārsniegti
plānotie finanšu mērķi.
Pārskata gadā nebūtiski, taču pārsniegti
plānotie nefinanšu mērķi.

Pārskata gadā pārsniegti plānotie finanšu mērķi.
Nodrošināta svarīgāko nefinanšu mērķu izpilde,
atjaunoti un rekonstruēti melnie segumi, km:
500,54. Būvdarbu objektu skaits: 156.
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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

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•

Autotransporta, tehnikas un perona aprīkojuma
nomaiņa saskaņā ar apstiprināto plānu 2015.-2020.
gadam. Kopējie ieguldījumi: 1,8 milj. EUR.
Biznesa zāles pārbūve. Kopējie
ieguldījumi: 1,5 milj. EUR.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Pasažieru termināļa paplašināšanas 6. kārtas
realizācija. Plānotie ieguldījumi: 44,5 milj. EUR.
ES fondu 2014.-2020. gadam projekti:
23,05 milj. EUR.		
.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Neto apgrozījums: 50,3 milj. EUR.
Peļņa: 554 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

Veiktie lidojumi: 68 936.
Pārvadātie pasažieri: 5 580 993.

Sasniegtie rezultāti

•
•
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Pārskata gadā pārsniegti plānotie finanšu mērķi.
Pārskata gadā pārsniegti vidēji par
9% plānotie nefinanšu mērķi.

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Juris Kanels
Padomes locekļi – Raitis Nešpors, Tālis Linkaits
Valdes priekšsēdētāja – Ilona Līce
Valdes locekļi – Artūrs Saveļjevs, Lauma
Jenča, Normunds Feierbergs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
50 447,1
Peļņa/Zaudējumi
358,5
EBITDA
16 869,9
Aktīvi
180 395,6
Pamatkapitāls
28 608,9
Pašu kapitāls
41 341,9
Investīcijas
17 342,0
Samaksātās dividendes
1 035,8
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
13 281,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,9
No valsts budžeta
42,8
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,7
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,2
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,9
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,95
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
3,36
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
1 171
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
14,5
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
3/4
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
54 639,2
3 486,7
12 316,1
182 315,1
28 608,9
44 394,2
6 979,7
304,7
13 970,6
0,0
7,7
42,8

6,4
1,9
7,9
1,18
3,11

1 211
16,2
2/5
jā
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4.4 Sakari

VAS Elektroniskie sakari (VASES)

SIA Lattelecom (LTC)

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

Reģ.Nr. 40003052786
Komercsabiedrība internetā: www.lattelecom.lv
Valsts līdzdalība 51%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA Lattelecom Technology 100%
SIA Lattelecom BPO 100%
SIA Citrus Solutions 100%
SIA Latvijas Mobilais Telefons 23%
AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds 40,75%
Pārvaldība

Pārvaldība
VASES pār valda radiofrekvenču spek tru, 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 2017. gadā

•
•

VAS ES integrētas pakalpojumu sniegšanas darba vides
izstrāde un ieviešana (USMA) 783,8 tūkst. EUR apmērā.
Mobilo mērlaboratoriju izveide (nolietoto
laboratoriju nomaiņa RUN RD un RKD
vajadzībām) 206,5 tūkst. EUR apmērā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•
•

Ministru kabineta noteikumu par VASES pakalpojumu
cenrādi izstrāde un apstiprināšana Ministru kabinetā.
Ikgadējā klientu apmierinātības pētījuma
rezultāti: apmierinātība ne zemāka par 80%.
Radiomonitoringa torņa izveide Kurzemes
reģionā (100 tūkst. EUR).
Numerācijas datubāzes pirmās kārtas izveidošana.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Apgrozījums: 6,738 milj. EUR.
Peļņa: 75 100 EUR.
Pašu kapitāla atdeve (ROE): 0,8%

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

VASES infrastruktūras attīstība atbilstoši attīstības
vadlīnijām un investīciju plānam (faktiski 59,9%).
Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju
izsniegšanas procesa uzlabošana un vienkāršošana.

Sasniegtie rezultāti

•
•
•
•
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Akciju turētājs – Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Bārda
Valdes locekļi – Vija Gēme, Kaspars Paupe
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
6 521,5
Peļņa/Zaudējumi
66,5
EBITDA
959,2
Aktīvi
12 897,5
Pamatkapitāls
8 721,6
Pašu kapitāls
9 302,8
Investīcijas
2 128,8
Samaksātās dividendes
44,5
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 630,8
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
89,2
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
1,02
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,52
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,71
Kopējā likviditāte (īstermiņa
5,85
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,21
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
90
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
34,7
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

LTC piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT
pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas
un izbūves pakalpojumus.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
2017. gads
6 646,5
450,6
1 119,6
12 851,7
8 721,6
9 696,8
1 553,0
0,0
1 938,2
0,0
0,5
85,3

LTC nav definēts vispārējais stratēģiskais mērķis.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•
•

2017. gada 9. februārī LTC uzsāka piedāvāt saviem
klientiem elektroenerģijas pakalpojumu tet.
Klientu apkalpošanā un pārdošanā uzsāka darbu pie
robotizācijas: oktobrī tika prezentēts Chatbot Anete –
pirmais latviski runājošais chatbot klientu apkalpošanā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

LTC turpinās darbu pie inovācijām gan paši savu jaunu
pakalpojumu attīstībā, gan Altum akselerācijas fonda
partnera statusā, atbalstot start-up uzņēmumus.

Galvenie finanšu rezultāti
6,78
3,51
4,65
5,81
0,15

92
36,0
1/2

•
•
•

LTC koncerna ieņēmumi bija 195,5 milj. EUR, kas
ir par 2 milj. EUR vairāk kā iepriekšējā gadā.
LTC koncerna peļņa bija 40,7 milj. EUR, kas ir
par 8,5 milj. EUR vairāk kā iepriekšējā gadā.
Kapitāla atdeve (ROCE – return on
capital employed): 15,3%.

Galvenie nefinanšu mērķi

•

Koncernam nav nefinanšu mērķu.

Sasniegtie rezultāti

•

nē

•

2017. gads LTC ir bijis sekmīgs, galvenokārt
pateicoties veiksmīgai LTC komercdarbības
stratēģijai, jaunu biznesa līniju izveidei un
attīstībai. Investīciju konsultanta Prudentia un
biržas Nasdaq Riga ikgadējā Latvijas vērtīgāko
uzņēmumu topā “TOP101” LTC ieņem sesto vietu.
Personāla atlases uzņēmuma WorkingDay
Latvia pētījumā piekto reizi pēc kārtas LTC atzīts
par otro iekārotāko darba devēju Latvijā.

Kapitāla daļu 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), HannuMatti Makinens (Hannu-Matti Mäkinen), Svens Johans
Bertils Andersons (Sven Johan Bertil Andersson)
Valdes priekšsēdētājs – Juris Gulbis
Valdes locekļi – Gints Bukovskis, Uldis
Tatarčuks, Ingrīda Rone, Gusts Muzikants
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
188 991,0
Peļņa/Zaudējumi
32 191,0
EBITDA
69 100,0
Aktīvi
321 720,0
Pamatkapitāls
207 852,0
Pašu kapitāls
264 010,0
Investīcijas
32 153,0
Samaksātās dividendes
15 466,8
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
49 422,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
31,3
No valsts budžeta
268,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
17,03
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
10,01
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
12,19
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,71
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,22
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
1 839
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
19,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
2/11
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
195 539,0
40 740,0
69 100,0
324 153,0
207 852,0
273 217,0
29 000,0
16 149,2
56 490,5
0,0
19,9
0,0

20,83
12,57
14,91
1,91
0,19

1 745
20,3
1/11
jā

Daļa finanšu mērķu būtiski pārsniegta (peļņa, ROE).
Klientu apmierinātības līmenis: 92,1%.
Atbilstoši plānam noorganizēti 11 informatīvie semināri.
VASES kvalitātes pārvaldības sistēma ir auditēta un
sertificēta kā ISO 9001:2015 standartiem atbilstoša.
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VAS Latvijas Pasts (LP)

VAS Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs (LVRTC)

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

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•
•

Klientu plūsmas vadības sistēmu
drukas iekārtu un ekrānu iegāde klientu
apkalpošanas servisa uzlabošanai.
Pasta Norēķinu Sistēmas attīstība - ieviests mobilo
īsziņu serviss, paātrināti rēķinu apmaksas termiņi.
Mobilā aplikācija sūtījumu izsniegšanas
funkcijas nodrošināšanai.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Novecojušo kases sistēmu nomaiņa uz jaunām.
Pasta sūtījumu šķirošanas automatizācijas
un modernizācijas projekts.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Neto apgrozījums: 64,6 milj. EUR.
Peļņa: 2,5 milj. EUR.
EBITDA: 4,9 milj. EUR.
Pašu kapitāla atdeves (ROE): 12,9%

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Veikt 32 pasta pakalpojumu
sniegšanas vietas optimizāciju.
Modernizēt un atbildīgi sniegt
maksājumu pakalpojumus.
Pieprasījumam un klientu plūsmai atbilstoša
mazumtirdzniecības pārvaldība.
Paaugstināt piegādes darba efektivitāti.

Akciju turētājs – Satiksmes ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Aigars Vītols
Padomes locekļi – Andris Ikvilds, Andris Nātriņš
Valdes priekšsēdētājs – Mārcis Vilcāns
Valdes locekļi – Kristaps Krūmiņš, Agris Timma, Anda Ozola
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
63 115,4
Peļņa/Zaudējumi
3 630,6
EBITDA
6 237,1
Aktīvi
85 680,6
Pamatkapitāls
10 578,5
Pašu kapitāls
13 431,3
Investīcijas
356,9
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
17 961,1
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
2 886,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
5,75
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
4,24
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
27,03
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,07
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
5,25
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
4 253
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
6,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/6
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
75 589,0
1 694,5
4 292,8
96 219,0
10 578,5
15 500,3
1 050,0
0,0
15 991,7
0,0
0,8
4 932,5

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 2017. gadā

•
•

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
2,24
1,76
10,93
1,08
5,10

4 100
6,4
1/6
jā

•

•
•
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Iekšzemes pasta sūtījumu kvalitātes koeficients
(D+1, prioritārajai A klases vēstuļu korespondencei)
– 94,4% (par 4,4% punktiem vairāk).
Finanšu mērķi daļēji sasniegti.
Būtisks ieņēmumu pieaugums no tranzīta paku
sūtījumiem, kas ir skaidrojams ar to, ka LP ir kļuvis
par vienu no globālā e-komercijas uzņēmuma
Alibaba tranzīta kanāliem uz trešajām valstīm.

Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības
uzlabošana lauku teritorijās, izbūvējot
papildus 220 piekļuves punktus un 2 200 km
optiskā kabeļa trases (9,1 milj. EUR).

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Apgrozījuma pieaugums par 20%,
salīdzinot ar 2016. gadu.
EBITDA rentabilitāte: 35%.
Pašu kapitāla atdeves: 0,16%.
Neto peļņa: 0,1 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Sasniegtie rezultāti

•

E-Paraksta un E-Identitātes risinājuma
attīstības projekts (2,1 milj. EUR).
Datu centru migrācijas projekts (1,6 milj. EUR).

Datu pārraides apmaiņas punktam RRTS kļūt par
vienu no vadošajiem POP (point of presence) reģionā.
Starptautisko operatoru skaits gada beigās: 6.
Kļūt par lielāko optisko šķiedru tirgotāju Baltijas
reģionā. No jauna pārdoto km skaits: 300 km.
Savienoties un izveidot optisko šķiedru
pārejas uz Latvijas-Krievijas robežas.
Kopējais pāreju skaits gada beigās: 1

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

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
15 126,1
Peļņa/Zaudējumi
4 612,0
EBITDA
9 944,1
Aktīvi
106 996,8
Pamatkapitāls
78 454,7
Pašu kapitāls
80 852,4
Investīcijas
3 512,8
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
4 741,4
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 670,2
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
30,49
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
4,31
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
5,70
Kopējā likviditāte (īstermiņa
8,01
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,32
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
245
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
16,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/3
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
16 498,0
4 346,2
240,1
113 604,2
78 454,7
85 279,4
682,1
0,0
4 400,2
0,0
1,4
932,7

26,34
3,83
5,10
6,53
0,33

245
18,6
1/3
nē

Sasniegtie rezultāti

•
•
•

Finanšu mērķi daļēji sasniegti.
Nefinanšu mērķi pamatā ir sasniegti un pārsniegti.
Uzsākts Zaķusalas TV torņa rekonstrukcijas projekts:
parakstīts līgums par būvprojekta izstrādi.
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4.5 Nekustamie īpašumi

VSIA Šampētera nams (ŠN)

VAS Tiesu namu aģentūra (TNA)

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

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

Pārvaldība

Pārvaldība
ŠN nodarbojas ar Labklājības ministrijas saimniecisko
jautājumu nodrošināšanu un daļas Labklājības ministrijas
valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•
•
•
•
•

Pārvaldīti un apsaimniekoti 16 īpašumi.
Veikti 117 iepirkumi, no tiem 35 centralizēti.
Veiktas vizuālās apsekošanas
nekustamajiem īpašumiem.
Nekustamajos īpašumos tika pabeigti būvdarbi
6 objektos un veikti 1145 sīkie remontdarbi.
Nekustamā īpašuma - zemesgabala –
iegāde.			

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Elektropārvaldības sistēmas izstrāde un sertifikācija
Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošana Labklājības
ministrijas nekustamajos īpašumos.

Galvenie finanšu mērķi

•

Peļņa: 133 906 EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu atbalstu
labklājības nozares politikas īstenošanā.
Pārvaldīt un apsaimniekot Labklājības ministrijas
valdījumā esošos nekustamos īpašumus
līdzsvarotā, pārdomātā un normatīvajam
regulējumam atbilstošā veidā.
Nodrošināt kvalitatīvus centralizētās iepirkumu
iestādes iepirkumus, atslogojot iestādes no
tām neraksturīgo funkciju veikšanas.

Sasniegtie rezultāti

•
•
•

Pārskata gada peļņa lielāka kā plānots.
Nodrošināta svarīgāko nefinanšu mērķu izpilde.
Plānotais zemesgabals iegādāts.

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

Kapitāla daļu turētājs – Labklājības ministrija
Valdes locekle – Inese Muhka
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
1 205,0
Peļņa/Zaudējumi
0,2
EBITDA
39,2
Aktīvi
948,1
Pamatkapitāls
335,8
Pašu kapitāls
391,3
Investīcijas
4,9
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
264,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,02
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,02
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,06
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,17
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,42
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
16
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
14,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
1 754,0
164,9
228,4
1 673,6
335,8
554,2
163,0
0,0

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares
politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu
pār valdību un tieslietu sistēmas institūciju darbībai
nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot
tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu
ievērošanu tiesiskuma jomā.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

0,0
0,0
0,0

•
•
•

9,4

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

252,1

9,9
29,8
1,10

•
•
•

2,02

17
14,9
1/0
nē

Turpināt tieslietu nama Jēkabpilī, Neretas ielā
39, projektēšanas un būvniecības darbus.
Turpināt tiesas ēkas Ventspilī, Katrīnas iela 14,
piebūves projektēšanu un būvniecību.
Turpināt tiesu ēkas Tukumā, Pils iela 16,
renovācijas projekta izstrādi un renovāciju.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Neto apgrozījuma pieaugums, salīdzinot
ar 2016. gadu: ne mazāk par 2%.
Neto peļņa: 90 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
6 476,6
Peļņa/Zaudējumi
54,3
EBITDA
1 966,9
Aktīvi
47 952,5
Pamatkapitāls
27 169,6
Pašu kapitāls
30 365,9
Investīcijas
1 844,4
Samaksātās dividendes
77,1
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 913,6
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,84
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,11
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,18
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,24
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,58
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
108
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
13,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
6 840,5
685,1
1 991,9
58 254,2
38 369,6
42 201,4
516,5
46,1
1 906,3
0,0
0,0
0,0

10,02
1,18
1,62
1,56
0,38

107
14,1
1/0
nē

Jaunu un mūsdienīgu tiesu namu
projektēšana un būvniecība.
Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu integrācija
vienotajā informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā.
Publicēts tiesu nolēmumu apkopojums, tiesību
zinātnes atziņu un tiesību normatīvo aktu krājumi.

Sasniegtie rezultāti

•
•

51

Uzsākta tieslietu nama Jēkabpilī, Neretas
ielā 39, projektēšana un būvniecība.
Uzsākta tiesas ēkas Ventspilī, Katrīnas iela 14,
piebūves projektēšana un būvniecība.
Uzsākta tiesu ēkas Tukumā, Pils iela 16,
renovācijas projekta izstrāde un renovācija.

Akciju turētājs – Tieslietu ministrija
Valdes locekle – Santa Sausiņa

Svarīgākie finanšu mērķi būtiski pārsniegti.
Nefinanšu mērķi sasniegti un atsevišķās
pozīcijās nebūtiski pārsniegti.
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VAS Valsts nekustamie
īpašumi (VNĪ)

VSIA Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi (ZMNĪ)

Reģ.Nr. 40003294758
Komercsabiedrība internetā: www.vni.lv
Valsts līdzdalība 100%
31.12. 2017. VNĪ nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
SIA VNĪ pilis 100% (reorganizēta 21.11.2017., pievienojot VNĪ)
SIA Biroju centrs Ezerparks 100% (reorganizēta
10.05.2017., pievienojot VNĪ)

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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,
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 2017. gadā

•
•
•

Rīgas pils Priekšpils un Austrumu
piebūves Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecība
un pārcelšanās izdevumu segšana).
Ēku rekonstrukcija-pielāgošana Jaunā Rīgas
teātra vajadzībām Rīgā, Miera ielā 58A.
Raiņa un Aspazijas muzeju atjaunošana Rīgā,
Baznīcas iela 30, Jūrmalā, J.Pliekšana ielā 5/7, un
Tadenavā, Dunavas pagastā.			
					

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija
Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārta –
Konventa nodrošināšana).
Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā
8 (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja
krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve).
Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija
Rīgā, Lāčplēša ielā 25.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Neto apgrozījums: 39,3 milj. EUR.
Peļņa: 2,9 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Palielināt valsts nekustamo īpašumu
kvalitāti un lietojamību.
Nodrošināt komerciāli izmantojamo valsts nekustamo
īpašumu iekļaušana VNĪ īpašuma portfelī.
Paaugstināt nekustamo īpašumu attīstības klientu
apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti.

Akciju turētājs – Finanšu ministrija
Padomes priekšsēdētājs – Mārtiņš Bičevskis
Padomes locekļi – Inta Komisāre, Ansis Grasmanis
Valdes priekšsēdētāja – Ronalds Neimanis
Valdes locekļi – Līga Ermane, Kitija Gruškevica,
Andris Vārna, Sigita Janvāre
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads24 2017. gads25
Apgrozījums
50 747,4
40 361,5
Peļņa/Zaudējumi
-8 024,8
8 971,5
EBITDA
4 011,7
17 741,4
Aktīvi
413 107,6
408 833,1
Pamatkapitāls
135 474,1
135 474,1
Pašu kapitāls
252 209,5
280 317,6
Investīcijas
3 678,3
3 855,2
Samaksātās dividendes
0,0
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
16 040,8
17 533,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
0,0
No valsts budžeta
14 676,5
39 285,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-15,8
22,2
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-1,9
2,2
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-3,2
3,2
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,26
1,65
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,64
0,46
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
588
581
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,9
12,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
3/3
4/4
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē
nē

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 2017. gadā

•

•

ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku
teritorijās” projekta īstenošana: nodots ekspluatācijā
Ruduļa aizsargdambja atjaunošana; uzsākti un turpinās
darbi poldera sūkņu staciju atjaunošanai un potāmālo
ūdensnoteku teces atjaunošanai; aizsargdambju
atjaunošana - kopumā 17 projekti.
ES atbalsta pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībai” aktivitāšu īstenošana.
Tās ietvaros plānots nodot ekspluatācijā 36
objektus un uzsākt būvdarbus 48 objektos.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību,
īstenojot iepriekšējā periodā uzsāktos projektus.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Peļņa: 20 tūkst. EUR.
Kopējais likviditātes rādītājs: lielāks kā 1.
Pašu kapitāla atdeve (ROE): 0,6%

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

Kapitāla daļu turētājs – Zemkopības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Roberts Dilba
Valdes loceklis – Pēteris Kalniņš, Sergejs Zikins
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
4 843,5
Peļņa/Zaudējumi
18,5
EBITDA
332,9
Aktīvi
11 400,8
Pamatkapitāls
3 422,0
Pašu kapitāls
3 343,0
Investīcijas
52,4
Samaksātās dividendes
12,7
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
2 152,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
2 517,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,38
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,16
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,55
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,03
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
2,41
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
143
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
10,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/3
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
6 176,0
25,7
366,9
19 082,9
3 422,0
3 340,8
184,6
15,7
3 179,6
0,0
0,0
4 636,9

0,42
0,13
0,77
1,57
4,71

151
11,4
0/3
nē

Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes
iespējas polderētajās zemes platībās.
Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti,
kā arī infrastruktūras attīstību.

Sasniegtie rezultāti

•
•

Sasniegtie rezultāti

•
•

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

Pārskata gada izpildīti un atsevišķās pozīcijās
pārsniegti plānotie finanšu mērķi.
Nefinanšu mērķi sasniegti daļēji.

Pārskata gada peļņa par 29% lielāka nekā
plānots, arī citi mērķi sasniegti.
Nodrošināta aktivitāšu, kas sekmē svarīgāko nefinanšu
mērķu īstenošanu izpilde un uzsākti jauni projekti.

24 Konsolidēta gada pārskata dati.
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25 Nekonsolidēti gada pārskata dati, jo pēc SIA “VNĪ pilis” un SIA “Biroju centrs Ezerparks”
reorganizācijas, tās pievienojot mātes sabiedrībai, konsolidēta gada pārskata sagatavošana nav jāveic.
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4.6 Veselības aprūpe

VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca (APNS)

VSIA Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca (BKUS)

Reģ. Nr. 40003453643
Komercsabiedrība internetā: www.aknistespns.lv
Valsts līdzdalība 100%
APNS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

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

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•
•

Siltumtrases pārbūve (apmēram 200 m).
3. ārstnieciskā korpusa ventilācijas
sistēmas uzlabošana, 2. kārta.
1. ārstnieciskā korpusa apkures un ventilācijas sistēmu
pārbūve un energoefektivitātes uzlabošana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

1. ārstnieciskā korpusa atjaunošana un pārbūve. Tiks
veikta iepirkumu procedūra būvdarbiem un īstenoti
atjaunošanas un pārbūves darbi, lai nodrošinātu Valsts
Būvniecības biroja prasības un ugunsdrošības normas.
1. ārstnieciskā korpusa apkures un ventilācijas
sistēmu pārbūve un energoefektivitātes
uzlabošana. Tiks turpināti uzsāktie darbi, lai
īstenotu energoefektivitātes pasākumus.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt neto peļņu: 1 000 EUR.
Nodrošināt pozitīvu neto peļņas
rentabilitātes rādītāju: 0,03 %.
Likviditātes koeficents: ne mazāks kā 2,55.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Nata Gaibišele
Valdes locekle – Ilga Ģile
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
3 415,4
Peļņa/Zaudējumi
1,0
EBITDA
218,1
Aktīvi
6 285,3
Pamatkapitāls
277,5
Pašu kapitāls
361,8
Investīcijas
73,1
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 030,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
3 602,7
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,03
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,02
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,27
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,23
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
16,37
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
298
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
6,9
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
2/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
3 503,2
0,5
224,3
6 263,9
4 066,2
4 151,1
240,8
0,0

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 2017. gadā

1 024,5

•

0,0
0,0
3 602,7

•

0,01
0,01
0,01
2,73
0,51

299
6,9
2/0
nē

Ieviesti vairāki pilnveidojumi ārstniecības un
aprūpes pakalpojumu sniegšanā, to kvalitātes
un pacientu drošības uzlabošanā.
Saskaņā ar veiktās aptaujas datiem ir uzlabojusies
pacientu apmierinātība par saņemtajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

Valsts pasūtījuma izpildes nodrošināšana
stacionārajiem un ambulatorajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, kopīgi ar Nacionālo veselības dienestu
strādājot pie darba kvalitātes indikatīvo un efektivitātes
rādītāju sistēmas izveides, uzskaites un uzraudzības.
BKUS stratēģijā definēto finanšu un
nefinanšu mērķu sasniegšana.
Personālresursu piesaiste, kompetenču
uzturēšana un attīstība.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt neto peļņu: 4 728 EUR.
Nodrošināt pozitīvu neto peļņas
rentabilitātes rādītāju: 0,01%.
Likviditātes koeficents: 1,07.

•
•
•

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
35 225,2
Peļņa/Zaudējumi
-2,3
EBITDA
2 136,0
Aktīvi
60 158,0
Pamatkapitāls
3 984,0
Pašu kapitāls
7 844,3
Investīcijas
2 421,3
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
9 828,1
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
1 867,4
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
35 152,3
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-0,01
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,00
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-0,03
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,94
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
6,67
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
2 087
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
8,9
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
2/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
36 170,6
-194,8
1 102,0
60 729,4
3 984,0
7 649,4
2 487,7
0,0
9 818,4
1 741,9
0,0
36 071,7

-0,54
-0,32
-2,55
0,79
6,94

2 018
9,2
2/2
jā

Kopējais stacionāro gultu skaits: 396.
Gultu noslodze: 75%.
Pacientu īpatsvars, kuri sniegtos veselības aprūpes
pakalpojumus novērtē ar „labi” (aptaujas dati): 75%.

Sasniegtie rezultāti

•

•
•
•

Finanšu mērķi daļēji sasniegti. Neto
peļņa un rentabilitāte ir pozitīva, augstāks
likviditātes koefcients par plānoto.
Lielākā daļa nefinanšu mērķu ir sasniegti

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

Galvenie nefinanšu mērķi

Sasniegtie rezultāti

•
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Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
Kopējais stacionāro gultu skaits: 400.
Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu
plānošanā un sniegšanā. Gultu noslodze: 99%.
Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu. Sūdzību skaits: 2.

Pārvaldība

Sagatavots BKUS stratēģijas projekts, noteiktas
stratēģiskās prioritātes, mērķi un rīcības virzieni.
Palielināti bruto peļņas rentabilitātes rādītāji.
Finanšu un nefinanšu mēŗki daļēji sasniegti.
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VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīca”Ainaži” (BPNS “Ainaži”)

VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā
slimnīca (DPNS)

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

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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. Turpināt attīstīt
sekundārās ambulatorās nodaļas pakalpojumus un pieejamību
pacientiem gan ar psihiatriskajām, gan nepsihiatriskajām
diagnozēm.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•

Saīsinājies vidējais ārstēšanās ilgums par sešām
dienām pret plānoto, un šis rādītājs norāda uz sniegto
rehabilitācijas pakalpojumu nozīmi stacionāra
pacientu terapijā papildus medikamentozai terapijai.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Turpināt uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti.
Piesaistīt papildu ārstniecības personālu-psihiatrus.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Bezdeficīta budžets. Peļņa: 1 703 EUR.
Pozitīva (sabalansēta) pārskata perioda
neto naudas plūsma: 3 825 EUR.
Kopējās likviditātes koeficients: 5,1.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•

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

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes loceklis – Aigars Kišuro
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
1 046,8
Peļņa/Zaudējumi
47,1
EBITDA
105,5
Aktīvi
4 319,0
Pamatkapitāls
60,2
Pašu kapitāls
409,0
Investīcijas
38,1
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
351,4
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
2,7
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 148,7
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
4,50
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
1,09
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
11,52
Kopējā likviditāte (īstermiņa
4,35
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
9,56
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
88
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
8,0
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
1 046,9
3,3
56,2
4 287,8
1 683,4
2 093,4
4,2
0,0
357,1
1,6
0,1
1 148,7

0,32
0,08
0,16
4,94
1,05

89
7,6

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 veselībasaprūpes 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 2017. gadā

•

Administratīvās ēkas pārbūve, ar mērķi izveidot
Ģimenes māju Lat-Lit programmas ietvaros (II.kārta).

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Tiks veikti DPNS 1. un 2. korpusa pārbūves
būvdarbi, lai uzturētu infrastruktūru
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Dienas aizņemtības centra jumta un fasādes siltināšana.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt bezdeficīta budžetu: 4 321 EUR.
Nodrošināt pozitīvu pārskata perioda
neto naudas plūsmu: 452 600 EUR.
Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju: 0,06.

0/1
nē

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Sarmīte Ķikuste
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
7 748,8
Peļņa/Zaudējumi
44,2
EBITDA
533,5
Aktīvi
18 241,2
Pamatkapitāls
504,9
Pašu kapitāls
1 027,9
Investīcijas
186,0
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
2 485,1
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
7 355,5
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,57%
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,24%
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
4,30%
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,07
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
16,75
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
605
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
7,9
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
7 470,2
3,5
467,8
18 321,3
504,9
1 024,5
154,6
0,0
267,7
0,0
0,0
7 047,6

0,05%
0,02%
0,34%
0,90
16,88

603
7,9
1/0
jā

Ambulatoro un mājas garīgās veselības
aprūpes pakalpojumu attīstība.
Kopējais stacionāro gultu skaits: 412.
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā: 31,50 dienas.

Sasniegtie rezultāti

•
•

Finanšu mērķiem nav sasniegtas plānotās vērtības
Nefinanšu mērķi pamatā ir sasniegti un pārsniegti.

Sasniegtie rezultāti

•
•

59

Finansiālā darbība bija sekmīga, jo ir sasniegta peļņa.
Nefinanšu mērķi ir daļēji izpildīti, jo ir
problēmas personāla piesaistē.
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VSIA Iekšlietu ministrijas
poliklīnika (IMP)

SIA Ludzas medicīnas centrs (LMC)
Reģ.Nr. 40003258973
Komercsabiedrība internetā: www.ludzahospital.lv
Valsts līdzdalība 57,95%
LMC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

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

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•

Veiktas investīcijas ilgtermiņa ieguldījumos,
pamatlīdzekļu iegādei infrastruktūras
atjaunošanai un modernizācijai.
Turpināta poliklīnikas informāciju tehnoloģiju
pilnveidošana ar Smart Medical sistēmas ieviešanu,
pievienojot arvien jaunus lietotājus, jaunas datu
apstrādes un informācijas analīzes iespējas, lai
nodrošinātu pilnīgu medicīniskās informācijas
apriti, uzkrāšanu un „e-veselības” lietošanu.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Turpināt veidot IMP par mūsdienīgu, veselības
aprūpes tirgū konkurēt spējīgu uzņēmumu.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Apgrozījums: 2,1 milj. EUR.
Pašu kapitāla atdeve (ROE): 0,48%.
Kopējais likviditātes rādītājs: 2,9.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Iekšlietu ministrija
Valdes loceklis – Didzis Āzens
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
2 111,8
Peļņa/Zaudējumi
11,2
EBITDA
75,6
Aktīvi
821,8
Pamatkapitāls
556,4
Pašu kapitāls
591,6
Investīcijas
115,8
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
692,9
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 234,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,53
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
1,36
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,89
Kopējā likviditāte (īstermiņa
2,54
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,39
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
137
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
2 155,7
1,7
77,3
829,4
571,7
599,2
35,1
0,0

Ārstniecības iestāde, kas sniedz stacionāros veselības
aprūpes pakalpojumus aprūpes nodaļā, primāros ambulatoros
veselības aprūpes pakalpojumus, sekundāros ambulatoros
veselības aprūpes pakalpojumus, ambulatoros laboratoriskos
pakalpojumus un īslaicīgo sociālo aprūpi.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•

2017. gada 31. janvārī mainījās LMC īpašuma struktūra
58% kapitāla daļu pārņēma Latvijas valsts, sedzot
valsts galvoto kredītu, pārējā daļa 42% kapitāla
daļu paliek Ludzas novada pašvaldības īpašumā.

724,0
0,0
0,0
1 284,7

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

0,08
0,21
0,29
2,74
0,38

140
12,0
0/1
nē

Turpinās ar Nacionālo veselības dienestu noslēgto
līgumu par stacionāro un ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildi.
Turpinās sadarbību ar Nacionālo veselības
dienestu, apdrošināšanas struktūrām, ģimenes
ārstiem un pašvaldību iestādēm par veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma: 124 850 EUR.
Zaudējumi: 180 tūkst. EUR.
Kopējās likviditātes koeficients: 1,12.
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs: -8,4%.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Vidējais gultu skaits diennakts stacionārā: 47.
Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā
speciālista konsultāciju: 15 dienas.
Vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā: 7,27 dienas.

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes loceklis – Juris Atstupens
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads26
Apgrozījums
n/a
Peļņa/Zaudējumi
n/a
EBITDA
n/a
Aktīvi
n/a
Pamatkapitāls
n/a
Pašu kapitāls
n/a
Investīcijas
n/a
Samaksātās dividendes
n/a
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
n/a
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
n/a
Veiktie ziedojumi
n/a
No valsts budžeta
n/a
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
n/a
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
n/a
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
n/a
Kopējā likviditāte (īstermiņa
n/a
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
n/a
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
n/a
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
n/a
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
n/a
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
n/a

2017. gads
2 113,5
-120,2
158,0
7 831,2
7 321,7
6 848,2
41,9
0,0
609,4
16,5
0,0
5 909,1

-5,69
-1,54
-1,76
1,59
0,14

179
7,0
0/1
nē

Sasniegtie rezultāti

•

Izpildīti gandrīz visi izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi,
atsevišķos gadījumos pārsniedzot plānotos rādītājus.

Pārbaudīt amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm veselības stāvokļa atbilstību dienesta
pienākumu izpildei: 15 000 pārbaudes.
Novērtēt amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kura,
pildot amata pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā, gūto
veselības traucējumu smaguma pakāpi: 250 pārbaudes.
Sniegt veselības aprūpes pakalpojumus –
apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem: 21 500.

Sasniegtie rezultāti
•

Visi finanšu un nefinanšu mērķi ir sasniegti vai gandrīz
sasniegti.
26 Ņemot vērā, ka Latvijas valstij īpašuma tiesības uz LMC 57,95 % kapitāla daļām ir no 2017. gada
31. janvāra, tad LMC finanšu dati par 2016. gadu šajā pārskatā netiek norādīti.
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pilnkrāsu CMYK /PMS

VSIA Nacionālais rehabilitācijas
centrs “Vaivari” (Vaivari)

VSIA Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca (PSKUS)

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

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•
•

Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšana, ko apliecina vidējais gaidīšanas laiks uz
ambulatorā speciālista konsultāciju 26 dienas.
Noslēgts līgums ar CFLA par projekta “Kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošana nacionālajā rehabilitācijas centrā
“Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.
Turpinājās ES struktūrfondu finansētu,
savstarpēji saistītu projektu īstenošana
Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Turpināt sniegt valsts apmaksātus veselības
aizsardzības pakalpojumus.
Turpināt sekmīgi aizsākto rehabilitācijas
programmu izveides un akreditācijas procesu.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Peļņa: 4 852 EUR.
Pozitīva neto rentabilitāte: 0,05%.
Pamatdarbības naudas plūsma: 116 tūkst EUR.
Likviditātes koeficients: 1.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Kopējais stacionāro gultu skaits: 250.
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu
īpatsvars no visiem strādājošiem: 4%.
Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu
plānošanā un sniegšanā. Gultu noslodze: 78%.

Sasniegtie rezultāti

•
•
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Pamatā finanšu un nefinanšu mērķi ir
sasniegti vai būtiski pārsniegti.
Samazinājušās rindas uz rehabilitācijas pakalpojumiem –
subakūtiem pacientiem par 5 %, hroniskiem pacientiem
par 9 %. Būtiski ir pieaugusi pieejamība ambulatorajiem
rehabilitācijas pakalpojumiem – par 37 %.

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.

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Anda Nulle
Valdes loceklis – Mārtiņš Oliņš
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
9 643,1
Peļņa/Zaudējumi
5,6
EBITDA
1 318,8
Aktīvi
10 655,0
Pamatkapitāls
793,7
Pašu kapitāls
1 614,3
Investīcijas
1 851,5
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
2 439,1
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
8 744,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,06
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,05
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,34
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,79
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
5,60
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
422
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
8,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
10 089,0
6,0
1 396,2
12 296,7
793,7
1 950,0
522,6
0,0
2 613,4
0,4
0,0
9 278,8

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Turpināt at tīstību, 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 2017. gadā

•
•
•

Turpināts darbs saistībā ar slimnīcas A korpusa
1.kārtas un 2.kārtas projektu ieviešanu.
Dalība trīs starptautisko projektu īstenošanā.
Uzsākti 39 jauni klīniskie pētījumi.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
0,06
0,05
0,31
0,91
5,31

437
8,7
1/1
nē

•

Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, nodrošinot efektivitāti veselības
pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Bezdeficīta budžets, peļņa: 844 EUR.
Pozitīva neto rentabilitāte un pamatdarbības
naudas plūsma: 3,5 milj.
Kopējais likviditātes koeficients: 0,82.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Kopējais stacionāro gultu skaits: 860.
Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā
speciālista konsultāciju: 65 dienas.
Gultu noslodze: 81,45%.
Pacientu īpatsvars, kuri sniegtos veselības aprūpes
pakalpojumus novērtē ar “labi”(aptaujas dati): 87%.

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Ilze Kreicberga
Valdes locekļi – Elita Buša, Arta Biruma
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
87 034,7
Peļņa/Zaudējumi
10,8
EBITDA
3 748,2
Aktīvi
130 990,5
Pamatkapitāls
35 429,2
Pašu kapitāls
23 795,7
Investīcijas
32 423,4
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
22 659,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
100,1
Veiktie ziedojumi
487,4
No valsts budžeta
76 394,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,01
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,01
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,05
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,56
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
4,48
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
2 992
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,0
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
3/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
89 638,4
6,4
3 913,8
133 699,5
40 829,2
29 150,5
21 265,0
0,0
19 152,8
29,4
0,0
84 994,7

0,01
0,00
0,02
0,89
3,59

2 946
11,5
3/0
jā

Sasniegtie rezultāti

•
•

•

Samazināts uz mājām izrakstīto pacientu, kuri
atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā.
Pabeigts atalgojuma sistēmas reformas pirmais
posms, kura mērķis bija izveidot vienotus principus
pamatlikmju noteikšanai, definēt konkrētu amata
grupu minimālo atalgojumu un veicināt caurskatāmas
un taisnīgas atalgojuma sistēmas izveidi. Jaunās
pamatlikmes stājās spēkā ar 01.01.2018.
Finanšu un nefinanšu mērķi ir pamatā sasniegti.
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VSIA Piejūras slimnīca (PJS)

SIA Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca (RAKUS)

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

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%

Pārvaldība
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 2017. gadā

•

Turpināja īstenot starptautisko sadarbību veselības
nozarē, piedaloties klīnisko pētījumu realizācijā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Pakalpojumu pieejamības, pacientu ārstēšanas un
apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu, sasniedzot
vidējo Eiropas Savienības līmeni veselības aprūpē.
Turpināt aktivitātes personālresursu nodrošināšanas
jomā, piesaistot jaunos speciālistus un citas ārstniecības
personas, sadarbojoties ar izglītības iestādēm.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Bezdeficīta budžets: 4 770 EUR.
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma: 83 tūkst. EUR.
Pozitīvs rentabilitātes rādītājs: 0,14%.
Kopējās likviditātes rādītājs: 1,2.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Kopējais stacionāro gultu skaits: 160.
Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā
speciālista konsultāciju: 9 dienas.
Gultu noslodze: 74,1%.

Sasniegtie rezultāti

•
•

Gandrīz sasniegti plānotie finanšu un nefinanšu
mērķi, pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs.
Veiktas investīcijas ilgtermiņa ieguldījumos 53 696 EUR.

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

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Aigars Puks
Valdes locekle – Evija Siliņa
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
3 185,7
Peļņa/Zaudējumi
2,5
EBITDA
297,0
Aktīvi
10 580,3
Pamatkapitāls
699,5
Pašu kapitāls
8 466,2
Investīcijas
114,3
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
907,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
3 005,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,08
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,02
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,03
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,32
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,25
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
212
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
8,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
3 455,4
4,4
200,3
10 318,0
699,5
8 329,2
53,7
0,0
987,5
0,0
0,0
3 292,5

0,13
0,04
0,05
1,20

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 2017. gadā

•
•

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

0,24

207
9,4
1/1
nē

Noslēgti līgumi ar Nacionālo Veselības dienestu par
stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšanu.
Starp RAKUS un CFLA noslēgts līgums par ERAF
projektu RAKUS infrastruktūras attīstībai īstenošanu.

•

Finanšu līdzekļu ietvaros saglabāt valsts
apmaksāto medicīnisko pakalpojumu struktūru,
argumentēt nepieciešamību pēc ārējo faktoru
izmaiņām, kas ietekmē RAKUS kā universitātes
slimnīcas un valstiskas un stratēģiskas nozīmes
daudzprofilu stacionāra fiskālos rādītājus.
Palielināt maksas medicīnisko pakalpojumu
apjomu un veicināt medicīnas tūrisma attīstību.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Bezdeficīta budžets.
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma.
Pozitīvs rentabilitātes rādītājs.
Kopējās likviditātes rādītājs: >1.

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Egita Pole
Valdes locekļi – Kaspars Plūme, Artūrs Bērziņš
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
97 371,6
Peļņa/Zaudējumi
-2 493,1
EBITDA
4 573,6
Aktīvi
93 776,9
Pamatkapitāls
15 681,4
Pašu kapitāls
-11 887,5
Investīcijas
4 488,1
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
20 914,2
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
14,9
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
83 078,9
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-2,56
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-2,66
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
n/a27
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,49
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
n/a29
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
4 413
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
9,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/3
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
99 460,3
-5 425,6
830,0
94 603,8
26 822,8
-10 143,2
2 980,8
0,0
22 573,5
0,0
0,0
93 910,5

-5,46
-5,74
n/a28
0,67
n/a30

4 236
10,1
1/2
jā

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Kopējais stacionāro gultu skaits: 2 040.
Vidējais gaidīšanas laiks uz ambulatorā
speciālista konsultāciju: 35 dienas.
Gultu noslodze: 76%.

Sasniegtie rezultāti

•
•

Finansiālā darbība nav bijusi sekmīga un gads
noslēgts ar 5,4 milj. EUR lieliem zaudējumiem,
arī likviditātes rādītājs zemāks par plānoto.
Nefinanšu mērķi daļēji sasniegti.

27, 28, 29, 30 Rādītāju nerēķina, jo pašu kapitāls ir negatīvs.
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VSIA Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs (RPNC)

VSIA Slimnīca “Ģintermuiža”(ĢM)
Reģ.Nr 40003407396
Komercsabiedrība internetā: www.gintermuiza.lv
Valsts līdzdalība 100%
ĢM nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

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

Pārvaldība
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 2017. gadā

•

Par 7 386 271,64 EUR palielināts RPNC
pamatkapitāls, ar mērķi dzēst saistības pret Finanšu
ministriju valsts galvoto aizdevumu pārņemšanas
rezultātā no Ziemeļu Investīciju bankas.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Veikt ieguldījumus ēkas lit. Nr.056
Tvaika ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu realizācijā.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Bezdeficīta budžets.
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma.
Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Kopējais stacionārais gultu skaits – 536.
Gultu noslodze: 95%.
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā: 25 dienas.
Saņemto sūdzību skaits: 2.

Sasniegtie rezultāti

•
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Pamatā sasniegti plānotie finanšu un nefinanšu mērķi.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Jānis Buģins
Valdes locekļi – Irina Starkova, Imants Rezebergs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
12 686,9
Peļņa/Zaudējumi
7,5
EBITDA
500,7
Aktīvi
24 691,7
Pamatkapitāls
4 432,4
Pašu kapitāls
9 524,7
Investīcijas
210,5
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
3 849,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
11 819,7
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,06
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,03
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,08
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,37
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,59
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
917
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
8,2
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

ĢM pamatdarbība ir augsti kvalificētu, profesionālu
psihiatrisko un narkoloģisko pakalpojumu sniegšana akūtu
un hronisku slimību un traucējumu diagnostikā, ārstēšanā,
profilaksē un pacientu rehabilitācijā.
2017. gads
13 329,5
89,4
496,7
24 707,2
11 818,7
17 653,9
227,6
0,0

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām
atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstīt sabiedrībā
balstītu psihiskās veselības aprūpi.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•

3 980,8
0,0
0,0
19 127,6

0,67
0,36
0,51
1,74
0,40

928
8,3
1/2
jā

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 2018. gadā

•

Turpināt sniegt stacionāro un ambulatoro psihiatrisko
un narkoloģisko palīdzību, kā arī turpināt realizēt jau
iepriekšējā pārskata periodā īstenotās ilgstošas sociālā
aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmas.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Bezdeficīta budžets.
Pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma,
pamatdarbības naudas plūsma: >0.
Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Kopējais stacionārais gultu skaits – 360.
Gultu noslodze: 92%.
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā: 34 dienas.
Saņemto sūdzību skaits: 5

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes loceklis – Uldis Čāčus
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
5 920,7
Peļņa/Zaudējumi
4,5
EBITDA
253,0
Aktīvi
13 782,8
Pamatkapitāls
2 099,2
Pašu kapitāls
2 224,4
Investīcijas
30,9
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 799,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
7,8
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
5 132,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,08
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,03
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,20
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,68
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
5,20
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
494
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
7,3
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
5 627,5
7,2
231,1
13 684,0
2 099,2
2 231,7
79,7
0,0
1 829,4
5,2
0,0
5 314,6

0,13
0,05
0,32
0,51
5,13

497
7,3
0/1
nē

Sasniegtie rezultāti

•

Gandrīz izpildīti visi finanšu un nefinanšu mērķi.
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VSIA Straupes narkoloģiskā
slimnīca (SNS)

VSIA Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīca (SPNS)

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

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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. SNS 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 2017. gadā

•

Sasniegti plānotie finanšu un nefinanšu mērķu
rezultatīvie rādītāji, kas ir saistīti ar stacionārās
veselības aprūpes nodrošināšanu.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Ņemot vērā apstākļus, ka ēka, kurā izvietota
ārstniecības iestāde ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā
arī veicamajiem remontdarbiem nepieciešami
ļoti lieli finanšu līdzekļi, kuri nav SNS rīcībā,
ārstniecības iestāde nevar nodrošināt obligāto
prasību ārstniecības iestādēm izpildi, kapitāldaļu
turētājs – Veselības ministrija 2017.gada 3.
novembrī Dalībnieku sapulcē pieņēmusi lēmumu
pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu Sabiedrībā ar 2018 .gada 1. janvāri.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt bezdeficīta budžetu.
Nodrošināt pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu.
Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Kopējais stacionārais gultu skaits – 33.
Gultu noslodze: 66%.
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā: 3,8 dienas.

SPNS pamatdarbība ir veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu psihiatrijā un narkoloģijā.

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes locekle – Maija Ancveriņa
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
620,9
Peļņa/Zaudējumi
-7,0
EBITDA
5,7
Aktīvi
129,4
Pamatkapitāls
90,5
Pašu kapitāls
60,9
Investīcijas
8,3
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
185,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
6,3
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
428,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-1,12
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-5,39
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-11,46
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,99
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,13
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
60
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
6,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

ANNO 1907

2017. gads
702,7
20,2
33,8
215,5
90,5
81,1
3,1
0,0
192,5
1,0
0,0
512,3

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām
atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstīt sabiedrībā
balstītu psihiskās veselības aprūpi.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•
•
•

SPNS ir mērķtiecīgi strādājusi, atbilstoši
apstiprinātajai vidēja termiņa stratēģijai un
savai misijai – dziedēt cilvēka psihi.
Iegūts Kvalitātes vadības sistēmas
standarta ISO 9001:2015 sertifikāts.
Saņemts Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta
Bronzas kategorijas novērtējums Ilgtspējas indeksā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Turpināt veikt saimniecisko darbību un pildīt
iecerētos plānus un attīstības pasākumus.

2,88
9,38
24,92
1,22

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt bezdeficīta budžetu.
Nodrošināt pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu.
Nodrošināt pozitīvu rentabilitātes rādītāju.

1,66
Galvenie nefinanšu mērķi
55
7,7
1/0
nē

•
•
•
•

Kopējais stacionārais gultu skaits – 335.
Gultu noslodze: 95%.
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā: 37 dienas.
Saņemto sūdzību skaits: 0.

Sasniegtie rezultāti

•

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes locekle – Maija Ancveriņa
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
4 656,7
Peļņa/Zaudējumi
18,9
EBITDA
305,3
Aktīvi
7 174,1
Pamatkapitāls
295,6
Pašu kapitāls
1 661,1
Investīcijas
486,1
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 479,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
4,2
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
4 824,5
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,41
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,26
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,14
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,34
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
3,32
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
342
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
9,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
4 768,2
16,2
251,1
7 264,9
2 584,0
3 965,8
412,3
0,0
1 631,3
0,7
0,0
7 037,1

0,34
0,22
0,41
1,48
0,83

331
10,1
1/0
nē

Izpildīti visi izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi.

Sasniegtie rezultāti

•
•
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Pārskata gads ir bijis veiksmīgs, neto apgrozījums
palielinājies un neto ienākumi palielinājušies,
kas galvenokārt saistīts ar materiālo izmaksu
samazinājumu, veicot taupības pasākumus.
Nefinanšu mērķi sasniegti.

70

VSIA Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca (TOS)
Komercsabiedrība internetā: www.tos.lv
Valsts līdzdalība 100%
TOS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

TOS

Pārvaldība
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 2017. gadā

•

Noslēgts līgums ar CFLA Nr. 9.3.2.0/17/I/002 par
ES fonda projekta īstenošanu “Kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana
TOS, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Uzsākt projekta īstenošanu “Kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana,
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•
•

Bezdeficīta budžets, neto peļņa: 2 734 EUR.
Rentabilitātes rādītājs: 0,83%.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem: 2,4 milj. EUR.
Likviditātes koeficients: 1,02.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

6 530 pacienti.
Kopējais stacionāro gultu skaits – 220,
un to noslogojums vidēji 60,31 %.
Saņemto sūdzību skaits: 0.

Sasniegtie rezultāti

•
•

71

Veikta virkne pasākumu, kas saistīti ar TOS
attīstību un infrastruktūras uzlabošanu, būtiski
uzlabojot pacientu aprūpes kvalitāti klīniskajās
nodaļās un kopējo TOS darbību kopumā.
Gandrīz visi finanšu mērķi sasniegti.

Kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Anita Vaivode
Valdes locekļi – Inese Rantiņa, Modris Ciems
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
12 424,6
Peļņa/Zaudējumi
0,5
EBITDA
746,9
Aktīvi
10 826,6
Pamatkapitāls
3 947,0
Pašu kapitāls
4 882,6
Investīcijas
431,6
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
2 796,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
9 324,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,00
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,00
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,01
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,54
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,21
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
461
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,0
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
2/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
13 630,0
325,5
901,5
10 781,1
3 947,0
5 553,7
0,0
0,0
2 992,9
0,0
0,0
10 375,9

2,39
3,02
5,86
0,58
0,93

473
11,3
2/1
nē
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4.7 Kultūra

VSIA Dailes teātris (DailesT)

VSIA Daugavpils teātris (DT)

Reģ. Nr. 40003783138
Komercsabiedrība internetā: www.dailesteatris.lv
Valsts līdzdalība 100%
DailesT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•
•

Uzsākta apskaņošanas sistēmas
uzlabošana DailesT lielajā zālē.
DailesT ir izrādījis 491 izrādi, kas ir par 22
izrādēm vairāk nekā 2016. gadā.
Apmeklētākā izrāde ir bijusi bērnu un jauniešu
auditorijai paredzētā “Toma Sojersa piedzīvojumi”,
kuru apmeklējuši 22 tūkst. skatītāju.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

DailesT Latvijas 100 gadei veltīs 2 izrādes – “Balta
vārna ar melnām spalvām”, “Planēta 86”.
Uzlabot DailesT mazās zāles apgaismojuma kvalitāti.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt stabilus ieņēmumus no
biļešu realizācijas: 2,1 milj. EUR.
Ieņēmumi no telpu nomas: 260 tūkst. EUR.
Citi pašu ieņēmumi: 130 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Apmeklētāju skaits gadā: > 180 000.
Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem
domāto izrāžu apmeklējumu skaits gadā: > 15 000.
Pasākumi, kas sekmē teātra pakalpojumu pieejamību
dažādām sabiedrības mērķgrupām (studentiem,
pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c.).

Sasniegtie rezultāti

•
•
•
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Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Andris Vītols
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
2 549,6
Peļņa/Zaudējumi
2,0
EBITDA
113,2
Aktīvi
867,8
Pamatkapitāls
54,2
Pašu kapitāls
72,4
Investīcijas
172,4
Samaksātās dividendes
0,3
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 223,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
3,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 662,2
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,08
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,23
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
2,73
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,61
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
10,98
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
233
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
8,9
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

DT ir vienīgais latviešu profesionālais teātris Latgalē, kas
nodrošina profesionālas teātra mākslas pieejamību Latgales
reģiona iedzīvotājiem, kā arī kopj, popularizē un saglabā
latgaliešu kultūras vērtības, tai skaitā valodu.
2017. gads
2 546,0
0,0
117,1
971,1
54,2
69,9
79,3
2
1 312,3
2,0
0,2
1 882,1

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 2017. gadā
•
•

DT ir uzturējis repertuārā 35 izrādes un
repertuāru papildinājis ar 8 izrādēm.
DT saņēma savā vēsturē rekordlielu “Spēlmaņu
nakts” nomināciju (10 nominanti 8 kategorijās),
tai skaitā 4 “Spēlmaņu nakts” balvas.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
0,001
0,003
0,04
0,69
12,89

232
9,6
0/1
nē

•
•
•

Tiks iestudētas vismaz 9 jaunas izrādes,
tostarp deju izrāde bērniem.
Dekorāciju un kostīmu noliktavas rekonstrukcija.
Plāno apmeklēt vairākus starptautiskus teātru
festivālus Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā u.c.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Biļešu ieņēmumi: 125 tūkst. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi un telpu noma: 137 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Kopā izrādes gadā:110.
Jauniestudējumi: 8.
Apmeklētāju skaits gadā: 22 000.
Apmeklētība no zāles: 80%.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Oļegs Šapošņikovs
Valdes locekle – Rita Strode
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
169,3
Peļņa/Zaudējumi
0,1
EBITDA
32,3
Aktīvi
236,9
Pamatkapitāls
32,8
Pašu kapitāls
64,7
Investīcijas
41,6
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
304,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
19,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
907,3
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,07
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,05
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,19
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,92
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
2,66
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
74
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
8,0
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
176,0
0,9
47,4
202,4
32,8
65,4
35,9
0,0
367,8
11,6
0,0
990,8

0,49
0,42
1,31
0,97
2,09

78
8,3
1/1
nē

Sasniegtie rezultāti

•
•
•

Sasniegti visi nefinanšu mērķi un
dažās pozīcijās pārsniegti.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas sasniedza 147 312 EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi pārsniedza plānotos par 17%, jo
pieauga pieprasījums pēc telpu nomas pakalpojumiem.

DailesT izvirzītie nefinanšu mērķi ir sasniegti
un atsevišķās pozīcijās pārsniegti.
Bērnu un jauniešu izrāžu apmeklējums ir par
84% pārsniedzis plānoto, jo decembrī tika
iestudēta papildu izrāde “Niķa un Riķa stiķi”.
Finanšu mērķi sasniegti daļēji. Biļešu ieņēmumi
par 8% pārsniedza plānotos, bet citi pašu
ieņēmumi par 24% mazāki nekā plānots.
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VSIA Jaunais Rīgas teātris (JRT)

VSIA Kremerata Baltica (KB)

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

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

Pārvaldība
JRT ir profesionāls reper tuār teātris, 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 2017. gadā

•
•
•

JRT darbība pārcelta uz pagaidu telpām bijušajā
Tabakas fabrikas kompleksā, nodot teātra pastāvīgas
telpas ēku rekonstrukcijas projekta uzsākšanai.
Nospēlētas 420 izrādes, kuras apmeklējuši 107 101
skatītāji. Vidējā apmeklētība izrādēm bijusi 94%.
JRT repertuārā uzturējis 26 iestudējumus
un sagatavojis 5 jauniestudējumus, no
tiem 2 latviešu oriģināldramaturģijā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Jauniestudējumu programmas paplašināšana,
daudzveidīga repertuāra nodrošināšana
jaunajās telpās Miera ielā 58A, Rīgā.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 1,05 milj. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 80 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•
•

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Gundega Palma
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
2 856,8
Peļņa/Zaudējumi
7,0
EBITDA
59,2
Aktīvi
1 372,9
Pamatkapitāls
42,1
Pašu kapitāls
520,2
Investīcijas
25,4
Samaksātās dividendes
2,7
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 013,6
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
10,1
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 213,7
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,24
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,51
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,34
Kopējā likviditāte (īstermiņa
2,26
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,08
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
100
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
19,2
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
3 241,3
5,5
69,4
1 514,6
42,1
519,8
325,5
0,0
1 017,6
21,8
2,2
1 709,2

0,17
0,36
1,05
1,46

KB, ilgtermiņā orientēts izglītojošs projekts, bija izcilā
vijolnieka Gidona Krēmera 50.dzimšanas dienas dāvana sev.
Tas ir veids, kā dižgars nodod savu gudrību jaunajiem mūziķiem
un, ne kompromitējot mākslinieciskos, ne profesionālos
standartus, iedvesmo veicināt muzikālo izaugsmi šajā reģionā.
Dažu gadu laikā šī talantīgo mūziķu grupa ir attīstījusies par
vienu no labākajiem starptautiskajiem kamerorķestriem
pasaulē, un nodrošinājusi sev izcilu reputāciju, uzstājoties
pasaules nozīmīgākajās koncer tzālēs. Šo 20 orķestra
pastāvēšanas gadu laikā KB sniegusi vairāk kā 1500 koncertu,
orķestris koncertējis vairāk kā 50 dažādās valstīs.
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 2017. gadā

•
•
•

1,51

90
21,5
1/0
jā

Aktīva KB 20 gadu jubilejas sezona, sniegti
70 koncerti, no tiem Baltijā 12 koncerti,
ārzemēs – 50 un 8 kamermūzikas koncerti.
Sagatavotas 25 dažādas programmas, to
starpā vairākas tematiskās programmas
nozīmīgiem starptautiskiem festivāliem.
KB M.Veinberga mūzikas CD saņēmis Grammy balvas
nomināciju un jaunākais kamersimfonijas ieraksts
iekļauts starp trim Starptautiskās klasiskās mūzikas
balvas ICMA “Gada ieraksts 2018” finālistiem.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

Aktīva Baltijas valstu 100. jubilejas sezonai veltīta
koncertu sērija ASV, Kanādā, Eiropā un Āzijā.
Gidona Krēmera un KB koncerti Parīzē
sadarbībā ar d`Orsē muzeju.
Projekta “Zudušā laika prelūdijas” pirmizrāde
Latgales vēstniecībā “Gors” un Cēsu koncertzālē.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 13 tūkst. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 197 tūkst. EUR.

Sasniegtie rezultāti

Galvenie nefinanšu mērķi

•

•
•
•
•

•
•
•
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Apmeklētāju skaits: 70 000 gadā.
Kopējais izrāžu skaits gadā: 350.
Jauniestudējumu skaits gadā: 8.
Izrādes gadā ārvalstīs: 4.

Pārvaldība

Sakarā ar to, ka JRT plānotās finanšu un nefinanšu
mērķu prognozēs bija piesardzīgas, ieņēmumi no
biļešu realizācijas pārsniedza 39,58% no plānotā.
Pārējie pašu ieņēmumi pārsniedza 550,47% no
plānotā, ieņēmumu no ārvalstu darbības dēļ.
Viesizrāžu skaits ārvalstīs: 19.
Kopējais izrāžu skaits pārsniedza 20% no plānotā.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Ingrīda Zemzare
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
150,0
Peļņa/Zaudējumi
0,7
EBITDA
3,8
Aktīvi
26,9
Pamatkapitāls
2,8
Pašu kapitāls
1,0
Investīcijas
0,0
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
139,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
363,9
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,47
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
2,63
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
68,21
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,96
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
24,97
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
25
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
13,5
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

2017. gads
216,5
0,1
3,0
30,6
2,8
0,6
1,2
0,0
155,0
0,0
0,0
427,1

0,06
0,44
23,68
0,98
52,75

25
15,2
1/0
jā

Sasniegtie rezultāti

•
•
•

Sasniegti visi finanšu un nefinanšu mērķi.
Koncertu skaits gadā pārsniedzis 40% no plānotā,
tai skaitā koncertu skaits ārvalstīs pārsniedzis 32%.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas par
25% lielāki par plānotiem.

Koncertu skaits gadā: – 50.
Apmeklētāju skaits gadā – 30 tūkst.
Koncertu skaits gadā ārvalstīs: 38.
Apmeklētība koncertzālēs: 95%.
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VSIA Latvijas koncerti (LK)

VSIA Latvijas Leļļu teātris (LLT)

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

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

Pārvaldība

Pārvaldība
LK pārstāv Latvijas profesionālo mūziķu radošo izpausmju
intereses Latvijā un ārvalstīs. LK ir viena no būtiskākajām valsts
iekšējās un ārējās kultūrpolitikas mārketinga sastāvdaļām. LK ir
vienīgā institūcija Latvijā, kura regulāri nodrošina dažādu žanru
mūzikas mākslas pieejamību Latvijā. LK regulāri sadarbojas ar
Latvijas pašvaldībām mūzikas festivālu un atsevišķu koncertu
rīkošanā. Ik gadu visā Latvijā notiek apmēram 400 LK rīkotu
pasākumu.
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 2017. gadā

•
•
•

Noorganizēti 376 koncerti, tai skaitā Lielā
mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija,
Ministru Kabineta balvas pasniegšanas
ceremonija, 5 Valsts svētku koncerti u.c.
Koncertlekciju cikls “Patiešām maziņiem” pirmsskolas
vecuma bērniem ar vecākiem, cikls “Mūzika Tev”
skolas vecuma bērnu un jauniešu izglītošanai.
Vairāku projektu īstenošana programmas
Latvija 100 ietvaros, tai skaitā 16 koncerti
cikla Latvijas Gredzens ietvaros.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

Festivālu “Vīnes klasika”, “Senās mūzikas
festivāls”, “Rīgas festivāls”, “Rudens kamermūzikas
festivāls” un “Eiropas Ziemassvētki” norise.
Nodrošināt LK rezidējošo mūzikas kolektīvu
sagatavoto programmu vairākkārtēju
reproducēšanu dažādās Latvijas pilsētās.
Turpināt Latvijas 100-gades projektu realizāciju.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Guntars Ķirsis
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
1 230,6
Peļņa/Zaudējumi
14,1
EBITDA
85,9
Aktīvi
993,1
Pamatkapitāls
42,8
Pašu kapitāls
171,3
Investīcijas
96,9
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
931,9
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
4,9
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
2 806,8
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
1,15
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
1,42
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
8,25
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,14
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
4,73
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
114
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
1 442,6
15,1
89,8
1 169,0
42,8
186,3
118,3
0,0
1 074,0
0,0
7,2
3 281,1

1,04
1,29
8,08
1,07
5,21

118
12,7

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas Latvijā: 320 tūkst. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 450 tūkst. EUR.

Sasniegtie rezultāti
•
•

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Apmeklētāju skaits gadā: 85 tūkst.
Kopējais koncertu skaits gadā: 234.
Bērnu un jauniešu auditorijai vecumā līdz 17
gadiem domāto koncertu skaits: 35.
Apmeklētība koncertzālēs: 70%.

•

Pārsniegti visi izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi.
Piesaistot papildus finansējumu bija iespēja rīkot
papildu koncertus, un koncertu skaits bērnu un
jauniešu auditorijai pārsniedza 200% no plānotā.
Pārējie pašu ieņēmumi par 32% lielāki nekā plānots.

LLT ir profesionāls leļļu teātris, kas iestudē izrādes
bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem latviešu un krievu
valodā. Iestudējumi tiek veidoti divām zālēm – lielā zāle (230
vietas) un mazā zāle (80 vietas). 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 2017. gadā

•
•
•

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

0/1
nē

Iestudēt vismaz 10 jaunas izrādes.
Teātra aktieri un režisori dalība dažādos
starptautiskos teātra festivālos, meistarklasēs
un apmācību kursos Latvijā un ārvalstīs.
Dudas Paivas iestudētās izrādes “Zelta zirgs” dalība
festivālos “Valise” (Polijā) un “Unidram” (Vācijā).

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
575,7
Peļņa/Zaudējumi
2,1
EBITDA
132,8
Aktīvi
477,1
Pamatkapitāls
32,8
Pašu kapitāls
193,2
Investīcijas
29,2
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
285,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
608,8
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,37
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,44
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,09
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,65
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,47
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
81
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,4
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
616,6
2,6
119,4
451,1
32,8
194,0
63,6
0,0
541,4
0,3
0,0
1 049,0

0,42
0,57
1,32
0,54
1,33

82
11,6
0/1
nē

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 568 386 EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 20 480 EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Apmeklējumu skaits gadā: 64 tūkst.
Kopējais izrāžu skaits gadā: 500.
Jauniestudējumu skaits gadā: 10.
Apmeklētība teātra zālē: 73,7%.

Sasniegtie rezultāti
•
•
•
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Par LLT telpām Kr.Barona ielā 16/18, Rīgā noslēgts
līgums ar VAS “Valsts Nekustamie īpašumi” un LLT par
nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un daļas lietošanu.
Latvijas simtgades ietvaros LLT pēc Raiņa lugas
“Zelta zirgs” motīviem iestudējumu radīja brazīliešu
izcelsmes režisors Duda Paiva (Nīderlande).
Paralēli darbam pie izrādēm, LLT
īstenoja ārpus repertuāra pasākumus,
piedaloties “Muzeju nakts” akcijā.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Vilnis Beķeris

Pārsniegti visi izvirzītie finanšu mērķi, pārējie pašu
ieņēmumi pārsniedza 16% no plānotajiem.
Izdevās paplašināt repertuāra daudzveidību
ar 12 jauniestudējumiem.
Izrāžu skaits gadā pārsniedza 21% no plānotā.
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VSIA Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris (LNSO)

VSIA Latvijas Nacionālais
teātris (LNT)

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

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

Pārvaldība
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
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 2017. gadā

•
•
•

LNSO aktīvi turpinājis darbu pie programmām dažāda
vecuma auditorijām – “Koncertsarunas ar Goran Gora”,
“Lenesons”, “Pirmskoncerta sarunas”, kā arī uzsāks
jauns izglītojošs cikls “Mans pirmais koncerts”.
Pateicoties piešķirtajam Latvijas simtgades
finansējumam, 4. maija svinībās tika
atskaņota R.Dubras oratorija “Marija” un
decembrī A.Maskata “Baltijas dziesma”.
Vieskoncertu ciklā Francijā LNSO sniedza 16 koncertus,
no tiem 9 skanēja arī latviešu komponistu mūzika.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Turpināsies darbs pie mūziķu snieguma
mākslinieciskās kvalitātes uzlabošanas.
Starptautiskās darbības turpināšana, īpašu saistībā
ar Latvijas valsts simtgades programmu.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 180 tūkst. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 230 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Apmeklējumu skaits gadā: 50 tūkst.
Kopējais koncertu skaits gadā: 70.
Apmeklētība teātra zālē: 73,7%.
Koncertu, kuros iekļauta latviešu mūzika, skaits gadā: 7.

Sasniegtie rezultāti
•
•
•
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Latviešu mūziku tika atskaņota 37
koncertos, jo ļoti daudzi sadarbības partneri
izvēlējas to iekļaut savos koncertos.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
pārsniedza 40% no plānotajiem.
Pārējie pašu ieņēmumi pārsniedza 91%, jo
pieauga koncertieņēmumi, kā arī ieņēmumi no
telpu nomas un mūzikas instrumentu nomas.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Indra Lūkina
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
626,0
Peļņa/Zaudējumi
29,1
EBITDA
-74,4
Aktīvi
728,0
Pamatkapitāls
52,8
Pašu kapitāls
67,2
Investīcijas
80,8
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
780,2
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
9,9
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 846,3
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
4,66
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
4,00
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
43,40
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,65
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
9,84
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
141
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
690,6
-12,1
35,5
868,0
52,8
130,2
25,9
0,0
852,1
0,0
0,0
2 169,5

LNT ir viens no vadošajiem profesionālajiem repertuāra
teātriem Latvijā, kas lepojas ar savām tradīcijām un
gandrīz 100 gadu ilgo vēsturi. LNT celtne ir valsts nozīmes
arhitektūras un mākslas piemineklis, šajā ēkā 1918. gada
18. novembrī ir tikusi proklamēta Latvijas valsts. 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 2017. gadā

•

-1,75

•

-1,39
-9,26
0,64

•

5,67

142
12,4
1/0

LNT teātra balvas “Spēlmaņu nakts” 24
nominācijas un 3 saņemtas balvas. Bērnu
žūrijas specbalvu saņēma izrāde “Savādais
atgadījums ar suni naktī”, režisors V.Sīlis.
LNT 3 spēles laukumos nospēlējis 594
izrādes, repertuārā 46 iestudējumi un
no tiem 19 jauniestudējumi.
Strauji pieaudzis jauniešu un bērnu izrāžu
apmeklētāju skaits – 33 069 skatītāji vai
20% no visiem teātra apmeklētājiem.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

nē

LNT turpinās iesākto piecu gadu ciklu
un gatavosies teātra simtgadei.
Ar Rīgas Domes atbalstu tiks veikta Lielās zāles skatītāju
krēslu maiņa, kas Lielo zāli padarīs komfortablāku
skatītājiem, bet samazinās zāles vietu skaitu.
Tiks turpināts sekmīgi uzsāktais darbs
pie Teātra tehniskā nodrošinājuma
pilnveidošanas un modernizācijas.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 1,65 milj. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi un telpu noma: 235 tūkst. EUR.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekļi – Ojārs Rubenis (līdz 14.12.2017.),
Dace Vilsone (no 14.12.2017.)
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
4 229,8
Peļņa/Zaudējumi
6,6
EBITDA
126,5
Aktīvi
1 478,1
Pamatkapitāls
52,8
Pašu kapitāls
502,7
Investīcijas
87,5
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 235,9
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
198,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 841,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,16
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,45
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,32
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,30
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,79
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
340
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
6,2
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

•
•
•
•

Apmeklējumu skaits gadā: 170 tūkst.
Kopējais izrāžu skaits gadā: 520.
Jauniestudējumu skaits gadā: 16.
Apmeklētība teātra telpās: 82%.

0,0
191,2
0,3
2 193,1

-7,71
-11,62
-41,85
1,06
2,60

292
7,5
1/0
nē

Sasniegtie rezultāti
•
•

Galvenie nefinanšu mērķi

2017. gads
2 181,7
-168,1
-168,1
1 446,4
52,8
401,7
82,7
0,0

•

Apmeklējumu skaits gadā bija par 3% mazāks nekā
plānots, bet pārējie nefinanšu mērķi ir pārsniegti.
Pārējie pašu ieņēmumi pārsniedza 24%, jo papildus
bija ļoti labi ziedojumu piesaistes rezultāti.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
pārsniedza 9% no plānotajiem.
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VSIA Latvijas Nacionālā
opera un balets (LNOB)

VSIA Liepājas simfoniskais
orķestris (LSO)

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

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

Pārvaldība
LNOB ir repertuāra operteātris. LNOB tur godā klasisko
un romantisko operu un baletu tradicionālās vērtības, taču
cenšas meklēt arī laikmetīgas izteiksmes formas. Uz Latvijas
Nacionālās operas skatuves regulāri tiek izrādīti veiksmīgi
klasisko operu iestudējumi, moderni operas un baleta
meistardarbi, bērnu operas un latviešu oriģināldarbi. 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 2017. gadā

•
•

LNOB repertuāru papildināja 6 jauniestudējumi,
tai skaitā 4 operas, latviešu operas jaundarbs Z.Liepiņa “Turaidas Roze” un 1 operas atjaunojums.
Pabeigta LNOB vēsturiskās ēkas
iekšpagalma rekonstrukcija.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

Apmaiņas viesizrāžu programma ar
Igaunijas Nacionālo operu.
LV 100 ietvaros pasaules pirmizrāde
oriģinālbaletam “Antonija#Silmači”, mūzikas
autors J. Karlsons, horeogrāfs A.Leimanis.
Grāmatas “Latvijas Nacionālā opera un balets
1918.-2018. No skices līdz izrādei” izdošana.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos: 30%.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 2,7 milj. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 1,15 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Jauniestudējumu skaits gadā: 5.
Kopējais izrāžu/koncertu skaits gadā: 200.
Bērniem un jauniešiem domāto izrāžu skaits: 45.
Apmeklētāju skaits gadā: 150 tūkst.

Sasniegtie rezultāti
•
•

•
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Nefinanšu mērķi pārsniegti, 39 izrāžu nosaukumi (par
30% vairāk kā plānots), kas nodrošina papildus skatītāju
piesaisti, skatītāju apmeklētība 96% no vietu kopskaita.
Sponsoru struktūras izmaiņas radīja pašu
pārējo ieņēmumu samazinājumu par 23%
nekā plānoti, bet pašu ieņēmumu īpatsvars
kopējos ieņēmumos bija 33,5%.
Biļešu realizācijas ieņēmumi bija par
12% lielāki par plānotajiem.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Zigmars Liepiņš
Valdes locekles – Inese Eglīte, Daina Markova
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
3 825,6
Peļņa/Zaudējumi
92,5
EBITDA
-6 563,1
Aktīvi
7 007,7
Pamatkapitāls
146,8
Pašu kapitāls
1 170,0
Investīcijas
1 408,8
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
3 772,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
278,4
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
7 381,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
2,42
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
1,32
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
7,91
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,72
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
4,98
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
615
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
9,7
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
2/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
3 907,8
97,7
-6 934,2
7 944,8
146,8
1 134,1
1 932,3
0,0
3 991,8
436,7
3,0
7 754,1

2,50
1,23
8,62
0,45
6,01

601
10,6
2/1
nē

LSO ir vecākais orķestris Baltijas valstīs. Latvijā tas aizvien
ir vienīgais profesionālais orķestris ārpus galvaspilsētas. 2010.
gadā LSO ieguva valsts orķestra statusu. LSO īpašā uzmanības
lokā ir Latvijas komponistu mūzika un Latvijas skaņražu
daiļrades veicināšana un popularizēšana. Pēdējo sezonu
laikā publikas un speciālistu vērtējumam nodoti visi LSO
ierosinātā monumentālā 12 Liepājas koncertu cikla skaņdarbi.
LSO saņēmis arī vairākas Latvijas Lielās mūzikas balvas un
sešas reizes kļuvis par Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas
ieguvēju. Orķestris saņēmis arī citas zīmīgas balvas.
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 2017. gadā

•
•
•

Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls ar 5
koncertiem, saņēmis atzinību un ieguvis Lielo
Mūzikas balvu 2017 nominācijā “Gada koncerts”.
Ģintara Rinkeviča stāšanās galvenā diriģenta postenī
ar Carmina Burana iestudējumu Lielajā Dzintarā.
Dalība Simtgades koncertuzvedumā
“Kurzemes gredzens”.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Darbība Latvijas Simtgades veltītajos
projektos – izdodot Liepājas koncertu ierakstu
sēriju, piedaloties Dziesmusvētku norisēs un
reprezentējot Latvijas kultūru koncertos Indijā.
Strādāt pie neto apgrozījuma palielināšanas
un izmaksu optimizācijas.

Galvenie finanšu mērķi
•
•

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Uldis Lipskis
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016.gads
Apgrozījums
308,1
Peļņa/Zaudējumi
-7,0
EBITDA
18,5
Aktīvi
334,1
Pamatkapitāls
58,1
Pašu kapitāls
54,6
Investīcijas
53,0
Samaksātās dividendes
0,2
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
486,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
5,1
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 454,5
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-2,26
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-2,08
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-12,74
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,86
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
5,12
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
99
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,3
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017.gads
204,7
11,8
40,4
365,1
58,1
66,5
40,9
0,0
567,2
0,0
0,0
1 680,0

5,79
3,24
17,82
0,90
4,49

99
12,0
0/1
jā

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 103 tūkst. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 147 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Apmeklējumu skaits gadā: 27 tūkst.
Kopējais koncertu skaits gadā: 50.
Koncerti gadā ārpus pastāvīgās
atrašanās vietas Latvijā: 17.
Koncerti, kuros iekļauta latviešu mūzika: 12.

Sasniegtie rezultāti
•
•
•
•

Sniegti 22 koncerti, kuros iekļauta latviešu
mūzika un tas ir par 83% vairāk kā plānots.
Apmeklējumu skaits gadā bija 25 090 un
tas ir par 7% mazāk par plānoto.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas bija par
20% mazāki par plānotajiem.
Gads noslēgts ar peļņu: 11 843 EUR.
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VSIA Mihaila Čehova Rīgas
Krievu teātris (RKT)

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

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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 2017. gadā

•
•

Tika iestudēti 7 jauniestudējumi, no kuriem latviešu
oriģināldramaturģijas jauniestudējums “Meitene
kafejnīcā” un izrāde bērniem, kas tika veidota pēc
H.K.Andersena pasakas “Īkstīte” motīviem.
“Spēlmaņu nakts” balvai izvirzītas 2 izrādes 4
nominācijām un balva par mūža ieguldījumu
piešķirta RKT ilggadējai aktrisei Ņ.Ņeznamovai.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•

Turpināt darbu pie dažāda žanra jauniestudējumiem.
Darbu uzsāks RKT studija bērniem
un jauniešiem “Izaicinājums”.
Līdz ar RKT vadības maiņu tiks uzsākti un īstenoti dažādi
sabiedrības darbību efektivizējoši pasākumi, piemēram,
tiks ieviesta jauna grāmatvedības programma,
pārveidota mājas lapa, uzlaboti pārvaldības procesi.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 1,3 milj. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi: 98 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Apmeklējumu skaits gadā: 92 573.
Kopējais izrāžu skaits gadā: 300.
Jauniestudējumi gadā: 6.
Apmeklētība teātra telpās: 70%.

Sasniegtie rezultāti
•
•

•

RKT ir sasniedzis un pārsniedzis visus
izvirzītos finanšu un nefinanšu mērķus.
Dēļ teātra apmeklētības pieauguma,
jauniestudējumu aktualitātes, intensīvo izrāžu
grafiku un izrāžu skaita palielināšanas ārvalstīs,
plānotā peļņa bija par 189% lielāka par plānoto.
Pārējie pašu ieņēmumi bija par 42% lielāki
par plānotajiem, kas saistīts ar papildus telpu
nomas ieņēmumiem, kuri netika ieplānoti.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Baiba Zakevica
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
1 401,5
Peļņa/Zaudējumi
-98,5
EBITDA
-110,8
Aktīvi
945,1
Pamatkapitāls
32,8
Pašu kapitāls
191,5
Investīcijas
3,4
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
764,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
8,1
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 138,3
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-7,03
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-10,42
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-51,41
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,38
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
3,93
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
156
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
10,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
1 571,0
61,3
122,7
875,5
32,8
203,7
36,0
0,0
790,8
0,0
0,0
1 185,6

3,90
7,00
30,08
0,42
3,30

174
9,5

Multifunkcionāls un tradīcijām bagāts mākslas centrs, kas
veicina cirka attīstību un pieejamību Latvijā un Baltijas valstīs.
RC ēka Merķeļa ielā 4, Rīgā ir viena no vecākajām cirka ēkām
Eiropā. Cirka izrādēs piedalās viesmākslinieki no dažādām
valstīm un Latvijas cirka mākslinieki.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā
līmeņa un pašapziņas celšana, profesionālā cirka mākslas
daudzveidības un pieejamības nodrošināšana visiem
sabiedrības locekļiem, kā arī deleģēto valsts pārvaldes
uzdevumu izpilde.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā

•
•
•
•

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•
•
•

1/0

Turpināt RC darbību profesionālas cirka mākslas
izrāžu nodrošināšanā ārpus cirka telpām, kamēr tās
nav piemērotas cirka mākslinieku vajadzībām.
Metu konkurss par RC vēsturiskās ēkas
atjaunošanu un teritorijas attīstību.
Attīstīt Rīgas cirka skolu, palielinot audzēkņu skaitu
un nodrošināt kvalitatīvu meistarklašu pieejamību
cirka un skatuves mākslas profesionāļiem.
RC jāattīsta uzsāktie darbības virzieni,
turpinot izstrādātās stratēģijas realizāciju –
daudzveidīga izrāžu programma, cirka mākslas
izglītības joma un rezidenču programma.

nē

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
131,7
Peļņa/Zaudējumi
26,4
EBITDA
34,0
Aktīvi
236,4
Pamatkapitāls
3,1
Pašu kapitāls
96,4
Investīcijas
28,1
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
120,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
372,8
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
20,02
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
11,15
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
27,34
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,96
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,43
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
30
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
6,1
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
13,1
31,2
55,4
668,8
3,1
64,6
0,0
0,0
63,1
0,0
0,0
721,2

238,98
4,67
48,35
0,70
8,38

13
8,8
1/0
nē

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Biļešu realizācija nebija plānota, jo nebija paredzama
organizācijas tālākās darbības stratēģija.
Pārējie pašu ieņēmumi: 3 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi

•

Nebija izvirzīti nefinanšu mērķi, jo nebija
paredzama RC tālākās darbības stratēģija.

Sasniegtie rezultāti
•
•
•
•
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Augustā izveidota Rīgas cirka skola.
Pēc vadības maiņas, maijā uzsāktas dažādas
aktivitāte, viena no tām pasākums “Sarunas par
cirku” ar dažādām auditorijām, kas ir svarīga
sastāvdaļa cirka pārmaiņu procesā.
RC organizēja regulāras kvalifikācijas
celšanas meistarklases profesionāļiem.
RC izrādes notiek ārpus pastāvīgajām cirka telpām.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle –Ināra Kehre

Decembrī uzsākta darbība ārpus cirka ēkas un
5 izrādes kopā bija apmeklējuši 652 skatītāji.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 82 812 EUR.
Cirka mākslas popularizēšanas nolūkos uzsāktā cirka
skola, nodrošināja papildus pašu ieņēmumus.
Pārējie pašu ieņēmumi kopā: 6 071 EUR.
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VSIA Valmieras drāmas teātris (VDT)

VSIA Valsts Akadēmiskais
koris “Latvija” (VAKL)

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

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

Pārvaldība
VDT teātris ir Valmieras svarīgākais kultūras centrs.
Teātra repertuāra pamatā ir mūsdienīgi interpretēta ārvalstu
un latviešu klasika un oriģināldramaturģija. Teātris regulāri
saņem nominācijas un laureātu titulus Latvijas teātru Gada
balvas ceremonijā Spēlmaņu nakts un atzinību starptautiskos
festivālos. 2016.gada augustā pirmo reizi Valmierā notika
Valmieras vasaras teātra festivāls, kura programmas pamatā
- tikai īpaši festivālam radīti darbi, ko veido nacionālā un
starptautiskā mērogā zināmi profesionāļi. 2017.gada maijā par
teātra māksliniecisko vadītāju kļuva Indra Roga.
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 2017. gadā

•
•
•

VDT turpināja attīstīt Valmieras vasaras festivāla
tradīciju un radīja festivāla “mazo brāli” - teātra
mākslas svētki ģimenēm un bērniem.
Tika veikti nozīmīgi ieguldījumi
materiāltehniskajā bāzē, uzlabojot izrāžu vizuālo
un skanisko kvalitāti u.c. aprīkojumu.
Uzsākts sadarbības projekts ar VAS “Valsts
nekustamie īpašumi”, par energoefektivitātes
paaugstināšanu VDT ēkā un dekorāciju darbnīcu
izveidi. Projektu plānots realizēt 5 gadu laikā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Realizēt Latvijas valsts simtgades
programmas iestudējumu.
Iestudēt 12 jaunas izrādes un turpināt
piesaistīt jaunus režisorus.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 575 tūkst. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi un telpu noma: 125 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Apmeklējumu skaits gadā: 56 tūkst.
Kopējais izrāžu skaits gadā: 320.
Jauniestudējumi gadā: 11.
Apmeklētība teātra telpās: 78%.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes locekle – Evita Ašeradena
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
655,5
Peļņa/Zaudējumi
0,2
EBITDA
91,0
Aktīvi
526,5
Pamatkapitāls
32,8
Pašu kapitāls
236,3
Investīcijas
58,8
Samaksātās dividendes
0,9
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
510,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
45,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
1 007,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,03
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,04
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,09
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,58
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,23
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
119
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
7,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
721,3
0,6
78,3
525,4
32,8
236,7
61,2
0,2
571,7
26,0
0,0
1 093,5

0,08

•

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 2017. gadā
•
•
•

0,11
0,24
0,70

116
8,8
1/0
nē

2017. gadu VDT ir noslēdzis ar peļņu 5 777 EUR.
VDT teātris ārpus savām pastāvīgajām telpām
nospēlēja 69 izrādes (19% no kopējā izrāžu
skaita), bet kopējais izrāžu skaits gadā bija
365, kas ir par 14% lielāks par plānoto.
Pārējie pašu ieņēmumi bija par 139% lielāki par
plānotajiem, jo palielinājās īslaicīgie telpu nomu
ienākumi citu teātru izrāžu rādīšanai un papildus
finansējuma piešķiršana projektam “Valmieras vasaras
Teātra festivāls. Bērni”, kas iepriekš nebija ieplānots.

•
•

XXI. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls
4. maija dižkoncerts “Latvijas
komponisti Latvijas simtgadei”.

Galvenie finanšu mērķi
•
•

Ieņēmumi no biļešu realizācijas: 20 tūkst. EUR.
Pārējie pašu ieņēmumi un telpu noma: 180 tūkst. EUR.

Kapitāla daļu turētājs – Kultūras ministrija
Valdes loceklis – Māris Ošlejs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
1 100,1
Peļņa/Zaudējumi
5,4
EBITDA
5,4
Aktīvi
222,6
Pamatkapitāls
2,8
Pašu kapitāls
44,1
Investīcijas
4,8
Samaksātās dividendes
0,9
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
309,5
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
924,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,49
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
2,42
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
12,22
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,21
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
4,05
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
65
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
9,4
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
286,7
1,8
1,8
208,6
2,8
41,3
3,8
4,6
395,9
0,0
14,3
1 011,9

0,63
0,87
4,39
1,19
4,05

65
11,4
0/1
nē

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Apmeklējumu skaits gadā: 22 tūkst.
Kopējais koncertu skaits gadā: 45.
Koncertu, kuros iekļauta latviešu
mūzika, skaits gadā: 11.
Koncertu skaits gadā ārvalstīs: 17.

Sasniegtie rezultāti
•
•
•
•
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Veiksmīgi aizvadīts XX. Starptautiskais
Garīgās mūzikas festivāls.
R.Dubras oratorijas “Marija” pirmatskaņojums
Latgales vēstniecībā “Gors”.
24 koncerti ārvalstīs - Itālijā (Bolzano, Trento),
Nantē (Francija), Elbas filharmonijas jaunajā
zālē Hamburgā (Vācija), Lucernā (Šveice).

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
1,22

Sasniegtie rezultāti
•
•

VAKL – vienīgais Latvijā un lielākais Baltijā profesionālais
kora kolektīvs ar specializāciju lielās formas vokāli
instrumentālo darbu atskaņošanā, kurš nodrošina dažādu
žanru kora mūzikas pieejamību un attīstību. Kopš 1998. gada
VAKL aizsācis ikgadējo Garīgās mūzikas festivālu, kura īpašo
viesu vidū bijuši tādi pasaulslaveni komponisti kā Arvo Perts,
Gija Kančeli, Džons Taveners, Sofija Gubaiduļina, Valentīns
Silvestrovs, Džons Raters, Kšištofs Pendereckis un citi.
Kopš 1997. gada kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais
diriģents ir Māris Sirmais.

Visi VAKL nefinanšu mērķi tika sasniegti.
Pārējie pašu ieņēmumi par 32% lielāki kā plānots, jo
auga pieprasījums pēc kora pakalpojumiem ārzemēs.
Ieņēmumi no biļešu realizācijas par 25% mazāki kā
plānots, jo kopējo ieņēmumu palielinājums ārējos
tirgos vienlaicīgi veicināja samazinātu darbību Latvijā.
Gads noslēgts ar peļņu: 1 815 EUR.

87
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4.8.1 Sertificēšana, atbilstības
novērtēšana un metroloģija

4.8 Pārējās nozares

VSIA Latvijas Nacionālais
metroloģijas centrs (LNMC)

SIA Latvijas standarts (LVS)
Reģ.Nr. 40203084591
Komercsabiedrība internetā: www.lvs.lv
Valsts līdzdalība 100%
LVS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

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

Pārvaldība
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 2017. gadā
•
•

Veiktas investīcijas tehnoloģiskajās
iekārtās par 23 756 EUR.
Jauna optiskā mērīšanas mikroskopa iegāde.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Ieguldījumi tehnoloģisko iekārtu
atjaunošanā par 69 782 EUR.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Pašu kapitāla atdeve (ROE): 3,91%.
Kopējais likviditātes rādītājs: 3,20.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•

Analizēt metroloģisko pakalpojumu tirgu
Latvijā, lai attīstītu sabiedrībai nepieciešamus
pakalpojumus metroloģijas jomā.
Standartiem atbilstoša pakalpojumu klāsta
saglabāšana un paplašināšana.

Sasniegtie rezultāti
•
•

Plānotie finanšu mērķi pārsniegti.
Saglabāta un paplašināta sniedzamo
pakalpojumu sfēra. Atklāti jauni metroloģijas
tirgū nepieciešamie pakalpojumi.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Ekonomikas ministrija
Valdes locekle – Iveta Blaua
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
1 153,5
Peļņa/Zaudējumi
2,2
EBITDA
74,6
Aktīvi
1 156,5
Pamatkapitāls
633,5
Pašu kapitāls
983,7
Investīcijas
38,3
Samaksātās dividendes
2,4
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
709,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
149,8
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,19
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,19
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,22
Kopējā likviditāte (īstermiņa
4,06
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,18
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
82
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
10,4
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
1 107,4
-21,8
25,0
1 120,9
633,5
960,1
62,0
1,8
685,8
0,0
0,0
151,3

-1,96
-1,94
-2,27
3,95
0,17

80
10,1
1/0
nē

LVS organizē Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu
standartizācijas tehniskajās komitejās, adaptē visus Eiropas
standartizācijas organizācijās publicētos standartus un
tautsaimniecībai nepieciešamos starptautiskos standartus,
kā arī nodrošina standartu un citu ar tiem saistītu dokumentu
fondu veidošanu, uzturēšanu, papildināšanu un informācijas
izplatīšanu standartizācijas jomā.
LVS pārstāv Latviju Eiropas un starptautiskajās
standartizācijas organizācijās.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•

Eiropas Komisijas un Eiropas Standartizācijas komitejas
(CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas
komitejas (CENELEC) līgums par standartu tulkošanu.
Twinning projekts “Atbalsts Gruzijas nacionālajai
standartu un metroloģijas aģentūrai ES
Gruzijas padziļinātas un visaptverošas brīvās
tirdzniecības zonas prasību tālākai ieviešanai”.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•

Turpināt īsteno 2017.gadā uzsākto standartu
tulkošanas projektu un dalību Twinning projektā.

Galvenie finanšu mērķi

•
•

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem: 57 600 EUR.
Likviditātes rādītājs: vismaz 1.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•

Adaptēt visus publicētos Eiropas standartus: 1300
Reģistrēt Standartizācijas informācijas
sistēmā lietotāju skaitu: 1850

Kapitāla daļu turētājs – Ekonomikas ministrija
Valdes loceklis – Ingars Pilmanis
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
Apgrozījums
Peļņa/Zaudējumi
EBITDA
Aktīvi
Pamatkapitāls
Pašu kapitāls
Investīcijas
Samaksātās dividendes
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
Veiktie ziedojumi
No valsts budžeta
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
Kopējā likviditāte (īstermiņa
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS

2017. gads31
69,1
-1,9
16,1
341,6
11,5
95,2
1,8
0,0
71,2
0,0
0,0
87,8

-2,69
-0,55
-1,96
3,26
2,59

13
9,8
0/1
nē

Sasniegtie rezultāti
•
•

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par
1% mazāki nekā plānots, bet likviditāte
augstāka nekā plānots par 220%.
Plānotie nefinanšu mērķi nebūtiski pārsniegti.

31 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 01.08.2017., reorganizējot
SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”.
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VSIA Sertifikācijas un
testēšanas centrs (STC)
Reģ.Nr. 40003025542
Komercsabiedrība internetā: www.stc.lv
Valsts līdzdalība 100%
STC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Pārvaldība
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
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•

Biroju ēkas Dārza ielā 12, Priekuļos,
fasādes un konstrukciju remonts.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

•
•

Biroju ēkas Dārza ielā 12, Priekuļos,
fasādes un konstrukciju remonts.
Testēšanas laboratorijas aprīkojuma
iegāde pakalpojumu sniegšanai.

Galvenie finanšu mērķi

•
•
•

Nodrošināt valsts deleģētā pakalpojuma,
lauksaimniecības un mežsaimniecības
traktortehnikas atbilstības novērtēšana,
profesionālu izpildi: 45 587 EUR.
Nodrošināt 8% pamatdarbības
apgrozījuma pieaugumu.
Sekmēt esošo klientu izglītošanu un jaunu piesaistīšanu
organizējot mācības vismaz 12 890 EUR apjomā.

Galvenie nefinanšu mērķi
•

•
•

Nodrošināt valsts deleģētā pakalpojuma,
lauksaimniecības un mežsaimniecības
traktortehnikas atbilstības novērtēšana, profesionālu
izpildi, vismaz 330 pārbaudītu vienību.
Saglabāt BL sertifikācijas klientu skaitu esošajā
apjomā Latvijā, vismaz 1 577 klienti.
Organizēt un popularizēt STC atbilstības
novērtēšanas pakalpojumus NVS un Baltijas valstīs,
iegūt atļauju BL sertifikācijas darbībai 4 valstīs
- Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Uzbekistāna.

Sasniegtie rezultāti
•
•
•
•
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Pamatdarbības apgrozījuma pieaugums par 10,4%.
Mācību centra apgrozījums: 71 792 EUR.
Atbilstība novērtēta 492 vienībām.
BL sertifikācijas klientu skaitu skaits Latvijā: 1 597.

Kapitāla daļu turētājs – VAS Privatizācijas aģentūra
Valdes loceklis – Ēriks Nordens
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
852,7
Peļņa/Zaudējumi
49,2
EBITDA
78,6
Aktīvi
464,3
Pamatkapitāls
335,8
Pašu kapitāls
427,4
Investīcijas
14,8
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
357,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
44,2
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
5,77
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
10,59
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
11,51
Kopējā likviditāte (īstermiņa
5,09
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,09
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
30
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
12,2
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
959,6
12,1
36,6
500,9
335,8
397,8
16,0
0,0
356,8
0,0
0,0
45,6

1,27
2,42
3,05
2,31
0,26

32
13,5
0/1
nē
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4.8.2 Sabiedriskie elektroniskie
plašsaziņas līdzekļi

VSIA Latvijas Radio (LR)

VSIA Latvijas Televīzija (LTV)

Reģ.Nr. 40003080614
Komercsabiedrība internetā: www.latvijasradio.lsm.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA Kurzemes radio 0,58%

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

Pārvaldība

Pārvaldība
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 2017. gadā
•

Multimediju studijas izbūve: 11 tūkst. EUR.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•

LR realizēs plašu Latvijas simtgades
programmu gan veidojot jaunus raidījumus,
gan organizējot ārpus studiju pasākumus.

Galvenie finanšu mērķi
•
•

Pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības: 1,6 milj. EUR.
Ieņēmumi no reklāmas: 1,3 milj. EUR

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•

Radio programmu raidapjoms: 52 560 stundas.
LR tirgus daļa (LR programmu summārā
radio klausīšanās laika daļa): ≥35%.
Kopējā Latvijas radio auditorija: ≥600 tūkst.

Sasniegtie rezultāti
•
•
•

LR ir veiksmīgi realizējusi sabiedriskā
pasūtījuma mērķus un uzdevumus.
LR ir izdevies noturēt stabilu auditoriju lineārajā vidē.
Kopējā Latvijas radio auditorija: 672 tūkst.

Kapitāla daļu turētājs – Nacionālā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome
Valdes priekšsēdētāja – Una Klapkalne
Valdes locekles – Mārīte Tukiša, Sanita Dika-Bokmeldere
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
8 592,6
Peļņa/Zaudējumi
-120,4
EBITDA
253,8
Aktīvi
6 847,4
Pamatkapitāls
824,7
Pašu kapitāls
4 978,5
Investīcijas
524,2
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
2 402,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
7 407,9
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-1,40
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-1,76
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-2,42
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,85
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,38
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
279
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
15,5
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
9 174,2
-174,3
205,7
6 565,7
824,7
5 168,6
5 805,5
0,0
2 437,9
0,0
0,0
7 903,0

-1,90

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 2017. gadā
•
•
•

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•
•

-2,65
-3,37
0,72
0,27

•
•

278
16,6

nē

Vienotās režijas kompleksa izbūves turpinājums
(1,3 milj. EUR ieguldījums).
LR simtgades pasākumu atspoguļošana
un projektu realizēšana.
Ziemas Olimpisko spēļu atspoguļošana.
Pasaules futbola un hokeja čempionātu atspoguļošana.

Galvenie finanšu mērķi
•

3/0

Datu centra infrastruktūras izbūve.
Video filmēšanas kameru iegāde.
Vienotās režijas kompleksa izbūve.

Sekmīga reklāmas pārdošanas stratēģijas
realizācija – saglabāt reklāmas ieņēmumus
vismaz 2016. gada apjomā: 2,6 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

•

LTV kanālu sasniegtā unikālā auditorija
(“weekly reach”), Av WkRch: >39%.
LTV kanālu kopējā skatīšanās laika
daļa (CSOV%, 4+): >16%.
LTV1 kanāla skatīšanās laika daļa auditorijā 35-64: >9%.
Interneta platformas LSM.LV vidējā mēneša
sasniegtā auditorija (internet reach), t.sk. LTV,
LSM, Replay un citas sadaļas domēnā lsm.lv: 21%,
un auditorija: vismaz 220 000 unikālie lietotāji.
LTV skatītāju apmierinātība ar satura kvalitāti: >70%.

Kapitāla daļu turētājs – Nacionālā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome
Valdes priekšsēdētājs – Ivars Belte
Valdes locekļi – Ivars Priede, Sergejs Ņesterovs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
17 671,6
Peļņa/Zaudējumi
-7,4
EBITDA
1 800,5
Aktīvi
14 504,6
Pamatkapitāls
4 837,4
Pašu kapitāls
8 053,5
Investīcijas
865,9
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
4 500,2
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
198,5
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
12 346,6
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-0,04
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-0,05
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-0,09
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,38
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,67
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
487
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
17,9
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/3
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
18 322,5
-233,1
1 796,6
15 515,3
4 837,4
8 289,1
1 384,9
0,0
4 858,8
0,0
1,3
15 853,2

-1,27
-1,50
-2,81
1,06
0,82

486
19,9
0/3
nē

Sasniegtie rezultāti
•
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Visi sabiedriskajā pasūtījumā noteiktie LTV un LSM.lv
uzdevumi ir sekmīgi sasniegti. Sasniegti ne tikai auditorijas
pieauguma un reklāmas ieņēmumu mērķi, bet arī augusi
auditorijas lojalitāte un apmierinātība ar sabiedrisko
mediju saturu.
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4.8.3 Izglītība un sports

VSIA Bobsleja un kamaniņu
trase “Sigulda” (BKT)

VSIA Kultūras un sporta
centrs “Daugavas stadions”
(Daugavas stadions)

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

Reģ. Nr.50003140671
Komercsabiedrība internetā: www.daugavasstadions.lv
Valsts līdzdalība 100%
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Pārvaldība
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, kā arī izklaides
braucienu organizēšana.
BKT darbības mērķis ir nodrošināt starptautiskiem
standartiem atbilstošu nacionālās sporta bāzes pārvaldību
un attīstību, nodrošināt apstākļus sportistu kvalitatīvai
sagatavošanai Latvijas un starptautiska mēroga sporta
sacensībām un popularizēt Latvijas vārdu.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•
•

Viessmann Pasaules kausa 6.posms kamaniņu sportā.
Pasaules čempionāts skeletonā junioriem.
32.FIL Junioru pasaules čempionāts kamaniņu
sportā un Latvijas čempionāts kamaniņu sportā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•

Tiks pilnībā pārbūvēta finiša zona, modernizēta video
sistēma, nomainīta un modernizēta laika ņemšanas
iekārta, kā arī veikta tehnikas vienību modernizācija.

Sasniegtie rezultāti
•

BKT pašu ieņēmumi samazinājās par 59 149 EUR, kas
galvenokārt saistīts ar treniņu grafika izmaiņām un
pasaules līmeņa sacensību neiekļaušanu pasākumu
kalendārā.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Dainis Dukurs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
402,5
Peļņa/Zaudējumi
-25,4
EBITDA
525,9
Aktīvi
11 821,6
Pamatkapitāls
4 714,8
Pašu kapitāls
9 005,4
Investīcijas
73,3
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
220,9
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
314,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-6,30
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-0,21
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-0,28
Kopējā likviditāte (īstermiņa
2,08
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,31
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
37
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

Daugavas stadions ir daudzfunkcionāls stadions
Rīgā, kurā norisinās valsts mēroga futbola un vieglatlētikas
sacensības, kā arī Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku
lieluzvedumi.

2017. gads
343,3
-165,7
525,9
11 389,1
10 840,9
8 923,0
52,4
0,0
275,2
0,0
0,0
314,4

-48,27

Daugavas stadiona darbības mērķis ir 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.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•

-1,45
-1,86
1,51

Uzsākts Projekts “Kultūras un sporta kvartāla izveide
Grīziņkalna apkaimē”. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas: 48,8 milj. EUR.

•

Latvijas simtgadei veltītā projekta “Kultūras un sporta
kvartāla izveide Grīziņkalna apkārtnē” realizācija.
Rekonstruētā Daugavas stadiona atklāšana.

Galvenie finanšu mērķi
0,28

37
12,9

•

•

0/1

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.

nē

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija
Valdes loceklis – Elmārs Martinsons
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
231,5
Peļņa/Zaudējumi
-447,1
EBITDA
169,9
Aktīvi
9 854,5
Pamatkapitāls
9 727,1
Pašu kapitāls
9 284,0
Investīcijas
9 715,3
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
80,4
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
226,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-193,18
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-4,54
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-4,82
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,19
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,06
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
23
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
9,4
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
87,2
-1 125,1
-14,0
17 751,1
9 727,1
8 158,9
0,0
0,0
140,2
0,0
0,0
48 990,2

-1 290,41
-6,34
-13,79
0,86
1,18

14
10,7
0/1
nē

Galvenie nefinanšu mērķi
•

Nodrošināt atbilstošus apstākļus un infrastruktūru
dažādu sporta veidu attīstībai un Vispārējo latviešu
Dziesmu un Deju svētku koncertu norisei.

Sasniegtie rezultāti
•

•
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Daugavas stadiona rezerves laukumos norisinājās
starptautiskās Vieglatlētikas sacensības – Ziemas
čempionāts šķēpmešanā, kā arī treniņi dažādās
vieglatlētikas disciplīnās un bērnu un jauniešu futbola
komandu treniņi.
Gadu noslēdzis ar ievērojamiem zaudējumiem, kas,
galvenokārt, ir radušies dēļ saīsināta lietderīgās
lietošanas perioda ēkām, kuras 2017. gadā tika
nojauktas, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.
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VSIA Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums (RTRIT)

SIA Sporta centrs
“Mežaparks” (SCM)
Logotipa

Reģ. Nr. 40003480798
Komercsabiedrība internetā: www.rtrit.lv
Valsts līdzdalība 100%
RTRIT nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Reģ.Nr. 40003044327
Komercsabiedrība internetā: www.scmezaparks.lv
Valsts līdzdalība 100% Logotipu vienmēr izmantot horizontālā pozīcijā.
Izmantot ne mazāku kā 16x15mm. Un izmantot tikai
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
zemāk minētās krāsu kombinācijās.

Pārvaldība
RTRIT šobrīd ir viena no lielākajām profesionālās izglītības
iestādēm 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
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•
•

RTRIT turpināja realizēt projektus ar Eiropas Sociālā
fonda piešķirto finansējumu un turpināja sniegt
pakalpojumus 2 ēkās Rīgā un vienā Preiļos.
Sadarbībā ar darba devējiem izstrādātas 12
profesionālās sākotnējas izglītības moduļprogrammas
un aktualizēts 128 mācību programmu saturs.
Eiropas Stuktūrfondu projektu ietvaros RTRIT darbinieki
pilnveidoja kvalifikāciju dažādos kursos un izmantoja
iespēju stažēties uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•
•

Mācību korpusa pārbūve un atjaunošana, dienesta
viesnīcas pārbūve un atjaunošana A.Deglava ielā 41A, Rīgā.
Turpināt “Erasmus +” uzsāktos projektus un izpildīt
visus projekta finanšu līgumu nosacījumus saskaņā ar
noslēgtajiem sadarbības līgumiem.

Galvenie finanšu mērķi
•

Piesaistot Eiropas Struktūrfondu līdzekļus realizēt
dažādus projektus izglītības programmas īstenošanai,
tai skaitā veicinātu audzēkņu dalību darba vidē,
pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci u.c.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•

Audzēkņu skaits, kas mācās par valsts budžeta
finansējumu, gada beigās: 1 700.
Audzēkņu skaits, kas tiek uzņemts mācībām par valsts
budžeta finansējumu: 725.
Absolventu skaits, kuri mācījās par valsts budžeta
finansējumu: 280.

Sasniegtie rezultāti
•
•
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Eiropas Struktūrfondu līdzekļi izmantoti, lai veicinātu
mācību procesa modernizāciju, profesionālās izglītības
līmeņa kvalitātes celšanu.
Vairāki nefinanšu mērķi nav sasniegti, jo samazinājies
jauniešu skaits, kuri uzsāk mācības profesionālā vidējās
izglītības iestādē.

izmantošana

krāsas

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija
Valdes locekle - direktore – Silva Ozoliņa
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
5 683,4
Peļņa/Zaudējumi
68,9
EBITDA
332,0
Aktīvi
13 759,7
Pamatkapitāls
6 637,0
Pašu kapitāls
6 041,4
Investīcijas
208,4
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 364,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
5 001,4
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
1,21
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,50
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,14
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,44
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,28
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
343
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
7,3
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/0
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
6 104,7
81,3
466,2
13 722,3
6 637,0
6 660,7
294,0
0,0
1 508,5
0,0
0,0
5 221,8

1,33
0,59
1,22
1,56
1,06

337
8,2
1/0
nē

CMYK

Pārvaldība
PANTONE

C-0 M-0 Y-0
PANTONE
Black un
C zinātnes ministrija
– Izglītības
SCM ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss
un K-100 Kapitāla daļu turētājs
Valdes locekle – Ieva Zunda
tā darbības virzienus tiešā veidā reglamentē likums Par
PANTONE
CMYK
basic color
nacionālās sporta bāzes statusu,
kurā noteikts,
ka sporta bāzes
noslodzes pamatā ir jābūt sporta pasākumiem, priekšroku
C-60 M-0 Y-100 K-8,5Galvenie finanšu PANTONE
rādītāji, 369C
tūkst. EUR
dodot atzītajām sporta federācijām vai profesionālās ievirzes
2016. gads 2017. gads
sporta izglītības iestādēm.
RGB
Apgrozījums
297,0
325,4
R-104
G-176 B-63 Peļņa/Zaudējumi
SCM darbības mērķis ir nodrošināt pilna servisa
treniņu
0,4
1,1
un sacensību sporta bāzi augstas klases, jaunatnes sportistu
EBITDA
0,0
61,9
un sporta sabiedrības vajadzībām.
Aktīvi
15 664,9
15 657,5
Pamatkapitāls
15 604,4
15 604,4
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Pašu kapitāls
15 227,0
15 228,1
Investīcijas
0,0
35,9
Nav apstiprināts.
uz zaļās pamatkrāsas
Samaksātās dividendes
0,0
0,0
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
0,0
81,4
•
SCM turpināja sniegt līdzšinējos pakalpojumus – sporta
un pašvaldību budžetos
zāles, spēka/trenažieru zāles, tenisa un pludmales
Saņemtie ziedojumi
0,0
0,0
volejbola laukumu, viesnīcas, konferenču zāles
Veiktie ziedojumi
0,0
0,0
pakalpojumus; biroju, noliktavas telpu un zemes nomu;
teritorijas un ēku apsaimniekošanas, autostāvvietas,
No valsts budžeta
0,0
0,0
piestātnes un citus pakalpojumus.
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,12
0,34
Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
apgrozījums), %
•
Ēkas Roberta Feldmaņa
ielā 11,
Rīgā, energoefektivitātes
ROA (peļņa/aktīvi),
%
0,00
0,01
reversā
melnbaltā
versija
melnbaltā
versija
uzlabošana (siltināšana piesaistot ERAF līdzfinansējumu.
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
0,00
0,01
•
Divu autostāvvietu izbūve un autostāvvietu uzturēšana.
Kopējā
likviditāte
(īstermiņa
2,82
2,36
•
Viesnīcas un citu telpu atjaunošana Roberta Feldmaņa ielā
aktīvi/īstermiņa kreditori)
11, Rīgā.
Saistību īpatsvars
0,03
0,03
(saistības/pašu kapitāls)
Galvenie finanšu mērķi
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
15
15
•
Ieņēmumi no viesnīcas pakalpojumiem: 103,7 tūkst. EUR.
Fontipakalpojumiem: 74,1 tūkst. EUR.
•
Ieņēmumi no Sporta centra
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
7,6
7,8
•
Ieņēmumi no piestātnes un autostāvietas
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
courier - dizaina materiālos
pakalpojumiem: 18 tūkst. EUR. Qucik brown fox jumps over
Dzimumu
attiecība
1/0
1/0
the lazy
dog
•
Telpu un zemes nomas ieņēmumi: 101 tūkst. EUR.
pārvaldē, s/v
verdana - pamattekstā
Gada pārskats pēc SFPS
nē
nē
Qucik brown fox jumps over the lazy dog
Galvenie nefinanšu mērķi

•
•
•

Pilna servisa pakalpojumu nodrošināšana.
Sportiskas vides radīšana SCM teritorijā.
Sporta bāzes publiska pieeja ikvienam iedzīvotājam
ar iespēju iesaistīties fiziskās un veselību veicinošās
aktivitātēs.

Sasniegtie rezultāti
•
•

Jau trešo gadu pēc kārtas SCM ir izdevies strādāt bez
zaudējumiem.
Tika izpildīti nepieciešamie priekšnosacījumi
Nacionālās sporta bāzes statusa saglabāšanai,
kas nodrošina nodokļu atlaides un ļauj pretendēt uz
valsts dotāciju.
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SIA Tenisa centrs “Lielupe” (TCL)
Reģ.Nr. 40003030774
Komercsabiedrība internetā: www.tenisslielupe.lv
Valsts līdzdalība 100%
Nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Pārvaldība
Nacionālā sporta bāze TCL ir Latvijas lielākais tenisa
centrs, kurā ietilpst 8 atklātie un 5 slēgtie tenisa laukumi un
kurā notiek valsts un starptautiska mēroga tenisa sacensības.
TCL darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un
sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem
apstākļus, kas ir atbilstoši starptautisko sporta veidu federāciju
prasībām un noteikumiem.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
TCL nav apstiprināts vispārējais stratēģiskais mērķis.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•

13. novembrī biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”
uzdāvināja savu 141 kapitāla daļu Izglītības un zinātnes
ministrijai.
No 2017. gada līdz 2019. gadam tiek veikta TCL pārbūve
četros posmos. Vasaras beigās uzsākti 1.posma
būvdarbi.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•

Tiks uzsākti 2.posma un 3.posma būvdarbi, kuru
ietvaros tiks izbūvēta jauna slēgto laukumu halle.
Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējumu energoefektivitātes uzlabošanai, tiks veikta
esošās slēgto laukumu tenisa halles pārbūve un tiks
savienotas abas tenisa halles - jaunā un pārbūvētā.

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
•
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TCL gadu noslēgusi ar zaudējumiem 364 313 EUR
apmērā, kas, galvenokārt ir radušies būvniecības laikā
nojaukto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas
uz izmaksām un rezultātā attiecīga laukumu
izmantošanas laika un tā ietekmes uz ieņēmumiem dēļ.

Kapitāla daļu turētājs – Izglītības un zinātnes ministrija
Valdes loceklis – Elmārs Martinsons
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
234,5
Peļņa/Zaudējumi
-5,5
EBITDA
21,2
Aktīvi
11 871,1
Pamatkapitāls
11 164,0
Pašu kapitāls
11 283,6
Investīcijas
48,1
Samaksātās dividendes
7,1
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
120,2
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
36,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-2,35
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-0,05
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-0,05
Kopējā likviditāte (īstermiņa
0,57
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,05
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
16
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
9,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
216,0
-364,3
-79,2
15 711,7
11 164,0
10 919,3
0,0
0,0
115,3
0,1
0,0
4 157,0

-168,65
-2,32
-3,34
1,76
0,44

19
10,3
0/1
nē
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4.8.4 Pārējās
kapitālsabiedrības

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%
Baltic Innovation Fund 20%
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
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•
•

Ieviests jauns garantiju piešķiršanas risinājums pilnvarojuma garantijas.
Veikta trīs akcelerācijas fondu, divu sēklas un sākuma
riska kapitāla fondu un viena izaugsmes riska kapitāla
fonda pārvaldnieku atlase.
Paplašināta darbība kredītu garantiju izsniegšanā,
piedāvājot pilnvarojuma un eksporta garantijas uz
ES dalībvalstīm, palielināti garantiju limiti, samazināti
garantiju izskatīšanas laiki, garantiju portfelis pieaudzis
par 23,9% pēc apjoma (35,2 milj. EUR) un 63% pēc
darījumu skaita.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•
•
•

Uzsākt 4.paaudzes riska kapitāla fondu aktīvu investīciju
darbību (Akcelerācijas fondu, Sēklas un sākuma kapitāla
fondu, Izaugsmes riska kapitāla fondu).
Aktivizēt Energoefektivitātes aizdevumu programmas
apguvi.
Nodrošināt saimnieciski izdevīgāko izeju no Nekustamā
īpašuma fondiem.

Galvenie finanšu mērķi
•
•
•

Pašu kapitāla atdeve (ROE): 0,88%.
Pašu kapitāls (gada beigās): 204 milj. EUR.
Kapitāla pietiekamības rādītājs: 27,09%.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•

Reģ. Nr. 40003083998
Komercsabiedrība internetā: www.latloto.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
SIA Latloto nams 100%

Pārvaldība

Pārvaldība
LL starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un
kvalitātes līmenī organizē licencētas valsts mēroga izlozes,
virzot patērētājus spēlei sociāli atbildīgā, drošā un legālā vidē.
Spēļu organizēšana ir LL galvenais ieņēmumu avots.

Akciju 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, Aleksandrs Bimbirulis
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
15 353,9
Peļņa/Zaudējumi
2 170,0
EBITDA
2 835,0
Aktīvi
443 126,0
Pamatkapitāls
204 862,0
Pašu kapitāls
210 094,0
Investīcijas
3 676,0
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
2 538,7
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
48 411,9
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
14,13
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,49
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
1,03
Kopējā likviditāte (īstermiņa
1,58
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
1,03
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
242
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
22,7
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
2/6
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
jā

Vispārējais stratēģiskais mērķis

2017. gads
15 670,0
6 945,0
6 274,8
451 686,0
204 862,0
222 486,0
4 645,6
0,0

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 2017. gadā
•
•
•

3 178,4
0,0
1,6
8 340,8

•

44,32
1,54
3,12
1,62
0,96

Lai nodrošinātu apgrozījuma stabilitāti, paredzēts
ieviest vairākas jaunas momentloterijas, kā arī palielināt
skaitļu izlozes SuperBingo un LatLoto 5 no 35 laimestu
fondu.

Galvenie finanšu mērķi
•
•
•

Neto apgrozījums: 25,7 milj. EUR.
Neto peļņas rādītājs: >9%.
Aktīvu atdeves: >20%.

Galvenie nefinanšu mērķi
230
22,9
2/6
jā

•
•
•

LL darbības atbilstība kvalitātes un drošības
standartiem un LR normatīvo aktu prasībām.
LL darbības procesu atbilstība Atbildīgas spēles
standarta prasībām.
Dalība Ilgtspējas indeksa iniciatīvā, apliecinot
uzņēmuma darbības ilgtspēju un augstos korporatīvās
atbildības standartus.

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
2016. gads
Apgrozījums
29 413,6
Peļņa/Zaudējumi
5 012,1
EBITDA
9 509,2
Aktīvi
14 436,1
Pamatkapitāls
1 400,0
Pašu kapitāls
8 813,0
Investīcijas
420,9
Samaksātās dividendes
3 624,5
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
8 330,8
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
30,0
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
17,04
apgrozījumu), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
34,72
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
56,87
Kopējā likviditāte (īstermiņa
8,32
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,15
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
104
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
16,7
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
2/4
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
36 794,5
5 811,1
10 862,7
16 411,2
1 400,0
10 295,1
450,7
4 249,9
10 037,8
0,0
33,6
0,0

15,79
35,41
56,44
9,56
0,13

110
18,3
2/4
nē

Sasniegtie rezultāti
•
•

•
•

•

Sasniegti visi finanšu mērķi.
Darbības apjoms pieauga par 3,8%, sasniedzot 453 milj.
EUR.
Pēc “Slepenā pircēja” pētījuma rezultātiem saņemts
augstākais slepenā pircēja vērtējums (100%).

Ieviests nozīmīgākais nacionālās momentloterijas
projekts LL vēsturē – Simtgades loterija.
LL veica sagatavošanās darbus un izstrādāja
noteikumus interaktīvo izložu licences saņemšanai
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.
Uzsākts vērienīgs loterijas produktu tirdzniecības
projekts sadarbības partnera Maxima Latvija
tirdzniecības tīklā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā

Sasniegtie rezultāti

•
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Palielināt darbības apjomu no 392 (2015.g.) miljoniem
līdz 767 (2018.g.) milj. EUR.
Veicināt finanšu resursu 1 043 milj. EUR apmērā
ieguldīšanu tautsaimniecības attīstībā īstenoto valsts
atbalsta programmu ietvaros, vidēji 347 milj. EUR gadā.
Nodrošināt izcilu apkalpošanu klientiem.

VAS Latvijas Loto (LL)

Sasniegti visi izvirzītie nefinanšu mērķi un saņemts
apliecinājums par atbilstību Ilgtspējas indeksa Zelta
kategorijai.
Sasniegti un dažās pozīcijās ievērojami pārsniegti visi LL
izvirzītie finanšu mērķi.
Neto apgrozījums par 42,7% lielāks par plānoto,
pieaugumu veicināja momentloterijas projekts –
Simtgades loterija.
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VSIA Latvijas Proves birojs (LPB

VSIA Latvijas Vēstnesis (LV)

Reģ. Nr. 40103264961
Komercsabiedrība internetā: www.prove.lv
Valsts līdzdalība 100%
LPB nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

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

Pārvaldība
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 standartiem.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•
•

Nodrošināta preču drošuma pārbaude atbilstoši REACH
regulas regulas prasībām – ieguldījums 90 000 EUR.
Pilnveidota dārgakmeņu pārbaudes metode, t.sk.
izstrādāta metode iestrādātu sintētisko dimantu
identifikācijai.
LPB aktīvi piedalās Konvencijas par dārgmetālu
pārbaudi un zīmogošanu darbā – darbinieki
piedalījušies dažādās komitejas sēdēs. Turpinās
sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas proves iestādēm.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•
•

Latvija 100 plānoto pasākumu norise (speciālās gada
atšķirības zīmes izmantošana).
Nodrošināt Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu
pārbaudi un zīmogošanu Patstāvīgas komitejas un
Straptautiskās provesuzraudzības iestāžu asociācijas
sēžu norisi Rīgā.

Galvenie finanšu mērķi
•
•
•

Peļņa vai zaudējumi: 12 tūkst. EUR.
Pašu kapitāla atdeve (ROE): 1,6%.
EBITDA: 76 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
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Kopā 210 pārbaudes saimnieciskās darbības veikšanas
vietās Rīgā un ārpus Rīgas.
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu obligātā
provēšana un zīmogošana: 720 tūkst. EUR.
Dārgmetālu un dārgakmeņu, to izstrādājumu ekspertīžu
veikšana: 1 600.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Finanšu ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Pēters Brangulis
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
487,1
Peļņa/Zaudējumi
19,1
EBITDA
74,3
Aktīvi
898,0
Pamatkapitāls
836,3
Pašu kapitāls
859,7
Investīcijas
193,3
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
27,0
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
52,2
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
3,92
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
2,13
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
2,22
Kopējā likviditāte (īstermiņa
12,91
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,04
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
18
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
11,6
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
439,5
12,9
80,3
888,9
836,3
856,4
65,2
0,0

Sasniegtie rezultāti
•
•

•

Sasniegti visi izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi.
Neto apgrozījums ir par 6% zemāks nekā
plānots, jo piegādāto valsts apbalvojumu
skaits bijis mazāks nekā plānots (saistīts ar
iepriekšējos gados izveidoto uzkrājumu).
LPB gadu ir noslēdzis ar 12 857 EUR peļņu.

151,2
0,0
0,0
81,2

2,93
1,45
1,50
15,03

LV atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas
likumam (OPTIL) īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas
un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā
skaitā 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 ir oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” un specializētā
žurnāla “Jurista vārds” un citas juridiska rakstura literatūras
izdevējs, uztur “Oficiālo publikāciju valsts informācijas
sistēmu” un tīmekļa vietnes www.vestnesis.lv, www.likumi.lv,
www.lvportals.lv un www.juristavards.lv.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
Ņemot vērā, ka saskaņā OPTIL pārejas noteikumu
3.punktu 2017. gadā bija plānota LV pārveide par valsts
aģentūru, kapitālsabiedrībai nav noteikts vispārējais
stratēģiskais mērķis.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•

•

0,04

18
13,0

Turpinās iekšējais projekts “Atjaunināts LVportāls”.
Festivāla LAMPA ietvaros žurnāls “Jurista
vārds” sadarbībā ar zvērinātu advokātu
biroju “FORT” rīkoja diskusiju “Sabiedrība
un tiesa: sarunāties vai norobežoties?”.
Noslēdzās ārējais funkciju audits, ko veica
auditorkompānijas “PwC Latvija”, un nav
konstatētas pazīmes, kas liecinātu par esošo
resursu neefektīvu izmantošanu.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•

Tiek prognozēta oficiālo paziņojumu skaita
samazināšanās un tālāka LV ieņēmumu samazināšanās.

0/1
nē

Galvenie finanšu mērķi
•
•

Plānotie zaudējumi: 260,2 tūkst. EUR.
Nepieļaut valsts funkciju izmaksu
pieaugumu lielāku par 1,9 milj. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•
•

Realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā
noteikto „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.
Pilnveidot oficiālo publikāciju un tiesību aktu
sistematizācijas valsts informācijas sistēmu vietņu www.
vestnesis.lv un www.likumi.lv saturu un funkcionalitāti.
Stabilizēt (iespēju robežās – palielināt) sniegto
pakalpojumu sasniegto tirgus daļu.
Izdot vismaz piecus tiesību zinātnei veltītus izdevumus.

Kapitāla daļu turētājs – Tieslietu ministrija
Valdes priekšsēdētāja – Daina Ābele
Valdes loceklis – Dainis Mjartāns
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
1 779,1
Peļņa/Zaudējumi
-17,5
EBITDA
117,4
Aktīvi
2 852,1
Pamatkapitāls
711,4
Pašu kapitāls
2 333,6
Investīcijas
56,5
Samaksātās dividendes
74,4
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
632,1
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
2,2
No valsts budžeta
0,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-0,98
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-0,61
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-0,75
Kopējā likviditāte (īstermiņa
5,30
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,22
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
65
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
15,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
1/1
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
1 568,9
-254,5
-149,5
2 591,0
711,4
2 079,1
26,1
0,0
577,5
0,0
0,0
0,0

-16,22
-9,82
-12,24
4,93
0,24

65
16,5
1/1
nē

Sasniegtie rezultāti
•

•
•

LV nefinanšu mērķi tika izpildīti, par 19,8% bija
lielāks oficiālās publikācijas (“vestnesis.lv”)
unikālo lietotāju skaits mēnesī, t.i., sasniegti 60,5
tūkst. lietotāju pēc Google Analytics datiem.
LV izvirzītie finanšu mērķi sasniegti, valsts funkciju
izmaksas bija par 2% mazākas par plānoto.
LV gadu noslēdzis ar zaudējumiem 254 529 EUR,
kas ir par 5 669 EUR mazāki par plānoto.
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VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs (LVĢMC)

VAS Privatizācijas aģentūra (PA)
Komercsabiedrība internetā: www.pa.gov.lv
Valsts līdzdalība 100%
Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas:
AS Reverta 96,89%
SIA Hiponija 100%
SIA FeLM 100%
SIA REAP 100%

Reģ. Nr. 50103237791
Komercsabiedrība internetā: www.lvgmc.lv
Valsts līdzdalība 100%
LVĢMC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

pantone 539 C

Pārvaldība
LVĢMC nodrošina vides informācijas vākšanu,
apkopošanu, uzkrāšanu, analīzi un laikapstākļu prognozēšanu,
kā arī sniedz šo informāciju sabiedrībai un valsts un pašvaldību
institūcijām. LVĢMC galvenie uzdevumi ir vākt un apstrādāt
vides informāciju, veikt vides monitoringu un informēt
sabiedrību par vides stāvokli, nodrošināt zemes dzīļu fonda
ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu,
apsaimniekot radioaktīvos atkritumus, kodolobjektus un valstij
piederošos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektus,
kā arī valsts politikas īstenošana ģeoloģijas, meteoroloģijas,
klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu
gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.
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 2017. gadā
•
•

Uzsākta E-komercijas sistēmas izstrāde, lai veicinātu
produktu un pakalpojumu pieejamību.
Izstrādāts Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
reģistrs (Projekts CB39 INSURE- Innovative Sustainable
Remediation).

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•

•
•

Kohēzijas fonda projekts ar mērķi nodrošināt sabiedrību
un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu
informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts
vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību.
Administratīvās ēkas Rīgā, Maskavas ielā 165,
rekonstrukcijas uzsākšana.
ERAF projekts “Informācijas sistēmu izstrāde un
pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina
plūdu datiem”, pasākums - Centralizētu publiskās
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes
procesu optimizēšana un attīstība.

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
6 547,5
Peļņa/Zaudējumi
-591,0
EBITDA
790,8
Aktīvi
22 881,0
Pamatkapitāls
25 303,6
Pašu kapitāls
18 998,7
Investīcijas
285,6
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
1 890,3
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
4 259,0
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-9,03
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-2,58
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-3,11
Kopējā likviditāte (īstermiņa
2,16
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,20
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
293
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
9,3
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē
Sasniegtie rezultāti

•
•
•

•

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•

Darba produktivitātes monitoringa sistēmas
ieviešana un monitoringa uzsākšana.
E-komercijas sistēmas izstrādes uzsākšana.
Glabāšanai pieņemtie bīstamie atkritumi 120 t.

PA nodrošina profesionālu valsts kapitāla daļu un
problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību, kā
arī aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai,
atsavināšanu un privatizāciju.

Kapitāla daļu turētājs – Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Kristaps Treimanis
Valdes loceklis – Jānis Lapiņš

Galvenie finanšu mērķi
EBITDA: 323,2tūkst. EUR.
Kopējais likviditātes rādītājs: 1,8.
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma:
140 tūkst. EUR.

Pārvaldība

•

2017. gads
7 096,6
-1 134,9
276,1
23 531,2
27 151,0
19 711,2
285,7
0,0
1 815,5
0,0
0,0
6 293,0

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un
problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī PA turējumā esošo
aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai,
atsavināšanu un privatizāciju.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•
•

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•

-15,99
-4,82
-5,76
2,78
0,19

294
9,7
0/2
nē

Sekmīgi virzīti būtiski projekti, atbilstoši Ministru
kabineta dotajam uzdevumam dibinājusi
jaunu meitas sabiedrību SIA “REAP”.
Būtiski kāpināta aktīvu portfeļa izstrādes intensitāte,
kopumā noslēdzot 258 pirkuma līgumus jeb par 86%
vairāk nekā plānots, kopumā noslēgto līgumu vērtība
bija par 133% lielāka nekā PA stratēģijā paredzēts.

Atbilstoši PA stratēģijā uzstādītajiem nefinanšu mērķiem,
turpināt darbu pie turējumā esošā portfeļa izstrādes
(privatizācija un atsavināšana), kā arī mainīt PA zīmolu un
nodrošināt atbilstību Vispārējai Datu aizsardzības regulai.

Galvenie finanšu mērķi
•
•
•

Normatīvo atskaitījumu apjoms: 2,4 milj. EUR.
Normalizētā EBITDA: 101,3 tūkst. EUR.
Normalizētā peļņa: 19,1 tūkst. EUR.

Galvenie nefinanšu mērķi
•
•
•

LVĢMC visi izvirzītie nefinanšu mērķi gandrīz sasniegti,
pieņemto bīstamo atkritumu apjoms 393,2 t.
Gadu noslēdza ar zaudējumiem 1,1 milj. EUR.

Samazināt zemesgabalu un nekustamā īpašuma
objektu portfeli, veicinot privatizācijas pabeigšanu.
Nodrošināt dzīvojamo māju un dzīvokļu
īpašumu atsavināšanu, pārvaldīšanu
un privatizācijas pabeigšanu.
Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu
pārvaldīšanu, privatizāciju un atsavināšanu, kā arī
problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru
kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem.

Akciju turētājs – Ekonomikas ministrija
Valdes priekšsēdētājs – Vladimirs Loginovs
Valdes locekļi – Juris Vaskāns, Alvis Mitenbergs
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
5 900,2
Peļņa/Zaudējumi
47,4
EBITDA
4 289,1
Aktīvi
157 946,3
Pamatkapitāls
443 064,9
Pašu kapitāls
-4 019,0
Investīcijas
231,0
Samaksātās dividendes
0,0
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
23 203,1
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
21,7
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
0,80
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
0,03
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
n/a32
Kopējā likviditāte (īstermiņa
2,13
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
n/a34
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
125
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
20,0
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/3
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

35 569,4
0,0
0,0
213,4

-214,49
-13,14
n/a33
0,47
n/a35

115
24,6
0/3
nē

Sasniegtie rezultāti
•

PA ir izpildījusi vai pārsniegusi gandrīz visus
vienpadsmit stratēģijā noteiktos nefinanšu
mērķu rezultatīvos rādītājus, kā arī finanšu mērķa
izpildi raksturojošos rezultatīvos rādītājus.

32, 33, 34, 35
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2017. gads
4 140,7
-8 881,3
-7 895,1
67 602,4
443 064,9
-12 908,1
173,6
0,0

Rādītājs netiek rēķināts, jo pašu kapitāls ir negatīvs.
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SIA Vides investīciju fonds (VIF)

Pielikums

Reģ. Nr. 40003339615
Komercsabiedrība internetā: www.lvif.gov.lv
Valsts līdzdalība 100%
VIF nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitālsabiedrību, valsts kapitāla daļu, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošām
kapitālsabiedrībām piederošās kapitāldaļas (sagatavots uz 01.07.2018.)

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Nozare

Apgrozījums,
2017,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi,
2017,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2017,
EUR ‘000

Kapitāla daļu īpatsvars,
turētājs vai īpašnieks

Papildu informācija

Valsts kapitālsabiedrības
Pārvaldība
VIF ir izveidots, lai, apvienojot vietējos un ārvalstu
resursus, finansētu videi draudzīgus projektus, piešķirtu
ilgtermiņa aizdevumus ar 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
Nav apstiprināts.
Svarīgākie notikumi 2017. gadā
•

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansēto projektu īstenošanas
uzraudzības un vērtēšanas nodrošināšana un
pārrobežu sadarbības projektu vadība.

Plānotie būtiskākie notikumi 2018. gadā
•
•

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas
kvotu finansēšanas instrumenta līdzfinansēto projektu
īstenošanas uzraudzības nodrošināšana.
Plānots, ka sāks piedāvāt finanšu pakalpojumus ESKO
projekta ietvaros.

Galvenie finanšu mērķi
•
•
•
•
•

Apgrozījums (Finanšu pakalpojumi un ESKO): 61 467 EUR.
Apgrozījums (EKII projektu administrēšana):73 315 EUR.
Apgrozījums (KPFI projektu monitorings): 49 903 EUR.
Apgrozījums (Sadarbības projektu vadība): 130 269 EUR.
Peļņa: -83 198 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
•
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Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto
projektu jomā administrēto finanšu resursu apjoms
sasniedza gandrīz 33 milj. EUR 2 konkursos.

Kapitāla daļu turētājs – Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
Valdes locekļi – Egils Zariņš, Alda Ozola
Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR
2016. gads
Apgrozījums
76,3
Peļņa/Zaudējumi
-77,9
EBITDA
-71,5
Aktīvi
6 662,3
Pamatkapitāls
6 299,3
Pašu kapitāls
6 473,4
Investīcijas
0,0
Samaksātās dividendes
0,8
valsts budžetā
Samaksātās iemaksas valsts
112,9
un pašvaldību budžetos
Saņemtie ziedojumi
0,0
Veiktie ziedojumi
0,0
No valsts budžeta
108,9
saņemtais finansējums
Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti
Rentabilitāte (peļņa/
-102,20
apgrozījums), %
ROA (peļņa/aktīvi), %
-1,17
ROE (peļņa/pašu kapitāls), %
-1,20
Kopējā likviditāte (īstermiņa
17,44
aktīvi/īstermiņa kreditori)
Saistību īpatsvars
0,03
(saistības/pašu kapitāls)
Citi rādītāji
Nodarbināto skaits
12
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu
16,8
nodarbināto gadā, tūkst. EUR
Dzimumu attiecība
0/2
pārvaldē, s/v
Gada pārskats pēc SFPS
nē

2017. gads
42,9
-89,5
-86,2
6 573,0
6 299,3
6 383,9
1,8
0,0
97,7
0,0
0,0
129,9

-208,76

1

AS “Latvenergo”
(konsolidēts)

Enerģētika

925 627,0

322 021,0

4 415 725,0

100% Ekonomikas ministrija

2

VAS “Latvijas dzelzceļš”
(konsolidēts)

Transports

318 638,0

31 177,0

101 0735,0

100% Satiksmes ministrija

3

AS “Latvijas valsts
meži” (konsolidēts)

Mežsaimniecība

275 968,2

65 348,5

386 596,7

100% Zemkopības
ministrija

4

AS “Augstsprieguma tīkls”

Enerģētika

158 861,7

309,2

188 721,7

100% Finanšu ministrija

5

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”

Veselības
aprūpe

99 460,3

-5 425,6

94 603,8

100% Veselības ministrija

Veselības
aprūpe

89 638,4

6,4

133 699,5

100% Veselības ministrija

Sakari

75 589,0

1 694,5

96 219,0

100% Satiksmes ministrija

6

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”

7

VAS “Latvijas Pasts”

8

AS “Pasažieru vilciens”
(konsolidēts)

Transports

66 278,7

1 078,2

67 238,8

100% Satiksmes ministrija

9

VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs”

Transports

62 646,3

3 299,9

61 832,8

100% Satiksmes ministrija

10

VAS “Starptautiskā
lidosta Rīga”

Transports

54 639,2

3 486,7

182 315,1

100% Satiksmes ministrija

11

VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”
(konsolidēts)

Transports

45 675,5

4 768,3

48 301,3

100% Satiksmes ministrija

12

VAS “Valsts nekustamie
īpašumi”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

40 361,5

8 971,5

408 833,1

100% Finanšu ministrija

13

VAS “Latvijas Loto”
(konsolidēts)

Pārējās

36 794,5

5 811,1

16411,2

100% Finanšu ministrija

14

VSIA “Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca”

Veselības
aprūpe

36 170,6

-194,8

60 729,4

100% Veselības ministrija

15

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

Transports

27 742,6

3 031,6

34 797,2

100% Satiksmes ministrija

16

VSIA “Latvijas televīzija”

Sabiedriskie
elektroniskie
plašsaziņas
līdzekļi

18 322,5

-233,1

15 515,3

100% Nacionālās
elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome

Sakari

16 498,0

4 346,2

113 604,2

100% Satiksmes ministrija

-1,36
-1,40
19,72

17

VAS “Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs”

18

AS “Attīstības finanšu
institūcija Altum”
(konsolidēts)

0,03

19

9
20,4
1/1

Pārējās

15 670,0

6 945,0

451 686,0

40% Finanšu ministrija, 30%
Ekonomikas ministrija un
30% Zemkopības ministrija

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Transports

14 529,5

59,5

6 560,3

100% Satiksmes ministrija

20

VSIA “Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca”

Veselības
aprūpe

13 630,0

325,5

10 781,1

100% Veselības ministrija

21

VSIA “Rīgas Psihiatrijas
un narkoloģijas centrs”

Veselības
aprūpe

13 329,5

89,4

24 707,2

100% Veselības ministrija

22

VSIA “Nacionālais
rehabilitācijas centrs Vaivari”

Veselības
aprūpe

10 089,0

6,0

12 296,7

100% Veselības ministrija

23

VSIA “Latvijas radio”

Sabiedriskie
elektroniskie
plašsaziņas
līdzekļi

9 174,2

-174,3

6 565,7

100% Nacionālās
elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome

24

VSIA “Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca”

Veselības
aprūpe

7 470,2

3,5

18321,3

100% Veselības ministrija

25

VSIA “Latvijas
Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”

Pārējās

7 096,6

-1 134,9

23 531,2

100% Vides aizsardzības
un reģionālas
attīstības ministrija

26

VAS “Tiesu namu aģentūra”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

6 840,5

685,1

58 254,2

100% Tieslietu ministrija

27

VAS “Elektroniskie sakari”

Sakari

6 646,5

450,6

12 851,7

100% Vides aizsardzības
un reģionālas
attīstības ministrija

28

VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

6 176,0

25,7

19 082,9

100% Zemkopības
ministrija

29

VSIA “Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas
tehnikums”

Izglītība

6 104,7

81,3

13 722,3

100% Izglītības un
zinātnes ministrija

30

VSIA “Slimnīca Ģintermuiža”

Veselības
aprūpe

5 627,5

7,2

13 684,0

100% Veselības ministrija

31

VSIA “Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīca”

Veselības
aprūpe

4 768,2

16,2

7 264,9

100% Veselības ministrija

32

VAS “Privatizācijas
aģentūra” (konsolidēts)

Pārējās

4 140,7

-8 881,3

67 602,4

100% Ekonomikas ministrija

nē
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Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Nozare

Apgrozījums,
2017,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi,
2017,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2017,
EUR ‘000

Kapitāla daļu īpatsvars,
turētājs vai īpašnieks

33

VSIA “Latvijas Nacionālā
opera un balets”

Kultūra

3 907,8

97,7

7 944,8

100% Kultūras ministrija

34

VAS “Latvijas Jūras
administrācija”

Transports

3 871,5

-174,8

4 953,8

100% Satiksmes ministrija

35

VSIA “Autotransporta
direkcija”

Transports

3 646,3

773,2

3 880,0

100% Satiksmes ministrija

36

VSIA “Aknīstes
psihoneiroloģiskā slimnīca”

Veselības
aprūpe

3 503,2

0,5

6 263,9

100% Veselības ministrija

37

VSIA “Piejūras slimnīca”

Veselības
aprūpe

3 455,4

4,4

10 318,0

100% Veselības ministrija

38

VSIA “Jaunais Rīgas teātris”

Kultūra

3 241,3

5,5

1 514,6

100% Kultūras ministrija

39

VSIA “Dailes teātris”

Kultūra

2 546,0

0,0

971,1

100% Kultūras ministrija

40

VSIA “Latvijas
Nacionālais teātris”

Kultūra

2 181,7

-168,1

1 446,4

100% Kultūras ministrija

41

VSIA “Iekšlietu ministrijas
poliklīnika”

Veselības
aprūpe

2 155,7

1,7

829,4

100% Iekšlietu ministrija

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

1 754,0

164,9

1 673,6

100% Labklājības ministrija

42

VSIA “Šampētera nams”

43

VSIA “Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātris”

Kultūra

1 571,0

61,3

875,5

100% Kultūras ministrija

44

VSIA “Latvijas Vēstnesis”

Pārējās

1 568,9

-254,5

2 591,0

100% Tieslietu ministrija

45

SIA “Eiropas
dzelzceļa līnijas”

Transports

1 459,1

-1,1

2 961,7

100% Satiksmes ministrija

46

VSIA ”Latvijas Koncerti”

Kultūra

1 442,6

15,1

1 169,0

100% Kultūras ministrija

47

SIA “Latvijas Nacionālais
metroloģijas centrs”

Pārējās

1 107,4

-21,8

1 120,9

100% Ekonomikas ministrija

48

VSIA “Bērnu
psihoneiroloģiskā
slimnīca Ainaži”

49

Veselības
aprūpe

1 046,9

3,3

4 287,8

100% Veselības ministrija

VSIA “Sertifikācijas un
testēšanas centrs”

Pārējās

959,6

12,1

500,9

100% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

50

VSIA “Valmieras
drāmas teātris”

Kultūra

721,3

0,6

525,4

100% Kultūras ministrija

51

VSIA “Straupes
narkoloģiskā slimnīca”

Veselības
aprūpe

702,7

20,2

215,5

52

VSIA “Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris”

Kultūra

690,6

-12,1

868,0

100% Kultūras ministrija

53

VSIA “Latvijas Leļļu teātris”

Kultūra

616,6

2,6

451,1

100% Kultūras ministrija

54

VSIA “Latvijas Proves birojs”

Pārējās

439,5

12,9

888,9

100% Finanšu ministrija

55

VSIA “Meliorprojekts”

Pārējās

434,9

-3,4

192,0

56

SIA “Bobsleja un kamaniņu
trase Sigulda”

Sports

343,3

-165,7

11 389,1

100% Izglītības un
zinātnes ministrija

57

SIA “Sporta centrs
Mežaparks”

58

VSIA “Valsts Akadēmiskais
koris Latvija”

Kultūra

286,7

1,8

208,6

100% Kultūras ministrija

59

VSIA “KREMERATA BALTICA”

Kultūra

216,5

0,1

30,6

100% Kultūras ministrija

60

Sports

216,0

1,1

-364,3

15 657,5

15 711,7

100% Izglītības un
zinātnes ministrija

100% Izglītības un
zinātnes ministrija

VSIA “Liepājas
simfoniskais orķestris”

Kultūra

204,7

11,8

365,1

100% Kultūras ministrija

62

VSIA “Daugavpils teātris”

Kultūra

176,0

0,9

202,4

100% Kultūras ministrija

63

VSIA “Kultūras un sporta
centrs Daugavas stadions”

Sports

87,2

-1 125,1

17 751,1

100% Izglītības un
zinātnes ministrija

61

64

65
66

114

SIA “Tenisa centrs Lielupe”

325,4

SIA “Latvijas standarts”

Pārējās

VSIA “Vides
investīciju fonds”

Pārējās

VSIA “Rīgas cirks”

Kultūra

69,1

42,9
13,1

-1,9

-89,5
31,2

341,6

6 573,0
668,8

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Apgrozījums,
2017,
EUR ‘000

Nozare

Peļņa/
zaudējumi,
2017,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2017,
EUR ‘000

100% Ekonomikas ministrija

100% Vides aizsardzības
un reģionālas
attīstības ministrija

Kapitāla daļu īpatsvars,
turētājs vai īpašnieks

Papildu informācija

100% Izglītības un
zinātnes ministrija

Sākot ar 15.01.2017.,
pieder Latvijas
Lauksaimniecības
universitātei.

100% Vides aizsardzības
un reģionālas
attīstības ministrija

Likvidēta 25.07.2018.

100% Ekonomikas ministrija

Reorganizēta
01.08.2017.

Valsts kapitālsabiedrības, kas ir atsavinātas
67

VSIA “Bulduru Dārzkopības
vidusskola”

Izglītība

n/a

n/a

n/a

Valsts kapitālsabiedrības, kas ir likvidētas
68

VSIA “Vides projekti”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

Valsts kapitālsabiedrības, kas ir reorganizētas
69

SIA “Standartizācijas,
akreditācijas un
metroloģijas centrs”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

Valsts izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības
70

AS “Air Baltic Corporation”
(konsolidēts)

71

SIA “Lattelecom”
(konsolidēts)

72
73

Transports

302 358,0

4 703,0

388 611,0

80,05475% Satiksmes
ministrija

Sakari

195 539,0

40 740,0

324 153,0

51% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs”

Lauksaimniecība

9 079,8

16,9

5 574,2

99,32% Zemkopības
ministrija

SIA “Ludzas
medicīnas centrs”

Veselības
aprūpe

2 113,5

-120,2

7 831,2

57,94648% Veselības
ministrija

Līdzdalība iegūta
03.02.2017.

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību no 20% līdz 50% (ieskaitot)

74

AS “Rīgas siltums”

75

SIA “Latvijas Olimpiskā
vienība”

76

SIA “Starptautiskā
Rakstnieku un
tulkotāju māja”

77

AS “Rīgas Kinostudija”

Enerģētika

152 320,4

7 757,9

178 776,7

48,995% Ekonomikas
ministrija

Sports

2 693,1

-37,4

935,7

29% Izglītības un
zinātnes ministrija

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

619,1

1,3

241,7

33,33% Kultūras ministrija

Pārējās

n/a

n/a

n/a

24,31248% Kultūras
ministrija

100% Veselības ministrija

100% Zemkopības
ministrija

Sports

Papildu informācija

Līdz 13.12.2017.
valstij piederēja
99,999%, saņemts
142 kapitāldaļu
dāvinājums no
biedrības "Latvijas
Olimpiskā komiteja".

Līdz 07.12.2017.
valstij piederēja
99,999%, saņemts
141 kapitāldaļu
dāvinājums no
biedrības "Latvijas
Olimpiskā komiteja".

UR reģistrēts
01.08.2017.,
reorganizējot SIA
“Standartizācijas,
akreditācijas un
metroloģijas centrs”.

0,005% AS
“Latvenergo”.
Citi kapitāla daļu
īpašnieki: 49%
Rīgas dome, 2%
SIA "Enerģijas
risinājumi. RIX".

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību no 20% līdz 50% (ieskaitot), kas ir likvidētas
78

MSIA “Agroleasing S.I.A”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

50% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Maksātnespēja.
Likvidēta 04.07.2018.

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%
79

AS “Latvijas Gāze”
(konsolidēts)

80

Enerģētika

330 956,0

26 048,0

400 091,0

0,00021% Ekonomikas
ministrija

AS “Rīgas sanitārā
transporta autobāze”
(konsolidēts)

Pārējās

26 509,8

1 144,4

30 632,4

10% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

81

AS “Ceļu pārvalde”
(konsolidēts)

Pārējās

26 219,3

1 183,3

17 403,0

0,93% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

82

AS “Latvijas maiznieks”

Pārējās

26 185,8

469,3

26 305,9

3,97% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

83

AS “Rīgas dzirnavnieks”

Pārējās

23 878,1

726,9

21 835,3

3,68% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

84

AS “Daugavpils
specializētais
autotransporta uzņēmums”

Pārējās

2 788,0

66,3

2 870,8

3,2% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

85

Rēzeknes SEZ AS “REBIR”

Pārējās

2 415,3

74,1

8 216,4

5% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

86

SIA “Balt Aliance”

Pārējās

1 903,4

-203,9

4 072,6

8% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

87

AS “Lopkopības
izmēģinājumu
stacija Latgale”

Pārējās

1 736,8

781,6

5 690,8

4,77% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

88

AS “Jelgavas
mašīnbūves rūpnīca”

Pārējās

675,5

-216,2

3 233,9

3,68% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

89

AS “Stendes selekcijas un
izmēģinājumu stacija”

Pārējās

261,0

-29,2

3 933,0

4,81% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

90

SIA “UNI SAN”

Pārējās

232,1

-62,4

666,3

5% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

100% Kultūras ministrija

115

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Nozare

Apgrozījums,
2017,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi,
2017,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2017,
EUR ‘000

Kapitāla daļu īpatsvars,
turētājs vai īpašnieks

91

AS “Latgales ciltslietu
un mākslīgās
apsēklošanas stacija”

Pārējās

229,5

-325,3

439,9

4,91% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

92

AS “Pūres dārzkopības
izmēģinājumu stacija”

Pārējās

159,3

-4,7

332,6

8,73% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

93

SIA “Sanatorija Dzimtene”

Veselības
aprūpe

47,1

2,9

69,2

10% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

94

SIA “Liepājas sērkociņi”

Pārējās

0,0

-232,7

425,4

9,99935% VAS
“Privatizācijas aģentūra”

Papildu informācija

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

96
97

MAS “Latvijas
zoovetapgāde”

Pārējās

MSIA “Eiropas minerāls”

Pārējās

MAS “Liepājas metalurgs”

Pārējās

n/a
n/a
n/a

-77,1
n/a
-47,2

Līdz 11.06.2018.
10,62% kapitāla daļu.

98

99

100

Pārējās

MSIA “Ventspils
ekskursiju birojs”

Pārējās

AS “Transinform”

Pārējās

16,3

n/a

n/a

608,9

58,9

2,6% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Maksātnespēja
no 21.01.2016.

n/a

6,89% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Maksātnespēja
no 21.10.2013.

842,0

2,5% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Maksātnespēja
no 13.11.2013.

n/a

n/a

719,3

n/a

n/a

5% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Maksātnespēja no
29.12.2014. Likvidēta
04.04.2018.

5% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

VID 17.12.2014.
lēmums par darbības
izbeigšanu. Likvidēta
02.02.2018.

2,91% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

No 2007.gada neveic
saimniecisko darbību.

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%, kas ir pārdotas
101

AS “Komunālprojekts”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

14,75% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārdota 04.10.2017.

102

SIA “Garantiju aģentūra”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

0,34% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārdota 04.10.2017.

103

AS “AUTO-REMONTS"

Pārējās

n/a

n/a

n/a

5,05% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārdota 30.10.2017.

104

AS “Lielplatone”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

5% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārdota 09.11.2017.

105

AS “Latvijas Kuģniecība”
(konsolidēts)

n/a

10% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārdota 21.08.2017.

Transports

n/a

n/a

Valsts kapitālsabiedrībām 100% piederošas meitassabiedrības
106
107

108
109
110
111

SIA “LDZ Cargo”

Enerģētika
Transports

SIA “LDZ ritošā
sastāva serviss”

Transports

AS “Latvijas elektriskie tīkli”

Enerģētika

SIA “LDZ Loģistika”
SIA “LDZ infrastruktūra”

Transports
Transports

324 114,0
235 346,6

63 183,9
48 935,0
27 104,9
12 712,9

124 268,0
12 585,5

1 529,9
50 463,0
163,8
775,2

1 626 641,0

100% AS “Latvenergo”

169 897,0

100% VAS “Latvijas
dzelzceļš”

Aktīvi kopā,
31.12.2017,
EUR ‘000

Kapitāla daļu īpatsvars,
turētājs vai īpašnieks

SIA “VNĪ pilis”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

202,6

-53,4

119,3

100% VAS “Valsts
nekustamie īpašumi”

Reorganizēta
21.11.2017.

125

SIA “Biroju centrs Ezerparks”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

100% VAS “Valsts
nekustamie īpašumi”

Reorganizēta
10.05.2017.

126

SIA “Latvijas Mobilais
Telefons” (konsolidēts)

Sakari

204 271,0

33 533,5

283 438,3

23% VAS “Latvijas Valsts
radio un televīzijas
centrs”, 23% SIA
“Lattelecom” un 5% VAS
"Privatizācijas aģentūra"

127

SIA “LMT Retail&Logistics”

Sakari

81 789,5

4 611,3

37 233,4

100% SIA “Latvijas
Mobilais Telefons”

128

SIA “CITRUS Solutions”

Pārējās

20 219,4

-487,5

12 442,9

100% SIA “Lattelecom”

129

SIA “Liepājas enerģija”

Enerģētika

17 386,8

4 798,6

40 708,6

51% AS “Latvenergo”

130

AS “Aviation Crew
Resources”

Pārējās

16 955,8

33,9

6 982,8

93,66% AS “Air Baltic
Corporation”

131

SIA “ZetCOM”

Pārējās

11 264,7

1 732,2

5 767,9

100% SIA “Latvijas
Mobilais Telefons”

132

SIA “Lattelecom
Technology”

Sakari

7 444,4

822,5

7 698,9

100% SIA “Lattelecom”

5 049,8

51% VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”

133

SIA “Auteko & TUV Latvija”

Pārējās

6 805,0

1 348,5

134

SIA “Media 360”

Sakari

4 929,7

-408,2

4 232,3

135

SIA “PINS.CO”

Pārējās

4 697,9

-2 964,4

3 232,9

100% AS “Air Baltic
Corporation”

136

SIA “Air Baltic training”

Pārējās

3 019,4

261,4

1 990,3

100% AS “Air Baltic
Corporation”

137

SIA “Baltijas datoru
akadēmija”

Pārējās

2 030,7

171,3

721,9

100% SIA “Lattelecom BPO”

138

SIA “Lattelecom BPO”

Sakari

1 727,7

210,5

524,0

100% SIA “Lattelecom”

139

SIA “Veselības centrs
Biķernieki”

Veselības
aprūpe

1 637,7

10,0

613,1

99,58% SIA “Rīgas
Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”

140

SIA “BALTIJAS
KRAVU CENTRS”

Pārējās

747,0

71,3

430,1

100% AS “Air Baltic
Corporation”

141

AS “VRC Zasulauks”

Pārējās

121,4

-150,3

192,2

51% AS “Pasažieru vilciens”

475 612,0

100% AS “Latvenergo”

142

Pārējās

51,2

-42,9

709,4

100% SIA “LDZ Ritošā
sastāva serviss”

1 614,1

100% VAS “Latvijas
dzelzceļš”

SIA “Rīgas vagonbūves
uzņēmums Baltija”

143

SIA “Tilžas rapsis”

Lauksaimniecība

18,6

-30,0

97,1

86% SIA “Hiponia”

144

KS “AIF Imprimatur Capital
Technology Venture Fund”

Pārējās

n/a

-383,5

3 904,0

67% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

145

SIA “Elektrum Latvija”

Pārējās

0,0

-0,1

2,6

100% OÜ “Elektrum Eesti”

146

AS “Pirmais slēgtais
pensiju fonds”

Pārējās

n/a

0,0

165,8

50% SIA "Lattelecom",
48,15% AS "Latvenergo"
un 1,85% AS
"Augstsprieguma tīkls"

19 738,7

100% VAS “Latvijas
dzelzceļš”

SIA “LDZ apsardze”

Pārējās

6 534,4

31,7

1 527,3

100% VAS “Latvijas
dzelzceļš”

113

AS “Enerģijas
publiskais tirgotājs”

Enerģētika

2 461,2

0,0

640 376,4

100% AS “Latvenergo”

114

AS “LatRailNet”

Transports

1 197,9

4,7

260,4

100% VAS “Latvijas
dzelzceļš”

147

Pārējās

n/a

n/a

n/a

95% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

115

SIA “Jaunmoku pils”

Pārējās

718,4

93,5

1 428,3

100% AS “Latvijas
valsts meži”

KS “Flycap Investment
Fund I AIF”

148

SIA “Blaker”

Pārējās

n/a

n/a

2,8

116

SIA “LatLoto nams”

Pārējās

710,3

43,4

229,1

100% VAS “Latvijas Loto”

100% AS “Air Baltic
Corporation”

117

SIA “Mailmaster”

Sakari

511,0

-32,2

487,0

100% VAS “Latvijas Pasts”

149

KS “Expansion
Capital Fund AIF”

Pārējās

n/a

-285,8

13 737,7

95% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

150

SIA “Vhiter”

Pārējās

n/a

n/a

2,8

100% AS “Air Baltic
Corporation”

151

KS “BaltCap Latvia
Venture Capital Fund”

Pārējās

n/a

-3 604,8

10 282,9

67% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

152

KS alternatīvo ieguldījumu
fonds “ZGI-3”

Pārējās

n/a

-335,3

7 474,4

95% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

118

OÜ “Elektrum Eesti”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

100% AS “Latvenergo”

119

UAB “Elektrum Lietuva”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

100% AS “Latvenergo”

120

KS “Imprimatur Capital
Seed Fund”

Pārējās

n/a

-1 616,1

4 480,6

100% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

121

SIA “Rīgas hematoloģijas
centrs”

122

SIA “REAP”
SIA “FeLM”

Veselības
aprūpe

0,0

-12,2

244,5

100% SIA “Rīgas
Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”

Pārējās

0,0

0,0

20 688,0

100% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

14 915,5

100% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Pārējās

0,0

-99,8

Līdz 05.06.2018. SIA
“Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca” īpašnieks
50,96%, bet 49,04%
Veselības ministrija.

Līdz 21.02.2018.
- 94,97%.

Iepriekš īpašnieks
SIA "Lattelecom
Technology".
100% SIA “Lattelecom BPO”
09.08.2018.
nosaukums mainīts uz
SIA “HELIO MEDIA”.

100% VAS “Latvijas
dzelzceļš”

105 746,4

Papildu informācija

124

112

123

116

AS “Sadales tīkls”

Peļņa/
zaudējumi,
2017,
EUR ‘000

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē esošām
kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas ar izšķirošu ietekmi

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%, kas ir izbeigušas
saimniecisko darbību, atrodas likvidācijas procesā vai ir likvidētas
MAS “Daugavpils
dzirnavnieks”

Apgrozījums,
2017,
EUR ‘000

Valsts kapitālsabiedrībām 100% piederošas meitassabiedrības, kas ir reorganizētas

Kapitālsabiedrības ar tiešo valsts līdzdalību līdz 20%, kas atrodas maksātnespējas procesā
95

Nozare

Līdz 08.11.2017.
95,43%. 15.08.2018.
nosaukums mainīts
uz SIA "Loyalty
Services".

Līdz 07.08.2018.
100% īpašnieks
SIA "Lattelecom".

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē esošām
kapitālsabiedrībām piederošās kapitāla daļas ar izšķirošu ietekmi, kas ir pārdotas
153

SIA “NIF projekts 10”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

Pārdota 20.01.2017.

117

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Nozare

Apgrozījums,
2017,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi,
2017,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2017,
EUR ‘000

Kapitāla daļu īpatsvars,
turētājs vai īpašnieks

Papildu informācija

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām
piederošās kapitāla daļas ar izšķirošu ietekmi, kas tiek likvidētas vai ir likvidētas
SIA “Hiponia”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

1 154,4

SIA “NIF Zemes īpašumi”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

632,5

156

SIA “NIF Dzīvojamie
īpašumi”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

2,4

-498,7

4 573,6

100% AS “Reverta”

Likvidēta 26.06.2018.

157

OOO “Parex Leasing
& Factoring”

Finanšu
pakalpojumi

n/a

n/a

13,4

100% AS “Reverta”

2018.gadā likvidēta.

158

SIA “Baltic Contact Centre”

Pārējās

0,0

0,0

13,4

100% AS “Air Baltic
Corporation”

Likvidēta 08.09.2017.
Likvidēta 19.12.2017.

154

155

159

KS “ZGI fonds”

-8 771,2

358,7

18 469,1

27,6

100% VAS “Privatizācijas
aģentūra”
100% AS “Reverta”

Likvidācijas process
02.07.2018.
Likvidēta 28.02.2018.

Pārējās

n/a

n/a

n/a

65% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

2017.gadā uzsākta
likvidācija.

160

UAB “NIF Lietuva”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

161

SIA “NIF projekts 1”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

0,0

1 432,4

7,7

100% AS “Reverta”

Likvidēta 23.05.2018.

162

Regalite Holdings Ltd

Finanšu
pakalpojumi

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

2017.gadā uzsākta
likvidācija.

163

AS “Reverta” (konsolidēts)

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

0,0

24 981,8

9 808,5

96,89% VAS “Privatizācijas
aģentūra”

Likvidācijas periods
01.07.2017.31.12.2017.

164

OU “NIF Eesti”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

2018.gadā likvidēta.

165

SIA “NIF Komercīpašumi”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

Likvidēta 21.06.2017.

166

SIA “NIF projekts 8”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

Likvidēta 10.01.2017.

167

“Carnella Maritime
Corporation”

Finanšu
pakalpojumi

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

2018.gadā likvidēta.

168

SIA “NIF projekts 7”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

Likvidēta 03.10.2017.

169

SIA “TravelLounge”

Pārējās

0,0

0,0

46,2

100% AS “Air Baltic
Corporation”

Likvidācijas process
21.07.2015

170

SIA “NIF projekts 6”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

100% AS “Reverta”

Likvidēta 03.10.2017.

Nozare

Apgrozījums,
2017,
EUR ‘000

Peļņa/
zaudējumi,
2017,
EUR ‘000

Aktīvi kopā,
31.12.2017,
EUR ‘000

Kapitāla daļu īpatsvars,
turētājs vai īpašnieks

Papildu informācija

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts kapitālsabiedrībām piederošām
meitassabiedrībām piederošās kapitāla daļas ar līdzdalību līdz 20%
180

AS “Latvijas Finieris”
(konsolidēts)

181

SIA “Strek” (konsolidēts)

182

SIA “Kurzemes radio”

183

SIA “BRC Novatēka”

184

SIA “Vējkalni”

185

Baltkrievijas-Latvijas
kopuzņēmums "MIRIGO"

Pārējās

229 058,7

13 076,3

316 634,5

0,94% AS “Latvijas
valsts meži”

Transports

21 883,0

8 293,7

67 939,4

5,84% VAS “Latvijas
dzelzceļš”

Pārējās

220,8

-8,3

93,7

0,58% VSIA “Latvijas radio”

Nekustamo
īpašumu
pārvaldība

n/a

n/a

n/a

7,01754% SIA “Hiponia”

Lauksaimniecība

n/a

n/a

n/a

12,5% SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”

Pārējās

n/a

n/a

n/a

3% VAS “Latvijas dzelzceļš”

Valsts kapitālsabiedrībām vai valsts kapitālsabiedrībām piederošām meitassabiedrībām
piederošās kapitāla daļas ar līdzdalību no 20% līdz 50% (ieskaitot)

118

Enerģētika

51 444,0

17 021,0

362 988,0

34,35809% AS
‘’Augstsprieguma tīkls’’

Pārējās

2 827,5

786,3

1 828,5

20% VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”

Transports

2 646,7

-753,0

10 915,2

33,33% SIA “Eiropas
dzelzceļa līnijas”

SIA “Meža un koksnes
produktu pētniecības
un attīstības institūts”

Pārējās

1 846,0

116,1

1 104,5

40% AS “Latvijas
valsts meži”

175

SIA “Autests”

Pārējās

1 817,7

396,3

1 854,1

20% VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”

176

SIA “Venttests”

Pārējās

261,1

57,4

704,9

50% VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcija”

171

AS “Conexus Baltic Grid”

172

SIA “Scantest”

173

AS “RB Rail”

174

177

SIA “Priekuļu rapsis”

Lauksaimniecība

108,4

-0,5

153,9

26% SIA “Hiponia”

178

Baltic Innovation Fund

Pārējās

n/a

n/a

n/a

20% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

179

KS “Otrais Eko fonds”

Pārējās

0,0

-149,4

2 237,6

33% VAS “Attīstības
finanšu institūcija Altum”

2017.g. 18,31228%
iegādātas no “Uniper
Ruhrgas International
GmbH” iegādātas ,
16,04581% no SIA
“ITERA Latvija.” Ar
06.06.2018. MK rīkoj.
Nr. 243 Ekonomikas
ministrijas turējumā
esošās 0,00029%
akcijas jānodod
Finanšu ministrijai,
kurai tās jāiegulda
AS “Augstsprieguma
tīkls” pamatkapitālā
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