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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU  
PĀRVALDĪBAS REFORMAS IETVARS 

 PKC vadītās darba grupas priekšlikums par valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldības daļēji centralizētu modeli 

 (tika izveidota ar MPr. 29.02.2012 rīk. Nr.78) 
 
 Publisko personu komercdarbības koncepcija 

(apstiprināta ar MK 04.06.2012 rīk. Nr.245) 

 Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija (apstiprināta 
ar MK 04.06.2012 rīk. Nr.246) 

 

 Kapitālsabiedrību darbības vērtēšanas darba grupa  

 (apstiprināta ar MPr 19.06.2012 rīk Nr. 233) 
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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU  
PĀRVALDĪBAS REFORMAS MĒRĶI 

 augstāka valsts kapitālsabiedrību konkurētspēja, 

darbības efektivitāte un ienesīgums 

 valstij piederošo kapitālsabiedrībās ieguldīto aktīvu 

vērtības pieaugums 

 Valsts dibina kapitālsabiedrības tikai tad, ja ir 

nepieciešams labot tirgus kļūdas vai īstenot valsts 

stratēģiskās attīstības un drošības intereses, valsts aktīvi 

netiek nepamatoti un nevajadzīgi pakļauti 

komercdarbības riskiem 

 Latvijas pievienošanās OECD, ieviešot  OECD Vadlīnijām 

atbilstošu valsts uzņēmumu korporatīvo pārvaldību 
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DARBA GRUPA – 
PĀRRESORISKA SADARBĪBA 
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Biznesa vide 

Pašvaldības 

Sociālie 
partneri 

NVO 
sektors 

Kopīgs 
darbs 

Valsts 
pārvalde 



DARBA GRUPAS SASTĀVS 

• PKC nodaļas Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs 
V.Vesperis (darba grupas vadītājs) 

• LDDK viceprezidents J.Biķis 

• LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 

• Sabiedriskās politikas centra “Providus” pētnieks V.Kalniņš 

• LPS vecākais padomnieks M.Pūķis 

• Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba grupas vadītāja D.Silava-
Tomsone 

• LTRK Pakalpojuma padomes loceklis A.Leimanis 

• Ministru prezidenta padomnieks I.Dālderis 

• PKC vadītāja vietniece R.Osvalde 

• Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta Ģ.Blumers 

• VAS “Privatizācijas aģentūra” pārstāvis A.Grafs 

• EM Juridiskā departamenta direktora vietnieks K.Lore 

• FM Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja vietniece L.Kristapsone 

• TM Stratēģijas departamenta direktore A.Rācene-Krūmiņa 
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DARBA ORGANIZĀCIJA 

Darba grupas sēdes gandrīz reizi nedēļā – 
kopskaitā 30 sēdes 

 

Vidējais sēdes ilgums – 5 stundas 

 

Ziņojumā apkopota informācija par 251 
kapitālsabiedrībām, kuras reģistrētas UR 
2013.gada 31.martā 
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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU 
VĒRTĒŠANAS ALTERNATĪVAS 
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VALSTS LĪDZDALĪBAS 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kas ir kapitālsabiedrības darbība pēc savas būtības: 

1) Komercdarbība (tiek sniegts pakalpojums vai pārdots 

konkrēts produkts); 

2) valsts aģentūras darbība (tiek īstenoti projekti publisko 

tiesību jomā; tiek sniegti maksas pakalpojumi, pildot 

pārvaldes uzdevumus; tiek veikta nozares regulējošu 

funkciju izpilde); 

3) valsts iestādes darbība (tiek administrēti valsts budžeta vai 

Eiropas Savienības fondu līdzekļi; īstenoti projekti publisko 

tiesību jomā; tiek veikta nozares regulējošu funkciju izpilde, 

administrētas valsts nodevas); 

4) sabiedrības interešu  un/vai atsevišķu publiskās pārvaldes 

uzdevumu izpildes īstenošana.  
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VALSTS LĪDZDALĪBAS 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (II) 

Ja kapitālsabiedrības darbība pēc savas būtības ir 
komercdarbība, nepieciešams vērtēt: 
1) vai tā tiek īstenota stratēģiski svarīgā nozarē 

(stratēģiski svarīgu valsts attīstības vai drošības 
interešu īstenošanai); 

2) vai tā tiek īstenota tirgus nepilnības novēršanai un 
valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā ir no sabiedrības 
interešu viedokļa labākais un ekonomiski 
efektīvākais risinājums. 
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KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJA 
IZVĒLES KRITĒRIJI 

VKDPB (kapitāla daļu turētājs) Nozares ministrija (kapitāla daļu turētājs) 

 Monopols / dominējošs 

stāvoklis tirgū 

 Peļņas gūšana kā 

pamatmērķis 

kapitālsabiedrībai 

 Nesaņem valsts budžeta 

finansējumu vispār vai to 

saņem uz vienlīdzīgiem 

nosacījumiem kā privātās 

kapitālsabiedrības 

 Darbība tirgus apstākļos 

 Valstij nav izšķirošas 

ietekmes 

  

 Kapitālsabiedrības, kurām tikai vai pārsvarā ir valsts 

budžeta finansējums (dotācija), kā arī valsts līdzdalība ir 

nepieciešama, lai īstenotu apstiprināto politiku šādās 

nozarēs (jomās): 

 Izglītības un zinātnes politikas joma,  

 Kultūras politikas joma 

 Nodarbinātības un sociālās politikas joma 

 Sporta politikas nozare 

 Veselības politikas joma; 

 Kapitālsabiedrības, kuras pārvalda valsts aktīvus vai 

sniedz pakalpojumus, kas ir būtiski nozares politikas 

īstenošanai, un MK ir atzinis, ka nozares ministrijas 

noteikšana par VKD turētāju ir nepieciešams, lai 

nodrošinātu nozares politikas īstenošanu;  

 Kapitālsabiedrības, kuras atrašanās VKDPB pārvaldībā 

atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem nav 

savienojama ar citas sabiedrības pārvaldību 
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VALSTS LĪDZDALĪBA UN IETEKME 

69 

6 

69 
20 

94 

Valsts kapitālsabiedrības

Valsts līdzdalības
kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir
izšķirošā ietekme

Valsts līdzdalības
kapitālsabiedrībās, kurās valstij
nav izšķirošā ietekme

Valsts kapitālsabiedrību un valsts
izšķirošajā ietekmē esošo
kapitālsabiedrību līdzdalības citās
kapitālsabiedrībās

Valsts kapitālsabiedrību un valsts
izšķirošajā ietekmē esošo
kapitālsabiedrību atkarīgās
sabiedrības
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KAS IR DARBA REZULTĀTS? 

Darba grupas iesniegtais viedoklis un priekšlikumi ir 
uzskatāmi par darba grupas kopīgu viedokli un 
konceptuālu piedāvājumu, kurš apstiprināts darba 
grupas sēdēs vienbalsīgi vai to atbalstot vairākumam 
Darba grupas sēdes dalībnieku. 

 

Turpmākā rekomendāciju īstenošana un tās temps ir 
atkarīgi no Reformu vadības grupas un Ministru kabineta 
lēmumiem, ministrijām paredzēto uzdevumu izpildes, 
Ekonomikas ministrijas virzīto likumprojektu pieņemšanas 
Ministru kabinetā un Saeimā, kā arī Valsts kapitāla daļu 
pārvaldības biroja izveides. 
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VISPĀRĒJĀS 
REKOMENDĀCIJAS 

Nepieciešams straujāk virzīties ar valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 
reformas īstenošanu saistīto likumprojektu pieņemšanu, kā arī uzsākt tajos 
noteikto normu īstenošanu, tai skaitā: 
 izveidojot Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju un uzsākot tā darbību; 

 
 visām kapitālsabiedrībām izstrādājot to darbības stratēģijas, nosakot to 

stratēģiskos mērķus, tai skaitā, nekomerciālos mērķus; 
 

 nodrošinot augstāku informācijas atklātību par valsts kapitālsabiedrību 
darbību, tām nospraustajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 
 

 izstrādāt skaidru un pamatotu padomes un valdes locekļu sasniegto 
darba rezultātu un atbildības par tiem izvērtēšanas un atlīdzības kārtību; 
 

 atjaunot profesionālas padomes lielākajās valsts kapitālsabiedrībās, 
atklātās atlases procedūrās ieceļot to locekļus, balstoties uz iepriekš 
nodefinētiem profesionalitātes kritērijiem  
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VISPĀRĒJĀS 
REKOMENDĀCIJAS (II) 

 Nozaru ministriju darbinieku profesionālās kvalifikācijas uzlabošana 
valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos, 
 

 Nozares politikas mērķu sekmīgāka integrācija valsts kapitālsabiedrību 
stratēģisko mērķu definēšanā. 
 

 Turpināma diskusija par juridiskā statusa maiņu tām kapitālsabiedrībām, 
kuru ieņēmumos būtisku īpatsvaru sastāda valsts budžeta finansējums. 
 

 Nepieciešams aktīvāk turpināt valstij piederošo nekustamo īpašumu 
pārvaldības un apsaimniekošanas centralizāciju. 
 

 Nepieciešams stingrāk kontrolēt atkarīgo sabiedrību veidošanu. 
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REKOMENDĀCIJAS PAR 
ATSAVINĀŠANU 

Darba grupa rekomendē atsavināt kapitāla daļas 132 
kapitālsabiedrībās, jo: 
 
 Par daudzām kapitālsabiedrībām lēmums ticis pieņemts jau iepriekš. 

 
 Valstij un valsts kapitālsabiedrībām pastāv līdzdalība vairākās 

kapitālsabiedrībās, kuru nav iespējams pamatot ar tirgus nepilnību vai 
stratēģiskām valsts interesēm.  
 

 Ir ieteicams samazināt valsts līdzdalību vairākās kapitālsabiedrībās, kurās 
vēlama privātā kapitāla vai pašvaldību līdzdalība investīciju īstenošanai, 
vienlaicīgi nepieciešams saglabāt valsts izšķirošo ietekmi. 
 

 Valsts pieder kapitāla daļas daudzās kapitālsabiedrībās, kurās valstij nav 
izšķirošā ietekme un iespēju ietekmēt to darbības rezultātus 
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KAPITĀLA DAĻU ATSAVINĀŠANA 

1. Jau iepriekš pieņemtie  MK lēmumi un papildus zemāk minētie: 

Nr. Kapitālsabiedrības nosaukums 

Valstij/valsts 
kapitālsabiedrībai/valsts izšķirošā 
ietekmē esošai kapitālsabiedrībai 
piederošo kapitāla daļu īpatsvars 

Kapitāla daļu turētājs/īpašnieks 

1 VSIA „Latvijas Proves birojs” 100% Finanšu ministrija 

2 AS „IT Latvija” 78% VAS "Latvijas Pasts" 

3 
VSIA „Sertifikācijas un testēšanas 

centrs” 
100% Zemkopības ministrija 

4 SIA „Piensaimnieku laboratorija” 5,56% Zemkopības ministrija 

5 
VSIA „Latvijas Nacionālais 

metroloģijas centrs” 
100% Ekonomikas ministrija 

6 SIA „Strek” 5,84% VAS „Latvijas dzelzceļš” 

7 SIA „Mirigo” 2,98% VAS „Latvijas dzelzceļš” 

8 SIA „Auteko & TUV Latvija” 51% VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

9 SIA „Autests” 20% VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

10 SIA „SCANTEST” 20% VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

11 SIA „Venttests” 50% VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

12 SIA „Baltkom TV” 0,04% VAS „Latvijas radio un televīzijas centrs” 

13 AS „Rīgas kinostudija” 24,1% Kultūras ministrija 

14 SIA "Kurzemes radio" 0,58% VSIA "Latvijas radio" 
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LĪDZDALĪBAS SAMAZINĀŠANA, 
SAGLABĀJOT IZŠĶIROŠO IETEKMI 

Nr. 
Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Valstij piederošo 
kapitāla daļu 

īpatsvars 

Kapitāla daļu 
turētājs/īpašnieks 

1 
VSIA „Sporta un 
kultūras centrs 

„Daugavas stadions”” 
100% 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

2 
SIA „Tenisa centrs 

„Lielupe”” 
99,99% 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

3 
SIA „Sporta centrs 

„Mežaparks”” 
99,99% 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

4 
AS „Air Baltic 
Corporation” 

99,8% Satiksmes ministrija 
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LĪDZDALĪBA IZBEIDZAMA AR ĪPAŠU 
RISINĀJUMU 

N
r. 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Kapitāla daļu turētājs 

1 VSIA „VNĪ pilis” 
VAS „Valsts nekustamie 

īpašumi” 

2 SIA „Jaunmoku pils” AS „Latvijas Valsts meži” 

3 SIA „Liepājas enerģija”. AS „Latvenergo” 
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LĪDZDALĪBAS IZBEIGŠANA 

Nr. Kapitālsabiedrības nosaukums Kapitāla daļu turētājs 

1 AS “Stružānu kūdras fabrika” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

2 AS “Transinform” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

3 SIA “Ventspils ekskursiju birojs” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

4 SIA „Būvgarants-1” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

5 SIA „Lieta-D” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

6 AS „Rīgas alus darītava „Vārpa”” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

7 AS „Ventspils maiznieks” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

8 AS „RAF” VAS „Privatizācijas aģentūra” 

9 SIA „Agroleasing S.I.A” VAS „Privatizācijas aģentūra” 

10 AS „RAF-inženieru tehniskais centrs” VAS „Privatizācijas aģentūra” 

11 VAS „Privatizācijas aģentūra” Ekonomikas ministrija 

12 VSIA „Namzinis” Satiksmes ministrija 

13 AS „Latvijas Pasta nodaļu tīkls” VAS „Latvijas Pasts” 

14 VSIA „Vides projekti” 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 
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KAPITĀLSABIEDRĪBU 
APVIENOŠANA 

Nr. 
Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Darba grupas rekomendācija 

1 
VAS „Lauku attīstības 
fonds” 

Iekļaut jaunveidojamās vienotās attīstības finanšu institūcijas 
sastāvā 

2 
VSIA „Vides investīciju 
fonds” 

Iekļaut jaunveidojamās vienotās attīstības finanšu institūcijas 
sastāvā 

3 
VSIA „Latvijas Garantiju 
aģentūra” 

Iekļaut jaunveidojamās vienotās attīstības finanšu institūcijas 
sastāvā 

4 
VAS „Latvijas Hipotēku un 
zemes banka” 

Iekļaut jaunveidojamās vienotās attīstības finanšu institūcijas 
sastāvā 

5 
SIA „Rīgas hematoloģijas 
centrs” 

Iekļaut SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 

6 
VSIA „Veselības aprūpes 
nekustamie īpašumi” 

Iekļaut VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 

7 
VSIA „Latvijas Televīzija” 
un VSIA „Latvijas Radio” 

Apvienojamas 

8 
AS „Augstsprieguma tīkls”, 
AS „Latvijas elektriskie 
tīkli” un AS „Sadales tīkls” 

Nākamās regulārās (pēc trīs gadiem) izvērtēšanas ietvaros vērtēt 
iespēju, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 
26.jūnija direktīvas 2003/54/EK par elektroenerģijas tirgus 
kopīgiem noteikumiem un direktīvas 96/92/EK atcelšanu prasības, 
apvienot vienā kapitālsabiedrībā 
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 JURIDISKĀ STATUSA MAIŅA 

Darba grupa rekomendē mainīt juridisko statusu 16 kapitālsabiedrībām, jo: 
 
 To darbība pēc būtības ir valsts tiešās pārvaldes iestādes vai valsts 

aģentūras darbība. 
 

 Tās veic šķērssubsidēšanu, maksas pakalpojumu ieņēmumus novirzot 
pārvaldes uzdevumu izpildei, kuri  būtu jāfinansē no valsts budžeta, bet 
valsts budžeta finansējums nav piešķirts vai piešķirts nepietiekamā 
apjomā. 
 

 Kapitālsabiedrības juridiskais statuss tiek pamatots tikai ar 
nepieciešamību nodrošināt efektīvāku uzdoto uzdevumu izpildi, jo šāds 
statuss sniedz iespējas efektīvākai un operatīvākai piešķirto aktīvu un 
resursu izmantošanai, kā arī tas samazina birokrātisko procedūru apjomu. 
 

 Maksas pakalpojumu sniegšana notiek jomās, kurās nav tirgus nepilnības 
vai stratēģisku valsts interešu. 
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KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVEIDE 
PAR VALSTS AĢENTŪRĀM 

Nr. Kapitālsabiedrības nosaukums Kapitāla daļu turētājs 

1 VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” Iekšlietu ministrija 

2 VSIA „Latvijas Vēstnesis” Tieslietu ministrija 

3 
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 

4 VAS „Elektroniskie sakari” 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 

5 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” 
Zemkopības ministrija 

6 
SIA „Latvijas lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” 
Zemkopības ministrija 

7 
VSIA „Standartizācijas, akreditācijas un 

metroloģijas centrs” 
Ekonomikas ministrija 

8 VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” Satiksmes ministrija 

9 VAS „Latvijas Jūras administrācija” Satiksmes ministrija 

10 VSIA „Autotransporta direkcija” Satiksmes ministrija 
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KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVEIDE 
PAR IESTĀDĒM/NODIBINĀJUMIEM 

Nr. 
Kapitālsabiedrības 

nosaukums 
Kapitāla daļu 

turētājs 
Rekomendētais 

statuss 

1 AS „LatRailNet” VAS „Latvijas dzelzceļš” iestāde 

2 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes ministrija iestāde 

3 
VSIA „Bulduru dārzkopības 

vidusskola” 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Iestāde vai atvasināta 
publisko tiesību 

juridiskā persona 

4 
VSIA „Rīgas pārtikas ražotāju 

vidusskola” 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Iestāde vai atvasināta 
publisko tiesību 

juridiskā persona 

5 SIA „Latvijas olimpiskā vienība” 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
nodibinājums 

6 
SIA „Starptautiskā rakstnieku 

un tulkotāju māja” 
Kultūras ministrija nodibinājums 
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REKOMENDĀCIJAS PAR KAPITĀLA 
DAĻU TURĒTĀJA  MAIŅU 

 Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija paredz, ka Valsts kapitāla 
daļu pārvaldības biroja turējumā pakāpeniski nodot centralizētai 
pārvaldīšanai valstij piederošās kapitāla daļas kapitālsabiedrībās 

 
 Vispirms nododamas valstij piederošās kapitāla daļas 

kapitālsabiedrībās, kurās valstij nav izšķirošā ietekme , un tās valsts 
kapitālsabiedrības, kuras apsaimnieko nekustamos īpašumus. 
 

 Kad Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs ir apliecinājis sevi ar 
sekmīgu darbību, uzsākama pārējo kapitālsabiedrību nodošana tā 
turējumā  
 

  Atsevišķos gadījumos nepieciešams juridisko un finanšu risku 
novērtējums 
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KAPITĀLSABIEDRĪBU UN KAPITĀLA 
DAĻU TURĒTĀJA  MAIŅA 

Nr. 
Kapitālsabiedrības 

nosaukums 
Pašreizējais kapitāla 

daļu turētājs 
Jaunais kapitāla daļu turētājs 

1 AS „Latvenergo” Ekonomikas ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

2 
VAS „Valsts nekustamie 

īpašumi” 
Finanšu ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

3 VAS „Latvijas Loto” Finanšu ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

4 VAS „Latvijas Pasts” Satiksmes ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

5 AS „Pasažieru vilciens” Satiksmes ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

6 
VAS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” 
Satiksmes ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

7 VSIA „Meliorprojekts” Zemkopības ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

8 AS „Rīgas siltums” Ekonomikas ministrija Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs 

9 VAS „Augstsprieguma tīkls” Finanšu ministrija Ekonomikas ministrija 

Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojam nododamas arī valstij piederošās  
kapitāla daļas, kuru turētājs pašlaik ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
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TURPMĀKĀ RĪCĪBA 

1. MK lēmumi par kapitāla daļu atsavināšanu, līdzdalības 
apjoma samazināšanu vai palielināšanu, pamatojoties uz 
šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

2. MK lēmumi par kapitālsabiedrību pārveidošanu par 
iestādēm/aģentūrām, pamatojoties uz Publisko personu 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumu, 
ministriju priekšlikumiem, tajos ietverot finanšu un juridisko 
risku izvērtējumus 

3. MK lēmumi par kapitāla daļu turētāju maiņu, pamatojoties 
uz Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja darbības 
novērtējumu un kapacitāti, ministriju priekšlikumiem, kur 
nepieciešams, ietverot finanšu un juridisko risku izvērtējumus 
 



Paldies par uzmanību! 
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Vladislavs Vesperis 
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs 
  

Pārresoru koordinācijas centrs 
Tālrunis: 67082812 
E-pasts: vladislavs.vesperis@pkc.mk.gov.lv  
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520 
Mājaslapa: www.nap.lv 
Twitter: @NAP2020  
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