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Pārresoru koordinācijas centra vadītājs



Valsts kapitālsabiedrību loma 
Latvijas tautsaimniecībā

Kopējie aktīvi 
8,73 mljrd. EUR

Apgrozījums 
3,26 mljrd. EUR 

Nodarbināto skaits 
52 114 (5,4% no visiem 
Latvijā nodarbinātajiem)

Pašu kapitāla atdeves 
dinamika: 

2014.g. -0,6% 
2015.g.  4,4% 
2016.g.  4,9%

47,9%

19,6%

9,0%

8,0%

6,6%

4,5% 4,2% 0,2%

Kapitālsabiedrību kopējie aktīvi pa 
nozarēm 2016.gadā

Enerģētika

Transports

Sakari

Pārējās 
kapitālsabiedrības

Nekustamais īpašums

Veselības aprūpe

Mežsaimniecība un 
lauksaimniecība

Kultūra

Dividendes milj. EUR:
2014.g.   81,4
2015.g. 134,5
2016.g. 164,3



65

100% pieder valstij
Valsts tiešā 

izšķirošā ietekmē
(>50% un <100%)

Valsts tiešā 
līdzdalība 
līdz 50%

5

34

Valsts līdzdalība komercdarbībā

Izmaiņas valsts kapitālsabiedrību portfelī:

• Bulduru dārzkopības vidusskola

• Ludzas slimnīca 

• Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs

• Mazākuma kapitāldaļu atsavināšana

74

Valsts kapitāl-
sabiedrību līdzdalība 

citās sabiedrībās 



Tiesiskais ietvars un pārvaldība

Līdzdalības 
izvērtējums

Stratēģiskie 
mērķi

Vidēja termiņa 
darbības stratēģija

Darbības rezultātu 
izvērtējums

4

P
ā
r
v
a
l
d
ī
b
a
s

l
i
k
u
m
s

Stratēģisko 
mērķu

noteikšanas 
vadlīnijas

Vidēja termiņa darbības
stratēģijas izstrādes 

vadlīnijas

MK noteikumi, vadlīnijas 
darbības rezultātu

izvērtēšanai

Budžeta
likums



Lielākā atsevišķu kapitālsabiedrību 
peļņas/ zaudējumu ietekme uz 
kopējo portfeļa peļņu
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Pārējās kapitālsabiedrības

AS Reverta

VAS Valsts nekustamie īpašumi

SIA Hiponia

SIA Latvijas Mobilais Telefons

SIA Lattelecom

AS Latvijas Valsts meži

AS Latvenergo

Peļņa/ zaudējumi 2016.gadā (tūkst. EUR)



Vidēja termiņa darbības stratēģiju 
izstrāde

Rekomendācijas:

 finanšu sadaļas (t.sk. mērķu) pilnveidošana
− trūkst pieņēmumi un pamatojumi ieņēmumu 

apjoma prognozēm nākotnē

− nav salīdzinājums ar līdzīgiem uzņēmumiem citās 
valstīs vai vietējā tirgū

− izvirzīti zemāki mērķi par vēsturiskajiem bez 
pamatojuma

− nepietiekams pamatojums dividenžu izmaksas 
atšķirīgam apjomam

 nav identificēts investīciju plāns

 problēmas ar nefinanšu (nekomerciālo) mērķu 

noteikšanu un to ietekmes aprēķināšanu

 ilgtermiņa stabilitātes plānošana

 atkarīgo kapitālsabiedrību stratēģiju integrācija 

valsts kapitālsabiedrības stratēģijā
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Apstiprinātas

Iesniegtas

Neiesniegtas



Kapitāla daļu turētāju, kapitālsabiedrību 
valdes un padomes locekļu, ekspertu 

aptaujas rezultāti

09/2017
239/96



Esošais dividenžu politikas 
regulējums nodrošina iespēju 
plānot kapitālsabiedrības 
darbību ilgtermiņā*
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61%

35% 4%

Piekrīt (pilnībā vai daļēji)

Nepiekrīt (pilnībā vai daļēji)

Cits viedoklis

*PKC aptaujas rezultāti

Gala lēmums par stratēģijas 
projektā piedāvāto dividenžu 
politiku, ja tā ir atšķirīga no 
vispārējā regulējuma, 
jāpieņem?*

18%

41%

24%

14%
3%

Ministru kabinetam;

Kapitāla daļu turētājam,
ievērojot MK
noteikumus un PKC
vadlīnijas;
Kapitāla daļu turētājam,
vienojoties ar Finanšu
ministriju un PKC;

Kapitāla daļu turētājam,
vienojoties ar PKC;



Padomju izveidošana lielajās 
valsts kapitālsabiedrībās ir 
attaisnojusies

9*PKC aptaujas rezultāti

60%11%

29% Piekrīt (pilnībā vai

daļēji)

Nepiekrīt (pilnībā

vai daļēji)

Cits viedoklis

Kurās jomās izveidotā 
padome ir pozitīvi ietekmējusi 
kapitālsabiedrības darbību?

• Kapitālsabiedrības stratēģijas izstrāde/pārskatīšana (46% respondentu);

• Finanšu plānošana (23% respondentu);

• Kapitālsabiedrības darbības efektivitāte (23% respondentu).



Vai piekrītat apgalvojumam, ka būtu 
atbalstāma padomju veidošana:

1
0*PKC aptaujas rezultāti

70%

45%

11%

20%

45%

80%

10%

10%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pārējās lielajās valsts kapitālsabiedrībās, t.i., valsts lielajās
slimnīcās

Vidēja lieluma valsts kapitālsabiedrībās

Mazās valsts kapitālsabiedrībās

Cits viedoklis Nepiekrīt (pilnībā vai daļēji) Piekrīt (pilnībā vai daļēji)



Vai būtu lietderīgi paredzēt 
koordinācijas institūcijas kompetences 
paplašināšanu ar:

1
1*PKC aptaujas rezultāti



Vai valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldības reforma ir sevi 
attaisnojusi?

1
2

*PKC aptaujas rezultāti

6%

40%
43%

9% 2%
Pilnībā attaisnojusi;

Reformas rezultāti būs

redzami vidējā termiņā;

Reformas rezultāti būs

redzami ilgtermiņā;

Reformai nav pozitīva

rezultāta;

Cits viedoklis.



Efektīvas kapitāla atdeves mērķu 
noteikšana valsts kapitālsabiedrībās

Sagatavots atbilstoši valdības deklarācijā dotajam 
uzdevumam:

Īstenosim atbildīgu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības (tai skaitā 
dividenžu) politiku, kas nodrošina 

1) aktīvu vērtības pieaugumu ilgtermiņā, 

2) pienesumu ekonomikas aktivizēšanā un tautsaimniecības 
nozaru izaugsmē, 

3) nefinanšu mērķu sasniegšanu sabiedrības vajadzību 
nodrošināšanai.

Darbības rezultāts

Ik gadu uzlaboti valsts kapitālsabiedrību finanšu  un nefinanšu
rādītāji, primāri, kapitāla atdeve komerciālajās valsts 
kapitālsabiedrībās.
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Piemērošana atsevišķām nozarēm 
Latvijas situācijā

Uzņēmumu grupēšana:

1) Komerciāli patstāvīgi uzņēmumi, kuriem nav nefinanšu mērķi vai ir

nenozīmīga to ietekme,

2) Uzņēmumi ar finanšu un nefinanšu mērķiem, kas atbilst vienam vai

vairākiem minētajiem faktoriem: regulētas cenas/ cenrādis; valsts

deleģēto funkciju veicēji, kurus raksturo ierobežota izaugsme vai

izaugsme pakārtota valsts pasūtījumam; uzņēmumi ar lielu valsts

dotāciju īpatsvaru ieņēmumos (ieņēmumi no valsts budžeta, t.sk.

dotācijas un maksa par pakalpojumiem sastāda vairāk kā 50% no

kopējiem ieņēmumiem), piemēram, veselības, izglītības, sporta un

kultūras nozares kapitālsabiedrības,

3) «Problemātiski» aktīvi (nelikvīdi nekustamie īpašumi, valsts pārņemtie

uzņēmumi); uzņēmumi finanšu grūtībās (uzņēmumi ar zaudējumiem

vai negatīvu pašu kapitālu).
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Priekšlikumi kapitāla atdeves 
mērķu noteikšanas metodoloģijai

Papildināt stratēģiju izstrādes vadlīnijas, nosakot, ka

1. Lai panāktu valsts kapitālsabiedrību kapitāla atdeves
pakāpenisku virzību uz optimāliem kapitāla atdeves
mērķiem, izmantot kapitāla atdeves mērķu
salīdzināšanu ar nozares uzņēmumiem pēc ROE un/
vai CAPM metodes, ievērojot dažādas pieejas katrai
uzņēmumu grupai

2. Lai noteiktu ROE mērķus, valsts kapitālsabiedrībām,
izstrādājot vidēja termiņa darbības stratēģiju, iespēju un
lietderības robežās ir jāidentificē rentablas un
nerentablas aktivitātes, kā arī jānosaka nerentablo
aktivitāšu ietekme uz pašu kapitāla atdeves mērķi.
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Turpmākie soļi publisko personu 
kapitālsabiedrību pārvaldībā

1. Kapitālsabiedrības Padomes institūta un tā pilnvaru 
nostiprināšana 

2. Kapitāla tirgus iespēju plašāka izmantošana

3. Kapitāla atdeves un uzņēmumu vērtības pieauguma 
stratēģiskā vadība

4. Valsts kapitālsabiedrību loma ekonomikas ilgtspējīgā 
izaugsmē 

5. Pašvaldību un atkarīgo kapitālsabiedrību pārvaldības 
pilnveidošana
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www.pkc.mk.gov.lv

www.valstskapitals.lv


