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Kopsavilkums 
 
Valstij un pašvaldībām pilnībā vai daļēji piederošām kapitālsabiedrībām ir nozīmīga 
loma Latvijas tautsaimniecībā un valsts un pašvaldību funkciju izpildes 
nodrošināšanā. 2009. gadā Latvijā bija 142 kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļas 
piederēja valstij. No tām 77 atradās tiešā simtprocentīgā valsts kontrolē.1 Tomēr valsts 
un Rīgas pašvaldība nav skaidri noformulējušas, ko tās vēlas sasniegt caur savu 
līdzdalību kapitālsabiedrībās, un sistemātiski nevērtē, vai iedzīvotāju īpašuma daļa, 
kas ieguldīta to kapitālā, sniedz maksimālo ekonomisko vai sociālpolitisko atdevi.  
 
Pētījumā ir aplūkota Latvijas valsts un Rīgas pašvaldības rīcībpolitika attiecībā uz tām 
piederošajām kapitālsabiedrībām un to pārvaldību. Turklāt analizēta valstij pilnībā 
piederošo, kā arī Rīgas pašvaldības izšķirošajā kontrolē esošo kapitālsabiedrību izlase 
(iekļauta arī viena daļēji valstij un daļēji Rīgas pašvaldībai piederoša sabiedrība). 
Visbeidzot ir sniegts ieskats, kā aplūkojamie jautājumi ir risināti vairākās citās 
Eiropas valstīs. Pētījumā fiksētais stāvoklis atbilst 2010. gada beigām. 
 
Valsts un Rīgas pašvaldība izmanto kapitālsabiedrības juridisko formu bez pietiekami 
sistemātiska pamatojuma, šo sabiedrību veikto pārvaldes funkciju izmaksas ne 
vienmēr ir caurskatāmas, un kopumā ir grūti pārliecināties, ka tās sniedz maksimāli 
iespējamo labumu ekonomiskās vērtības vai sasniegto rīcībpolitikas rezultātu ziņā. 
Publiski pieejamos avotos kapitālsabiedrību mērķi lielā daļā gadījumu formulēti kā 
vairāk vai mazāk konkrēti projekti. Reti tiek norādīti precīzi mērķi šī jēdziena īstā 
nozīmē, piemēram, konkrētā apmērā uzlabot klientu apkalpošanu, samazināt 
pakalpojumu izmaksas, palielināt klientu skaitu, paaugstināt darbības precizitāti u.tml.  
 
Arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību atklātība Latvijā nesasniedz OECD 
standartus, piem., trūkst prasības vienmēr publiskot kapitālsabiedrības mērķus un to 
izpildes galvenos rezultatīvos rādītājus, kā arī speciālas tiesības vai vienošanās, kas 
var izkropļot īpašuma vai kontroles struktūru, piem., zelta akcijas vai veto tiesības. 
 
Kapitālsabiedrību amatpersonu iecelšanā joprojām izšķiroša nozīme mēdz būt šo 
personu saiknei ar to vai citu politisko partiju, kaut arī dažādās kapitālsabiedrībās šī 
politizācijas pakāpe atšķiras. Pētījums neapstiprina nereti izteikto apgalvojumu, ka 
valsts kapitālsabiedrību padomju likvidācija ir novedusi pie valžu politizācijas. Nereti 
valdes bija daļēji politizētas jau agrāk. Amatpersonu nomaiņa politisko spēku samēra 
izmaiņu rezultātā traucē viņu darba vērtēšanā jēgpilni izmantot objektīvus kritērijus 
(amata saglabāšana vai zaudēšana tā kā tā ir primāri atkarīga no partiju attiecībām). 
Vienlaikus padomju un valžu locekļu atalgojuma sistēma ir maz vērsta uz to, lai 
motivētu kvalitatīvākam darbam, kā arī ne visai ņem vērā konkrētu kapitālsabiedrību 
un nozaru darba tirgus īpatnības.  
 
Attiecībā uz katru tēmu ir izteiktas rekomendācijas, kuras ir izceltas nodaļu beigās.  
 
Autori izsaka pateicību valsts pārvaldes amatpersonām, kapitālsabiedrību pārstāvjiem 
un ekspertiem, kuru sniegtās intervijas un komentāri palīdzēja tapt šim pētījumam.  
 
                                                
1 Sk. pielikumu izdevumā Gada pārskats Latvijas valstij piederošie aktīvi 2009 (sagatavots sadarbībā ar 
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtu un Latvijas Republikas Ministru prezidenta biroju). 78-
80.lpp. http://tiny.cc/5i1i5 
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I daļa. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas un prakses 
izvērtējums (Vadošais autors Valts Kalniņš) 
 
1. Avoti un kapitālsabiedrību izlase 
 
Pētnieki aplūkoja Latvijas valsts veidoto un īstenoto rīcībpolitiku attiecībā uz publisko 
personu komercdarbību un valstij un pašvaldībām piederošo kapitāla daļu pārvaldību. 
Turklāt tika analizēta arī valstij pilnībā piederošo, kā arī Rīgas pašvaldības izšķirošajā 
kontrolē esošo kapitālsabiedrību izlase. Izlasē iekļauta arī viena daļēji valstij un daļēji 
Rīgas pašvaldībai piederoša akciju sabiedrība. Visbeidzot ir sniegts ieskats, kā 
aplūkojamie jautājumi ir risināti vairākās citās Eiropas valstīs. 
 
1.1. Avoti 
 
Svarīgākie rīcībpolitikas analīzē izmantotie avoti ir normatīvie akti, rīcībpolitikas 
dokumenti un kvalitatīvās intervijas.  
 
Nozīmīgākie likumi, kas attiecas uz šo jomu, ir likums „Par valsts un pašvaldību 
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (turpmāk arī – kapitāla daļu likums (KDL)), 
Komerclikums, Valsts pārvaldes iekārtas likums (turpmāk arī – VPIL), likums „Par 
pašvaldībām”, likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu”, likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk arī - IKL), Publisko iepirkumu likums. Jomu regulē 
arī vairāki Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi – MK 30.06.2009. noteikumi 
Nr. 705 „Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem”, 
MK 30.06.2009. noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, MK 15.12.2009. noteikumi Nr. 1471 
„Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par 
valsts kapitāla izmantošanu”, MK 30.03.2010. noteikumi Nr.311 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes 
locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”, 
MK 13.04.2010. noteikumi Nr.378 „Noteikumi par kapitālsabiedrību sarakstu”.  
 
Attiecībā uz Rīgas pašvaldībai piederošajām kapitālsabiedrībām būtiski normatīvie 
akti ir arī Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums (3. pielikums „Kapitālsabiedrības (ar 
Rīgas pilsētas pašvaldības 100% ieguldījumu pamatkapitālā), kuras izveidotas Rīgas 
pilsētas pašvaldības publisko funkciju (uzdevumu) izpildes nodrošināšanai un 
komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu”; grozījumi ar 
Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.45) un Rīgas domes Īpašuma 
departamenta nolikums. 
 
Rīcībpolitika attiecībā uz pētījumā aplūkotajiem jautājumiem ir tikai atsevišķos 
aspektos atspoguļota politikas plānošanas dokumentos. Ciktāl kapitālsabiedrības veic 
funkcijas, kas pēc būtības varētu būt pienācīgas aģentūrām, viens no nozīmīgiem 
rīcībpolitikas dokumentiem ir koncepcija „Par valsts un pašvaldību aģentūru izveidi” 
(apstiprināta ar MK 08.04.2003. rīkojumu). 2010. gadā tika izskatīts Informatīvais 
ziņojums par valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to saglabāšanas 
lietderību (izskatīts MK 09.02.2010). Uz dažām kapitālsabiedrībām attiecas nozaru 
politikas plānošanas dokumenti, piem., Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.-
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2013. gadam (apstiprinātas MK 12.07.2006, precizētas 10.03.2010) un Rīgas 
pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2007.–2010.gadam. 
 
Pētījuma sagatavošanas stadijā tika veiktas intervijas Valsts kancelejā (28.04.2010), 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (30.04.2010), Valsts kontrolē 
(14.05.2010) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (25.05.2010). Pēc tam 
pētnieki veica astoņas intervijas ar Ekonomikas ministrijas (17.06.2010), Finanšu 
ministrijas (16.07.2010), Izglītības un zinātnes ministrijas (09.07.2010), Satiksmes 
ministrijas (10.06.2010), Tieslietu ministrijas (16.06.2010), Veselības ministrijas 
(30.06.2010), Vides ministrijas (29.06.2010), Zemkopības ministrijas (14.06.2010) 
valsts sekretāriem vai to vietniekiem, kas ir kapitāla daļu turētāja pārstāvju 
kapitālsabiedrībās. Rīgas pašvaldībā notika intervijas ar Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta (29.11.2010) un Īpašuma departamenta Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvaldes (12.01.2011) amatpersonām.  
 
Nozīmīgs avots bija arī gada pārskats „Latvijas valstij piederošie aktīvi 2009”. 
 
Kapitālsabiedrību analīzei tika izmantoti 2009. gada pārskati. Attiecībā uz daļu no 
tām nozīmīga informācija bija rodama arī MK rīkojumos par atteikumu nodot 
kapitālsabiedrības privatizācijai un Valsts kontroles revīzijas ziņojumos. Tika 
intervētas kapitālsabiedrību amatpersonas (precīzākas ziņas par šīm intervijām 
norādītas 1.2. apakšnodaļā par kapitālsabiedrību izlasi). 
 
Pētījuma rekomendācijas tika izstrādātas, ņemot vērā OECD Valstij piederošo 
uzņēmumu korporatīvās pārvaldības vadlīnijas2 un „Baltijas Korporatīvās pārvaldības 
institūta” vadlīnijas.3 Rekomendāciju pirmais variants tika apspriests ar valsts 
institūciju un kapitālsabiedrību pārstāvjiem diskusijā 01.10.2010.  
 
Visas interneta saites bija funkcionālas uz 2011. gada 25. februāri. 
 
1.2. Kapitālsabiedrību izlase 
 
Ņemot vērā pētījuma vajadzībām pieejamos ierobežotos resursus, kapitālsabiedrību 
analīze neaptver visas valstij un pašvaldībai piederošās sabiedrības, bet gan to izlasi. 
 
Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” ir 
četri kapitālsabiedrību, kurās daļas vai akcijas pieder valstij vai pašvaldībai, veidi: 
 Valsts kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas vai 

balsstiesīgās akcijas pieder valstij. 
 Pašvaldības kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas vai 

balsstiesīgās akcijas pieder pašvaldībai. 
 Privātā kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai akcijas 

pieder valstij vai pašvaldībai un citām personām (izņemot personāla akciju 
īpašniekus). 

                                                
2 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. http://tiny.cc/bnx2w  
3 Baltic Guidance on the Governance of Government-owned enterprises. Baltic Institute of Corporate 
Governance, 2010. http://tiny.cc/rzf76 
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 Publiski privātā kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai 
akcijas pieder: a) vairākām pašvaldībām, b) valstij un pašvaldībai, c) valstij un 
vairākām pašvaldībām. 

 
No pētījuma izlasē iekļautajām kapitālsabiedrībām 13 ir valsts kapitālsabiedrības, 
četras – pašvaldības kapitālsabiedrības, divas – privātas kapitālsabiedrības (Rīgas 
pašvaldības izšķirošajā kontrolē), viena – publiski privāta kapitālsabiedrība. 
 
1.2.1. Valsts kapitālsabiedrības 
 
Trīspadsmit valstij pilnībā piederošās kapitālsabiedrība tika atlasītas tā, lai aptvertu 
dažādu ministriju pārvaldītas, dažāda lieluma (mazas, vidējas, lielas, īpaši lielas), 
dažāda veida funkcijas veicošas (pārvaldes funkcijas, sociālās funkcijas, īpašuma 
apsaimniekošana, komercdarbība tirgus konkurences vai monopola apstākļos), kā arī 
valsts budžeta finansētas un pilnībā pašfinansētās sabiedrības (sk. izlasi 1. tabulā). 
 
1. tabula. Valsts kapitālsabiedrību izlase 
 

Kapitālsabiedrība un pētījumā lietotais 
saīsinājums 

Mini- 
strija 

Lielums Primārās funkcijas Budžeta 
fin-ms 

„Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
(CSDD) 

SM  Vidēja Pārvaldes 
Nē 

„Latvijas dzelzceļš” (LDz) SM Īpaši liela Komercpakalpojumi Nē 
„Latvijas Valsts ceļi” (LVC) SM Vidēja Pārvaldes Jā 
„Latvijas Nacionālā opera” (LNO) KM Vidēja Sociālā Jā 
„Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) FM Liela Apsaimniekošana Nē 
„Latvijas Loto” (LL) FM Vidēja Komercpakalpojumi Nē 
„Lauku attīstības fonds” (LAF) ZM Maza Sociālā Nē 
„Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” (ZMNĪ) 

ZM Vidēja Apsaimniekošana / 
pārvaldes Jā 

„Tiesu namu aģentūra” (TNA) TM Vidēja Apsaimniekošana Nē 
„Paula Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca” (PSKUS) 

VM Īpaši liela Sociālā 
Jā 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) 

VidM Vidēja Pārvaldes 
Jā 

„Latvijas Nacionālais metroloģijas 
centrs” (LNMC) 

EM Maza Komercpakalpojumi 
Nē 

„Kultūras un sporta centrs „Daugavas 
stadions”” (DS) 

IZM Maza Sociālā 
Jā 

 
2009. gadā no 77 valsts kapitālsabiedrībām 39 bija klasificētas kā mazas, 23 – kā 
vidējas, 4 – kā lielas un 10 – kā īpaši lielas. Savukārt izlasē bija 3 mazas, 7 vidējas, 1 
liela un 2 īpaši lielas kapitālsabiedrības. 
 
Kaut arī ar zināmām grūtībām, valsts kapitālsabiedrības var iedalīt vairākās 
kategorijās atkarībā no to veiktajām funkcijām. Saskaņā ar likumu jebkuras 
kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir komercdarbība, taču valsts kapitālsabiedrības 
pēc to veicamo funkciju rakstura ir iedalāmas vairākās kategorijās pēc sava darbības 
veida:  

 pārvaldes funkcijas (piem., reģistru uzturēšana un finanšu pārvaldība);  
 sociālās funkcijas (piem., veselības vai kultūras pakalpojumi);  
 īpašuma apsaimniekošana (pārsvarā nekustamā īpašuma),  
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 komercpakalpojumu sniegšana tirgus konkurences, daļēja monopola vai 
pilnīga monopola apstākļos (piem., bankas pakalpojumi vai preču 
pārvadājumi).  

 
Šīs klasifikācijas grūtības slēpjas apstāklī, ka daudzas kapitālsabiedrības apvieno 
divus vai vairākus no šiem darbības veidiem, kaut gan parasti iespējams identificēt 
nosacīti dominējošās funkcijas. Ņemot vērā grūtības skaidri klasificēt vairākas valsts 
kapitālsabiedrības pēc to veiktajām funkcijām, pētījuma autori nemēģināja pēc šīs 
pazīmes iedalīt visas 77 valsts kapitālsabiedrības (iedalījums norādīts tikai izlasē 
iekļautajām sabiedrībām). Jānorāda vien, ka aptuveni puse valsts kapitālsabiedrību 
nodarbojas galvenokārt ar sociālo pakalpojumu sniegšanu veselības pakalpojumu, 
kultūras un citās jomās. Izlasē iekļauto kapitālsabiedrību veiktās funkcijas ir norādītas 
1. tabulā. 
 
Pētnieki lūdza intervijas ar visu izlasē iekļauto kapitālsabiedrību valžu locekļiem. 
Intervijas faktiski notika ar desmit valsts sabiedrību amatpersonām – CSDD 
(09.09.2010), LDz (23.08.2010), LVC (23.08.2010), LL (12.10.2010), LAF 
(28.09.2010), ZMNĪ (19.08.2010), TNA (31.08.2010), PSKUS (07.09.2010), 
LVĢMC (16.08.2010), LNMC (31.08.2010). DS piekrita sniegt atbildes rakstiski. 
LNO un VNĪ par intervijām vienoties neizdevās. 
 
1.2.2. Kapitālsabiedrības, kuras atrodas Rīgas pašvaldības izšķirošajā kontrolē 
 
Pētījuma veikšanai pieejamie resursi neļāva pilnībā izpētīt pašvaldību rīcībpolitiku un 
pārvaldības praksi attiecībā uz kapitālsabiedrībām. Tomēr pētījumā tiks raksturota 
situācija Rīgas pašvaldībā, kurai uz 2011. gada sākumu piederēja 24 pašvaldības 
kapitālsabiedrības un bija ieguldījumi vēl piecu kapitālsabiedrību pamatkapitālā.4 
Sešas kapitālsabiedrības, kurās visas vai vairākums daļu pieder Rīgas pašvaldībai, tika 
atlasītas tā, lai aptvertu pašvaldībai gan pilnīgi, gan daļēji piederošas sabiedrības, kā 
arī dažāda veida funkcijas veicošas sabiedrības.  
 
2. tabula. Kapitālsabiedrību, kurās daļas/ akcijas pieder Rīgas pašvaldībai, izlase 
 

Kapitālsabiedrība un pētījumā 
lietotais saīsinājums 

Pašvaldības 
daļa % 

Lielums Primārās funkcijas 

Rīgas centrāltirgus (RCT) 100 Vidēja Apsaimniekošana / komercpakalpojumi 
Rīgas satiksme (RSat) 100 Īpaši liela Sociālā 
Rīgas ĢeoMetrs (RĢ) 100 Maza Pārvaldes 
Rīgas pilsētbūvnieks (RPB) 100 Vidēja Sociālā 
Ceļu pārvalde (CP) 88,7 - Apsaimniekošana 
Getliņi EKO (GEKO) 97,92 - Komercpakalpojumi 

 
Klātienē intervijas notika ar trīs Rīgas kapitālsabiedrību amatpersonām – RCT 
(06.10.2010), RĢ (26.10.2010), RPB (02.11.2010). RSat sniedza rakstiskas atbildes 
uz jautājumiem. CP un GEKO par intervijām vienoties neizdevās. 
 
 
 
                                                
4 Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes sniegtā informācija 
(nav publicēta). 
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1.2.3. Akciju sabiedrība Rīgas siltums 
 
Akcionāru struktūras ziņā īpaša ir AS Rīgas siltums (RS), kur valstij un Rīgas 
pašvaldībai katrai pieder 49% akciju (valstij 0,005 caur VAS Latvenergo). RS primārā 
funkcija šajā pētījumā ir klasificēta kā sociālā. Intervija RS notika 08.10.2010. 
 
2. Rīcībpolitika attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām 
 
Valstij un pašvaldībām pilnībā vai daļēji piederošām kapitālsabiedrībām ir nozīmīga 
loma Latvijas tautsaimniecībā un valsts un pašvaldību funkciju izpildes 
nodrošināšanā. 2009. gadā Latvijā bija 142 kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļas 
piederēja valstij. No tām 77 atradās tiešā simtprocentīgā valsts kontrolē.5  
 
Valsts kapitālsabiedrību bilances vērtība 2009. gada beigās bija Ls 7,15 miljardi.6 
Valsts ir lielākais valsts kapitālsabiedrību finansējuma avots. 32 no valsts 
kapitālsabiedrībām 2009. gadā saņēma valsts budžeta finansējumu par valsts funkciju 
nodrošināšanu.7 Piedevām visas 15 Veselības ministrijai nodotās kapitālsabiedrības 
saņēma valsts budžeta finansējumu par sniegtajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem,8 un vairākām kapitālsabiedrībām valsts bija lielākais pakalpojumu 
pircējs, piem., nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā. 
 
Valsts kapitālsabiedrību pastāvēšanu nevar uzskatīt par pagātnē aizejošu parādību. 
Pašreizējais valstij un pašvaldībām piederošo aktīvu kapitālsabiedrību kapitālā 
stāvoklis ir izveidojies pēc plaša privatizācijas procesa, un, kaut gan valstij vai 
pašvaldībai piederošās kapitāla daļas joprojām var tikt atsavinātas likumā „Par valsts 
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā, uz pētījuma 
pabeigšanas laiku ne valstij, ne Rīgas pašvaldībai nebija visaptverošu plānu tālākai 
kapitāla daļu privatizācijai/ atsavināšanai. Tiesa gan, atsevišķas kapitālsabiedrības 
atradās privatizācijas procesā vai arī to privatizācija tika apspriesta, kā arī saskaņā ar 
Ministru prezidenta 01.04.2010. rīkojumu starpinstitūciju darba grupai līdz 2010. 
gada 5. novembrim bija jāizvērtē nepieciešamību saglabāt valsts dalību 
kapitālsabiedrībās, kā arī nepieciešamību valsts kapitālsabiedrībām darboties kā 
komersantiem (uzdevums netika izpildīts). 
 
Dažādu iemeslu dēļ pilnīgu vai daļēju kontroli pār atsevišķām kapitālsabiedrībām 
saglabā gandrīz visas valstis, un Latvija šajā ziņā nav un nebūs izņēmums. Turklāt 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 17. panta pirmā daļa nosaka aizliegumu privatizēt vai atsavināt 
sešas valsts akciju sabiedrības un to daļas (VAS „Latvenergo”, VAS „Latvijas pasts”, 
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, LDz, VAS „Latvijas gaisa satiksme” un VAS 
„Latvijas valsts meži”).9 Likumā šīs kapitālsabiedrības ir apzīmētas kā 

                                                
5 Sk. pielikumu izdevumā Gada pārskats Latvijas valstij piederošie aktīvi 2009 (sagatavots sadarbībā ar 
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtu un Latvijas Republikas Ministru prezidenta biroju). 78-
80.lpp. http://tiny.cc/5i1i5 
6 Gada pārskats Latvijas valstij piederošie aktīvi 2009 (sagatavots sadarbībā ar Baltijas korporatīvās 
pārvaldības institūtu un Latvijas Republikas Ministru prezidenta biroju). 8.lpp. http://tiny.cc/5i1i5 
7 Nepublicēts Finanšu ministrijas sagatavots pārskats. 
8 Ibid. 
9 Ja minētajai valsts akciju sabiedrībai pieder 100 procenti kapitāla daļu citā kapitālsabiedrībā, lēmumu 
par to, ka tai citā kapitālsabiedrībā vairs nepiederēs 100 procenti kapitāla daļu, pieņem Ministru 
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tautsaimniecībai svarīgi objekti. Tomēr, raugoties uz valstij piederošo kapitāla daļu 
portfeli kopumā, ir acīmredzams, ka tas veidojies ilgstošā laikā bez noteikta plāna, 
dažādu faktoru ietekmes un ad hoc lēmumu rezultātā.  
 
Kapitālsabiedrības ir arī nozīmīgs pašvaldību darbības instruments. 2008. gada 
novembrī bija 552 kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļas vai akcijas piederēja 
pašvaldībai.10 2009. gada beigās Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa līdzdalība 
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 2009. gada beigās bija Ls 390,11 
miljoni.11 Uz 2011. gada sākumu Rīgas pašvaldības simtprocentīgā kontrolē bija 24 
kapitālsabiedrības (t.sk. 12 kapitālsabiedrības, kuras sniedz veselības aprūpes 
pakalpojumus).12 Turklāt vēl piecās kapitālsabiedrībās Rīgas pašvaldībai pieder daļas 
vai akcijas. 
 
Gluži kā valsts gadījumā Rīgas pašvaldības kapitāla daļu portfeļa saturs nav 
racionālas rīcībpolitikas plānošanas rezultāts, bet drīzāk dažādu faktoru ietekmē 
veidojušās vēsturiskās situācijas iznākums. Vairākās jomās, piem., veselības 
pakalpojumu sniegšanā un dzīvojamo namu apsaimniekošanā Rīgas pašvaldība 
pēdējos gados virzījusies uz kapitālsabiedrību apvienošanu un attiecīgi to skaita 
samazināšanu. Salīdzinājumā ar valsti Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības šķiet 
nozīmīgākas tieši kā rīcībpolitikas īstenošanas instrumenti un ne tik daudz 
komercdarbības veicēji. 
 
2.1. Pārvaldības regulējuma vēsturiskās izmaiņas  
 
Politiskā kontrole pār valsts un pašvaldību uzņēmumiem bija viens no to pārvaldības 
vadmotīviem jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Atjaunotās neatkarības 
sākumposmā politiskās kontroles mērķi bija nodrošināt uzņēmumu pakļaušanos 
Latvijas Republikai un arī daļēji nomainīt padomju nomenklatūru tajos, nevis sadalīt 
uzņēmumus atsevišķu partiju ietekmes sfērās.  
 
Sākotnēji valsts un pašvaldību uzņēmumos nebija īpašu amatpersonu valsts un 
pašvaldību kā akcionāru (dalībnieku) interešu īstenošanai. Pilnvarniekus, kuru 
uzdevums bija realizēt valsts vai pašvaldības pienākumus un tiesības, pirmo reizi 
paredzēja 1992. gadā pieņemtajā likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi 
uzņēmējsabiedrībās” (2. panta pirmā daļa un 4. panta pirmā daļa). Pilnvarnieki 
strādāja uz darba līguma pamata. Turklāt darba līguma termiņš nedrīkstēja būt īsāks 
par pieciem gadiem, kas kopā ar prasību paredzēt noteikumus, uz kuru pamata 
pilnvarnieks atbrīvojams no amata pirms termiņa, iezīmēja nodomu aizsargāt šīs 
amatpersonas pret patvaļīgu nomaiņu.  
 
To, ka partejiskās politizācijas prakse nostiprinājās tikai vēlāk – pēc 6. Saeimas 
vēlēšanām, rakstīja arī Jānis Ikstens: „Tomēr ap 1995. gadu notika būtisks pavērsiens, 
politiķiem atklājot vēl citas pārstāvju funkcijas. Piemēram, pārstāvju vietas varēja tikt 
izmantotas politiskās kaulēšanās procesā, koalīcijas stabilitātes nodrošināšanā, partijas 

                                                                                                                                       
kabinets (17. panta otrā daļa). Lēmumu par minētās valsts akciju sabiedrības izšķirošās ietekmes 
(Koncernu likuma izpratnē) izbeigšanu citās sabiedrībās pieņem Ministru kabinets. 
10 Par Saeimas pieprasījumu. Ministru prezidents Ivars Godmanis. 12.11.2008. 
11 Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2009. 23.lpp. http://tiny.cc/ktumb 
12 Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes sniegtā informācija 
(nav publicēta). 



 13 

darbinieku finansiālajā atbalstīšanā, kā arī informācijas saņemšanā par 
privatizējamiem uzņēmumiem. 
 
1993.–1995. gadā pārstāvniecība bija politizēta tikai atsevišķos valsts uzņēmumos 
(piemēram, a/s „Ventspils nafta”), turklāt ne tuvu visas pieejamās pārstāvju vakances 
ir bijušas aizpildītas. Pēc 1995. gada Saeimas vēlēšanām, kuru rezultātā zuda 
savienības Latvijas ceļš politiskā hegemonija, tika iedibināta spēcīga partijiskā 
tradīcija, minētās vakances aizpildot.”13 
 
Ar 1996. gadā pieņemto likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi 
uzņēmējsabiedrībās” pilnvarnieka statuss mainījās, un šīs amatpersonas turpmāk 
darbojās uz pilnvarojuma līguma pamata saskaņā ar Civillikuma normām. 
Pilnvarojuma līguma termiņš nedrīkstēja būt īsāks par vienu gadu un garāks par 
pieciem gadiem. Līdz ar to akcionārs (dalībnieks) ieguva plašāku rīcības brīvību 
izvēlēties termiņu, uz kādu iecelt pilnvarnieku. Likumdevējs paredzēja arī iespēju 
ievēlēt pilnvarnieku uzņēmējsabiedrības padomē, un var teikt, ka vienlaikus pastāvēja 
divi akcionāra (dalībnieka) pārstāvju veidi – pilnvarnieki un uzņēmumu padomju 
dalībnieki.  
 
Nākamo, daudz plašāko un joprojām spēkā esošo likumu pieņēma 2002. gada 26. 
septembrī. Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
vairs neparedzēja pilnvarnieku institūtu, bet ieviesa skaidru hierarhisku struktūru, kur 
valsts akciju / kapitāla daļu turētāja pārstāvju funkcijas uzticēja ministriju valsts 
sekretāriem vai ar viņa rīkojumu noteiktai citai ministrijas amatpersonai (gadījumos, 
kad valsts kapitāla daļu turētājs ir ministrija), paturot kapitālsabiedrību padomju 
veidošanu kā iespēju. Pašvaldības gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumu 
pieņemšana ir noteikta pašvaldības domes priekšsēdētājam (tiesa gan, dome var 
pieņemt lēmumu šīs tiesības nodot tās pašvaldības domes struktūrvienības vadītājam, 
kurai ir uzticēta pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšana). No vienas puses 
šajā likumā iedibinātā kapitālsabiedrību pārvaldes sistēma bija skaidra un saskanīga ar 
kapitālsabiedrību pārvaldībā vispārpieņemtajiem principiem, bet no otras puses tas 
paredzēja visplašāko rīcības brīvību kapitālsabiedrību pārvaldes partejiskās 
politizācijas ziņā. Pēc tam, kad saskaņā ar 12.03.2009 pieņemtajiem KDL 
grozījumiem valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībās un publiski privātās 
kapitālsabiedrībās tika likvidētas padomes14, politizācija vismaz daļā 
kapitālsabiedrību turpinājās un atsevišķās kapitālsabiedrībās pat pastiprinājās valžu 
līmenī (sk. 9.2. apakšnodaļu).  
 
Likumu attīstība rāda, ka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumi 
gandrīz pastāvīgi atradušies politiskajā darba kārtībā. Tomēr tas maz atspoguļojies 
politikas dokumentos. Rīcībpolitikas plānošanas dokumentu, kas būtu veltīti speciāli 
šai tēmai, nav bijis vispār. Tāpēc tālāk būs sniegts īss apskats tēzēm un uzdevumiem, 
kuri attiecībā uz šīm kapitālsabiedrībām iekļauti valdību deklarācijās un rīcībpolitikas 
plānošanas dokumentos, kuri šo jomu skar netieši. 
 
 
 
                                                
13 Jānis Ikstens: Padomju nauda partijām. 08.08.2006. http://tiny.cc/1wbgt 
14 Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 47. panta trešā daļa, 75. 
panta trešā daļa, 149.1 panta pirmā daļa. 
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2.2. Publiskas personas komercdarbības nosacījumi 
 
Latvijas valsts un pašvaldības drīkst veikt komercdarbību tikai tad, ja pastāv konkrēti 
nosacījumi. Pamatnosacījumi, kad publiska persona drīkst veikt komercdarbību, ir 
noteikti 2002. gadā pieņemtā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantā. Šie 
nosacījumi ierobežo valsts rīcības brīvību komercdarbības veikšanā. Proti: 
 
Publiska persona komercdarbību var veikt: 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;  
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai 
attiecīgā pakalpojuma pieejamību;  
3) stratēģiski svarīgā nozarē;  
4) jaunā nozarē;  
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;  
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 
kvalitātes standartu.  

Komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar likumu 
dibina kapitālsabiedrību.15  
 
Šie nosacījumi ir visai plaši interpretējami (piem., attiecībā uz to, kas ir stratēģiski 
svarīga nozare vai cik lieli nepieciešamie kapitālieguldījumi ir lieli šā panta izpratnē). 
Tomēr kopumā tie atspoguļo ideoloģisko atziņu, ka „valsts komerciālā darbība 
principā nav vēlama, jo valsts darbības mērķis nav gūt peļņu no komercdarbības, bez 
tam valsts iesaistīšanās komercdarbībā rada tirgus izkropļojuma risku”.16 Līdz ar to 
peļņas gūšanas interese pati par sevi nav leģitīms attaisnojums, lai publiskās personas 
nodarbotos ar komercdarbību. 
 
Vienlaikus kapitālsabiedrība nav arī pieļaujama juridiskā forma tīru valsts (pārvaldes) 
funkciju veikšanai. Egils Levits uzskata, ka „likumā būtu jānorāda, kādos gadījumos 
publiskie pakalpojumi var tikt sniegti privāttiesiskā formā. Tas attiecas it sevišķi 
uz gadījumiem, kad tos var sniegt bez publiskās varas izmantošanas (piemēram, 
muzeju pakalpojumi), un kad tos principā var vai varētu sniegt arī privātpersonas 
(piemēram, autobusu satiksmes līnijas uzturēšana).”17 Tāpēc kapitālsabiedrības, kuras 
galvenokārt veic galvenokārt valsts pārvaldes funkcijas, principā būtu jāpārveido par 
publiskajām aģentūrām vai pārvaldes iestādēm. 
 
2.2.1. Valsts kapitālsabiedrību atbilstība likuma nosacījumiem 
 
Attiecībā uz sešām izlasē iekļautajām valsts kapitālsabiedrībām Ministru kabinets 
laikā no 2006. līdz 2008. gadam pieņēma atteikumus nodot tās privatizācijai. 3. tabulā 
ir norādīts, uz kurām no VPIL 88. panta pirmās daļas normām MK balstīja savu 
atteikumu. 
 
 

                                                
15 Līdz 01.07.2009 bija atļauta publiskas personas uzņēmējdarbība, kas neatbilda 88. panta 
nosacījumiem, ja tā uzsākta pirms Valsts pārvaldes iekārtas likuma spēkā stāšanās (Pārejas noteikumu 
11. punkts, izslēgts ar 12.06.2009 likumu, kas stājās spēkā 01.07.2009.) 
16 Levits, E. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. 54.lpp. http://tiny.cc/vro6c 
17 Ibid.  
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3. tabula. Valsts kapitālsabiedrību atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88. panta nosacījumiem  
 
 

C
SD

D
18

 

LL
19

 

LN
M

C20
 

LV
C21

 

PS
K

U
S22

 

V
N

I23
 

1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu 
īstenošanu attiecīgajā jomā 

  X X   

2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot 
sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību 

X      

3) stratēģiski svarīgā nozarē X   X X X 
4) jaunā nozarē       
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi 

     X 

6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams 
nodrošināt augstāku kvalitātes standartu 

X X  X X X 

 
Likuma normu izvēle pamatojumā raisa iebildumus gadījumos, kad kapitālsabiedrības 
primāri veic valsts pārvaldes funkcijas. Šajos gadījumos tā kā tā nav pamata runāt par 
nepieciešamību kapitālsabiedrības privatizēt, taču ir pamats diskutēt par to, vai 
kapitālsabiedrība tām ir piemērotākā juridiskā forma. 
 
Tā, nosacījums, ka tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu 
attiecīgajā jomā, zaudē jēgu kā komercdarbības pamatojums gadījumos, kad ir runa 
par valsts pārvaldes funkcijām. No tirgus principā nav sagaidāma jo sevišķi tādu 
valsts pārvaldes funkciju veikšana, kurām ir nepieciešama valsts publiskās varas 
izmantošana. Izmantojot gramatisku argumentāciju, šis pamatojums formāli varētu 
tikt izmantots jebkuras pārvaldes iestādes pārveidei valsts kapitālsabiedrības formā. 
Tāpēc ir pamats šaubīties par atsauci uz šo nosacījumu pamatojumā, lai 
kapitālsabiedrības formā pastāvētu, piemēram, LVC, kas galvenokārt veic Satiksmes 
ministrijas deleģētos uzdevumus.  
 
Arī nosacījums par darbību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi 
nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, nebūtu izmantojams 
gadījumos, kad nozare kā tāda pastāv tikai tāpēc, ka to radījusi valsts, izmantojot savu 
publisko varu. Šāds gadījums ir CSDD, pēc kuras pakalpojumiem (piem., 
transportlīdzekļu uzskaites un vadītāju kvalifikācijas jomās) ir pieprasījums tāpēc, ka 
valsts to izmantošanu noteikusi kā obligātu ārējos normatīvajos aktos. 
 

                                                
18 Ministru kabineta 28.12.2006 rīkojums Nr.1012 „Par atteikumu nodot privatizācijai valstij 
piederošās valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” akcijas.” 
19 Ministru kabineta 09.05.2006 rīkojums Nr.320 „Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās 
valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” akcijas.” 
20 Ministru kabineta 20.05.2008 rīkojums Nr.267 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”.” 
21 Ministru kabineta 10.01.2007 rīkojums Nr.18 „Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās 
valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” akcijas.” 
22 Ministru kabineta 27.12.2006 rīkojums Nr.1003 „Par atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju 
sabiedrību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.” 
23 Ministru kabineta 28.03.2007 rīkojums Nr.176 „Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās 
valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kapitāla daļas.” 
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Analoģiski arī nosacījumi par darbību stratēģiski svarīgā nozarē un nozarē, kurā 
atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, 
ir jēgpilni tikai tiktāl, cik nav runa par valsts pārvaldes funkcijām. 
 
Izlasē iekļauto valsts kapitālsabiedrību vidū nebija tādu, kuru darbībai nav cita 
pamatojuma kā peļņas (vai cita ekonomiska labuma) gūšana. Relatīvi tuvāk šādai 
situācijai atrodas LNMC, un tas izskaidro Ekonomikas ministrijas pausto nodomu 
LNMC funkcijas nodot privātajam sektoram.24 
 
Svarīgi, ka intervijās vairākkārt nācās uzklausīt atziņas, ka tajā vai citā gadījumā 
kapitālsabiedrības juridiskā forma izvēlēta daļēji tādu iemeslu dēļ, kuriem nav sakara 
ar VPIL 88. panta nosacījumiem. Tā, piem., CSDD un LVC akciju sabiedrības forma 
ļāvusi būt konkurētspējīgākām darba tirgū un piesaistīt tirgū pieprasītus speciālistus 
(piem., ceļu inženierus LVC gadījumā). LVĢMC gadījumā kapitālsabiedrības forma 
ļāvusi nopelnīt papildu finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Attiecībā 
uz TNA un ZMNĪ, kuru funkcijās ietilpst nekustamo īpašumu apsaimniekošana, 
pieminēta arī iespēja valsts budžeta grūtību gadījumā panākt, lai attiecīgie 
pakalpojumi tiktu sniegti par zemāku maksu. Atsevišķos gadījumos valsts vai 
pašvaldību kapitālsabiedrības izmantotas arī aizņēmumu piesaistei, vismaz formāli 
nepalielinot valsts vai attiecīgās pašvaldības parādu. 
 
2.2.2. Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību atbilstība likuma nosacījumiem 
 
Rīgas pašvaldība ir izvērtējusi tās veiktās komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes 
iekārtas likumam, un attiecīgs ziņojums tika apstiprināts 09.11.2010. Iepriekš līdzīga 
rakstura izvērtējumu, kaut arī ne tik visaptverošu, bija veikusi Valsts kontrole. Šajā 
apakšnodaļā tiks aplūkotas trīs no izlasē iekļautajām kapitālsabiedrībām, saistībā ar 
kurām iebildumus izvirzīja Valsts kontrole. 
 
Revīzijas ziņojumā „Rīgas pilsētas pašvaldības komercdarbības atbilstība normatīvo 
aktu prasībām” Valsts kontrole konstatēja, ka pašvaldība, veicot šā pētījuma izlasē 
iekļauto uzņēmējsabiedrību RCT un RĢ pārreģistrāciju un jaunas kapitālsabiedrības 
RPB reģistrāciju, nav ievērojusi normatīvajā aktā noteikto, ka publiskā persona 
komercdarbību var veikt tikai pastāvot noteiktiem nosacījumiem, bet gadījumā ar RP 
AS „Rīgas Centrāltirgus” arī noteikumu, ka atvasināta publiskā persona, izveidojot 
privāto tiesību juridisko personu, nevar noteikt tai mērķus, kas neizriet no attiecīgās 
publiskās personas funkcijām.25 
 
Attiecībā uz RCT pašvaldības nolikuma pielikumā norādīts, ka kapitālsabiedrība 
izveidota kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, kā arī pašvaldības 
nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. Pētījuma gaitā neizdevās 
konstatēt, ka RCT būtu nosprausti jebkādi specifiski mērķi kultūras vērtību 
saglabāšanas jomā vai ka konkrēti šim nolūkam būtu atvēlēts finansējums. Nav arī 
redzams, ka pašvaldība būtu izvērtējusi potenciālos ieguvumus un zaudējumus, ja 
kultūras vērtību aizsardzību nodrošinātu privāta kapitālsabiedrība.  
 
                                                
24 Par to liecina Ekonomikas ministrijas sniegtā informācija preses relīzē. 
http://tiny.cc/wex8n 
25 Latvijas Republikas Valsts kontrole. Revīzijas ziņojums Rīgas pilsētas pašvaldības komercdarbības 
atbilstība normatīvo aktu prasībām Nr.5.1-2-1/2008. 09.10.2009. 3.lpp.  http://tiny.cc/dwc85  
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Nolikumā ir atsauce uz VPIL ietvertajiem nosacījumiem par komercdarbību nozarē, 
kurā pastāv dabiskais monopols un kurā infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi.26 Attiecībā uz dabisko monopolu Rīgas dome atsaucas uz 
kultūrvēsturisko vidi un objektiem Centrāltirgū, Vidzemes tirgū un Āgenskalna tirgū 
kā vēsturiski nosacītu un objektīvi ierobežotu resursu27, taču visai strīdīgs ir 
arguments, ka no šī apstākļa izriet, ka tirgus uzturēšana Rīgas pilsētā ir dabisks, nevis 
tikai tradicionāli iegājies monopols. Nav arī skaidras argumentācijas, kāpēc šiem 
tirgiem nepieciešamie kapitālieguldījumi ir uzskatāmi par tik lieliem, ka tie nebūtu 
nodrošināmi tirgus apstākļos (pašvaldības sagatavotajā izvērtējumā ir norāde uz 2008. 
gadā veiktiem ilgtermiņa ieguldījumiem un remontdarbiem par Ls 1 408 234).28 
 
Attiecībā uz RĢ nolikumā minēti galvenokārt pārvaldes uzdevumi, piemēram, 
teritorijas plānošanas, labiekārtošanas un būvniecības vajadzībām nepieciešamās 
ģeodēziskās, topogrāfiskās un kartogrāfiskās informācijas izpēte, ieguve, uzturēšana 
un administrēšana vai uzkrātās informācijas apmaiņas ar attiecīgajām valsts un 
pašvaldības iestādēm nodrošināšana.29 Līdz ar to nolikumā iekļautā atsauce uz VPIL 
nosacījumu par komercdarbību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, izraisa 
iebildumus, kas jau izklāstīti 2.2.1. nodaļā. 
 
Raugoties uz trijām šeit aplūkotajām Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām, no pirmā 
acu uzmetiena nerodas iebildumi pret to, ka RPB darbība atbilst nosacījumam par 
personas komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā infrastruktūras attīstībai 
nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.30 Pilsētas mērogā šķiet arī, ka RPB darbojas 
stratēģiski svarīgā nozarē, kā tas norādīts pašvaldības izvērtējumā.31 Tomēr, 
nepastāvot objektīviem kritērijiem attiecībā uz to, kad nepieciešamie 
kapitālieguldījumi ir atzīstami par lieliem un kādas nozares ir stratēģiski svarīgas, arī 
izvērsts pamatojums, kāds iekļauts Rīgas pilsētas pašvaldības veiktās komercdarbības 
atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam izvērtējumā, nenovērš disputa 
iespējamību par kapitālsabiedrības atbilstību. Attiecībā uz RPB ir grūti arī objektīvi 
atspēkot Valsts kontroles izdarīto secinājumu, ka RPB darbības joma „nav stratēģiski 

                                                
26 Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums (3. pielikums „Kapitālsabiedrības (ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
100% ieguldījumu pamatkapitālā), kuras izveidotas Rīgas pilsētas pašvaldības publisko funkciju 
(uzdevumu) izpildes nodrošināšanai un komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likumu”; grozījumi ar RD 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.45) 
27 Rīgas pilsētas pašvaldības veiktās komercdarbības atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam 
izvērtējums. Apstiprināts 09.11.2010. 52.lpp. 
28 Ibid.  
29 Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums (3. pielikums „Kapitālsabiedrības (ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
100% ieguldījumu pamatkapitālā), kuras izveidotas Rīgas pilsētas pašvaldības publisko funkciju 
(uzdevumu) izpildes nodrošināšanai un komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likumu”; grozījumi ar RD 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.45) 
30 Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība un atjaunošana; izglītības, kultūras, sporta un sabiedrisko 
objektu projektēšana, rekonstrukcija un būvniecība; racionāla un lietderīga pašvaldības nekustamā 
īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana; administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības 
uzturēšana (ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju būvniecība, rekonstruēšana 
un apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana). Rīgas pilsētas pašvaldības 
nolikums (3. pielikums „Kapitālsabiedrības (ar Rīgas pilsētas pašvaldības 100% ieguldījumu 
pamatkapitālā), kuras izveidotas Rīgas pilsētas pašvaldības publisko funkciju (uzdevumu) izpildes 
nodrošināšanai un komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu”; grozījumi ar 
RD 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.45) 
31 Rīgas pilsētas pašvaldības veiktās komercdarbības atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam 
izvērtējums. Apstiprināts 09.11.2010. 46.lpp. 
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svarīga komercdarbības nozare vai nozare, kuras infrastruktūras attīstībai 
nepieciešami lieli kapitālieguldījumi”.32 
 
Jāpiebilst, ka likums „Par pašvaldībām” netieši ļauj papildināt VPIL 88. panta pirmās 
daļas nosacījumu loku. Saskaņā ar likumu pašvaldību funkcijas aptver plašu nozaru 
loku. Uzlūkojot kopsakarā likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 1. punktā noteiktās 
tiesības pašvaldībām, pildot savas funkcijas, dibināt kapitālsabiedrības un 15. pantā 
noteiktās tiesības no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēt 
privātpersonai, rodas iespēja argumentēt par pašvaldības kapitālsabiedrības 
dibināšanas pieļaujamību arī nozarēs, kurās valsts komercdarbību pamatot būtu 
grūtāk.  
 
2.3. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības kā joma politikas dokumentos 
 
Valdību deklarācijas: 21. gadsimta sākumā galvenā valdību darba kārtības tēma 
saistībā ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām joprojām bija privatizācija. Andra 
Bērziņa valdība (05.05.2000.-07.11.2002) paredzēja gada laikā pabeigt uzņēmumu 
privatizāciju. Bija paredzēts labākajām starptautiskajām investīciju bankām uzticēt 
uzņēmumu Latvijas Kuģniecība, Latvenergo, Ventspils nafta un Lattelekom 
privatizāciju, nosakot to privatizācijas procesā sasniedzamos mērķus.  
 
Privatizācijas tēma nebija zaudējusi aktualitāti Eināra Repšes valdības (07.11.2002.-
09.03.2004.) deklarācijā, kur gan bija iekļauta apņemšanās, respektējot sabiedrības 
viedokli, saglabāt Latvenergo kā vienotu uzņēmumu valsts īpašumā. Neprivatizējamo 
uzņēmumu loks tika paplašināts Aigara Kalvīša pirmās valdības (02.12.2004-
07.11.2006.) deklarācijā un ietvēra tādas kapitālsabiedrības kā Latvijas Pasts, 
Latvenergo, Latvijas Dzelzceļš, Rīgas lidosta un Latvijas valsts meži. Tādējādi lielās 
līnijās bija deklarētas privatizācijas procesa beigas un vismaz uz laiku noteikts, kādus 
aktīvus valsts grasās paturēt savā īpašumā. 
 
Ivara Godmaņa valdības (20.12.2007.-12.03.2009) deklarācija bija neparasta, jo bez 
privatizācijas piedāvāja stratēģisku soli attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām 
konkrētā jomā, proti, efektīvas un koordinētas valsts aviācijas politikas 
nodrošināšanai un reģionālo lidostu attīstībai izveidot vienotu valsts akciju sabiedrību, 
kurā ietilptu lidosta Rīga, Daugavpils, Liepājas un Ventspils lidostas un VAS Latvijas 
gaisa satiksme. Konkrēti nodomi bija formulēti arī attiecībā uz VAS Latvijas pasts. 
Pirmkārt, bija solīts nodrošināt iespēju segt VAS Latvijas pasts preses izdevumu 
piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radītos zaudējumus no valsts budžeta 
līdz universālā pakalpojuma ieviešanas brīdim. Otrkārt, lai palielinātu pasta 
pakalpojumu klāstu un uzlabotu pasta pakalpojumu piegādes drošību, bija iecerēts 
izveidot „Pasta banku” un veicināt modernu pasta pakalpojumu pieejamību visā valsts 
teritorijā. Tomēr šajā dokumentā nebija runas par valsts rīcībpolitiku attiecībā uz 
aktīviem kapitālsabiedrībās kopumā.  
 
Pirmo reizi par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldes sistēmu kopumā bija 
runa Valda Dombrovska valdības (12.03.2009.-02.11.2010.) deklarācijā, paredzot, ka 
„jādeleģē atbildība par valsts kapitāla daļu pārraudzību valsts un pašvaldību 

                                                
32 Rīgas pilsētas pašvaldības veiktās komercdarbības atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam 
izvērtējums. Apstiprināts 09.11.2010. 17.lpp. 
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uzņēmumos kompetentajām atbildīgās institūcijas amatpersonām, normatīvajos aktos 
mainot pārraudzības kārtību un likvidējot uzņēmumu padomes valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrībās, izņemot īpaši lielas akciju sabiedrības, kuras atbilst likumā 
noteiktiem kritērijiem.” Arī otrās Valda Dombrovska vadītās valdības (no 
03.11.2010.) deklarācijā bija skarta šī tēma ar apņemšanos izstrādāt „valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrību kompetentas un profesionālas pārvaldības modeli, kas 
balstīts uz starptautiskiem standartiem un kura mērķis ir valsts un pašvaldību 
uzņēmumu kapitāldaļu efektīva pārvalde”. 
 
Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai: 
rīcībpolitikas procesu attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām stimulēja 
ekonomiskā krīze un, konkrēti, nepieciešamība konsolidēt valsts budžetu, palielinot 
ieņēmumus un samazinot izdevumus. Līdz ar to, ja neskaita atsevišķu nozaru 
dokumentus, nozīmīgākais aktuālais dokuments, kurā skarta valsts rīcībpolitika 
attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, ir primāri vērsts uz valsts 
pārvaldes sistēmas optimizēšanu un resursu izmantojuma efektivizēšanu. Proti, 2009. 
gada 17. jūnijā Ministru kabinetā izskatītajā pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas 
un civildienesta optimizēšanai vairāki pasākumi attiecās uz valsts kapitālsabiedrībām 
un konkrēti: 
 

 Sagatavot informatīvu ziņojumu MK par esošajiem valsts 
kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to saglabāšanas lietderību. 
Sagaidāmais rezultāts bija samazināts valsts kapitālsabiedrību izveidoto meitas 
uzņēmumu skaits, identificētas galvenās problēmas, kuras būtu jārisina jaunam 
likumam par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām. 

 
2010. gada februārī Ekonomikas ministrija sagatavoja informatīvo ziņojumu par 
valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to saglabāšanas lietderību. Ziņojumā 
bija uzskaitīti šie uzņēmumi un izklāstīti argumenti par to saglabāšanas lietderību. 
Ņemot vērā, ka ziņojumā nebija sistemātiska lietderības izvērtējuma, Ministru 
kabinets nolēma izveidot darba grupu, lai triju mēnešu laikā pēc vienotiem kritērijiem 
izvērtētu valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumu saglabāšanas lietderību 
(09.02.2010). Uz šā pētījuma pabeigšanas laiku 2011. gada janvārī šāds izvērtējums 
nebija publiskots. 

 
 Sagatavot grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 

un kapitālsabiedrībām”, nosakot: 
o valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību meitas uzņēmumu veidošanas 

gadījumus un kārtību; 
o valsts budžetā ieskaitāmo dividenžu apjomu; 
o valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbības ierobežojumus 

mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā, tostarp sponsorēšanas un 
ziedošanas aizliegumu.  

 
Uz 2011. gada janvāri publiskā apritē nebija nonākuši likuma grozījumi attiecībā uz 
meitas uzņēmumu veidošanu. Dividenžu jautājuma risināšanai tika pieņemti MK 
noteikumi Nr. 1471 (15.12.2009) „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts 
budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu” (sk. 6 nodaļu). 
Ziedošanas noteikumi kļuva stingrāki līdz ar grozījumu pieņemšanu likumā „Par 
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valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2010. gada 
2. septembrī. Tiesa gan, likumā nenoteica sponsorēšanas un ziedošanas aizliegumu.   
 

 Izstrādāt jaunu likumu par publisko personu komercdarbību: 
o Cita starpā risināt jautājumu par kapitāla daļu pārvaldīšanu 

kapitālsabiedrībās, kurās 100% no kapitāla daļām vai akcijām pieder 
atvasinātām publiskām personām, kuras nav pašvaldība; 

o Noteikt profesionālos kritērijus valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 
padomes un valdes locekļiem, kā arī to atlases kārtību. Attiecībā uz 
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu atlases kārtību 
nepieciešams piemērot atklāta konkursa nosacījumus, sekmējot labāko 
iespējamo kandidātu piesaisti.  

o Noteikt skaidru publisko personu dibināto kapitālsabiedrību uzkrājumu 
un noguldījumu politiku. 

 
Uz 2011. gada janvāri šie uzdevumi nebija izpildīti. 2010. gada 1. aprīlī ar ministru 
prezidenta rīkojumu Nr. 139 tika izveidota starpinstitūciju darba grupa publisko 
personu komercdarbības koncepcijas izstrādei. Tai bija jāizstrādā publisko personu 
komercdarbības pamatprincipi (koncepcija), jāizvērtē valsts kapitālsabiedrību 
līdzdalību citās kapitālsabiedrībās un jāizvērtē valsts dalību kapitālsabiedrībās un 
nepieciešamību valsts kapitālsabiedrībām darboties kā komersantiem. Kaut gan 
komisijas uzdevumu izpildei noteiktie termiņi bija 2010. gada ietvaros, uz 2011. gada 
janvāri publiskajā apritē nebija ziņu par tās darba rezultātiem. 

 
 Valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvjiem nodrošināt taupības pasākumu 

īstenošanu un valsts kapitālsabiedrību izdevumu lietderības uzraudzību, 
pamatotībai un atbilstībai valsts interesēm, īpašu uzmanību pievēršot atsevišķu 
izdevumu pozīciju (piemēram, elektronisko sakaru pakalpojumi, degviela, 
autoparka uzturēšana, apmācības, sabiedriskās attiecības,) samazinājumam, 
vienlaikus samērojot šos samazinājumus ar valsts kapitālsabiedrības tiešajai 
darbībai nepieciešamajiem izdevumiem. Visām ministrijām reizi pusgadā (uz 
1. jūliju un uz 1. janvāri) sniegt informāciju Ministru prezidentam par 
veiktajiem taupības pasākumiem.  

 
OECD vadlīnijas kopumā iesaka skaidri nošķirt valsts kā kapitālsabiedrības īpašnieka 
funkciju no citām valsts funkcijām, un ja no pēdējām izriet īpaši pienākumi valsts 
kapitālsabiedrībām, to saturu un ietekmi uz kapitālsabiedrību komercdarbību 
vajadzētu skaidri noteikt un padarīt sabiedrībai zināmu. Tas pats būtu sakāms arī par 
pašvaldības kapitālsabiedrībām. Latvijas valstij un Rīgas pašvaldībai nav izstrādātas 
visaptverošas rīcībpolitikas attiecībā uz savām kapitālsabiedrībām, un daudzu – it 
īpaši Rīgas – kapitālsabiedrību gadījumā kapitālsabiedrībām vēsturiskas sagadīšanās 
dēļ ir nācies uzņemties valsts pārvaldes uzdevumu vai pašvaldības funkciju veikšanu 
(savukārt dažas kapitālsabiedrības ir speciāli izveidotas tieši šādu funkciju veikšanai).  
 
Praksē tas nozīmē, ka kapitālsabiedrības juridiskā forma tiek izmantota bez pietiekami 
sistemātiska pamatojuma, šo sabiedrību veikto pārvaldes funkciju izmaksas mēdz būt 
necaurskatāmas, un kopumā ir grūti pārliecināties, ka īpašnieks no tām gūst 
maksimāli iespējamo labumu ekonomiskās vērtības vai sasniegto rīcībpolitikas 
rezultātu ziņā. Pētījums rāda, ka uz 2011. gada sākumu Rīgas pašvaldība atradās soli 
tālāk nekā valsts, jo attiecībā uz katru pašvaldības kapitālsabiedrību bija publiski 
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pieejams pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā nepieciešamības pamatojums. 
Vienlaikus tomēr Rīgas pašvaldības gadījumā dažās nozarēs kapitālsabiedrībām ir 
atvēlēta sevišķi nozīmīga loma rīcībpolitikas īstenošanā, stipri sapludinot pašvaldības 
kā daļu īpašnieces un pašvaldības kā rīcībpolitikas veidotājas lomas. 
 
REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Gan valsts, gan pašvaldību līmenī ir jānosaka skaidra kapitāla daļu īpašnieka 
rīcībpolitika. Turklāt īpašnieka rīcībpolitika būtu skaidri jānošķir no citām 
valsts un pašvaldības rīcībpolitikām, kaut arī no pēdējām var izrietēt 
kapitālsabiedrībām noteikti konkrēti pienākumi (plašākās rekomendācijas 
attiecībā īpašnieka rīcībpolitiku ir atrodamas „Baltijas Korporatīvās 
pārvaldības institūta” vadlīnijās33).  

 
2. Ir jāpārskata, vai visos gadījumos kapitālsabiedrība ir atbilstošākā juridiskā 

forma, ņemot vērā tās funkcijas, un vai visos gadījumos kapitālsabiedrība 
vispār jāsaglabā valsts vai pašvaldības īpašumā.  

 
3. Ja kapitālsabiedrība veic pēc būtības publiskas funkcijas, maksas pakalpojumu 

sniegšanai vai iespējām elastīgāk rīkoties ar budžetu per se nevajadzētu būt 
pieņemtam pamatojumam, kāpēc izvēlētā juridiskā forma ir kapitālsabiedrība.  

4. Attiecībā uz katru kapitālsabiedrību pamatojumam, kāpēc tā saglabājama 
valsts īpašumā / kontrolē un kāpēc tieši kapitālsabiedrības formā, vajadzētu 
būt noformulētam valdības akceptētā un publiski pieejamā dokumentā, t.sk. 
šajā dokumentā būtu jāietver skaidrs juridiskais un ekonomiskais pamatojums.  

 
5. Valstij un pašvaldībām būtu jādefinē ieguvumi, t.sk. ekonomiskie, ko tās gūst, 

pašas dibinot kapitālsabiedrības, nevis attiecīgos uzdevumus uzticot 
privātajam sektoram. 

6. Ir jāveic regulārs monitorings par kapitālsabiedrībām, lai redzētu, vai 
saglabājas pamatojums to paturēšanai valsts īpašumā un tieši 
kapitālsabiedrības formā. Regularitāte obligāti nenozīmē, ka tā ir ikgadēja, 
taču atkarībā no konkrētās nozares izvērtējums būtu jāveic pietiekami bieži, lai 
ļautu valstij vai pašvaldībai reaģēt atbilstoši nozīmīgām izmaiņām tajā. 

 
7. Attiecībā uz privātām kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldība ir 

vairākuma daļu/ akciju īpašnieks, KDL jāietver aizliegums valstij vai 
pašvaldībai ierobežot savas vairākuma īpašnieka/ akcionāra tiesības citādi kā 
ar MK vai attiecīgās domes lēmumu, kurš ir pieejams atklātībā. 

 
3. Mērķi un darbības rādītāji 
 
Ne valstij, ne Rīgas pašvaldībai nav vispārīgas rīcībpolitikas, kas paredzētu savām 
kapitālsabiedrībām prasību nospraust darbības mērķus un noteikt rezultatīvos 
rādītājus, ar kuru palīdzību novērtēt, cik labi kapitālsabiedrības strādā. 2010. gada 20. 

                                                
33 Baltic Guidance on the Governance of Government-owned enterprises. Baltic Institute of Corporate 
Governance, 2010. 10.lpp. http://tiny.cc/rzf76 
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decembra Likuma par budžetu un finanšu vadību grozījumi paredz, ka ministrijas un 
citas institūcijas, kuras par valsts kapitāla daļu turētājām iecēlis Ministru kabinets, 
līdz kārtējā gada 30. decembrim iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu 
par valsts kapitālsabiedrībām, ieskaitot to izšķirošajā ietekmē esošajām meitas 
sabiedrībām, ja tādas ir, kā arī par tām kapitālsabiedrībām, kurām nākamajā 
saimnieciskajā gadā valsts pamatfunkciju īstenošanai ir plānots piešķirt valsts budžeta 
subsīdijas vai dotācijas. Informatīvajā ziņojumā iekļauj šādas ziņas: 

1) kapitālsabiedrības plānotie finansiālie rādītāji nākamajam gadam, ietverot 
informāciju par plānoto rentabilitāti, tai skaitā kapitāla daļu atdevi; 

2) kapitālsabiedrības prognozētie darbības rezultāti un plānotie rezultatīvie 
rādītāji; 

3) informācija par turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju 
piesaistes virzieniem; 

4) cita informācija par plānoto valsts kapitāla un valsts pamatfunkciju 
īstenošanai piešķirtās subsīdijas vai dotācijas izmantošanu. (30.1 panta pirmā 
daļa) 

 
Līdz kārtējā gada 1.septembrim minētās institūcijas iesniedz Ministru kabinetam 
informatīvo ziņojumu par šīm kapitālsabiedrībām, ietverot ziņas par:  

1) kapitālsabiedrības pārskata gada finansiālo rādītāju izpildi, ietverot 
informāciju par rentabilitāti, tai skaitā kapitāla daļu atdevi;  

2) kapitālsabiedrības sasniegtajiem darbības rezultāti un rezultatīvo rādītāju 
izpilde;  

3) cita informācija par valsts kapitāla un valsts pamatfunkciju īstenošanai 
piešķirtās subsīdijas vai dotācijas izmantošanu. (30.1 panta otrā daļa) 

 
Šie likuma grozījumi uzrunā vairākas šajā pētījumā konstatētās nepilnības, taču to 
darbība praksē vēl nav izpaudusies. Tāpēc šeit veiktais situācijas izvērtējums un 
izdarītie secinājumi attiecas uz praksi, kura veidojusies, nepastāvot jaunajām 
prasībām informatīvo ziņojumu saturam.  
 
Jautājums par valsts un kapitālsabiedrību mērķiem ir aplūkojams divās daļās. 
Pirmkārt, var runāt par kapitālsabiedrību ekonomiskajiem mērķiem, piem., peļņu, 
rentabilitāti, ekonomisko pievienoto vērtību u.c. Otrkārt, ir rīcības mērķi, kas var 
aptvert dažādus sociālos uzdevumus, valsts funkciju ietvaros sniegtus pakalpojumus 
u.c.  
 
Kapitālsabiedrības mērķi var būt noteikti dažādos dokumentos. Tie var būt 
kapitālsabiedrības dokumenti, piem., stratēģija, gada plāns, gada pārskats (vadības 
ziņojums), kā arī normatīvie akti un valsts rīcībpolitikas dokumenti. Kapitālsabiedrību 
stratēģijas un gada plāni lielā daļā gadījumu nav pieejami atklātībā. Šajā nodaļā 
galvenokārt ir runa par mērķiem un rādītājiem, kas noteikti gada pārskatos (saskaņā ar 
Gada pārskatu likumu (GPL) tajos jābūt informācijai par sabiedrības attīstību), valsts 
pārvaldes uzdevumu un pašvaldības funkciju deleģēšanas līgumos u.c. publiski 
pieejamos dokumentos. 
 
Domājams, ka šā ierobežojuma dēļ vismaz attiecībā uz daļu kapitālsabiedrību šeit 
nebūs aplūkoti visi tām izvirzītie mērķi. No vienas puses šo nepilnību mazina tas, ka 
mērķus centāmies izdibināt arī intervijās. No otras puses, raugoties no valsts un 
pašvaldību kapitālsabiedrību atklātības un publiskās atbildības viedokļa, tieši atklātībā 
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pieejamie mērķi ir tie, kuriem ir lielākā nozīme kapitālsabiedrību labas pārvaldības 
nodrošināšanā.  
 
3.1. Ekonomiskie mērķi 
 
Viens no kapitālsabiedrību vadītāju biežāk minētajiem argumentiem par labu darbam 
tieši kapitālsabiedrības, nevis iestādes vai aģentūras formā ir lielāka rīcības brīvība 
rīkoties ar, piem., personālu (samazināt, palielināt) vai finanšu līdzekļiem (novirzīt tai 
vai citai aktivitātei) un līdz ar to spēja pielāgoties mainīgiem apstākļiem, kā arī 
dažkārt piedalīties iepirkumu konkursos ārvalstīs. Kapitālsabiedrības budžets gada 
griezumā netiek plānots tik stingras tāmes rāmjos, kā tas ir iestādēm. Tomēr rīcības 
brīvība palielina līdzekļu izsaimniekošanas vai citādi neefektīvas izlietošanas risku, ja 
nav spēcīgu disciplinējošu faktoru. Parasti kapitālsabiedrībai ir divi disciplinējošie 
faktori – īpašnieka vēlme gūt maksimālu atdevi un nepieciešamība saglabāt 
konkurētspēju, kas pārsvarā neļauj noteikt preču un pakalpojumu cenas pārmēru virs 
pašizmaksas.  
 
Intervijās ar kapitālsabiedrību valžu locekļiem dominē viedoklis, ka īpašniekam 
kapitālsabiedrības ekonomiskie rādītāji – peļņa, rentabilitāte u.tml. – nav prioritāte. 
Dažreiz valsts vai pašvaldība pati ir galvenais kapitālsabiedrības pakalpojumu pircējs, 
un tātad pašsaprotami nav ieinteresēta maksāt vairāk tikai tādēļ, lai uzlabotu 
uzņēmuma finanšu rādītājus. Viens no neoficiāli minētiem argumentiem, kāpēc 
nevajadzētu privatizēt valsts nekustamā īpašuma apsaimniekotājus vai sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējus, ir reāla vai hipotētiska iespēja ekonomikas lejupslīdes 
periodos uzspiest, lai pakalpojumu sniedzējs savilktu jostu un/vai arī līdzfinansētu 
kādu pārvaldes uzdevumu veikšanu no komercdarbībā gūtiem līdzekļiem. Citkārt 
amatpersonas norāda uz uzņēmuma stratēģisko nozīmi, kuras vārdā jāizvairās no riska 
zaudēt tirgu, ko varētu izraisīt kāre pēc lielākas peļņas, un parasti arī šie argumenti 
nav bez pamata.  
 
Saskaņā ar Komerclikuma 1. panta otro daļu „Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā 
darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir 
viens no uzņēmējdarbības veidiem.” Gramatiski atsaucoties uz šo likuma normu, liela 
daļa no analizētajām kapitālsabiedrībām darbojas neatbilstoši nolūkam, kam 
kapitālsabiedrības juridiskā forma ir domāta, jo peļņas gūšana tām nereti nav 
prioritāte (vai pat vispār nav mērķis). Protams, no rīcībpolitikas viedokļa šāds 
skatījums ir nepamatoti šaurs, taču maksimālas peļņas vai rentabilitātes prasības nav 
vienīgie ekonomiskie mērķi, kādus iespējams izvirzīt.  
 
Vispār nepastāvot ekonomiskiem mērķiem (vai aprobežojoties ar prasību nepieļaut 
zaudējumus), tiek grauta kapitālsabiedrību pastāvēšanas jēga. Kapitālsabiedrībās ir 
ieguldīta manta, un nepietiek ar to, ka tās, šo mantu lietojot, nerada zaudējumus. 
Krietnam saimniekam ir jāsaprot, kādu atdevi tas vēlas, ja ne ienākumu, tad ietaupītu 
izdevumu ziņā, ja reiz atvēlējis resursus, lai izveidotu uzņēmumu. Valstij un 
pašvaldībām ir arī atbildība būt aktīvām un profesionālām uzņēmumu īpašniecēm, lai 
palielinātu to vērtību valsts/ pašvaldības un nodokļu maksātāju labā.  
 
Peļņas / rentabilitātes izvirzīšana par mērķi valsts kapitālsabiedrību gadījumā ir nereti 
problemātiska, piemēram: 
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 Kur peļņa rodas no valsts (pārvaldes) funkciju veikšanas un pakalpojumu 
lietotājiem jāmaksā valsts nodevas, lietotāji ir spiesti divkārši samaksāt valstij 
– pirmkārt, nodevu, otrkārt, maksu par pakalpojumu, no kuras pēc tam valsts 
gūst ienākumu dividenžu veidā. Ir diskutējami, vai ir pareizi valstij par valsts 
pārvaldes funkciju ietvaros sniegtiem pakalpojumiem gūt dubultu ienākumu – 
no oficiālajām nodevām un no kapitālsabiedrības, kas sniedz šos 
pakalpojumus, peļņas; 

 Kur valsts ir galvenais vai vienīgais kapitālsabiedrības klients, 
kapitālsabiedrības peļņas mērķis nonāk pretrunā valsts kā klienta interesēm 
(dažu kapitālsabiedrību gadījumā iespēja valstij kā īpašniekam piespiest 
kapitālsabiedrību samierināties ar zemākiem ieņēmumiem neoficiāli tiek 
minēta pat kā iemesls, kāpēc valsts vispār tur īpašumā attiecīgo sabiedrību). 
Kapitālsabiedrību, kuras primāri veic sociālas funkcijas, piemēram, veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju gadījumā ekonomiskie mērķi zaudē nozīmi 
gandrīz vispār; 

 Ir kapitālsabiedrības, kurām ir izvirzīti, iespējams, zaudējumus radoši 
uzdevumi, un nav aplēšu par to, kāds tā rezultātā ir sagaidāms peļņas/ 
rentabilitātes samazinājums. Praksē šādos gadījumos mēdz atteikties no 
jebkādu ekonomisku mērķu izvirzīšanas, labākajā gadījumā paturot 
uzstādījumu izvairīties no zaudējumiem. Dažkārt kapitālsabiedrība var būt tik 
svarīga kādas tautsaimniecības nozares infrastruktūras sastāvdaļa (piem., LDz 
Latvijas tranzīta sistēmā), ka relatīvi zemu ienesīgumu var uzskatīt par 
pieņemamu, lai uzturētu attiecīgās nozares attīstību kopumā; 

 Kapitālsabiedrībām, kuru darbība nav tieši salīdzināma ar citām līdzīgām 
kapitālsabiedrībām tirgū, ir grūti noteikt optimālo peļņas maržu vai citus 
optimālos ekonomiskos rādītājus. 

 
4. tabulā ir sniegts pārskats par to, ko par kapitālsabiedrību ekonomiskajiem mērķiem 
iespējams uzzināt no gada pārskatiem un intervijām ar valdes locekļiem, kapitāla daļu 
/ akciju turētāja pārstāvjiem un ekspertiem. 
 
4. tabula. Kapitālsabiedrību ekonomiskie mērķi 
 

Sabied- 
rība 

2009. gada pārskats Intervijas 

Valsts kapitālsabiedrības 
CSDD o Investīciju apjoms 2010. gadā sasniegs Ls 2 424 700. 

o 2010. gadu plānots noslēgt ar peļņu. 
o Peļņas mērķis nav prioritārs, 

bet peļņai nevajadzētu būt 
pārāk zemai.  

DS o Nav o Peļņas mērķa nav. 
LAF o Fonda kapitāla pietiekamības un nepieciešamās 

finanšu likviditātes nodrošināšana. 
o Ekonomiskie mērķi grūti 

nospraužami. 
LDz o Nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa 

infrastruktūras pakalpojumu cenu. 
o Ekonomiskie mērķi neskaidri. 

LL o Nav o Apgrozījuma pieaugums. 
LNMC o 2010. gadam: palielināt pašu kapitāla 

rentabilitāti par 4%. 
o Palielināt kapitāla 

rentabilitāti. 
o Liela peļņa nav prioritāte. 

LNO o Plānojot 2010. gada darbību, liela uzmanība 
tiks pievērsta tam, lai kopējie saimnieciskās 
darbības ieņēmumi pārsniegtu izdevumus, 
tādējādi nepieļaujot pašu kapitāla 

o Intervija nenotika. 
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samazināšanos. 
LVC o Turpināt taupības režīmu, sekot Sabiedrības 

budžeta ieņēmumu daļas sabalansēšanai ar 
izdevumu daļu. 

o Peļņas mērķa nav. 

LVGMC o Nav 2009. gada pārskata o Mērķis izvairīties no 
zaudējumiem. 

PSKUS o Nav o Ekonomiskie mērķi neskaidri 
/ nav prioritāri. 

TNA o Plāno 2010. gadā savas saimnieciskās darbības 
apjomu pieaugumu. 

o Peļņa nav prioritāra, kaut arī 
2010. gada darba plānā peļņa 
paredzēta. Ekonomiski 
primāri svarīgi saglabāt 
pozitīvu naudas plūsmu. 

VNI o 2010. gadā paredzēts turpināt investīcijas valsts 
īpašumā. 

o Intervija nenotika. 

ZMNĪ o Nav o Ekonomiskie mērķi neskaidri 
Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības 

CP o Nav o Intervijas nenotika. 
GEKO o Nav o Intervijas nenotika. 
RCT o Plāno 2010. gadu noslēgt ar peļņu Ls 15 695. o Ekonomiskie mērķi neskaidri. 
RĢ o Plānots, efektīvi izmantojot uzņēmuma esošos 

resursus un attīstot jaunos pakalpojuma veidus, 
2010 gadā nodrošināt daļēju zaudējumu 
segšanu. 

o Ekonomiskie mērķi neskaidri. 

RPB o Nav o Peļņa nav prioritāra. 
RSat o Nav o Peļņa nav pamatmērķis (no 

rakstiskas atbildes) 
AS Rīgas siltums 

RS o Nav o Ekonomiskie mērķi neskaidri. 
 
Redzams, ka izlasē iekļautās Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības vispār nenorāda 
ekonomiskos mērķus gada pārskatos (izņēmums ir RCT) un tādi pārsvarā 
neizkristalizējās arī intervijās. Šādu mērķu nepieciešamība nav minēta arī nevienā 
Rīgas pašvaldības dokumentā, tādējādi liecinot, ka ekonomisko mērķu neesamība 
atspoguļo pašvaldības politisko nostāju. 
 
Valsts kapitālsabiedrību pārskatos dažkārt pieminēti ekonomiska rakstura mērķi, kaut 
gan arī tur tie raksturoti skopos vārdos. Arī vairākām valsts kapitālsabiedrībām 
ekonomiska rakstura mērķi vismaz publiski pieejamos avotos nav vispār vai arī tie ir 
pavisam neskaidri (DS, PSKUS, VNĪ, ZMNĪ). Citām kapitālsabiedrībām kā mērķis ir 
noformulēta tā vai cita ekonomiskā rādītāja (likviditātes) nepasliktināšanās vai 
izvairīšanās no zaudējumiem (LAF, LNO, LVC, LVĢMC).  
 
Tādu vai citu ekonomisko rādītāju kā mērķi izdevās identificēt piecu kapitālsabiedrību 
gadījumā – peļņu (CSDD), konkurētspējīgu cenu līmeni (LDz34), saimnieciskās 
darbības apjomu (LL, TNA – pēdējai formulēts drīzāk kā prognoze nekā mērķis), 
rentabilitāti (LNMC). Turklāt, spriežot pēc gada pārskata, tikai LNMC gadījumā 
attiecīgais uzstādījums bija skaidri noformulēts kā mērķis, t.i. skaitliski izteikts 
uzlabojums rentabilitātes rādītājā, kas jāsasniedz 2010. gadā. Interesanti, ka valsts 
kapitālsabiedrību izlasē CSDD ir vienīgā, kurai peļņa, kaut arī nav pasludināta par 
prioritāti, tomēr tiek uztverta kā svarīgs mērķis. Iespējams, kaut arī tas nav pārbaudīts, 
ka šā mērķa sasniegšanu atvieglo prakse, kur CSDD valde apstiprina tarifus daļai 

                                                
34 Vēl 2008. gada pārskatā LDz kā mērķi norādīja arī pozitīvus peļņas rādītājus. 
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pakalpojumu, kuri tiek sniegti, pildot deleģētus valsts pārvaldes uzdevumus, un kuru 
tarifu apstiprināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ietilpst Ministru kabineta 
kompetencē.35 
 
3.2. Rīcības mērķi 
 
Pētījumā aplūkotajām kapitālsabiedrībām ir caurmērā daudz plašāki un rūpīgāk 
artikulēti rīcības mērķi vai uzdevumi. Tiesa gan, dažādām kapitālsabiedrībām tie ir 
izteikti dažādos veidos, un samērā reti izvirzīti mērķi šā jēdziena īstā nozīmē, t.i. kā 
sasniedzamas izmaiņas (uzlabojumi) tās vai citas funkcijas izpildē, kuras mērāmas ar 
rezultatīvo rādītāju palīdzību. 
 
Daļā gadījumu rīcības mērķi izriet no valsts rīcībpolitikas. Tā, piemēram, transporta 
politiku sadarbībā ar Satiksmes ministriju īsteno arī sekojošas kapitālsabiedrības: 
VSIA Autotransporta direkcija, VAS Latvijas valsts ceļi, VAS Ceļu satiksmes 
drošības direkcija, VAS Latvijas Dzelzceļš, VAS Latvijas Jūras administrācija36 
(pēdējā tagad ir pārvaldes iestāde). Tiesa gan, nozares rīcībpolitikas mērķi jebkurā 
gadījumā nevar pilnībā aizstāt kapitālsabiedrības mērķus, jo kapitālsabiedrības 
pienesums ir tikai viens no veselas virknes faktoru, kuri ietekmē rīcībpolitikas 
īstenošanu. Citiem vārdiem sakot, vesela sektora mērķi nevar tikt uzskatīti par 
identiskiem viena šā sektora dalībnieka mērķiem. 

 
Citkārt valsts kapitālsabiedrību mērķi ir cieši saistīti ar likumos noteiktām funkcijām, 
kā tas ir, piemēram, ZMNĪ gadījumā, kuras uzdevumus daļēji nosaka Meliorācijas 
likums. Tomēr arī normatīvajā aktā noteiktās funkcijas nav uzskatāmas par 
ekvivalentu mērķiem, kuri būtu jāsasniedz attiecīgo funkciju izpildes ietvaros. 
 
5. tabulā ir apkopoti izlasē iekļauto kapitālsabiedrību mērķi vai tiem līdzīgi 
uzstādījumi, kuri ir iekļauti publiski pieejamos šo kapitālsabiedrību dokumentos. 
Mērķi vai tiem līdzīgie uzstādījumi ir iedalīti trīs kategorijās:  

1. Mērķi-funkcijas (MF) – par mērķiem ir nosaukti kapitālsabiedrības funkcijas 
un darbības veidi, nekonkretizējot, ko šo funkciju vai darbības veidu ietvaros 
vajadzētu sasniegt. Šajā gadījumā pēc būtības nevar runāt par to, ka ir 
nosprausti mērķi; 

2. Mērķi-uzdevumi (MU) – konkrēti projekti vai pasākumi, kas jārealizē, 
neietverot izmaiņu rādītājus tās vai citas funkcijas izpildē; 

3. Mērķi-rādītāji (MR) – sasniedzamas izmaiņas (uzlabojumi) tās vai citas 
funkcijas veikšanā, kuras mērāmas ar rezultatīvo rādītāju palīdzību. 

 
Plus vai mīnusa zīmes norāda attiecīgo mērķu plašāku vai tieši otrādi minimālu 
izvērsumu. 
 
                                                
35 Valsts kontrole revīzijā konstatēja „CSDD apstiprina tarifus daļai pakalpojumu, kuri tiek sniegti, 
pildot deleģētus valsts pārvaldes uzdevumus, tādējādi neievērojot normatīvā akta prasību, kas paredz 
Ministru kabineta kompetenci minēto pakalpojumu tarifu apstiprināšanā un nenodrošinot valsts 
uzraudzību pār tādu uzdevumu veikšanu, kas tiek veikti atrodoties monopola situācijā.” // Latvijas 
Republikas Valsts kontrole. Revīzijas ziņojums VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” darbības 
atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes izvērtējums Nr. 5.1-2-4/2010. 25.11.2010. 5.lpp.  
http://tiny.cc/rrqfc   
36 Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam (informatīvā daļa). Apstiprinātas ar MK 
rīkojumu Nr. 518 (12.07.2006), precizētas ar MK rīkojumu Nr. 140 (10.03.2010). 
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5. tabula. Kapitālsabiedrību rīcības mērķi no gada pārskatiem un citiem 
kapitālsabiedrību dokumentiem 
 

Valsts kapitālsabiedrības 
CSDD MF MU + 
Sabiedrības darbības mērķis ir uzturēt un attīstīt kvalitatīvu un juridiski pamatotu pakalpojumu kompleksu 
(sistēmu) transportlīdzekļu uzskaites un tehniskās kontroles, transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas, 
iekšējo ūdeņu kuģošanas līdzekļu uzskaites un vadītāju kvalifikācijas jomās, atbilstoši valsts un sabiedrības 
interesēm satiksmes nozarē (Statūti) 
 
Direkcija arī 2010. gadā finansiālo iespēju robežās turpinās materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas un attīstības 
investīciju programmas izpildi. Atbilstoši Direkcijas struktūrvienību darba plāniem 2010. gadā paredzēts: [dažādi 
pasākumi gada pārskatā]. 
DS MF MU – 
Galvenais darbības mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanu – organizēt un koordinēt izglītības, 
zinātnes, sporta un valsts valodas politikas īstenošanu. Stadionu tiek plānots attīstīt kā: 

 valsts nozīmes kultūras un sporta centru; 
 treniņu un sacensību vietu dažādos sporta veidos; 
 deju svētku (vispārējie, skolēnu) norises vietu; 
 masu pasākumu norises vietu (papildus sporta sacensībām un deju svētkiem) – koncerti, izstādes u.c. (sadarbībā 

ar ieinteresētajām personām); 
 vietu, kurā ikvienam ir iespējas pavadīt brīvo laiku, iesaistoties organizētās vai individuālās fiziskajās aktivitātēs, 

izmantojot sporta bāzes piedāvātās iespējas. 
Nepieciešams būtiski palielināt piešķirto valsts dotācijas apmēru, kā arī mēģināt piesaistīt privātos partnerus Publiskās 
un privātās partnerības likuma (ja tāds tiks pieņemts 2010. gadā) ietvaros Daugavas stadiona vērienīgai 
rekonstrukcijai. 
LAF MF 
Virsmērķis: Nodrošināt nepārtrauktu un pieprasījumam atbilstošu iespēju lauku uzņēmējiem saņemt kredītu garantijas 
nepietiekoša kredīta nodrošinājuma gadījumos (VAS Lauku attīstības fonds darbības stratēģija 2009. – 2012. gadam.) 
LDz MF MU MR –   
Galvenie stratēģiskie mērķi ir: 

 nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras caurvedes spēju Austrumu – Rietumu tranzītkoridorā atbilstoši 
pieprasījumam, vidējā termiņā līdz 85 miljoniem tonnu kravu gadā; 

 nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumu cenu; 
 nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumu līmeni pasažieru pārvadājumiem atbilstoši pārvadātāju 

pieprasījumam; 
 palielināt dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomu; 
 nodrošināt vilces pietiekamību pārvadājumiem.  

LL      Mērķi nav publiskoti. 
LNMC MU – 
2010. gadam: 

 Akreditēt Sertificēšanas centru un iegūt notificētās institūcijas statusus. 
 LATAK reakreditācijas vizīšu rezultātā saglabāt visu esošo verificēšanas sfēru akreditāciju.  

LNO MU + MR 
 Mākslinieciskās attīstības plāni – konkrēti iestudējumi, sadarbība ar Baltijas valstu operteātriem, Rīga – Eiropas 

Kultūras Galvaspilsēta 2014. gadā. 
 Mērķi, kuru sasniegšanas mērīšanai izvirzīti rezultatīvie rādītāji, noteikti valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas 

un finansēšanas līgumos. 
LVC MF MU+ 
Sabiedrības galvenie uzdevumi 2010. gadā: 

 Ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos, pie ievērojami samazināta autoceļu finansējuma [..], Sabiedrībai kā 
pārvaldītājam, iespēju robežās nodrošināt valsts autoceļu tīkla funkcionēšanu darbspējīgā stāvoklī vai arī 
savlaicīgi iesniegt priekšlikumus ikdienas uzturēšanas līmeņa atsevišķu prasību pārskatīšanai; 

 Plānot un vadīt valsts autoceļu tīkla finansējuma 6 finanšu plūsmas un to ceļu darbu programmas, precizēt un 
ievērtēt tajās pretkrīzes taupības pasākumu ienestās finanšu korekcijas; 

 Nodrošināt SM Deleģēšanas līgumā uzrādīto uzdevumu un darbu izpildi valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanai un 
attīstībai; 

 Turpināt taupības režīmu, sekot Sabiedrības budžeta ieņēmumu daļas sabalansēšanai ar izdevumu daļu; 
 Ekonomiskās krīzes apstākļos saglabāt Sabiedrības personāla kompetenci un uzņēmuma kapacitāti. (Avots: gada 

pārskats) 
LVĢMC MU+ 
Plašs uzdevumu loks deleģēšanas līgumā starp Vides ministriju un LVĢMC. Atsevišķā pielikumā ir rezultatīvie 
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rādītāji. 
PSKUS MU 
Vairāki uzdevumi saistībā ar rekonstrukciju un jaunu slimnīcas korpusu būvniecību. 
TNA MF MU 
Sabiedrības darbības mērķi: 

 tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamā īpašuma apsaimniekošana; 
 Tieslietu ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām 

telpām; 
 tiesu vienotās informācijas sistēmas izstrādes organizēšana un uzturēšana; 
 tiesu nolēmumu indeksācija, sistematizācija un publiskošana; 
 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšana; 
 infrastruktūras attīstības projektu vadības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana. (Avots: statūti) 

Darba plānā 2010. gadam paredzēta būvniecība un remontdarbi vairākos konkrētos objektos, kā arī citi konkrēti 
uzdevumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu sniegšanas, tiesiskās informācijas 
publiskošanas jomās ar norādītiem izpildes termiņiem un paredzamajiem rezultātiem (t.sk. ieņēmumiem). 
VNĪ MU 
2010. gadā paredzēts: 

 turpināt investīcijas valsts īpašumā, galvenokārt Ārzemju mākslas muzeja ēkas rekonstrukcijā un restaurācijā 
Doma laukumā 6, Rīgā; ēku rekonstrukcijā un būvniecībā Daugavpils robežsardzē (Andreja Pumpura ielā 105B), 
kā arī Daugavpils cietokšņa kompleksā policijas un arhīva vajadzībām u.c.; 

 turpināt apbūvētās valsts zemes atsavināšanu un valsts nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē; 
 turpināt koncepcijā paredzēto valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.   

ZMNĪ MU – 
2010.gadā Sabiedrība plāno veikt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju vai renovāciju ELFLA ietvaros Ls 3 milj. 
apjomā. 

Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības 
CP MU MR – 
Kļūt par dominējošu uzņēmumu ceļu būves un uzturēšanas nozarē, aptverot Latvijas teritoriju, un izvirzoties 
starptautiskajā tirgū, spēt realizēt jebkuras sarežģītības un apjoma infrastruktūras objektus (autoceļus, ielas, pārvadi, 
tilti, laukumi) Latvijā un ārpus tās, kā arī piedalīties privātās partnerības projektu realizācijā, kurā mums ir salīdzinošas 
priekšrocības, jo darbojamies gan būvniecībā, gan uzturēšanā. 
GEKO Mērķi nav publiskoti. 
RCT MU MR 

 Pasākumi saistībā ar Rīgas Centrāltirgus 80 gadu jubileju. 
 Vairāk Latvijas produktu audzētāju un preču izgatavotāju piesaistīšana. 
 Tirdzniecības vietu izvietojuma loģistikas uzlabošana un preču sortimenta palielināšanas nodrošināšana. 
 Teritorijas labiekārtošanas pasākumi (stāvvietu izbūve, sakņu paviljona rekonstrukcija u.c.). 
 Palielināt tirgus teritoriju noslogojumu. 

RĢ MF MU – 
Sabiedrība plāno 2010 gadā: 

 Turpināt darboties teritoriālplānošanas jomā; 
 turpināt veidot elektronisko ģeodēzisko atbalsta tīklu un navigācijas sistēmu; 
 attīstīt kartogrāfiju, lai varētu nodrošinātu Rīgas domi ar visu nepieciešamo mērogu kartogrāfisko informāciju; 
 turpināt izstrādāt Rīgas pilsētas inženierģeoīda modeli, kas ļauj precīzi noteikt punktu augstumus ar GNSS 

palīdzību; 
 uzturēt (RIĢIS) Rīgas pilsētas ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tās pamatslāņus 
 uzturēt transporta simulācijas modeli EMME-3, atjaunot informāciju izmantošanai pilsētas transporta plānošanai. 

RPB MF MU 
Jaunu ēku nodošana ekspluatācijā, konkrētu projektu sagatavošana un īstenošana. Darbības turpināšana dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas jomā. 
RSat MF MU 
Turpināt realizēt investīciju projektus (saistībā ar zemās grīdas tramvajiem, jaunu autobusu un trolejbusu iegādi). 
Paredzēts turpināt elektroniskās biļešu norēķina sistēmas pilnveidošanu un attīstību, pilnveidot biļešu klāsta 
piedāvājumu, ieviešot pievilcīgu, vienkāršu un samērīgu tarifu sistēmu, kā arī integrēt e-biļeti ar citiem operatoriem. 
(Avots: gada pārskats) 
 
Sniegt klientu prasībām atbilstošus, iespējami labākus – drošus, kvalitatīvus, stabilus un pieejamus – sabiedriskā 
transporta, autobāzes 9autotransporta) un autostāvvietu pakalpojumus, nepārtraukti pilnveidojot pakalpojumu kvalitāti 
un vienlaicīgi nodrošinot darbiniekiem labvēlīgus darba apstākļus: darba vidi, darba higiēnu, darba drošību. (Avots: 
RSat rakstiskas atbildes uz jautājumiem ar atsauci uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Rīgas domi). 

AS Rīgas siltums 
RS MU 
RS turpinās attīstīt stabilus centralizētās siltumenerģijas piegādes pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem, konsekventi 
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piesaistot jaunus klientus centralizētās siltumapgādes sistēmai, attīstot projektus, kas saistīti ar siltumapgādes zudumu 
samazināšanu, kā arī siltuma avotu modernizācijas ar ko ģenerācijas iekārtu uzstādīšanu un cietā biokurināmā 
pielietošanu. 

 
Redzams, ka publiski pieejamos avotos kapitālsabiedrību rīcības mērķi lielā daļā 
gadījumu formulēti kā vairāk vai mazāk konkrēti projekti. Reti tiek norādīti precīzi 
mērķi šī jēdziena īstā nozīmē, piemēram, konkrētā apmērā uzlabot klientu 
apkalpošanu, palielināt klientu skaitu, paaugstināt darbības precizitāti u.tml.  
 
No valsts kapitālsabiedrībām publiskos dokumentos skaidri un izmērāmi mērķi bija 
noteikti deleģēšanas līgumā ar LNO. Zināmā mērā par šādiem mērķiem var runāt arī 
LDz gadījumā.  
 
Visumā līdzīga aina raksturīga arī aplūkotajām Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām. 
Mērķi pēc būtības ir noteikti RCT, kaut arī publiskos dokumentos nav atrodami to 
sasniegšanas rezultatīvie rādītāji. Mērķiem līdzīgi uzstādījumi iekļauti arī CP 2009. 
gada pārskatā, taču tie ir nekonkrētāki un ir grūti pateikt, cik lielā mērā tie kalpo kā šīs 
kapitālsabiedrības vadlīnijas pēc būtības. 
 
Līdzīgi kā ekonomisko mērķu gadījumā arī rīcības mērķu nospraušanai ir iespējami 
vairāki šķēršļi: 

 Bez skaidras daļu turētāja / akcionāra prasības pati kapitālsabiedrība var nebūt 
ieinteresēta tādu mērķu nospraušanā, kuru sasniegšana ir nozīmīgs 
izaicinājums un var neizdoties. 

 It īpaši, ja kapitālsabiedrība pilda likumā noteiktas funkcijas, pastāv prakse tās 
jaukt ar mērķiem, iespējams, neapzinoties, ka mērķis ir rādītājs, kuru 
jāsasniedz noteiktas funkcijas izpildes ietvaros.  

 Valsts kā rīcībpolitikas veidotājas mērķis var nesakrist ar valsts kā īpašnieka 
mērķi, piemēram, enerģētikā valsts liberalizē tirgu, radot konkurenci VAS 
„Latvenergo”, kas nebūt nav īpašnieka interesēs.  

 
3.3. Rezultatīvie rādītāji un kvalitātes kritēriji deleģēšanas līgumos 
 
Piecām no 13 pētījumā aplūkotajām valsts kapitālsabiedrībām ir deleģēti valsts 
pārvaldes uzdevumi. Gadījumos, kur pārvaldes uzdevumi deleģēti ar līgumu, saskaņā 
ar likumu jābūt noteiktiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem (VPIL 46. panta 5. 
punkts). Kvalitātes novērtējuma kritēriji nav tas pats, kas rīcības mērķi, tomēr, pareizi 
noformulēti, tie palīdz novērtēt, vai kapitālsabiedrība strādā labi. Nelīdzvērtīga 
situācija rodas gadījumos, kad deleģējums ir noteikts normatīvajā aktā, jo tad nav 
spēkā prasība noteikt kvalitātes novērtējuma kritērijus.  
 
No aplūkotajām valsts kapitālsabiedrībām deleģēšanas līgumi ir slēgti ar LNO, LVC 
un LVĢMC (CSDD un ZMNĪ valsts pārvaldes uzdevumi deleģēti ārējos normatīvajos 
aktos). 
 
Līgums ar LNO ietver kopumā adekvātus līguma izpildes novērtējuma kritērijus, kuri 
attiecas uz auditorijas piesaisti, izrāžu skaita stabilitāti un dinamiku, repertuāra 
tematisko aptvērumu, teātra darbības vietējo, pārreģionālo un starptautisko nozīmību 
un menedžmenta (saimniekošanas, efektīvas resursu izmantošanas) kvalitāti. Savukārt 
konkrētus sasniedzamos rādītājus skaitliskā izteiksmē atbilstoši visiem šiem 
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kritērijiem nosaka atsevišķs finansēšanas līgums konkrētam gadam.37 Atsevišķs 
pielikums ar rezultatīvajiem rādītājiem ir deleģēšanas līgumam starp Vides ministriju 
un LVĢMC (tiesa gan, tajā galvenokārt aptverts uzdevumu izpildes apjoms, nevis 
kvalitāte).38 
 
Līgumā ar LVC sasniedzamie rezultāti ir noteikti ar vispārīgas atsauces palīdzību uz 
ārējos normatīvajos aktos, attīstības plānošanas dokumentos un ministrijas tiesību 
aktos autoceļu jomā doto uzdevumu izpildi, atbilstību valsts sociālajām un 
ekonomiskās attīstības vajadzībām un finansēšanas iespējām un finansējuma 
kvalitatīvu administrēšanu un efektīvu apsaimniekošanu (nekonkretizējot, ko nozīmē 
kvalitatīvs un efektīvs). Noteiktais darbu kvalitātes novērtējuma kritērijs ir darbu 
izpilde, ievērojot atbilstošos normatīvos aktus un līguma nosacījumus.39 
 
Arī Rīgas pašvaldība ir slēgusi deleģēšanas līgumus ar vairākām kapitālsabiedrībām,– 
no izlasē iekļautajām tādus līgumus pašvaldība ir noslēgusi ar RĢ un RSat. RĢ 
gadījumā pašvaldības funkciju deleģējums ir ietverts arī Rīgas domes 06.07.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 88 „Rīgas pilsētas teritorijas augstas detalizācijas 
topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”. 
 
Piemēram, līgumā ar RĢ noteikts, ka uzdevumu izpildes kvalitāti pašvaldība novērtē 
pēc četriem kritērijiem: 

 pēc personu pieprasījuma izsniegto dokumentu pareizība (iesniegumu un 
sūdzību skaits); 

 spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa ievērošana attiecībā uz 
uzdevumu izpildi, t.sk., savlaicīga datu bāzu, karšu un plānu aktualizācija; 

 valsts pārvaldes iestādēm sniegto datu precizitāte un savlaicīgums; 
 atskaišu, ziņojumu un citu dokumentu iesniegšana pašvaldībai saskaņā ar 

līguma prasībām. 
 
Pašvaldībai ir paredzētas tiesības novērtēt uzdevumu izpildes kvalitāti arī pēc citiem 
līgumā neminētiem kritērijiem.40 Tiesa gan, līgums nenosaka, cik pilnīgai jābūt šo 
kritēriju izpildei, lai tiktu uzskatīts, ka līgumā noteiktie pienākumi ir izpildīti, piem., 
cik liels pamatotu sūdzību skaits ir pieļaujams.  
 
Kopumā var secināt, ka kapitālsabiedrību darbības objektīva izvērtēšana ir atvieglota 
gadījumos, kad tās darbojas saskaņā ar deleģēšanas līgumiem. Atsevišķos līgumos 
noteiktie kritēriji būtu jāpapildina, nosakot arī obligāto apmēru tam, cik lielā mērā šie 
kritēriji ir jāizpilda.  
 
 
 

                                                
37 Līgums nr. 2.1-21-25 Par valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanu. 10.01.2009. 2.2., 4.1.-4.5. 
punkti. 
38 Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma starp Latvijas Republikas Vides ministriju un 
Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeologijas un meteoroloģijas centrs” 5. 
pielikums [Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes rezultatīvie rādītāji 2010. gadam]. 
39 Grozījumi 2007. gada 28. decembra Deleģēšanas līgumā Nr.SM 2007/152 starp Satiksmes ministriju 
un VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 15.12.2009. 5. punkts. 
40 Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp Rīgas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas ĢeoMetrs”. 4.4. un 4.5. punkti. 
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REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Valstij un pašvaldībām praksē jānodrošina skaidra un atklāta procedūra 
sasniedzamo mērķu nospraušanai valsts un pašvaldību kontrolētajām 
kapitālsabiedrībām. Ciktāl tas neskar komercnoslēpumus, par izvirzīto mērķu 
sasniegšanu ir regulāri publiski jāatskaitās. Valsts kapitālsabiedrību gadījumā 
tas jādara likumā paredzēto informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam formā, 
kuru sakarā svarīgākais tuvākās nākotnes uzdevums ir nodrošināt jēgpilnu, 
nevis tikai formālu ziņu iekļaušanu. Mērķu, kas pēc būtības ir pārvaldes 
funkcijas, formulēšanas procesā vajadzētu iesaistīt pakalpojumu saņēmējus 
(piem., ar interneta starpniecību). 

 
2. Būtiskākie kapitālsabiedrību darbības izvērtēšanas kritēriji un to izpildes 

obligātais apmērs būtu jānosaka attiecībā uz visām valsts vai pašvaldību 
kontrolē esošajām kapitālsabiedrībām līdzīgi, kā tas patlaban ir labākajos 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumos. Līgumi, kuros noteikti kvalitātes 
kritēriji, būtu jāslēdz arī ar kapitālsabiedrībām, kurām pārvaldes uzdevumi 
deleģēti normatīvajos aktos. 
 

3. Gan valsts, gan pašvaldību kapitālsabiedrībām ir jānosaka skaidri ekonomiskie 
mērķi. Papildus likumā prasītajiem rādītājiem (attiecībā uz valsts 
kapitālsabiedrībām) vajadzētu ietvert izvēles rādītājus (piem., plānoto atdevi 
no aktīviem vai aktīvu vērtību) atkarībā no kapitālsabiedrības un tās darbības 
rakstura. Ekonomiskie mērķi skaidri jānošķir no sociālajiem un citiem 
rīcībpolitikas mērķiem, t.sk. pārvaldes uzdevumu deleģējumu ietvaros, kas 
kapitālsabiedrībai noteikti. 

 
4. Skaidri un atklāti ir jānosaka arī to kapitālsabiedrību mērķi, kuros valsts nav 

vienīgais īpašnieks, bet kontrolē vairāk nekā 50% daļu/ akciju. Līdzīgā kārtā 
skaidri un atklāti ir jānosaka, kādus mērķus valsts vēlas sasniegt, paturot 
īpašumā mazāk nekā 50% daļu/ akciju. Ņemot vērā atšķirīgās kontroles 
iespējas šajos gadījumos, visticamāk arī mērķu raksturs atšķirsies. 

 
4. Īpašnieka funkcijas organizācija 
 
Parasti valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir institūcija, kuru par valsts 
kapitāla daļu turētāju iecēlis Ministru kabinets (citādi var būt, piem., gadījumā, ja 
valsts kapitālsabiedrība nodota atsavināšanai). (KDL 10. panta pirmā daļa) 
Pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pati pašvaldība, kurai daļas pieder, vai institūcija, 
kuru par pašvaldības kapitāla daļu turētāju iecēlusi pašvaldība. (KDL 11. panta pirmā 
daļa) 
 
Valsts vai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību/akciju sabiedrību pārvalda 
dalībnieks/ akcionārs, dalībnieku/ akcionāru sapulce un valde. Dalībnieku/ akcionāru 
sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu/ akciju turētāja pārstāvis. 
2009. gada 1. aprīlī stājās spēkā likuma grozījumi, nosakot, ka šādā sabiedrībā netiek 
veidota padome. (KDL 47., 75. panti) 
 
Dažas no nozīmīgām dalībnieku/ akcionāru sapulces kompetencēm ir tiesības pieņemt 
lēmumus par sabiedrības gada pārskatu, aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu, 
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valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu 
(izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina MK). (KDL 48., 76. pantu pirmā daļa) 
Dalībnieku/ akcionāru sapulce pēc valdes lūguma izskata un pieņem lēmumus arī 
tādos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama dalībnieku/ akcionāru sapulces 
iepriekšēja piekrišana. (KDL 48., 76. pantu otrā daļa) Dalībnieku sapulce saskaņo 
atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem tiesību aktiem valdes izstrādātos 
sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un 
kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai 
stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošos 
nosacījumus. (KDL 48., 76. pantu trešā daļa) 
 
Ja valsts kapitāla daļu turētājs ir ministrija, likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja 
lēmumus pieņem ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteikta 
cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās kapitāla daļu 
turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība. (KDL 12. panta pirmā daļa) 
Ministrijas valsts sekretārs no ministrijas ierēdņu vidus ieceļ atbildīgo darbinieku. 
(KDL 12. panta ceturtā daļa) 
 
No intervijām ar valsts kapitāla daļu turētājiem un kapitālsabiedrību valžu locekļiem 
izriet sekojoši jautājumi, kuros praksē daļu turētājs parasti iesaistās: 

 Likumā noteiktie pienākumi (t.sk. izvērtēt un akceptēt gada pārskatu); 
 Darījumu saskaņošana virs noteikta sliekšņa; 
 Saskaņojumi citām darbībām (pat ja juridiski nav obligāti); 
 Gada plānu izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana; 
 Ārkārtas situācijās, piem., neparasti zaudējumi; 
 Caur rīcībpolitikas veidošanu, piem., transporta un veselības nozarēs (piem., 

valsts investīciju lēmumi); 
 Reti – valdes locekļu interešu konflikta un amatpersonām noteikto 

ierobežojumu un aizliegumu ievērošanas kontrole. 
  
Ārpus likumā un kapitālsabiedrību statūtos noteiktā nav citu vadlīniju, kā kapitāla 
daļa daļu turētāja pārstāvim savu pienākumu veikšana būtu jāorganizē un kādos 
gadījumos, kādā veidā un mērā iesaistīties. Praksē atkarībā no konkrētās 
kapitālsabiedrības un ministrijas daļu turētāja pārstāvja iesaiste mēdz būt dažāda – no 
obligāto pienākumu izpildes minimālajā iespējamajā apmērā līdz aktīvai 
kapitālsabiedrības stratēģiskai vadībai (pēdējais vairāk raksturīgs gadījumiem, kur 
kapitālsabiedrība ir nozīmīgs spēlētājs, faktiski rīcībpolitikas īstenotājs ministrijas 
pārvaldītā nozarē). Kapitāla daļu turētājiem nav prakses formulēt īpašnieka 
rīcībpolitiku attiecībā uz pārvaldāmajām kapitālsabiedrībām.   
 
No intervijām ar valsts kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem izrietēja vairāki apstākļi, kas 
apgrūtina kapitāla daļu turētāju darbību: 

 Kapitāla daļu turētāja pārstāvja piedalīšanās sabiedrības lietās nepietiekama 
laika trūkuma dēļ; 

 Kapacitātes, piem., pieejamo cilvēkresursu ierobežojumu dēļ kapitāla daļu 
turētāja pārstāvja darbam mēdz būt reaģējošs raksturs (galvenokārt vērsts uz 
obligāto likumā noteikto darbību veikšanu). Problēmu saasinājuši arī 2009. 
gada 12. marta grozījumi KDL 12. panta piektajā daļā un 15. panta ceturtajā 
daļā, vairs neparedzot iespēju kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam 
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darbiniekam izmaksāt papildu atlīdzību (atlīdzību saņem attiecīgajam amatam, 
piem., valsts sekretāra vai cita ierēdņa amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros);  

 Dažos gadījumos pastāv nozīmīga kapacitātes asimetrija starp ministrijām un 
valsts kapitālsabiedrībām par labu pēdējām;  

 Lielāko kapitālsabiedrību gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvja kapacitātes 
deficītu veicina arī padomju neesamība, jo pieaug daļu turētāja pārstāvja 
atbildība un lēmumu pieņemšanai nepieciešamās apgūstamās informācijas 
apjoms, mazinās arī apspriešanās iespējas; 

 Valsts sekretāram (vietniekam) var nebūt uzņēmējdarbībai nepieciešamās 
zināšanas un prasmes un trūkst arī finansiāla stimula saistībā ar daļu turētāja 
pārstāvja pienākumu veikšanu. 

 
Līdz ar to valsts kā dalībnieka/ akcionāra darbību kopumā raksturo nevienmērīga 
kapacitāte dažādos sektoros. Mēģinājums mazināt kapitālsabiedrību pārvaldības 
partejisko politizāciju, likvidējot padomes, noveda pie vismaz lielākajām 
kapitālsabiedrībām neadekvāti primitīva pārvaldības modeļa ieviešanas.  
 
Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, likumā paredzētos kapitāla daļu 
turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs. (KDL 14. panta pirmā 
daļa) Pašvaldības dome var arī nodot kapitāla daļu turētāju lēmumu pieņemšanas 
tiesības tās domes struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta pašvaldībai piederošo 
kapitāla daļu pārvaldīšana. (KDL 14. panta otrā daļa), un domes priekšsēdētājs var 
pilnvarot savu vietnieku būt par kapitāla daļu turētāja pārstāvu dalībnieku (akcionāru) 
sapulcē. (KDL 14. panta ceturtā daļa) Arī pašvaldības gadījumā kapitāla daļu turētāja 
pārstāvis ieceļ atbildīgo darbinieku. (KDL 14. panta piektā daļa) 
 
Rīgas pašvaldības gadījumā centrālā atbalsta un koordinācijas struktūrvienība 
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldes jomā ir Rīgas domes Īpašuma 
departamenta (ĪD) Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde. Saskaņā ar nolikumu ĪD 
izstrādā pašvaldības rīcības stratēģiju attiecībā uz kapitālsabiedrību attīstību 
pašvaldības funkciju nodrošināšanas jomā (3.1.2. punkts) un veic virkni citu 
uzdevumu.41  

                                                
41 Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums. 20.12.2005. Saskaņā ar nolikumu ĪD: 
3.6.1. sagatavo dokumentus par kapitālsabiedrību, nodibinājumu un biedrību, kurās Pašvaldība ir 
dibinātājs, dalībnieks akcionārs vai biedrs, izveidošanu, reorganizāciju, likvidāciju vai darbības 
turpināšanu; 
3.6.2. sagatavo dokumentus par Pašvaldības uzņēmumu un statūtsabiedrību likvidāciju; 
3.6.3. sagatavo Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamās ziņas, dokumentus un 
atzinumus, organizē Pašvaldības kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces norisi; 
3.6.4. koordinē Rīgas domes priekšsēdētāja iecelto atbildīgo darbinieku darbību; 
3.6.5. sagatavo pilnvaras Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekiem būt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi 
Pašvaldības kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulcēs; 
3.6.6. sagatavo Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotajām personām pilnvaras un 
balsošanas uzdevumus privātajās kapitālsabiedrībās; 
3.6.7. sagatavo nepieciešamos dokumentus pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās nodošanai 
valstij, kā arī valsts kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārņemšanai Pašvaldības īpašumā; 
3.6.8. sagatavo Rīgas domes lēmumu projektus par grozījumiem kapitālsabiedrību statūtos un statūtu 
jaunā redakcijā apstiprināšanu; 
3.6.9. sagatavo nepieciešamos dokumentus par Pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību dividendēs 
izmaksājamās minimālās peļņas daļas noteikšanu; 
3.6.10. sagatavo nepieciešamos dokumentus Pašvaldībai piederošās kustamās un nekustamās mantas 
ieguldīšanai kapitālsabiedrībās; 



 34 

 
Savukārt attiecībās ar atsevišķām kapitālsabiedrībām konkrētu pašvaldības funkciju 
ietvaros pašvaldību kā konkrētu uzdevumu devēju un uzraugu pārstāv citas 
struktūrvienības. Tā, piem., pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā ar RĢ noteikts, 
ka kapitālsabiedrības darbību saistībā ar uzdevumu izpildi uzrauga Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departaments.42 Arī maksa par RĢ sniegtajiem pakalpojumiem tiek 
veikta no Pilsētas attīstības departamentam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Savukārt 
Satiksmes departaments veic pārraudzības, koordinēšanas, kontroles funkcijas 
attiecībā uz RSat.43  
 
Salīdzinot valsts un Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības modeļus, var 
teikt, ka valsts gadījumā pārvaldība ir organizēta decentralizētu, savukārt Rīgas 
pašvaldībā – daļēji centralizēti. Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde centralizēti 
apkopo informāciju par Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām un tādējādi ir 
uzskatāma par nozīmīgu resursu potenciālai šo kapitālsabiedrību pārvaldības 
kvalitātes uzlabošanai. Pārvalde zināmā mērā darbojas kā Rīgas pašvaldības kapitāla 
daļu pārvaldības rīcībpolitikas izstrādātājs, taču šāda uzdevuma pilnvērtīgai izpildei 
līdz šim nav bijis nepieciešamā politiskā pieprasījuma.  
 
 
REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Valstij jāapsver daļēja īpašnieka funkcijas centralizācija, lai nodrošinātu 
kapacitātes un saimniecisko mērķu ziņā pilnvērtīgu īpašnieka rīcībpolitiku. 
Saimnieciskās darbības stratēģiskā vadība būtu centralizējama un skaidri 
jānošķir no valsts nozaru rīcībpolitikas īstenošanas, kura joprojām atrastos 
galvenokārt nozaru ministriju pārziņā. Daļēja centralizācija atvieglotu 
nepieciešamās komercdarbības kompetences koncentrāciju, veicinātu valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldību saskaņā ar vienotiem standartiem un mazinātu 
institucionālo interešu konfliktu, kur kapitāla daļu turētājs ir vienlaikus arī 
galvenais kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu patērētājs.  

 
2. Attiecīgās pārvaldības struktūras institucionālais novietojums visticamāk 

varētu būt pie kādas no ministrijām, piem., Finanšu ministrijas vai 
Ekonomikas ministrijas. Atsevišķas pārvaldes struktūras izveide tiešā Ministru 
prezidenta padotībā varētu veicināt tās nozīmību, kaut arī ir sagaidāmi 
iebildumi saistībā atsevišķas iestādes izveidošanas papildu izmaksām.  

 
3. Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldei 

būtu jānosaka uzdevums izstrādāt visaptverošu Rīgas pašvaldības kapitāla daļu 
pārvaldības rīcībpolitiku atbilstoši starptautiskajiem labas pārvaldības 
standartiem, un šī uzdevuma izpildei būtu jāsniedz pilns politiskais atbalsts. 

 
4. Lielākajām kapitālsabiedrībām ir jāatjauno padomes, bet tajās cilvēki jāatlasa 

                                                                                                                                       
3.6.11. organizē Pašvaldības kustamās un nekustamās mantas novērtēšanu ieguldīšanai 
kapitālsabiedrībās;  
[..];  
3.6.14. izpildot Rīgas domes lēmumus, pilda pašvaldības kapitāla daļu pārdevēja pienākumus. 
42 Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums. 30.12.2008. 12.3.punkts. 
43 Rīgas domes Satiksmes departamenta nolikums. 24.01.2006. 7.2.punkts. 
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tikai atklātā konkursā, kurā izvirzīti jēgpilni profesionālās kompetences 
kritēriji. Jācenšas piesaistīt padomju locekļi arī daļēji starptautiski. 

 
5. Kapitālsabiedrību darbības finansēšana 
 
Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbības finansēšanā ir virkne īpatnību. 
Parastais kapitālsabiedrības darbības finansēšanas veids ir preču un pakalpojumu 
piedāvāšanu tirgū par cenām, kuras ir pašas kapitālsabiedrības noteiktas, ņemot vērā 
tirgus konkurences apstākļus. No aplūkotajām valsts kapitālsabiedrībām tikai 
nedaudzām šāds ieņēmumu gūšanas veids bija galvenais. Galvenās īpatnības ir no 
vienas puses dažāda veida pakalpojumi, kuri tiek sniegti vai nu neesošas, vai 
ierobežotas konkurences apstākļos, un no otras puses – apstāklis, ka pakalpojumu 
cenas nosaka publiska institūcija, piem., MK vai regulators.  
 
6. tabula. Valsts kapitālsabiedrību galveno pakalpojumu veidi un cenu 
noteikšana 
 
Cenu noteikšana Pārvaldes 

funkcijas  
Sociālie 
(veselība, 
kultūra, 
sports) 
uzdevumi 

Valsts 
īpašuma 
apsaimnie-
košana 

Citi pakalpojumi 
ierobežotas 
konkurences vai 
monopola 
apstākļos 

Citi 
pakalpojumi 
tirgus 
konkurences 
apstākļos 

Sabiedrisko 
pakalpojumu 
regulēšanas 
komisija (SPRK) 

   LDz  

Ministru kabinets / 
ministrija (t.sk. 
līguma formā) 

CSDD  
LVC 
LVĢMC  

LNO 
PSKUS 

DS 
TNA 
VNĪ 

LAF 
TNA 

 

Kapitālsabiedrības 
valde 

CSDD DS  
LNO 
PSKUS 

 LL LDz  
LNMC 
LVĢMC 
VNĪ 

 
Gadījumos, kad valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegti pakalpojumi par MK 
regulētām cenām, tiek sagaidīts, ka pārvaldes funkciju veikšanas izmaksas pilnībā 
segs pakalpojumu saņēmēji (pētījuma valsts kapitālsabiedrību izlasē šāds gadījums ir 
CSDD). Deleģēšanas līgumu gadījumos valsts finansējumam vajadzētu segt ar 
uzdevumu izpildi saistītos izdevumus, kaut gan vairākās intervijās tika norādīts, ka uz 
līguma pamata piešķirtais finansējums nesedz visas faktiskās izmaksas. 
 
Oficiāli neatzīta prakse dažu kapitālsabiedrību gadījumā ir valsts pārvaldes uzdevumu 
noteikšana un finansējuma piešķiršana, apzinoties, ka ar to nepietiks un paļaujoties, ka 
trūkstošo kompensēs ieņēmumi no komercdarbības. Šādos gadījumos komercdarbības 
mērķis ir nopelnīt naudu, lai organizācija turētos uz ūdens. Lai arī šis var šķist 
veiksmīgs paņēmiens īslaicīgu vai pat ilgāka termiņa grūtību pārvarēšanai, daļēji 
zaudēta tiek finansējuma caurskatāmība (aprēķini par pārvaldes uzdevumu veikšanas 
izmaksām acīmredzot ir nereāli). Saprotams, ka kapitālsabiedrībai samazinās peļņa, 
taču samazinājuma un līdz ar to arī pārvaldes uzdevumu veikšanas izmaksu apmērs 
paliek nezināms. Turklāt valstij zūd iespējas veidot pilnvērtīgu dividenžu politiku, 
proti, nevar aplēst, cik lielā mērā valstij vajadzētu mazināt ekspektācijas attiecībā uz 
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dividenžu maksājumiem dēļ izmaksām, kas saistītas ar valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanu. 
 
Arī, ja nav runa par pārvaldes uzdevumu veikšanu, bet, piem., valsts īpašuma 
apsaimniekošanu (TNA, VNĪ) vai citu pakalpojumu sniegšanu (piem., LAF), cenas 
nereti regulē MK vai arī līgumi, kas noslēgti starp kapitālsabiedrību un tās pašas 
kapitāla daļu turētāju. Otrajā gadījumā ir salīdzinoši mazāka cenu veidošanās 
caurskatāmība, jo tā nenotiek nedz tirgus situācijā, nedz arī atklātas lēmumu 
pieņemšanas ceļā. 7. tabulā ir apkopota sīkāka informācija par izlasē iekļauto valsts 
kapitālsabiedrību pakalpojumu raksturu un cenu noteikšanu. 
 
7. tabula. Valsts kapitālsabiedrību galveno pakalpojumu raksturojums un cenu 
noteikšana 
 
CSDD Pakalpojumi pārsvarā monopola apstākļos. Daļai valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto 

pakalpojumu cenas nosaka Ministru kabinets.44 Pārējo pakalpojumu, kas arī pārsvarā 
pārvaldes funkcijām piederīgi, cenas nosaka akciju sabiedrības valde. 

DS Valsts mantas pārvaldīšana un apsaimniekošana, par ko noslēgts līgums ar IZM (kas 
vienlaikus ir daļu turētājs). Tirgū piedāvāto pakalpojumu cenas nosaka valde. 

LAF Monopola apstākļos pakalpojumu pārdošana, kas pēc būtības ir valsts pārvaldes funkcijas. 
LAF galvenos ieņēmumus veido maksa par garantiju izsniegšanu, kuras apmēru nosaka 
Ministru kabinets,45 kā arī ieguldījumi depozītos. 

LDz Pakalpojumi daļēji monopola (piem., infrastruktūra), daļēji tirgus konkurences (piem., 
pārvadājumi) apstākļos. Starptautisko pasažieru pārvadājumu cenas regulē SPRK. Kopš 
01.01.2011. maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu nosaka 
LDz koncernā ietilpstoša kapitālsabiedrība saskaņā ar SPRK metodiku. 

LL Ieņēmumi no pakalpojumiem valsts noteikta monopola apstākļos. Produktu cenas nosaka 
akciju sabiedrība. 

LNMC Sniedz komercpakalpojumus tirgū. Atsevišķās pakalpojumu kategorijās nav konkurences, 
kaut tirgus atvērts. Pakalpojumu cenas nosaka valde. 

LNO Kultūras ministrijas (kas vienlaikus ir daļu turētāja) piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 
saskaņā ar līgumu par valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanu un pašu ieņēmumi 
(līgums nosaka vidējās biļešu cenas limitu). 

LVC Satiksmes ministrijas (kas vienlaikus ir daļu turētāja) piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 
saskaņā ar pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu. Tirgū piedāvāto neregulēto 
pakalpojumu sniegšanas ceļā gūto ieņēmumu īpatsvars LVC bilancē ir neliels (ap 1% 
2009. gada neto apgrozījumā). 

LVĢMC Vides ministrijas (kas vienlaikus ir daļu turētāja) piešķirtie valsts budžeta līdzekļi saskaņā 
ar pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu. 2009. gadā valsts budžeta līdzekļu nebija 
pietiekami LVGMC izdevumu segšanai, un zaudējumu mazināšanai sabiedrība sniedza 
maksas pakalpojumus tirgū. 

PSKUS Finansējums uz valsts pasūtījuma līguma pamata (aptuveni 85% no pakalpojumiem). 
Tarifus nosaka VM (Veselības ekonomikas centrs). Ir dažādi uzskati, cik lielā mērā 
PSKUS tos var ietekmēt. Pārējos ieņēmumus veido tirgū piedāvāti pakalpojumi un citādi 
piesaistīts finansējums. 

TNA Ieņēmumi no nomas maksām, kuru aprēķināšanas formulu nosaka MK,46 un 
pakalpojumiem, par kuriem vienošanās ar TM (vienlaikus daļu turētājs). 

VNĪ Ieņēmumi no nomas maksām, kuru aprēķināšanas formulu nosaka MK,47 un īpašuma 
iznomāšanas tirgū. Citi pakalpojumi. 

                                                
44 Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumi Nr. 879 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības „Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.” 
45 Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 746 „Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu 
garantēšanas kārtība.” 
46 Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem.” 
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ZMNĪ Ieņēmumi no nomas maksām, kuru aprēķināšanas formulu nosaka MK,48 un īpašuma 
iznomāšanas tirgū. Valsts budžeta līdzekļi no ZM saskaņā ar Meliorācijas likuma 
deleģētajām funkcijām. 

 
Atsevišķs gadījums, kur ir grūti novērtēt izdevīgumu, kas rodas vai nerodas valstij, ir 
VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs finansēšana, saglabājot tās īpašumā 
23% valstij pastarpināti piederošo SIA Latvijas Mobilais telefons daļu.  
 
Arī Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību izlasē ir sabiedrības, kuras sniedz dažāda 
veida pakalpojumu, dažādos veidos saņemot finansējumu (sk. 8. tabulu).  
 
8. tabula. Rīgas pašvaldības izšķirošajā kontrolē esošo kapitālsabiedrību 
pakalpojumu veidi un cenu noteikšana 
 
Cenu noteikšana Pārv.  

f-jas  
Pašvaldības 
īpašuma 
apsaimniekošana 

Citi pakalpojumi 
ierobežotas 
konkurences vai 
monopola apstākļos 

Citi pakalpojumi 
tirgus konkurences 
apstākļos 

Sabiedrisko 
pakalpojumu 
regulēšanas 
komisija 

  GEKO 
 

 

Rīgas dome RĢ 
RPB 

RPB RSat  

Kapitālsabiedrības 
valde 

   CP 
RTC* 

* Saskaņojot ar pašvaldību. 
 
Visstingrāk regulētais cenu noteikšanas process ir gadījumos, kur tarifus apstiprina 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Gadījumos, kur tarifu un citu 
izcenojumu noteikšana ir Rīgas pašvaldības kompetencē, process ir vismaz daļēji 
politisks, piem., attiecībā uz apsaimniekošanas tarifu, kuru drīkst piemērot RPB, un, it 
īpaši, RSat pārvadājumu tarifiem, kā arī attiecību starp iekasējamajām biļešu maksām 
un pašvaldības maksājumu pasažieru pārvadājumu izmaksu segšanai. RSat ieņēmumi 
ir, iespējams, vislielākajā mērā atkarīgi no politiskiem un grūti prognozējamiem 
lēmumiem. Šīs situācijas piemērs ir Rīgas domes 2010. gada augusta lēmums noteikt 
nestrādājošajiem Rīgas pensionāriem, kā arī 3. grupas redzes un dzirdes invalīdiem un 
Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem tiesības izmantot pilsētas sabiedrisko 
transportu bez maksas. 
 
Īpatna situācija, kurā var runāt par netiešu un visai necaurskatāmu kapitālsabiedrības 
finansēšanas modeli, ir RCT gadījumā. Rīgas pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu 
RCT, kurš darbojas kā apsaimniekotājs un starpnieks ar citiem nomniekiem. Līdz ar 
to nozīmīgs RCT finansējuma avots ir ieņēmumi no starpniecības. 
 
REKOMENDĀCIJAS 

  
1. Ja kapitālsabiedrība veic gan valsts funkcijas, gan komercdarbību un ja valsts 

funkciju veikšanas izmaksas daļēji tiek segtas no komercdarbības, ir skaidri 

                                                                                                                                       
47 Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem.” 
48 Ibid.  
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jāaprēķina valsts funkciju reālās izmaksas un jānosaka plānotais 
komercdarbības ieņēmumu apjoms un daļa, kas tiek izmantota valsts funkciju 
veikšanas līdzfinansēšanai. 

 
2. Kur iespējams, nepieciešams nodalīt kapitāla daļu turētāju no klienta (it īpaši, 

ja valsts ir galvenais klients un pakalpojumu pirkšana nenotiek saskaņā ar 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu), jo to intereses var konfliktēt. Tas 
būtu izdarāms, vismaz daļēji centralizējot īpašnieka funkciju. Pretējā 
gadījumā, it īpaši, pieaugoša valsts finansējuma pieejamības apstākļos nav 
skaidra mehānisma, kas liek samazināt izmaksas. 

 
3. Valsts finansējuma (piem., saistībā ar uzdevumu deleģēšanas vai pasūtījuma 

līgumu) gadījumā paredzēt finansiālu atbildību (piem., atalgojuma 
samazinājumu) valdes locekļiem, ja kapitālsabiedrība nespēj nodrošināt 
attiecīgas funkcijas izpildi nolīgtajā apjomā un kvalitātē. Šim nolūkam varētu 
būt jāslēdz līgumi ar valdes locekļiem. 

 
4. Valsts kontrolei vajadzētu revīzijās pievērst sevišķu uzmanību nepieciešamā 

valsts finansējuma (pakalpojuma cenas) aprēķina pamatotībai, piem., 
raugoties, vai aprēķini nav balstīti uz nepamatoti augstām fiksētajām 
izmaksām un vai tie neietver citas pakalpojumu sniegšanai nebūtiskas 
izmaksas. 

 
5. Attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kuru galvenais klients ir valsts un kuru 

pakalpojumu iepirkšana nenotiek brīvas konkurences apstākļos, bet 
sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejami analogi tirgū, valstij (klientam) 
vajadzētu ar noteiktu regularitāti salīdzināt pakalpojumu cenas ar tirgus 
analogiem. Attiecībā uz visām kapitālsabiedrībām, kuru sniegtajiem 
pakalpojumiem analogi ir pieejami arī tirgū, valstij vajadzētu ar noteiktu 
regularitāti izvērtēt kapitālsabiedrības komercdarbības rentabilitāti 
salīdzinājumā ar līdzīgiem uzņēmumiem gan Latvijā, gan, kur iespējams, 
ārvalstīs (salīdzinājumā ņemot vērā sociālo un pārvaldes uzdevumu izmaksas, 
ja tādas ir konkrētajai kapitālsabiedrībai). 

 
6. Ieņēmumi no kapitālsabiedrībām 
 
Valsts un pašvaldības parasti ir ilgtermiņa īpašnieki, kuru interesēs nav ātra peļņa. 
Tomēr valsts ir ieinteresēta ieņēmumos no tai piederošajām kapitālsabiedrībām. 
Valstij piederošie uzņēmumi 2009. gadā dividendēs izmaksāja Ls 185 miljonus.49 
 
Valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām 
minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka Ministru kabineta noteikumi, 
prot, minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 27% no tīrās peļņas, ja valsts 
budžeta likumā kārtējam gadam nav noteikts citādi50 (par 2009., 2010., 2011. un 
2012. gada pārskata gadu valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām 
nosaka un aprēķina 50 procentu apmērā, bet valstij simtprocentīgi piederošajām 
                                                
49 Gada pārskats Latvijas valstij piederošie aktīvi 2009 (sagatavots sadarbībā ar Baltijas korporatīvās 
pārvaldības institūtu un Latvijas Republikas Ministru prezidenta biroju). 7.lpp. http://tiny.cc/5i1i5 
50 Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts 
budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu.” 3. punkts. 
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kapitālsabiedrībām – 80 procentu apmērā par 2009. gadu, 90 procentu apmērā par 
2010., 2011. un 2012. gadu).51  
 
Noteiktos gadījumos Ministru kabinets var noteikt atšķirīgu dividendēs izmaksājamo 
minimālo peļņas daļu. No pētījumā aplūkotajām valsts kapitālsabiedrībām Ministru 
kabinets šādi lēma attiecībā uz LDz, nosakot dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 27 
procentu apmērā.52 2010. gada nogalē Ministru kabinets pieņēma rīkojumus, ar 
kuriem atbrīvoja arī vairākus veselības pakalpojumu sniedzējus, t.sk. PSKUS no 
dividenžu maksāšanas par 2006., 2007. un 2009. gadu.53 
 
Tomēr pamatprincips ir dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšana, neņemot 
vērā kapitālsabiedrības stratēģiskos mērķus (t.sk. sociālo mērķu raksturu un 
īpatsvaru), investīciju vajadzības, aizņemto līdzekļu piesaistes iespējas un lietderību 
u.c. apstākļus. Intervētie kapitālsabiedrību valdes locekļi pauda virkni iebildumu pret 
vienotas procentuālas, turklāt visai augstas likmes piemērošanu. Galvenie iebildumi 
bija apgrūtinātas investīciju iespējas un kapitālsabiedrību vērtības zuduma risks 
 
Turklāt ne vienas vien kapitālsabiedrības vadībā valdības pieeja izraisa sajūtu, ka tās 
intereses būtiski atšķiras no akcionāra/daļu īpašnieka interesēm. Apstākļos, kad 
kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības mērķi ir vairāk vai mazāk nenoteikti, valdības 
pieeja mazina uzņēmumu vadītāju jau tā dažkārt zemo interesi palielināt ienesīgumu 
un saasina problēmu, kuru uzņēmumu īpašnieki visā pasaulē cenšas risināt, proti, kā 
panākt, lai vadošo menedžeru intereses sakristu, nevis atšķirtos no akcionāra 
interesēm. 
 
9. tabula. Par 2009. gadu dividendēs izmaksātās summas 
 
Kapitālsabiedrība Maksātā summa (Ls) 

Valsts kapitālsabiedrības 
CSDD 1 972 251 
DS 288 
LAF 50 618 
LDz 342 919, 71 
LL 481 915, 20 
LNMC 1519,20 
LNO 0 
LVC 29 920 
LVĢMC 0 
PSKUS 0 
TNA 0 (Ir priekšlikums visu peļņu atstāt TNA) 
VNI 265 625, 6 
ZMNĪ 6072 

Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības 
CP 119 130, 48 

                                                
51 Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts 
budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu.” 4. punkts. 
52 Ministru kabineta 09.08.2010. rīkojums Nr.461 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju 
sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu.” 
53 Ministru kabineta 28.12.2010. rīkojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts 
kapitāla daļu turētāja, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2006. un 2007. gadu.” 
Ministru kabineta 28.12.2010. rīkojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts 
kapitāla daļu turētāja, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2009. gadu.” 
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GEKO 0 
RCT 0 
RĢ 0 
RPB 0 
RSat 0 

AS Rīgas siltums 
RS 0 
 
Attiecībā uz pašvaldību kapitālsabiedrībām un citām kapitālsabiedrībām, kuras nav 
valsts izšķirošajā ietekmē, normatīvie akti nenosaka maksu par kapitāla izmantošanu. 
No septiņām pētījumā ietvertajā Rīgas pašvaldībai pilnībā vai daļēji piederošajām 
kapitālsabiedrībām, piecas bija guvušas peļņu 2009. gadā, un tikai CP izmaksāja 
dividendes.  
 
Ir grūti pilnvērtīgi izvērtēt lēmumus neizmaksāt dividendes no GEKO, RPB, RS un 
RSat peļņas, jo pašvaldības (RS gadījumā – arī valsts) ekonomiskās intereses attiecībā 
uz šīm un citām kapitālsabiedrībām nav precīzi definētas. Salīdzinot ar valsts 
pārmērīgi vienkāršoto pieeju dividenžu procenta noteikšanai, Rīgas pašvaldības 
gadījumā jārunā par pretējo galējību, kur dividenžu politikas nav vispār, pat ne 
primitīvas. Ilustratīvs piemērs ir RSat skaidrotais: „Tā kā RP SIA „Rīgas satiksme” 
darbības pamatmērķis nav vērsts uz peļņas gūšanu, bet uz pasūtītā pakalpojuma 
nodrošināšanu, pilnveidošanu un klientu piesaisti, tad Sabiedrībā nav un nav arī jābūt 
dividenžu politikai.”54 
 
REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Valstij un pašvaldībām būtu jāizstrādā un jāpieņem dividenžu politika, kura 
noteiktu skaidru un stabilu dividenžu maksāšanas kārtību un saskaņā ar kuru 
dividenžu summas tiktu noteiktas katrai kapitālsabiedrībai individuāli, ņemot 
vērā kapitālsabiedrības stratēģiskos mērķus (t.sk. sociālo mērķu raksturu un 
īpatsvaru), investīciju vajadzības, aizņemto līdzekļu piesaistes iespējas un 
lietderību u.c. apstākļus. Vienlaikus visām kapitālsabiedrībām, kuru vienīgās 
funkcijas nav sociāla rakstura (kā, piemēram, teātriem vai slimnīcām), 
ilgtermiņa mērķu vidū jābūt nozīmīgam un skaidri formulētam uzstādījumam 
nodrošināt valsts budžetam adekvātu maksu par kapitāla izmantošanu. 
 

2. Rīgas pašvaldībai ir jāformulē īpašnieka rīcībpolitika, kurā cita starpā ietvertu 
pamatprincipus dividenžu politikai attiecībā uz konkrētām kapitālsabiedrībām 
vai to kategorijām. 

 
7. Dalība citās sabiedrībās 
 
Viens no aplūkojamiem jautājumiem ir, vai būtu nepieciešams definēt nosacījumus, 
pie kuriem valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība drīkst iegūt līdzdalību citā 
sabiedrībā. Jāņem vērā, ka meitas uzņēmumu veidošana ietekmē kontroles hierarhiju 
– valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim nav pilnvaru attiecībā uz meitas sabiedrībām. 
Ja precīzāk, tad turētāja (citkārt Ministru kabineta) pilnvaras aprobežojas ar jautājumu 
par meitas uzņēmumu iegūšanu vai atsavināšanu. Proti, saskaņā ar KDL 

                                                
54 RSat valdes priekšsēdētāja I.Bemhena vēstule Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS, 
20.12.2010. 
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kapitālsabiedrības valdei ir nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana 
jautājuma izlemšanai par uzņēmuma iegūšanu vai atsavināšanu (64. panta otrās daļas 
2. punkts). Turklāt valsts kapitālsabiedrībai nepieciešama Ministru kabineta 
(pašvaldības kapitālsabiedrībai – pašvaldības domes) iepriekšēja piekrišana 
līdzdalības iegūšanai citā sabiedrībā, līdzdalības palielināšanai vai samazināšanai (64. 
panta otrā1 un otrā2 daļa). 
 
KDL pārejas noteikumu 37. punkts, nosaka, ka MK un pašvaldībām bija jāizvērtē un 
līdz 2010. gada 1. janvārim jāpieņem lēmumu par to, vai valsts un pašvaldības 
kapitālsabiedrības līdzdalība citās kapitālsabiedrībās ir nepieciešama, ja attiecīgā 
valsts un pašvaldības kapitālsabiedrība līdzdalību ir ieguvusi līdz 2009. gada 30. 
jūnijam. 
 
2009. gada jūnijā Ministru kabinets ministrijām uzdeva iesniegt līdz 2009. gada 1. 
septembrim informāciju par valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to 
saglabāšanas lietderību. 2010. gada februārī MK pieņēma zināšanai informatīvo 
ziņojumu par valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to saglabāšanas 
lietderību, taču tajā iekļautais izvērtējums pārsvarā saturēja nozaru ministriju 
pamatojumus, kāpēc attiecīgās meitas sabiedrības ir nepieciešamas, nevis objektīvos 
kritērijos balstītu analīzi. Sekoja ministru prezidenta rīkojums darba grupai līdz 2010. 
gada 29. oktobrim izvērtēt valsts kapitālsabiedrību līdzdalību citās sabiedrībās.55 
Tomēr līdz šā pētījuma pabeigšanai 2011. gada janvārī šāds izvērtējums nebija 
publiskots. 
 
Var būt dažādi iemesli, kāpēc valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība veido meitas 
sabiedrību. Ņemot vērā, ka Rīgas pašvaldība ir izvērtējusi meitas sabiedrību 
nepieciešamību, attiecīgie lēmumi ļauj iepazīt dažus no šiem iemesliem Rīgas 
gadījumā. Tā, meitas sabiedrība var būt instruments, ar kura palīdzību mātes 
uzņēmums nodala risku (piem., RPB līdzdalība SIA Messe Riga izstāžu un 
konferenču centra būvniecībai56), vai īsteno darbību mātes uzņēmumam svešos, taču 
tā funkciju izpildei nepieciešamos darbības veidos un nepieciešamības gadījumā 
piesaista attiecīgus partnerus (piem., RSat 51% līdzdalība SIA Rīgas karte 
informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošināšanai e-talona projekta ieviešanai57).  
 
Savukārt jau minētais informatīvais ziņojums par valsts kapitālsabiedrību meitas 
uzņēmumiem ļauj redzēt, ka līdzdalības iegūšana meitas uzņēmumos notikusi stihiski 
dažādu apstākļu rezultātā. Tā, VNĪ ir vienīgā dalībniece SIA VNĪ pilis, kura 
apsaimnieko divus no VNĪ kapitālā ieguldītajiem nekustamajiem īpašumiem 
(Mežotnes un Igates pilis). CSDD ar meitas un asociēto sabiedrību palīdzību attīstīja 
(piesaistot ārvalstu uzņēmumu investīcijas un kompetenci) un veic transportlīdzekļu 
tehnisko kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros. LDz četrās 
meitas sabiedrībās ir nodalījis atsevišķus uzņēmējdarbības veidus (piem., kravu 
pārvadājumus SIA LDz Cargo), darbojoties arī vismaz vienā jomā – apsardzē –, kurā 
tiek sniegti ne tikai likumā noteiktie pakalpojumi LDz koncerna dalībniekiem, bet arī 

                                                
55 Ministru prezidenta rīkojums Nr.139 „Par starpinstitūciju darba grupu publisko personu 
komercdarbības koncepcijas izstrādei.” 01.04.2010. 
56 Rīgas Dome. Lēmums Nr. 1685 „Par piekrišanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas 
pilsētbūvnieks” līdzdalības iegūšanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Messe Riga””. 06.07.2010. 
57 Rīgas Dome. Lēmums Nr. 1055 „Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas 
satiksme” līdzdalības nepieciešamību SIA „Rīgas karte””. 23.02.2010. 
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apsardzes pakalpojumi ar koncernu nesaistītiem klientiem. Atsevišķos gadījumos 
meitas sabiedrības darbojas no mātes sabiedrības darbības pavisam attālās jomās, 
piem., VAS Latvijas valsts meži piederošā SIA Jaunmoku pils, kura veic Jaunmoku 
pils kompleksa apsaimniekošanu un veido to par atpūtas kompleksu. 
 
Gan valsts, gan Rīgas pašvaldība pamatojumā, kāpēc ir vai nav nepieciešama tā vai 
cita meitas sabiedrībā, dažkārt atsaucas un meitas sabiedrības peļņu vai zaudējumus 
radošo raksturu. Līdz ar to arguments, kas nebūtu atzīts par tiesiski pamatotu valsts 
vai pašvaldības tiešā kontrolē esošas kapitālsabiedrības gadījumā, tiek atzīts par 
leģitīmu meitas sabiedrību gadījumā.58   
 
REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Lai izvairītos no valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām neatbilstošu funkciju 
veikšanas, arī meitas sabiedrību darbība ir pieļaujama tikai, ja tā atbilst VPIL 
88. pantā noteiktajiem kritērijiem.  

 
2. Ir jāizstrādā kritēriji, kad valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība drīkst dibināt 

kapitālsabiedrību vai iegūt daļas citā kapitālsabiedrībā. Atšķirīgu 
uzņēmējdarbības veidu nošķiršanai līdzdalība meitas sabiedrībās un 
asociētajās sabiedrībās ir atbalstāma, taču īpašnieka politikas dokumentā 
jāiekļauj galvenās īpašnieka nostādnes attiecībā uz šīm sabiedrībām (piem., sk. 
nākamo rekomendāciju). 

 
3. Sniedzot piekrišanu līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai citā 

kapitālsabiedrībā, valstij un pašvaldībām ir jābalstās uz precīzām kalkulācijām 
par to, kāds ekonomiskais efekts un kāds uzlabojums kapitālsabiedrības 
veiktajās funkcijās būs pēc līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas. 
Ekonomiskā efekta izvērtējumam jāietver arī analīze par meitas uzņēmuma 
izveides potenciālo ietekmi uz daļu īpašnieka/ akcionāra nākotnes dividenžu 
ieņēmumiem.  

 
8. Atklātība (8.1. apakšnodaļas autore Linda Austere) 
 
Patlaban tikai dažas valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības publicē internetā savus 
gada pārskatus. Taču arī citādi to atklātība nesasniedz OECD Valstij piederošo 
uzņēmumu korporatīvās pārvaldības vadlīnijās, kas ir autoritatīvākais starptautiskais 
standarts šajā jomā, noteikto.59 
 
Galvenie normatīvie akti, kuri nosaka atklātības prasības kapitālsabiedrībām, ir 
Komerclikums, likums „Par akciju sabiedrībām” un Gada pārskatu likums. Praktiski 
nozīmīgākais publiski pieejamais dokuments par valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrību, gluži kā par jebkuru citu kapitālsabiedrību, ir gada pārskats (tajā 

                                                
58 Piem., RSat līdzdalība akciju sabiedrībā „Rīgas starptautiskā autoosta” tika atzīta par nepieciešamu 
cita starpā tāpēc, ka AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbība ir peļņu nesoša, savukārt līdzdalība SIA 
„Centra termināls” – netika atzīta par nepieciešamu cita starpā tāpēc, ka SIA „Centra termināls” 
darbība nav peļņu. // Rīgas Dome. Lēmums Nr. 1057 „Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas satiksme” līdzdalības nepieciešamību akciju sabiedrībā „Rīgas starptautiskā autoosta” 
un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Centra termināls””. 23.02.2010. 
59 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. http://tiny.cc/bnx2w  
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ietvertās atklātības prasības aplūkotas sīkāk salīdzinājumā ar OECD vadlīnijām 10. 
tabulā). Turklāt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām Latvijā ir izvirzītas vairākas 
papildu atklātības prasības. 
 

 Darba samaksa: Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumu ir noteikti vairāki nosacījumi, no kuriem vismaz 
vienam pastāvot, attiecīgās kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turētāja 
interneta vietnē tiek publiskota informācija par valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrību, publiski privāto kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, 
kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas 
kapitāla daļas, amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un 
darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām. 
 

 Informācija par valsts amatpersonām: Daļa strādājošo kapitālsabiedrībās, 
kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā 
pārsniedz 50 procentus, vai kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā kopumā vai atsevišķi pārsniedz 50 
procentus, ir valsts amatpersonas saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Šīs personas iesniedz valsts 
amatpersonas deklarācijas, kurām ir noteikta publiski pieejamā daļa. 
 

 Informācija par iepirkumiem: Publisko iepirkumu likums ietver nosacījumus, 
kuriem pastāvot, šā likuma normas, ieskaitot atklātības prasības, attiecas arī uz 
kapitālsabiedrībām.60 Vairums pētījuma izlasē iekļauto kapitālsabiedrību veic 
iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (PIL noteikumus retāk 
pielieto atkarīgo sabiedrību gadījumā, it īpaši, ja to darbībai ir tīri komerciāls 
raksturs). Vairākas veic iepirkumus arī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likumu un ievēro tajā noteiktās atklātības prasības. 
 

 Kapitālsabiedrību piešķirtie ziedojumi: Likums „Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” nosaka, ka informācija 
par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās 
valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, 
un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, 
izdarītajiem ziedojumiem uzskatāma par vispārpieejamu informāciju un ir 
ikvienam pieejama saskaņā ar Informācijas atklātības likumu (14. pants). 
 

 Kultūras funkcijas veicošo kapitālsabiedrību saņemtie ziedojumi: MK 
noteikumi paredz atklātības prasības par ziedojumiem, kurus saņem valsts 

                                                
60 Noteiktos gadījumos uz kapitālsabiedrībām var attiekties Publisko iepirkumu likuma prasības, 
proti, ja, pasūtītājs ir privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 

a) ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai 
rūpnieciska rakstura,  
b) atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai tās 
institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās 
personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai 
izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās 
personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta publiska 
persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona (1. 
panta 10. punkts). 



 44 

kapitālsabiedrības, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras 
funkcijas.61 
 

 Valsts kontroles revīzijas: Valsts kontrole, veicot finanšu, likumības un 
lietderības revīzijas, kontrolē valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, publiski 
privāto, privāto kapitālsabiedrību finanšu līdzekļus likuma „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” izpratnē, kā arī to 
kapitālsabiedrību finanšu līdzekļus, kuru kapitāla daļas vai akcijas pieder 
minētajām kapitālsabiedrībām, kā arī rīcību ar šo kapitālsabiedrību mantu vai 
tās daļu. Valsts kontroles revīziju rezultāti ir nozīmīgs informācijas avots par 
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām. Tomēr paliek neskaidrs jautājums par 
to, cik pilnīgi tos izmanto revidējamās vienības konstatēto trūkumu 
novēršanai. Intervijās ar kapitālsabiedrību valžu locekļiem un kapitāla daļu 
turētāju pārstāvjiem vai nu dominēja kritisks viedoklis par Valsts kontroles 
revīzijas ziņojumiem (norādot uz Valsts kontroles izpratnes trūkumu par 
konkrētās kapitālsabiedrības darbības īpatnībām vai virspusēju pieeju), vai arī 
katrā ziņā netika izteiktas norādes uz to, ka Valsts kontroles darba rezultāti 
būtu bijuši noderīgi. Tiesa gan, salīdzinoši īsās intervijas neļāva izvērtēt, cik 
lielā mērā kritisko viedokļu pamatā ir konkrēti un objektīvi argumenti un cik 
lielā mērā tie atspoguļo zināmu pretestību pārvaldības pilnveidojumiem. 

 
8.1. Tiesības uz informāciju un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības (autore 
Linda Austere) 
 
Arī Latvijā, tāpat kā virknē citu valstu, aktuāls ir jautājums – vai kapitālsabiedrības ar 
būtisku publiskā kapitāla īpatsvaru, ir pakļautas vispārējam informācijas atklātības 
tiesiskajam regulējumam. Šeit būtiskākā atšķirība, salīdzinot ar iepriekš 
raksturotajiem atklātības mehānismiem, ir sabiedrības pārstāvju iespēja pašiem 
definēt tās intereses un vajadzības, kuru dēļ nepieciešams saņemt noteikta satura 
informāciju par publiskas kapitālsabiedrības darbu.  
 
Informācijas atklātības likuma mērķis ir “nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama 
informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir 
pienākums radīt”. (2. panta pirmā daļa). Likums ir saistošs „iestādei”, kas likumā 
definēta kā „ikviena iestāde, kā arī persona, kas īsteno pārvaldes funkcijas un 
uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un 
uzdevumu izpildi.”62 Tātad likums ir saistošs ikvienam, kurš darbojas valsts pārvaldei 
raksturīgajā funkciju un uzdevumu ietvarā.63  
 
Valsts kapitālsabiedrību kontekstā jautājums par informācijas pieejamību, kādu to 
regulē IAL, ir krietni daudzšķautņaināks, jo kapitālsabiedrības savā darbībā neīsteno 
valsts funkciju vai uzdevumu IAL un Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē. Tās ir 
komersanti, kuru kapitāla un pārvaldības būtiska daļa ir paturēta valsts rokās, lai 
aizsargātu valsts stratēģiskās un nereti valsts drošībai būtiskas intereses vai ilgtspēju 

                                                
61 Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1648 „Noteikumi par pasākumiem, kas jāveic valsts 
kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas un saņem 
ziedojumus.”  
62 Informācijas atklātības likums, 1. panta ceturtais punkts 
63 Piemēram, pilda valsts pārvaldei raksturīgu funkciju vai uzdevumu saskaņā ar likumā ietvertu 
deleģējumu vai līgumu. 
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noteiktā jomā (piemēram, enerģētika, sakari vai dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana). To apliecina arī normatīvie akti, kuros noteikts – valsts ir tiesīga 
nodarboties ar komercdarbību (dibinot valsts kapitālsabiedrību) tikai Valsts pārvaldes 
iekārtas likumā noteiktajos gadījumos.64 Informācijas atklātības likuma piemērošanas 
lauku strikti nosaka personas vai institūcijas veicamo funkciju vai uzdevumu raksturs. 
Jautājums par to, vai citos gadījumos tas neattiecas uz komercdarbības subjektiem – 
arī tad, ja tos dibinājusi valsts – ilgi bijis strīdus ābols starp informācijas 
pieprasītājiem un kapitālsabiedrībām.  
 
Gan teorijā, gan starptautiskā tiesu praksē atrodam piemērus, kuri rāda – likumdevējs 
un tiesas ir atkāpušas no striktā „publisks-privāts” dalījuma, lai nodrošinātu 
informācijas pieejamību gadījumos, kad tas nepieciešams sabiedrībai būtisku interešu 
aizsardzībai.65 Tiesības uz informāciju, nenoliedzami, ir starptautiski atzītas cilvēka 
tiesības, kuru apjomu nevar ierobežot tikai IAL – „birokrātijas kontroles likuma” – 
institucionālais tvērums.66 Daži no argumentiem, pamatojot tiesības saņemt 
informāciju par privātpersonu darbību, nav sveši arī Latvijā – īstenojamās funkcijas 
publiskais raksturs,67 arī tādu apstākļu kopums kā institūcijas dibinātājs (valsts), tās 
„īpatsvars” dalībnieku/ akcionāru lokā, privātpersonai piešķirtais publiskais 
finansējums un valsts spēja iejaukties ar tiesiskā regulējuma starpniecību.68 Latvijā 
faktiski neizmantots palicis arguments, kas paģēr, ka tiesības uz informāciju nedrīkst 
noteikt, tikai pamatojoties uz tās autora vai turētāja juridisko dabu – privāts vai 
publisks. Būtisks ir pašas informācijas saturs un tās sabiedriskā nozīmība (leģitīma 
sabiedrības interese) katrā konkrētā situācijā. Proti, apstākļu kopums, kas attaisno 
objektīvu sabiedrības interesi zināt. Pēdējie, kā to pierāda arī citu valstu prakse, 
nenoliedzami, prasa tiesas vērtējumu. 69 
 
Latvijas kontekstā strīdīgo jautājumu par informācijas par valsts un pašvaldības 
kapitālsabiedrības darbu pieejamību privātpersonām ārpus proaktīvās publiskošanas 

                                                
64 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pants, kā arī likuma „Par valsts un pašvaldību daļām un 
kapitālsabiedrībām” 25.1 pants. 
65 Redzamākie piemēri – tiesības iegūt informāciju par to, kādas ziņas par personu (personas dati) ir 
konkrētas privātpersonas rīcībā vai, atsevišķos gadījumos, tiesības uz vides informāciju (sk. Vides 
aizsardzības likuma 7. pantu). Dažās valstīs, piemēram, Dienvidāfrikā IAL ietver tiešu pienākumu arī 
privātpersonām nodrošināt informācijas pieejamību gadījumos, kad tā nepieciešama, lai aizsargātu 
personas/-u tiesības (Sk. Article 19 (2000) Freedom of Information in Southern Africa. 
http://tiny.cc/ef2js) 
66 Uz šādu interpretāciju norāda arī Eiropas Padomes Konvencijas par oficiālo dokumentu pieejamību 
(Latvija nav pievienojusies) paskaidrojošais memorands. Konvencijas autori, apsverot gadījumus, kad 
informācijas pieejamības tiesiskais regulējums varētu būt saistošs arī privātpersonām, norāda: 
„Convention could also include, if the Parties so wished, natural or legal persons insofar as they 
perform public functions or operate with public funds, according to national law. This obviously 
implies that national law [regulating delegation of functions] be in conformity with the international 
obligations stemming notably from the European Convention on Human Rights.” 
67 Šis arguments visbiežāk piemērojams gadījumos, kad valstij raksturīgu funkciju sāk īstenot arī 
privāto tiesību subjekts – piemēram, izglītības pakalpojumi.  
68 Veiksmīgs piemērs šeit ir sabiedriskie mediji, kuri tomēr daļā sevi finansē, konkurējot reklāmas tirgū 
ar pārējiem tirgus dalībniekiem. 
69 Rosenbloom, D. H., Piotrowski, S. J. Outsourcing the Constitution and The Administrative Law 
Norms. // Piotrowski S. J. (ed.) Transparency and Secrecy. Lexington Books, UK, 2010. Sk. arī: 
Roberts, A. Structural Pluralism and the Right To Information. University of Toronto Law Journal, 
Vol. 51, No. 3, July 2001. 243.-271.lpp. http://tiny.cc/2mqfz 
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pienākumiem, izšķīris Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta lēmums70, 
kurā tiesa nepārprotami nosaka, ka, izvērtējot jautājumus par pienākumu sniegt 
informāciju un atbildi pēc būtības, „nav pamata savstarpēji nošķirt sabiedrības interesi 
par valsts darbību valsts pārvaldes uzdevumu veikšanā no valsts darbības privāto 
tiesību jomā. Tās abas ir vienlīdz leģitīmas un interese par valsts darbību privāto 
tiesību jomā ir vērsta uz to pašu mērķu sasniegšanu kā interese par valsts pārvaldes 
funkciju veikšanu”. Tiesa norāda, ka minētajos gadījumos – kad valsts savai darbībai 
izvēlējusies publiskas kapitālsabiedrības formu – informācija par kapitālsabiedrības 
darbību prasāma tieši no valsts (institūcijas, kas ir kapitāla daļu turētājs), nevis no 
pašas kapitālsabiedrības.  
 
Jādomā, ka Augstākās tiesas sniegtā IAL normu interpretācija vēl raisīs gana daudz 
jautājumu: par to, kāda un vai visa gribētā informācija pieprasītājam var tapt 
pieejama, vēršoties valsts institūcijā; par valsts duālo lomu kapitālsabiedrībā (valsts 
kā plašākas sabiedrības interešu aizstāvis vs. valsts kā komersants); par to, kāda 
informācija par valsts darbību komercdarbības formā var vai nevar būt 
komercnoslēpums. Tomēr lēmums iezīmē būtisku pagrieziena punktu izpratnē par 
likuma tvērumu un tā interpretācijā. 
 
8.2. Starptautiskie standarti un atklātības prasības Latvijā 
 
Neraugoties uz minētajām dažādajām atklātības normām, valsts un pašvaldību 
izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību atklātība kopumā nesasniedz OECD 
vadlīnijās ietverto standartu. 10. tabulā ir sniegts pārskats par OECD vadlīnijās 
noteikto un Latvijas situāciju.  
 
10. tabula. Atklātības prasības OECD vadlīnijās un Latvijā 
 
OECD vadlīnijas Latvijas situācija 
Ikgadējs apkopojošs ziņojums par valsts 
kapitālsabiedrībām 

 

 Valsts kapitālsabiedrību darbības vispārīgais 
raksturojums (finanšu rādītāji un vērtība) un 
attīstība (finanšu rādītāji aptver apgrozījumu, 
peļņu, naudas plūsmas, bruto investīcijas, 
kapitāla atdevi, kapitāla/ aktīvu attiecību, 
dividendes; 

 Valsts īpašnieka politikas formulējums un 
tās īstenošana; 

 Īpašnieka funkcijas organizācija; 
 Izmaiņas valsts kapitālsabiedrību padomēs/ 

valdēs (boards); 
 Metodes, kā dati apkopoti; 
 Atsevišķi ziņojumi par nozīmīgākajām valsts 

kapitālsabiedrībām. 

Latvijā netiek gatavots ikgadējs apkopojošs 
ziņojums par valsts kapitālsabiedrībām. 2010. 
gadā pirmo reizi iznāca Gada pārskats „Latvijas 
valstij piederošie aktīvi 2009”, taču tamlīdzīga 
izdevuma regularitāte nav noteikta. 

Iekšējais & ārējais audits  
Finanšu un ne-finanšu informācijas atklāšana 
saskaņā ar kvalitatīviem un starptautiski 
atzītiem standartiem 

 

                                                
70 LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011. gada 12. janvāra lēmums [par 
blakus sūdzību] Nr. SKA – 221/2011 
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Valsts kapitālsabiedrības tikpat atklātas kā 
publiskās akciju sabiedrības. 

Ar atsevišķiem izņēmumiem (piem., informācija 
par atalgojumu) Latvijā nav paaugstinātu 
atklātības standartu valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrībām, kā arī nav papildu atklātības 
prasību nozīmīgākām kapitālsabiedrībām. 

Valsts kapitālsabiedrību valžu locekļi paraksta 
finanšu ziņojumus, kapitālsabiedrību 
amatpersonas apliecina, ka ziņojumi vispusīgi, 
pareizi un godīgi atspoguļo kapitālsabiedrības 
darbību un finansiālo stāvokli. 

Kapitālsabiedrības gada pārskatu paraksta valde 
(GPL 61. panta otrās daļas 4. punkts). 

Iespēju robežās jāveic ieguvumu-zaudējumu 
analīze, lai noteiktu, kuras kapitālsabiedrības 
pakļaut augstam starptautiskam standartam. 

Šādu analīzi Latvijā neprasa normatīvie akti, un 
tāda netiek veikta. 

Atklājamās informācijas piemēri:  
Finansiālie un darbības 
rezultāti; 
kapitālsabiedrības 
mērķi (vismaz 
galvenie), to izpilde 
(galvenie rezultatīvie 
rādītāji) un iespējamie 
kompromisi 
konfliktējošu mērķu 
gadījumā. 
 

Saskaņā ar Gada pārskatu likumu pārskatā ietilpst finanšu pārskats un 
vadības ziņojums. Finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai 
zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu 
pārskata un pielikuma (sk. likumā lietotie termini). 
 
Vadības ziņojumā sniedz skaidru informāciju par sabiedrības attīstību, 
darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju 
par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība 
saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu sabiedrības 
attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi 
atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības apjomam un sarežģītībai. 
 
Analīzē iekļauj tiktāl, ciktāl tie ir būtiski, arī galvenos sabiedrību un attiecīgo 
nozari raksturojošos nefinanšu rādītājus [piem.,] – informāciju par vides 
aizsardzības prasību ietekmi. (GPL 55. panta pirmā daļa) 
 
Praksē daļa no pētītajām kapitālsabiedrībām norāda mērķus gada pārskatos. 
Dažos gadījumos mērķi formulēti kā rezultāti, kas jāsasniedz, savukārt citos 
– atkārto kapitālsabiedrības funkcijas un uzdevumus. Nevienā no 
aplūkotajiem gada pārskatiem nebija skaidra pārskata par agrāk izvirzītiem 
mērķiem un to sasniegšanas pakāpi. Iespējamie kompromisi starp mērķiem 
netiek analizēti. 

Pārvaldības struktūras 
un pārvaldības 
politika. 

Saskaņā ar Komerclikuma 8. panta trešo daļu par kapitālsabiedrību 
komercreģistrā ir ierakstāmi dati par kapitālsabiedrības valdes locekļiem un 
valdes locekļu tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi. 
 
Gada pārskati parasti sniedz informāciju par kapitālsabiedrības pārvaldības 
struktūru, taču pārvaldības politikas apraksti mēdz ļoti atšķirties plašuma un 
detalizētības pakāpes ziņā. 

Kapitālsabiedrības īpašnieku un balsošanas 
struktūra (t.sk. valsts daļu juridiskais turētājs); 
speciālas tiesības vai vienošanās, kas var izkropļot 
īpašuma vai kontroles struktūru, piem., zelta 
akcijas vai veto tiesības. 
 

Šī informācija nav aktuāla valsts vai pašvaldības 
simtprocentīgā kontrolē esošas kapitālsabiedrības 
gadījumā, taču likums neprasa speciālu 
vienošanos atklāšanu gadījumos, kad 
kapitālsabiedrībai ir gan publiskie, gan privātie 
akcionāri. 

Atalgojuma politika 
(t.sk. individualizēta 
informācija par valdes 
locekļiem un 
galvenajām izpildu 
amatpersonām, t.sk. 
par atbrīvošanas un 
pensionēšanās 
nosacījumiem, 
atlīdzību mantā u.c. 

Lai izprastu sabiedrības attīstību, darbības finansiālos rezultātus un finansiālo 
stāvokli, [..] analīzē iekļauj [..] informāciju par darbiniekiem (piemēram, 
piemērotā nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem) vai 
citu informāciju (GPL 55. panta pirmā daļa). Pētījumā aplūkoto 
kapitālsabiedrību gada pārskatos gan nebija šādas informācijas. 
 
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 2. panta 4.1 daļu informācija par valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrībām, publiski privātām kapitālsabiedrībām un 
kapitālsabiedrībām, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai 
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specifiskiem 
bonusiem). 
 

kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas, izņemot šā panta otrās daļas 
4.punktā minētās kapitālsabiedrības un izņemot kredītiestādes, amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru 
sadalījumā pa amatu grupām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek 
publiskota attiecīgās kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turētāja mājaslapā 
internetā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 
 
1) kapitālsabiedrība saņem valsts budžeta līdzekļus, valsts budžeta dotāciju 
vai samaksu par sniegto pakalpojumu valsts deleģēto funkciju veikšanai vai 
valsts pasūtījuma (sabiedriskā vai nacionālā pasūtījuma) īstenošanai vai 
kompensāciju par zaudējumiem, sniedzot universālo pakalpojumu, izņemot 
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību; 
 
2) kapitālsabiedrība nesaņem valsts budžeta līdzekļus, bet pilda tai deleģētos 
valsts pārvaldes uzdevumus vai tās darbība ir saistīta ar maksājumu valsts 
budžetā administrēšanu; 
 
3) kapitālsabiedrība pilda tai ar likumu uzdotās funkcijas pārvaldīt un 
apsaimniekot valsts īpašumu vai organizēt valsts īpašuma privatizāciju;  
 
4) kapitālsabiedrība saņem pašvaldību budžetu līdzekļus, pašvaldību budžetu 
dotāciju, samaksu par sniegto pakalpojumu pašvaldības vai tai deleģēto 
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai vai kapitālsabiedrībai pašvaldība ir 
palielinājusi šīs kapitālsabiedrības pamatkapitālu vai sniegusi galvojumu tās 
aizņēmumam, izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo 
ārvalstu finanšu palīdzību; 
 
5) kapitālsabiedrība izveidota, lai piedalītos pašvaldības autonomo funkciju 
pildīšanā. 
 
Saskaņā ar 3. panta astoto daļu Ministru kabinets nosaka valsts tiešās 
pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites 
sistēmu (datubāzi), kā arī citu valsts un pašvaldību institūciju un šā likuma 
2.panta 4.1 daļā minēto kapitālsabiedrību amatpersonu (darbinieku) atlīdzības 
uzskaites sistēmu (datubāzi). 

Informācija par to, vai kapitālsabiedrība ievēro 
kādu korporatīvās vadības kodeksu un kāds ir šis 
kodekss. 

Likums neprasa norādīt šādu informāciju, un 
kapitālsabiedrības to arī nedara. 

(Material risks) Riska 
faktori (t.sk. 
ārpusbilances aktīvi un 
saistības) un pasākumi 
to vadībai (riska 
vadības stratēģijas un 
sistēmas to 
īstenošanai), 
publiskās-privātās 
partnerības. 
 

Vadības ziņojumā sniedz informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem 
apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras. Šo informāciju pamato ar 
vispusīgu un visaptverošu sabiedrības attīstības, darbības finansiālo rezultātu 
un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības 
apjomam un sarežģītībai. (GPL 55. panta pirmā daļa) 
 
Vadības ziņojumā jāsniedz arī norādījumi par finanšu instrumentu 
izmantošanu un, ja tas ir būtiski sabiedrības aktīvu, saistību, finansiālā 
stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai, arī par finanšu riska vadības 
mērķiem un politiku, par pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru 
nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram tiek piemērota riska 
ierobežošanas uzskaite, un par sabiedrības pakļautību tirgus riskam, 
kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam. (GPL 55. panta 
otrā daļa) 
 
Ja sabiedrības vadība uzskata, ka bez tādiem īpašiem priekšnosacījumiem kā 
parādu norakstīšana vai papildu kapitāla ieguldījumi nav iespējams turpināt 
sabiedrības darbību, par to sīks paskaidrojums ir jāsniedz vadības ziņojumā. 
(GPL 55. panta piektā daļa) 

Subsīdijas, cita finanšu palīdzība (ieskaitot 
garantijas), kuru sniegusi valsts, citas finansiālās 
saistības vai risku sadales vienošanās starp valsti 

Likums izteikti neprasa šādas informācijas 
norādīšanu, un kapitālsabiedrības nereti to arī 
nenorāda. 
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un kapitālsabiedrību, un saistības, kuras valsts 
uzņemas kapitālsabiedrības vārdā. 
Darījumi ar saistītām struktūrām (entities), piem., 
vienas valsts kapitālsabiedrības ieguldījumi citā 
(visa informācija, kas ļauj novērtēt darījumu 
godīgumu un atbilstību). 

Likums izteikti neprasa šādas informācijas 
norādīšanu, un kapitālsabiedrības nereti to arī 
nenorāda.  

 
Atklātības jomā nozīmīgākie jautājumi, kuros Latvijā ir neatbilstība OECD 
vadlīnijām, ir ikgadēja ziņojuma neesamība, papildu atklātības prasību neesamība 
nozīmīgākajām kapitālsabiedrībām, kā arī prasības trūkums vienmēr publiskot: 

 kapitālsabiedrības mērķus un to izpildes galvenos rezultatīvos rādītājus,  
 speciālas tiesības vai vienošanās, kas var izkropļot īpašuma vai kontroles 

struktūru, piem., zelta akcijas vai veto tiesības,71  
 amatpersonu atbrīvošanas un pensionēšanās nosacījumus un citus bonusus,  
 valsts budžeta piešķīrumus un risku sadales vienošanās,  
 darījumus ar saistītām struktūrām. 

 
Turklāt gada pārskati pārsvarā nav bez maksas pieejami kapitālsabiedrību interneta 
vietnēs. Nepieciešamība doties uz Uzņēmumu reģistru vai maksāt no aptuveni Ls 5 
līdz Ls 8, lai pārskatu lejuplādētu no interneta, ir uzskatāmi par nepamatoties 
šķēršļiem atklātībai. 
. 
Turklāt arī uz publiskajām akciju sabiedrībām tiek attiecinātas prasības atklāt virkni 
dažādu ziņu, kuras patlaban valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām nav pienākuma 
atklāt (tiesa gan, izvērstākos gada pārskatos vismaz daļēji šādu informāciju mēdz 
norādīt). Šādu ziņu piemēri ir sekojoši: 

 katrā finanšu gadā veikto galveno ieguldījumu apraksts (ieskaitot apjomu); 
 galveno kārtējo ieguldījumu apraksts, ieskaitot šo ieguldījumu [..] 

finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja); 
 informācija par visiem esošiem vai plānotiem materiāliem pamatlīdzekļiem, 

tostarp par nomātiem īpašumiem, un par lieliem to apgrūtinājumiem; 
 informācija par emitenta kapitāla resursiem (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa); 
 informācija par emitenta aizņēmumu prasībām un finansējuma struktūru; 
 tas, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai arī 

atbilstošs noliedzošs paziņojums; 
 visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest 

pie izmaiņām emitenta kontrolē; 
 sīkākas ziņas par saistīto pušu darījumiem; 
 ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem 

(ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem ir 
zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē 
varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši finansiālo stāvokli vai 
rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu; 

                                                
71 Šādu atklātības prasību noderīgums ir uzskatāmi redzams situācijā, kad sabiedrība ilgstoši nevarēja 
uzzināt, kādas īsti ir valsts kā vairākuma akcionāra ietekmes iespējas AS Air Baltic Corporation. Kaut 
gan atsevišķos gadījumos tādu vai citu garantiju sniegšana mazākuma akcionāram var būt pilnīgā 
saskaņā ar valsts un akciju sabiedrības interesēm, atklātības trūkums šādos jautājumos ievērojami 
veicina negodīgu darījumu risku.   
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 īsumā apkopotas ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā 
uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits koncerna 
dalībnieks ir līgumslēdzēja puse.72 

 
8.3. Informācija kapitālsabiedrību interneta vietnēs 
 
Lai gūtu papildu ieskatu faktiskajā situācijā atklātības ziņā, pētījuma ietvaros tika 
aplūkotas arī kapitālsabiedrību interneta vietnes un tajās publicētā informācija deviņās 
kategorijās (sk. 11. un 12. tabulu).  
 
11. tabula. Valsts kapitālsabiedrību interneta vietņu saturs 
 
 CSDD DS LAF LDz LL LNMC LNO LVC LVĢMC PSKUS TNA VNĪ ZMNĪ 
Gada pārskats N N N Ir N N N N* Ir N N N N 
Mērķi N N N Ir N N N N Ir Ir N N N 
Finanšu 
rādītāji (bez 
gada pārskata) 

Ir N N Ir N N N N N N N N N 

Statūti Ir N N N N N N N N N N N N 
Valdes locekļi N** Ir Ir Ir N N* Ir N Ir Ir Ir Ir Ir 
Atalgojuma 
kategorijas 

Ir N N Ir N N N N Ir Ir N N N 

Atalgojums 
individuāli 

N N Ir N N N N N Ir Ir Ir N Ir 

Valsts 
finansējuma 
apmērs 

– N – – – – N N Ir N – – N 

Pakalpojumu 
cenas 

Ir Ir Ir Ir Ir N Ir N Ir Ir N Ir N 

Info par 
iepirkumiem 

Ir Ir Ir Ir N Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir 

Publicēto 
kategoriju 
skaits 

5• 3 4• 7• 1• 1• 3 1* 8 6 3• 3• 3 

* Ir publikācija Valsts autoceļu gadagrāmata. 
** Norādīts tikai valdes priekšsēdētājs. 
• Valsts finansējuma apmērs uz kapitālsabiedrību neattiecas, jo tā nesaņem tiešu valsts budžeta 
finansējumu. 
 
12. tabula. Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību un AS Rīgas siltums interneta 
vietņu saturs 
 
 CP GEKO RCT RĢ RPB RS RSat 
Gada pārskats N N N Ir N Ir N 
Mērķi N N N N N Ir N 
Finanšu rādītāji (bez gada pārskata) N N Ir N Ir* N Ir 
Statūti N N N N N N N 
Valdes locekļi N N Ir Ir Ir Ir Ir 
Atalgojuma kategorijas N N N N N N Ir 
Atalgojums individuāli N N N N N N N 
Pašvaldības finansējuma apmērs – N – N N – N 
Pakalpojumu cenas N Ir Ir N N Ir Ir 
Info par iepirkumiem Ir Ir Ir N Ir Ir N 
Publicēto kategoriju skaits 1 2 4 2 3 5 4 
*Apgrozījums 
 

                                                
72 Komisijas regula (EK) Nr. 809/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, 
informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu. I 
pielikums. Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par akcijām (plāns). 
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Pētījumā izvēlēto informācijas kategoriju ietvaros vispilnīgākā interneta vietne ir 
LDz, tai seko PSKUS, CSDD un RS. Raugoties uz kapitālsabiedrībām, kuru interneta 
vietnēs ir vismazāk korporatīvās informācijas, ir grūti saskatīt kādu sakarību ar 
kapitālsabiedrības lielumu vai funkciju raksturu. Izņemot attiecībā uz atsevišķām 
informācijas kategorijām (atalgojumu, iepirkumiem), valsts un pašvaldību izšķirošajā 
kontrolē esošo kapitālsabiedrību interneta vietņu saturu nenosaka nekādi noteikumi, 
kas arī izskaidro 11. un 12. tabulā parādīto haotisko praksi. 
 
REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Valstij un pašvaldībām ir jāgatavo un jāpublisko ikgadēju visaptverošu 
ziņojumu par kapitālsabiedrībām, kurās tām pieder daļas/ akcijas. 

 
2. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām ir jāizvirza paaugstinātas atklātības 

prasības salīdzinājumā ar citām kapitālsabiedrībām, vismaz lielo un sevišķi 
lielo kapitālsabiedrību gadījumā nosakot pienākumu publicēt informāciju, 
kuras apjoms līdzīgs publisko akciju sabiedrību atklājamajai informācijai. 
Attiecībā uz visām valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām atklātības 
prasībām vajadzētu atbilst vismaz OECD vadlīnijām.  
 

3. Akciju sabiedrību, kas galvenokārt nodarbojas ar komercdarbību peļņas 
gūšanas nolūkos, akciju daļu (nodrošinot valsts kontroles saglabāšanu, ja tāda 
ir politiskā izvēle) vajadzētu kotēt biržā, lai veicinātu kapitālsabiedrību 
atklātību un papildus mudinātu uz ekonomiski efektīvu darbību (vienlaikus tā 
būtu arī papildu kapitāla piesaistīšanas iespēja un kapitālsabiedrību 
disciplinējošs faktors). 
 

4. Vajadzētu noteikt standartus tam, kāda korporatīvā informācija (piem., gada 
pārskati, kapitālsabiedrību piešķirto ziedojumu apjoms un saņēmēji) un cik 
regulāri ir publiskojama kapitālsabiedrības interneta vietnē. Lielākajām 
kapitālsabiedrībām, kapitālsabiedrībām, kuras veic valsts pārvaldes 
uzdevumus, un kapitālsabiedrībām, kuras saņem valsts budžeta finansējumu, 
internetā obligāti publiskojamai informācijai vajadzētu būt plašākai, t.sk. 
vajadzētu publiskot valsts pārvaldes funkciju veikšanas izcenojumus un to 
aprēķināšanas metodoloģiju. Publiski jābūt zināmam ikgadējam budžeta 
finansējumam valsts kapitālsabiedrībām un skaidram tā pamatojumam. 

 
9. Amatpersonas 
 
Valsts un pašvaldību izšķirošajā kontrolē (daļa pamatkapitālā ir 50% vai vairāk) esošo 
kapitālsabiedrību amatpersonu statuss un uz atalgojumu attiecinātais regulējums ir 
būtiski aspekti, kuros šīs kapitālsabiedrības atšķiras no parastām privātajām 
kapitālsabiedrībām. Turklāt valstij un pašvaldībām piederošajās kapitālsabiedrībās 
īpašs aspekts ir amatpersonu iecelšana saskaņā ar to partejisko piederību. 
 
9.1. Statuss un interešu konflikta novēršanas noteikumi 
 
Valsts un pašvaldību izšķirošajā kontrolē (daļa pamatkapitālā ir 50% vai vairāk) esošo 
kapitālsabiedrību valdes locekļi un padomes locekļi, kuri pārstāv Latvijas valsts, 
pašvaldības vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības intereses, ir valsts 
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amatpersonas likuma „Par interešu konflikta valsts amatpersonu darbībā novēršanu” 
izpratnē (4. panta pirmās daļas 18-191.punkti).  
 
Līdz ar to uz šīm amatpersonām attiecas divu veidu interešu konflikta noteikumi. 
Vieni izriet no Komerclikuma un KDL, piemēram, konkurences aizliegums valdes 
locekļiem (KDL 35. pants). KDL ietver arī aizliegumu valdes loceklim vienlaicīgi būt 
par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli vairāk nekā divās publiski 
privātajās, privātajās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās (61. panta piektā daļa, 
94. panta otrā daļa).  
 
Otrs noteikumu (ierobežojumu un aizliegumu) kopums, kā arī pienākums iesniegt 
valsts amatpersonas deklarācijas ir saistīts ar šo amatpersonu kā valsts amatpersonu 
statusu. Uz šīm personām attiecas likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” noteiktie ierobežojumi un aizliegumi, kā arī pienākums iesniegt 
valsts amatpersonas deklarācijas. 
 
Par valsts amatpersonām ir uzskatāmi arī kapitālsabiedrību iepirkuma komisiju locekļi 
un personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pastāvīgi vai uz laiku valsts vai 
pašvaldība ir deleģējusi tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, 
kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā 
vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā 
finanšu līdzekļiem (IKL 4. panta otrā un trešā daļa). Valsts amatpersonu skaits 
dažādās kapitālsabiedrībās būtiski atšķiras (izlasē iekļauto valsts kapitālsabiedrību 
vidū šis skaits uz 2010. gada augustu svārstījās no vienas LL līdz 318 CSDD).73 
 
Intervijās tika minētas galvenokārt divas problēmas saistībā ar IKL noteikumu izpildi. 
Pirmkārt, amatu savienošanas kārtība, kura paredz rakstveida atļauju kā obligātu 
nosacījumu, ir smagnēja un rada administratīvo slogu. Otrkārt, likumā noteiktie 
ierobežojumi, aizliegumi un pienākums iesniegt valsts amatpersonas deklarācijas, 
kurām ir plaša publiski pieejamā daļa, ir reāls vai potenciāls šķērslis amatpersonu 
rekrutācijai no privātā sektora un ārvalstīm (šķērslis ir pārsvarā potenciāls, jo līdz šim 
Latvijā prakse piesaistīt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valžu un padomju 
locekļus no privātā sektora (vēl jo mazāk starptautiski) nav bijusi izplatīta prakse). 
 
Gandrīz nevienā intervijā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem vai kapitālsabiedrību 
valžu locekļiem netika minēti konkrēti piemēri, kad valsts amatpersonu deklarācijas 
būtu palīdzējušas novērst interešu konfliktus vai korupcijas riskus (izņēmumi bija 
Veselības ministrijas jomā, kā arī CSDD). Kaut arī valsts amatpersonas deklarācijas ir 
vērā ņemams kontroles instruments, it īpaši, kapitālsabiedrību valžu locekļi tās 
nemēdz uzskatīt par nozīmīgu rīku citu kapitālsabiedrības darbinieku ar valsts 
amatpersonas statusu kontrolei (tiesa gan, intervijās bija arī atsevišķi izņēmumi, 
piem., CSDD). 
 
Tomēr kopumā pētījums neatklāja būtiskas nepilnības ar interešu konflikta novēršanu 
saistītajā tiesiskajā regulējumā, kas būtu nozīmīgas ekskluzīvi attiecībā uz 
kapitālsabiedrību valsts amatpersonām. Valsts amatpersonu darbības kontroles 

                                                
73 Valsts amatpersonu skaits visās 13 valsts kapitālsabiedrībās bija sekojošs: LL – 1, LAF – 3, ZMNĪ – 
4, LDz – 5, DS – 7, LNO – 7, LNMC – 8, LVĢMC – 11, PSKUS – 12, TNA – 12, VNĪ – 46, LVC – 
170, CSDD – 318. 
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sistēmā Latvijā ir nepilnības, piem., attiecībā uz amatpersonu ienākumu kontroli, taču 
tās raksturo visu sistēmu, nevis tikai kapitālsabiedrību amatpersonu situāciju. 
 
Ekskluzīvie riski attiecībā uz kapitālsabiedrībām drīzāk riski ir saistīti ar, piem., valsts 
vai pašvaldības kā daļu īpašnieka/ akcionāra pasivitāti kapitālsabiedrības valdes 
locekļu interešu konfliktu kontrolē. Konkrētas problemātiskas situācijas gan netika 
identificētas pētījuma izlasē iekļautajās kapitālsabiedrībās. Par uzskatāmu šo 
problēmu piemēru var uzskatīt AS Air Baltic Corporation, kurā valstij pieder 52,6% 
akciju un SIA Baltijas aviācijas sistēmas 47,2% akciju. Interešu konflikta kontekstā 
uzmanību ir piesaistījis Air Baltic valdes loceklis un vienlaikus SIA Baltijas aviācijas 
sistēmas īpašnieks Bertolts Fliks.  
 
Portālā Politika.lv šai situācijai tika veltīts raksts 2010. gada septembrī: „Kā zināms, 
Air Baltic, kuras vadītājs ir Fliks, ir iesaistījies ne vienā vien darījumā ar Flika 
kontrolētiem uzņēmumiem. Vispār darījumi, kuri slēgti starp uzņēmumu no vienas 
puses un šī paša uzņēmuma vadītājam piederošu citu uzņēmumu no otras puses, pelna 
uzmanību un vismaz valsts kapitālsabiedrības gadījumā nebūtu vēlami. Darījums 
tomēr ietver atšķirīgu interešu pastāvēšanas iespējamību, un viens un tas pats cilvēks, 
atrodoties abās pusēs, itin viegli var nonākt situācijās, kad jāizvēlas, kuras puses 
intereses ir tuvākas. Ja jūs esat akcionārs (Air Baltic gadījumā – valsts), jūs, 
visticamāk, nevēlaties, lai akciju sabiedrības valdes loceklis mocītos ar šādām 
dilemmām. 
 
Tomēr, raugoties no kapitālsabiedrību pārvaldības viedokļa, šādu darījumu aizliegums 
nav absolūts. Tā saskaņā ar Komerclikumu sabiedrības valdes loceklim ir aizliegts 
savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus sabiedrības komercdarbības 
jomā bez padomes, bet, ja tāda nav izveidota, – bez dalībnieku sapulces piekrišanas.74 
Tātad, ja vien padome ir piekritusi, kā to apgalvo tās priekšsēdētājs Vigo Legzdiņš 
žurnāla Ir 20. numurā, liela daļa potenciālo pārmetumu Flikam zaudē spēku. Atšķirībā 
no valsts pārvaldes kapitālsabiedrībā interešu konflikts nav nekāds nāves grēks, ja 
vien uzraudzības struktūras un akcionāri par to ir pienācīgi informēti. Paliek atvērts 
jautājums, cik pilnīgu informāciju Fliks ir sniedzis un cik pilnīgi Air Baltic padome to 
izvērtējusi. 
 
Tiesa gan, citkārt, ja sabiedrības intereses saduras ar kāda valdes locekļa, viņa laulātā, 
radinieka vai svaiņa interesēm, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētajam 
valdes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms valdes sēdes protokolā.75 Te Flika 
gadījumā varētu būt problēma, jo saskaņā ar Lursoft datiem Fliks kopš 2010. gada 1. 
aprīļa ir vienīgais Air Baltic valdes loceklis. Pirms tam trīs mēnešus Air Baltic vispār 

                                                
74 Komerclikuma 171.panta 1. daļa: (1) Valdes loceklis bez padomes piekrišanas, bet, ja tāda nav 
izveidota, — bez dalībnieku sapulces piekrišanas nedrīkst: 1) būt par komplementāru 
personālsabiedrībā vai dalībnieku ar papildu atbildību kapitālsabiedrībā, kas darbojas sabiedrības 
komercdarbības jomā;  2) savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus sabiedrības 
komercdarbības jomā; 3) būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura darbojas sabiedrības 
komercdarbības jomā, izņemot gadījumus, kad sabiedrība ar šo citu sabiedrību ietilpst vienā koncernā.  
75 Komerclikuma 309.panta 3. daļa: Ja sabiedrības intereses saduras ar kāda valdes locekļa, viņa 
laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai 
pakāpei, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētajam valdes loceklim nav balsstiesību, un tas 
ierakstāms valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms 
valdes sēdes sākuma. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild par sabiedrībai nodarītajiem 
zaudējumiem. 
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nebija neviena valdes locekļa. Te atkal būtu vietā jautājums Air Baltic padomei, kāpēc 
tā nav ievēlējusi vairākus valdes locekļus, zinot, ka Flikam ir sevišķi paaugstināts 
interešu konflikta risks, un vispār tik ilgi atstājusi uzņēmumu bez valdes.”76 
 
Aprakstītajā Air Baltic situācijā nav runas par nepilnībām tiesiskajā regulējumā, bet 
uz šā piemēra pamata rodas papildu arguments par labu valsts kā daļu īpašnieka 
funkcijas daļējai centralizācijai, turklāt nosakot, ka arī kapitālsabiedrību valžu locekļu 
interešu konfliktu kontrole ir īpašnieka funkciju veicošās institūcijas kompetencē. 
 
9.2. Amatpersonu iecelšana un politizācija 
 
Normatīvajos aktos noteiktās atbilstības prasības valsts un pašvaldību izšķirošajā 
ieietekmē esošo kapitālsabiedrību padomju un valžu locekļiem ir vispārīgas un praksē 
uz to pamata reti tiek izstrādāti praktiski izmantojami kritēriji (KDL, piem., nosaka, 
ka par valsts vai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekli var būt 
fiziskā persona, kura pārvalda valsts valodu, kuras darba pieredze, izglītība un 
kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi, 61. panta sestā 
daļa). Nav reglamentēta kārtība, kā dalībnieku/ akcionāru sapulce ieceļ un atceļ valdes 
locekļus (vai padomes locekļus, kur tādi paredzēti). 
 
Saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību padomi 
un valdes locekļus ievēlē uz nenoteiktu laiku. (220. panta otrā daļa, 224. panta trešā 
daļa).77 Savukārt akciju sabiedrības padomes un valdes locekļus ievēlē amatā uz laiku, 
kas nav ilgāks par pieciem gadiem (296. panta pirmā daļa un 305. panta trešā daļa; 
valdes locekļu gadījumā, ja statūti neparedz īsāku termiņu).78 Valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību tipveida statūtos visām minētajām amatpersonām ir paredzēts trīs 
gadu vai īsāks termiņš.79 
 
Lielākajā daļā pētījuma izlasē iekļauto kapitālsabiedrību valdes locekļus ieceļ amatā 
bez konkursa. Tiesa gan, ir izņēmumi,– Satiksmes ministrija vairāku tās pārziņā esošo 
kapitālsabiedrību valžu priekšsēdētāju amatos ieceļamās personas ir atlasījusi 
konkursa ceļā, t.sk. pētījuma izlasē iekļautajā LVC.80 Konkursa ceļā valdes locekļu 
kandidāti atlasīti arī VNĪ.81 Kā būs redzams tālāk, LVC un VNĪ vismaz saskaņā ar 
pētījumā izmantotajiem kritērijiem ir arī patlaban amatpersonu sastāva ziņa 
salīdzinoši mazpolitizētas kapitālsabiedrības. 
 
Kapitālsabiedrības valdes locekli var atsaukt dalībnieku/ akcionāru sapulce, ja tam ir 
svarīgs iemesls (KDL 63. panta pirmā daļa un 95. panta pirmā daļa). Pētījuma ietvaros 
neizdevās identificēt gadījumus, kad par svarīgu iemeslu esamību būtu bijis strīds vai 

                                                
76 Kalniņš, V. Flika lidojums zem valsts saudzējošajiem spārniem. Politika.lv. 07.09.2010. 
http://tiny.cc/e3t1e 
77 Līdz 2010. gada 14. aprīļa Komerclikuma grozījumiem valdes locekļus ievēlēja uz trim gadiem, ja 
statūtos nebija noteikts īsāks termiņš.  
78 Līdz 2010. gada 14. aprīļa Komerclikuma grozījumiem – termiņi bija trīs gadi. 
79 Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem.” 
Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumi Nr. 705 „Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju 
sabiedrību tipveida statūtiem.” 
80 Latvijas Valsts ceļus vadīs Ivars Pāže. db.lv 15.09.2009. http://tiny.cc/tni2p  
81 Rulle, B. VNĪ vadītāja amatam izvēlēts Jānis Komisars. Diena.lv 30.06.2009. http://tiny.cc/c9qtr 
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kad šī tiesību norma būtu bijis šķērslis dalībnieku/ akcionāru sapulcei nomainīt valdes 
locekļus pēc saviem ieskaitiem.  
 
Jautājumi par valžu un padomju, kur tādas ir, kandidātu atlasi, iecelšanu un 
atbrīvošanu no amata ir cieši saistīti ar kapitālsabiedrību amatpersonu politizētības jeb 
partejiskās piederības jautājumu. Politisko partiju pārstāvju iecelšanas valsts 
kapitālsabiedrību amatos (galvenokārt padomēs) aizsākumi ir idejā, ka dažādu 
politisko spēku pārstāvji uzraudzības institūcijā nodrošinās sabiedrisku kontroli pār 
kapitālsabiedrībā notiekošo un turklāt savstarpēji uzraudzīs cits cita darbību. Viena no 
agrīnām šīs pieejas izpausmēm bija 17.02.1994. pieņemtajā likumā „Par valsts un 
pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” paredzētais, ka Privatizācijas aģentūras 
darbības pārraudzību veic Ministru kabineta iecelta padome, kuras sastāvā tiek 
iekļauti Saeimas frakciju ieteiktie pārstāvji (9. pants). 
 
Kaut arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību amatpersonu iecelšana atkarībā no 
viņu partejiskās piederības pati par sevi nav korupcija, tā palielina risku, ka 
kapitālsabiedrība un tās resursi tiks izmantoti partijas politisko un/vai finansiālo 
interešu apmierināšanai. Politizēta amatpersonu iecelšana ir tikai viens no veidiem, kā 
kapitālsabiedrību var politizēt (cits veids ir, piem., kapitālsabiedrības mērķu grozīšana 
atkarībā no politiskās varas maiņas). Tomēr šajā pētījumā uzmanība pievērsta 
galvenokārt amatpersonu partejiskajām saiknēm kā Latvijā visvairāk uzmanības 
pievērsušajam kapitālsabiedrību politizētības aspektiem.  
 
Starptautiskās vadlīnijas ir noraidošas pret valsts kapitālsabiedrību politizētību. 
OECD vadlīniju anotācijās skaidrots: „Ir svarīgi, lai atsevišķi valdes locekļi savu 
pienākumu izpildē nerīkotos kā dažādu klientūru (constituencies – angļu val.) 
pārstāvji. [..] Izņemot gadījumus, kad tas ir savienojams ar kapitālsabiedrības 
statūtiem vai izteiktiem mērķiem, valdes locekļiem nevajadzētu vadīties no jebkādiem 
politiskiem apsvērumiem.”82 Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadlīniju 
formulējums ir vēl tiešāks „[padomes] locekļus nevajadzētu atlasīt, balstoties uz 
politiskiem apsvērumiem”. Turklāt viņus „būtu jāieceļ uz noteiktu laiku, vēlams ne 
mazāk kā trīs gadiem, un viņiem vajadzētu spēt nostrādāt savu termiņu neatkarīgi no 
personāla izmaiņām ministrijās vai valdības struktūrās”.83 
 
2006. gada organizācijas Sabiedrība par atklātību – Delna pētījuma rezultāti parādīja, 
ka „valsts un pašvaldības uzņēmumu valžu un padomju pārstāvju ziedojumi veido 
būtisku ienākumu daļu vairākām politiskajām partijām, kas atradās vai atrodas pie 
varas valsts vai pašvaldības līmenī. Vislielākais šīs ziedotāju grupas veikto ziedojumu 
īpatsvars, kas svārstās robežās no 15% līdz 20%, ir Latvijas Pirmajai partijai, Tautas 
partijai, Latvijas Zaļai partijai, kā arī Latvijas Zemnieku savienībai. Partijai Jaunais 
laiks, kas līdz šā gada aprīlim darbojās valdībā, valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu 
un padomju pārstāvju ziedojumi veido 6% no partijas kopējiem ienākumiem.”84  
 

                                                
82 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. 24.lpp. 
http://tiny.cc/bnx2w 
83 Baltic Guidance on the Governance of Government-owned enterprises. Baltic Institute of Corporate 
Governance, 2010. 15., 19. lpp. http://tiny.cc/rzf76 
84 Karpovičs, A., Stafecka, L. Partiju ienākumu analīze: Valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un 
valžu pārstāvju ziedojumi. Sabiedrība par atklātību – Delna, 2006. 5.lpp. 
http://tiny.cc/quxm0  
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Arī vairuma pētījuma izlasē iekļauto valsts un pašvaldības kontrolēto 
kapitālsabiedrību padomju un valžu locekļu vidū ir partiju ziedotāji. Pētījumā 
aplūkoto valsts un Rīgas pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību (neietverot meitas 
un asociētās sabiedrības) gadījumā vienas sabiedrības padomes un valdes locekļu 
ziedojumi kopā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim ir vidēji Ls 
18 805, 61 (sk. 13. tabulu).85 Valsts kapitālsabiedrību gadījumā vidējais rādītājs ir Ls 
17 187, 87, bet sešām Rīgas pašvaldības izšķirošajā kontrolē esošajām 
kapitālsabiedrībām nedaudz augstāks – Ls 18 980, 28. Aplūkotajā laika posmā 
ziedojumu apjoms no visu valsts tieši kontrolēto kapitālsabiedrību padomju un valžu 
locekļiem varētu būt starp 1 un 1,5 miljoniem latu. Turklāt šajā aplēsē nav iekļauti 
ziedojumi no valsts netiešā kontrolē esošo kapitālsabiedrību amatpersonām un 
pašvaldību kapitālsabiedrību amatpersonām (Rīgas pašvaldības izšķirošajā kontrolē 
esošo kapitālsabiedrību izlase neļauj izdarīt aplēses par pašvaldību kontrolētajām 
kapitālsabiedrībām Latvijā kopumā). 
 
Katras atsevišķas kapitālsabiedrības gadījumā nevar teikt, ka uz partiju kasēm 
aizplūstošās naudas summas ir ļoti lielas (rēķinot, piem., pret kapitālsabiedrību 
apgrozījumu). Turklāt nav pamata apgalvot, ka visos vai pat tikai lielākajā daļā 
gadījumu personas ziedo partijām tāpēc, ka atrodas attiecīgajos kapitālsabiedrību 
amatos. Tomēr, ņemot vērā, ka šī ir tikai kapitālsabiedrību izlase, apstiprinās 2006. 
gada pētījuma secinājums, ka uzņēmumu valžu un padomju pārstāvju ziedojumi veido 
būtisku ienākumu daļu vairākām partijām. 
 
13. tabula. Kapitālsabiedrību padomju un valžu locekļu ziedojumi partijām 
(01.01.2003-31.12.2010) 
 

Kapitāl-
sabiedrība 

Padomju un valžu 
locekļi 

Ziedojumu kopapjoms Saņēmējpartija 

Valsts kapitālsabiedrības 
CSDD P1  

P2 
V1 
V2 

4500 
5000 (arī LVC) 
2000 
983,93 
Kopā: 12 483, 93 

LPP 
LPP/LC 
LPP/LC 
LC 

DS V1 10 000 
Kopā: 10 000 

LPP 

LAF V1 
V2 
V3 
V4 
P1 
P2 
P3 

503 
7500 
31585 
1530 
700 
4810,73 
350 
Kopā: 46 978, 73 

LZS 
LZS/ZZS 
LZS/ZZS 
LZS/ZZS 
LPP 
LZS 
JL 

LDz P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

4507 
8210,75 
9000 
24 250 (arī VNĪ) 
620 
2500 

Latvijai un Ventspilij 
Liepājas partija 
LPP 
LZS/ZZS 
TSP 
TP  

                                                
85 Skaitīti attiecīgo personu ziedojumi laikā, kad tās atrodas valdes vai padomes locekļa amatā. Ja viena 
un tā pati persona bijusi divu kapitālsabiedrību amatos vienlaikus, vidējās summas aprēķinā katrs 
ziedojums skaitīts vienreiz. 
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P7 
P8 
P9 
V1 
V2 

3000 (arī LL) 
860 
100 
9990 
20 000 
Kopā: 83 037, 75 

LPP/LC 
LPP/LC  
JL 
LPP/LC 
TP  

LL P1 
P2 
P3  
P4 

8000 
3278,18 (t.sk. 3000 arī LDz) 
1120 (arī VNĪ) 
4100 (arī PSKUS) 
Kopā: 16 498, 18 

LZS/ZZS 
Vidz. apvienība, LPP/LC 
TP 
LPP 

LNMC Nav ziedots – – 
LNO Nav ziedots – – 
LVC P1 

P2 
P3 
V1 

500 (arī GEKO) 
500 
10 000 (t.sk. 5000 arī CSDD) 
2000 
Kopā: 13 000 

LZP 
LPP 
LPP, LPP/LC 
JL 

LVĢMC Nav ziedots – – 
PSKUS P1 

P2 
P3 

9000 
30 
4100 (arī LL) 
Kopā: 13 130 

TP 
LZS 
LPP 

TNA Nav ziedots   
VNĪ P1 

P2  
P3  
P4  
V1  
V2  

8150 (arī LDz) 
200 
8000 
1120 (arī LL) 
10 000 
19700 (t.sk. 16 100 arī LDz) 
Kopā: 47 170 

ZZS 
JL 
LPP 
TP 
TP 
LZS/ZZS 

ZMNĪ V1  
V2  
V3  

9515 
9130 
468,72 
Kopā: 19 113, 72 

LZS/ ZZS 
LZS/ ZZS 
LZS 

Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības 
CP P1  

P2  
P3  
P4  
V1 

100 
8000 
2800 
1800 
3421,33 
Kopā: 16 121, 33 

SDP Saskaņa 
SDP Saskaņa 
SDP Saskaņa 
LPP 
LSP, SDP Saskaņa 

GEKO P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
V1 
 

500 (arī LVC) 
1300 
3115 
790 
150 
163,35 
Kopā: 6 018, 35 

LZP 
LSDSP 
LZP/ZZS 
JL, Reģionu partija 
JL 
SDP Saskaņa 
 

RCT P1 
P2 
V1 
V2 
V3 
V4 

325 
400 
4000 
10 000 
2000 
20 
Kopā: 16 745 

LSP 
JC 
ZZS, SDP Saskaņa 
PLL 
ZZS 
LZS 

RĢ Nav ziedots – – 
RPB P1 

P2 
21 500 (t.sk. 16 500 arī RSat) 
1023 

LSDSP 
TSP 
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P3 
P4 
P5 
P6 
V1 
V2 

9000 
400 
30 
939 
12 000 
5354 
Kopā: 50 246 

TP 
Līdztiesība, PCTVL 
LZS 
LZS/ZZS 
SDP Saskaņa 
LSDSP 

RSat V1 
V2 
V3 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

2000 
6700 
2000 
17 500 (t.sk. 16 500 arī RPB) 
2000 
36 
10 000 
1015 
Kopā: 41 251 

PLL 
SDP Saskaņa 
SDP Saskaņa 
LSDSP 
JC 
TB/LNNK 
JL 
JC 

AS Rīgas siltums 
RS P1  

P2  
P3  
P4  
P5  
P6  
P7  
P8  
P9  
P10 
P11 
V1 

1000 
100 
3435 
110 
5393,30 
11 000 
1500 
50 
2000 
5000 
9000 
200 
Kopā: 38 788,3 

SDP Saskaņa 
TB/LNNK 
JL, Vienotība 
PLL 
LSP, SDP Saskaņa 
JL 
LSDSP 
LSP 
LSDSP 
LPP 
LSDSP 
Līdztiesība 

 
Ziedošana nav vienīgais veids, kā var izpausties kapitālsabiedrības amatpersonas 
saikne ar politiskajām partijām. Šā pētījuma, kurš balstās uz publiski pieejamu 
informāciju, ietvaros nav iespējams personu neformālās saiknes ar to vai citu partiju. 
Tomēr, kā būs redzams tālāk, arī dati par Saeimas un pašvaldību deputātu 
kandidātiem, kā arī ziņas no valsts amatpersonu deklarācijām ļauj spriest par lielas 
daļas padomju un valžu locekļu attiecībām partiju vidē. 
 
14. un 15. tabulā nosacītais apzīmējums „politizēta” amatpersona attiecināta uz 
personām, kuras: 

 ziedojušas partijai padomes/valdes amata pienākumu pildīšanas laikā vai gadu 
pirms stāšanās amatā, 

 kandidējušas Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās amata pienākumu pildīšanas 
laikā vai arī pēdējās Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās pirms stāšanās amatā, 

 paralēli amatam kapitālsabiedrībā vai tieši pirms stāšanās amatā 
kapitālsabiedrībā ieņēmušas amatu, kuru vismaz daļēji var uzskatīt par 
politisku, piem., ministra padomnieka vai ministra biroja amatpersonas amatu, 
ja vēl kāda papildu informācija apstiprina viņu saikni ar partiju, 

 ir saistītas ar konkrētām politiskajām partijām saskaņā ar vispārzināmu 
informāciju, kura plaši atspoguļota masu saziņas līdzekļos. 

 
Atsevišķos gadījumos personas politizētība un saikne ar partiju apzīmēta ar jautājuma 
zīmi. Tas darīts gadījumos, kad persona bijusi, piem., ministra padomnieks, bet nav 
citas informācijas, kas apstiprinātu partejisko saikni, kā arī gadījumos, kad persona 
gan atbilst kādam no kritērijiem, piem., ir biju partijas kandidāts vēlēšanās, taču 
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vēlāk, mainoties valdībām, amatu ir saglabājusi un nav papildu ziņu par partejisko 
piederību. Dažkārt ar jautājuma zīmi apzīmētas arī personas, kuru saikne ar partiju 
identificēta ilgāku laiku pirms nonākšanas kapitālsabiedrības amatā, un trūkst ziņu par 
to, vai saikne tikusi uzturēta. 
 
14. tabula atspoguļo politizēto amatpersonu īpatsvaru kapitālsabiedrību padomēs un 
valdēs (valdes/padomes locekļu kopskaits norādīts iekavās) Einara Repšes, Induļa 
Emša, Aigara Kalvīša, Ivara Godmaņa un Valda Dombrovska vadīto valdību 
pastāvēšanas perioda beigās (Dombrovska valdības gadījumā 10. Saeimas vēlēšanu 
laikā). 15. tabulā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību stāvoklis norādīts uz domes 
priekšsēdētāju Gundara Bojāra, Aivara Aksenoka, Jāņa Birka amata pienākumu 
pildīšanas laika beigām, kā arī 2010. gada beigām, t.i. Nila Ušakova kā domes 
priekšsēdētāja darbības laikā. 
 
14. tabula. Politizēto personu īpatsvars valsts kapitālsabiedrību padomēs un 
valdēs 
 

CSDD 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

3 (5) 
 
TB/LNNK 
TB/LNNK 
ZZS 

3 (5) 
 
TB/LNNK 
TP 
ZZS 

3 (5) 
 
TP 
TP 
ZZS 

4 (5) 
 
LPP 
LPP/LC 
TP 
ZZS 

4 (5) 
 
LPP/LC 
LPP/LC 
TP 
ZZS  

Padome 
likvidēta 

V
 

0 (4) 2 (4) 
 
LC 
TP 

2 (4) 
 
LC 
TP 

2 (4) 
 
LC 
TP 

2 (4) 
 
LPP/LC 
TP 
 

2 (4)86 
 
o LPP/LC 
o TP 

LDz 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

7 (9) 
 
JKP 
JL 
Latvijai un 
Ventspilij 
Liepājas 
partija 
ZZS 
PCTVL 
TB/LNNK 
 

6 (9)  
 
JKP 
Latvijai un 
Ventspilij 
Liepājas 
partija 
ZZS 
TP 
TSP 
 

6 (9) 
 
Latvijai un 
Ventspilij 
LC 
Liepājas 
partija 
ZZS 
TP 
TP 

 

8 (11)  
 
Latvijai un 
Ventspilij 
Liepājas 
partija 
LPP/LC 
LPP/LC 
LPP/LC 
ZZS 
TB/LNNK 
TP 

9 (11) 
 
Latvijai un 
Ventspilij 
Liepājas partija 
LPP/LC 
LPP/LC 
LPP/LC 
LPP/LC 
TB/LNNK 
TP 
ZZS 
 

Padome 
likvidēta 

V
 

0 (4) 1 (6) 
 
LPP 

2 (6) 
 
LPP 
TP 

2 (5) 
 
LPP/LC 
TP 

2+1? (5) 
 
LPP/LC 
LPP/LC? 
TP 
 
 

2 (4)  
 
LPP/LC 
TP 

                                                
86 Bija vēl šeit neatspoguļotas izmaiņas laikā starp 10. Saeimas vēlēšanām un jaunās valdības 
apstiprināšanu. 
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LVC 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

1 (3) 
 
TB/LNNK 

2 (4) 
 
LPP 
LZP/ZZS 

2 (5) 
 
LPP 
LZP/ZZS 

2 (5) 
 
LPP 
LZP/ZZS 

2 (5) 
 
LPP 
LZP/ZZS 

Padome 
likvidēta 

V
 

0 (3) 0 (4) 0 (4) 0 (4) 1 (4) 
 
JL 

1 (4) 
 
JL 

LNO 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

V
 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

VNĪ 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

5 (5) 
 
JKP 
JL 
JL 
TB/LNNK 
ZZS 

4 (4) 
 
JKP 
TP 
TP 
ZZS 

4 (4) 
 
LPP/LC 
TP 
TP 
ZZS 

3+1? (4) 
 
LPP/LC 
TP 
TP? 
ZZS 

3+1? (4) 
 
TP 
TP 
TP? 
ZZS 

Padome 
likvidēta 

V
 

1? (5) 
 
JL? 

2 (4) 
 
TP 
ZZS 

2 (4) 
 
TP 
ZZS 

2 (4) 
 
TP 
ZZS 

2 (4) 
 
TP 
ZZS 
 

0 (3) 
 
 

LL 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

1 (1) 
 
TB/LNNK 

3 (3) 
 
LPP 
TP 
TP 

3 (3) 
 
LPP 
LPP/LC 
TP 

3+1? (4) 
 
LPP/LC 
LZS/ZZS 
TB/LNNK? 
TP 
 

2+1? (4) 
 
LPP/LC 
LZS/ZZS 
TB/LNNK? 

Padome 
likvidēta 

V
 

0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 1 (4) 
 
TP 

0 (1) 

LAF 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

3 (3) 
 
JL 
TB/LNNK 
ZZS 

1+1? (3) 
 
 
ZZS 
ZZS-TP? 

2+1? (3) 
 
LPP 
ZZS 
ZZS-TP? 

2+1? (3) 
 
LPP 
ZZS 
ZZS-TP? 

1+2? (3) 
 
LPP 
ZZS-TP? 
? 

Padome 
likvidēta 

V
 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

ZMNĪ 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

V
 

– – 3 (3) 
 
JC 
ZZS 
TP 
 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
ZZS 
ZZS 
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TNA 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

0 (2) 1 (2) 
 
TP 

1 (3) 
 
LPP 
 

1 (3) 
 
TB/LNNK 

1 (3) 
 
TB/LNNK 

Padome likvidēta 

V
 

0 (3) 0 (4) 1 (3) 
 
TP 

1 (4) 
 
TP 

0 (3) 1? (1) 
 
TB/LNNK? 

PSKUS 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

P 

2 (6) 
 
ZZS 
TB 

5 (5) 
 
LPP 
TP 
LZP/ZZS 
ZZS 
ZZS 

3 (5) 
 
LPP 
TP 
ZZS 

3 (5) 
 
LPP 
TP 
ZZS 

Padome 
likvidēta 

Padome likvidēta 

V
 0 (4) 0 (4) 0 (5) 0 (5) 0 (5) 0 (3) 

 
LVĢMC 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

V
 - - - - - 0 (1) 

 
LNMC 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

V
 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 

 
DS 
 Repše Emsis Kalvītis I Kalvītis II Godmanis Dombrovskis 

V
 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

 
 
Redzams, ka Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību CSDD un LDz padomēs TP 
svars pieauga A.Kalvīša pirmās valdības laikā, savukārt A.Kalvīša otrās valdības laikā 
pieauga LPP/LC svars. Savukārt jau agrāk – I.Emša – valdības laikā aizsākās 
politizācija šo kapitālsabiedrību valdēs. Politizācijas raksturs atšķīrās LVC, kuras 
valdē neizdevās identificēt politizētus locekļus līdz pat Godmaņa valdības laikam 
(tika iecelta ar JL saistīta persona), savukārt padomē partiju spēku samērs palika 
nemainīgs kopš I.Emša valdības laika (LPP un LZP/ZZS līdzsvars). 
 
Finanšu ministrijas jomā VNĪ bijis stipri politizētas kapitālsabiedrības piemērs ar 
nozīmīgu ne tikai padomes, bet arī valdes politizāciju. Repšes valdības laikā dominē 
JL klātbūtne, kas pilnībā zūd līdz ar Emša valdība darbības sākumu. Kopš tā laika 
dominējošo stāvokli iegūst TP (līdzīgi arī LL, kaut tur TP pozīcijas vājinās līdz 
Godmaņa valdības laikā TP cilvēks nonāca valdes locekļa amatā). Valde tika 
depolitizēta Dombrovska valdības laikā. LL padomes sastāvs kopumā vairāk 
atspoguļo vairāku partiju paritāti, un ar vienu izņēmumu LL saglabā nepolitizētu 
valdi. 
 
Zemkopības ministrijas kapitālsabiedrībās (LAF un ZMNĪ) viennozīmīgi dominē ZZS 
pārstāvji, un tām raksturīga arī valžu politizācija. Kalvīša pirmās valdības laikā ZZS 
nebija acīmredzama vairākuma ZMNĪ valdē, taču vēlāk šāds vairākums pilnībā 
nostabilizējās. Interesanti, ka LAF gadījumā dominējošās partijas stāvoklis ir 
uzskatāmāk redzams valdē, nevis padomē. 
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Vienīgā aplūkotā Tieslietu ministrijas pārziņā esošā kapitālsabiedrība TNA ir viena no 
salīdzinoši mazāk politizētajām,– ne padomē, ne valdē nevienā laika periodā 
neizdevās identificēt vairāk kā vienu personu ar partejiskām saiknēm. 8. Saeimas 
laikā TP, šķiet, dominēja; savukārt 9. Saeimā šo stāvokli šķietami ieņem TB/LNNK. 
Tomēr nav ziņu, ka Dombrovska valdības laikā TNA vienīgajai valdes loceklei būtu 
saistība ar TB/LNNK (saskaņā ar izmantotajiem kritērijiem iespējamā saikne norādīta 
dēļ ieņemtiem ministru padomnieka amatiem). 
 
Veselības ministrijas pārziņā esošās PSKUS valdē neizdevās identificēt personas ar 
saiknēm ar partijām, taču šīs kapitālsabiedrības padomes locekļu vairākums kopš 
I.Emša vadītās valdības laika bija ar partijām saistītas personas (tieši I.Emša valdības 
laikā šī politizētība atrodas maksimumā un uzrāda skaidru ZZS dominanci, kas vēlāk 
vairs nav redzama). 
 
LVĢMC (Vides ministrija), LNMC (Ekonomikas ministrija) un DS (Izglītības un 
zinātnes ministrija) gadījumos vērā ņemama politizācija nav identificējama. 
Iespējams, izskaidrojums varētu būt tas, ka LVĢMC ir visjaunākā no aplūkotajām 
kapitālsabiedrībām (izveidota 2009. gada jūlijā), savukārt LNMC un DS ir mazas 
kapitālsabiedrības (tiesa gan, arī ZZS dominētā LAF ir klasificēta kā maza). 
 
15. tabula. Politizēto personu īpatsvars Rīgas pašvaldības izšķirošajā kontrolē 
esošo kapitālsabiedrību padomēs un valdēs 
 

CP 
 Bojārs Aksenoks Birks Ušakovs 

P 

2 (5) 
 
JC 
LSDSP 

4 (5) 
 
JL 
LPP/LC 
TB/LNNK 
TP 
 

3 (5) 
 
LSDSP 
TB/LNNK 
TP 
 

5 (5) 
 
LPP/LC 
LPP/LC 
SDP Saskaņa 
SDP Saskaņa 
SDP Saskaņa 

V
 

0 (5) 1 (5) 
 
TB/LNNK 

1 (5) 
 
TB/LNNK 

1 (5) 
 
LSP/SC 

GEKO 
 Bojārs Aksenoks Birks Ušakovs 

P 

4 (4) 
 
JL 
LSDSP 
LZP/ZZS 
LZP/ZZS 

4 (4) 
 
JC/SC 
JL 
JL 
TB/LNNK 

3+1? (4) 
 
JC/SC? 
Rīgas raj. novadu 
apvienība 
Rīgas raj. novadu 
apvienība, LPP/LC 
TB/LNNK 

Padome likvidēta 

V
 

1+1? (3) 
 
LSDSP 
PCTVL? 

1 (3) 
 
LSDSP 

2 (3) 
 
LSDSP 
TP 

4 (4) 
 
LPP/LC 
LSDSP 
LSP/SC 
SDP Saskaņa 
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RCT 
 Bojārs Aksenoks Birks Ušakovs 

P 
3 (3) 
 
JC 
LPP 
LSDSP 

2+1? (3) 
 
JL 
TB/LNNK 
TB/LNNK? 

3 (4) 
Uz V 2009 
LSP/SC 
TB/LNNK 
TB/LNNK 

Padome likvidēta 
V

 

3 (4) 
 
LSDSP 
ZZS 
ZZS 

2 (3) 
 
TP 
ZZS 

2 (3) 
 
SDP Saskaņa 
TP 

3 (3) 
 
SC 
SC 
SDP Saskaņa 

RĢ 
 Bojārs Aksenoks Birks Ušakovs 

P 

1? (3) 
 
LC? 

1? (3) 
 
LC? 

0 (3) 
Uz V 2009 

Padome likvidēta 

V
 

0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (1) 

RPB 
 Bojārs Aksenoks Birks Ušakovs 

P 

3 (3) 
 
LSDSP 
LZS/ZZS 
TSP 

3 (3) 
 
JL 
TB/LNNK 
TP 

4 (4) 
Uz IV 2009 
LPP/LC 
LSDSP 
TB/LNNK 
TP 

Padome likvidēta 

V
 

2 (3) 
 
LC 
LSDSP 

2 (3) 
 
LC 
LSDSP 

3 (3) 
 
LPP/LC? 
LSDSP 
TB/LNNK 

3 (3) 
 
LPP/LC 
SC 
TB/LNNK 

RSat 
 Bojārs Aksenoks Birks Ušakovs 

P 

5 (5) 
 
JC 
JC 
JC 
LSDSP 
LSDSP 

7 (7) 
 
JL 
JL 
LPP/LC 
TB/LNNK 
TB/LNNK 
TP 
TP 

7 (7) 
 
LPP/LC 
LSDSP 
TB/LNNK 
TB/LNNK 
TB/LNNK 
TP 
TP 

Padome likvidēta 

V
 

0 (6) 1 (6) 
 
TB/LNNK 

1 (5) 
 
TB/LNNK 

3 (5) 
 
LPP/LC 
LPP/LC 
SDP Saskaņa, SC 

 
Rīgas kapitālsabiedrību amatpersonu partejiskā politizācija un nomaiņa līdz ar 
politisko spēku samēra izmaiņām ir teju vai izteiktāka nekā valsts kapitālsabiedrībās. 
Augsts partejisko amatpersonu īpatsvars ir visās Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībās, 
izņemot RĢ. Acīmredzama ir, piem., LSDSP pārstāvju pazušana no amatiem CP, 
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GEKO, RPB un RSat padomēs, kā arī RCT padomē un valdē domes priekšsēdētāja 
Aivara Aksenoka (JL) darbības laikā. Vienlaikus šajā laikā visu nosaukto 
kapitālsabiedrību amatos nonāk ar JL saistītas personas, kuras visas zaudē savus 
amatus (vai arī maina partejisko piederību) Jāņa Birka (TB/LNNK) darbības laikā. 
Nila Ušakova (SC) darbības laikā ir redzams LPP/LC un SDP Saskaņa/ SC pārstāvju 
ieplūšana visu kapitālsabiedrību amatos, atkal izņemot nelielo RĢ.  
 
Kopumā var secināt, ka pētījumā aplūkotā valsts kapitālsabiedrību izlase laikā līdz 10. 
Saeimas vēlēšanām neapstiprina nereti izteikto apgalvojumu, ka valsts 
kapitālsabiedrību padomju likvidācija ir novedusi pie valžu politizācijas. Lielā daļā 
kapitālsabiedrību valdes bija daļēji politizētas jau agrāk. Savukārt ar konkrētām 
partijām saistītu personu īpatsvara pieaugums V.Dombrovska pirmās valdības laikā 
bija nebūtisks. Izteiktāks važu politizācijas process ir vērojams Rīgā, kur tas ir 
saskatāms GEKO, RCT un it īpaši RSat, kuras agrāk mazpolitizētā valde tagad ir 
acīmredzami partejiski kontrolēta. 
 
Protams, politiskajā darbībā iesaistīta persona nav ipso facto nepiemērota amatam 
valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā. Tomēr sistemātiska amatpersonu nomaiņa 
politisko spēku samēra izmaiņu rezultātā neļauj šo amatpersonu darba vērtēšanā 
jēgpilni izmantot objektīvus kritērijus (amata saglabāšana vai zaudēšana tā kā tā ir 
primāri atkarīga no partiju attiecībām). Turklāt ir mazticams, ka šādos apstākļos 
padomju un valžu locekļi varētu darboties autonomi no partiju politiskajiem 
uzstādījumiem, kas apdraud kapitālsabiedrības profesionālu vadību un ir pretrunā ar 
starptautiskajiem standartiem. 
 
9.3. Amatpersonu atalgojums 
 
Valsts un pašvaldību izšķirošajā kontrolē esošo kapitālsabiedrību amatpersonu 
atalgojumu regulē vairāki normatīvie akti. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 
valžu locekļu atalgojums ir saistīts ar sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada 
mēneša vidējās darba samaksas apmēru (KDL 61. panta trešā daļa, 96. panta otrā 
daļa).  
 
Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļu atlīdzību, kā arī 
valdes locekļa mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu atbilstoši 
kapitālsabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem detalizētāk nosaka Noteikumi 
par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes 
locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību 
(1.1. punkts).87 
 
Valdes locekļu konkrēto atalgojuma apmēru nosaka dalībnieku/ akcionāru sapulce, 
savukārt attiecībā uz pārējiem kapitālsabiedrības darbiniekiem tā saskaņo valdes 
izstrādātos atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju 
izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, 

                                                
87 Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja 
pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību.” 
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mēnešalgu maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošos nosacījumus (KDL 48. 
panta trešā daļa, 76. panta trešā daļa).88 
 
Atalgojuma iespēja tika būtiski ierobežotas 2009. gadā, nosakot ar ekonomisko krīzi 
saistītus taupības pasākumus. KDL pārejas noteikumos 2009. gadā noteica aizliegumu 
2010. un 2011. gadā valsts kapitālsabiedrībā, pašvaldības kapitālsabiedrībā, publiski 
privātā kapitālsabiedrībā, kā arī Latvijā reģistrētā kapitālsabiedrībā, kurā visas 
kapitāla daļas pieder valsts kapitālsabiedrībai, pašvaldības kapitālsabiedrībai vai 
publiski privātai kapitālsabiedrībai, maksāt prēmijas un naudas balvas, veikt materiālo 
stimulēšanu (KDL pārejas noteikumu 44. punkts). 
 
Šim ierobežojumam tika noteikti izņēmumi. Tā, piem., kapitālsabiedrības valdes 
priekšsēdētājam un valdes loceklim 2010. un 2011. gadā var izmaksāt prēmiju 
kapitālsabiedrības, kuras ir iekļautas īpašā Ministru kabineta sarakstā un kuru 
darbības rādītāji atbilst visiem zemāk uzskaitītajiem kritērijiem: 

 kapitālsabiedrībai nav kavētu nodokļu maksājumu; 
 kapitālsabiedrībai 2009.gadā ir bijusi peļņa, kas pārsniedz 500 000 latu, vai 

peļņas nav bijis, bet zaudējumi plānoti, lai īstenotu kapitālsabiedrības attīstības 
(investīciju) programmu, un tie nav radušies valdes prettiesiskas darbības vai 
bezdarbības dēļ;  

 kapitālsabiedrība konkurē starptautiskajā vai vietējā tirgū; 
 kapitālsabiedrība nesaņem dotāciju no valsts vai pašvaldību budžeta 

pamatfunkciju veikšanai;  
 kapitālsabiedrība darbojas transporta, enerģētikas, sakaru, mežsaimniecības 

vai ūdens apgādes nozarē.89 
 
Saskaņā ar MK apstiprināto sarakstu no pētījuma izlasē iekļautajām 
kapitālsabiedrībām 2010. un 2011.gadā izmaksāt prēmijas, naudas balvas, pabalstus 
un veikt citu materiālo stimulēšanu drīkst LDz un tās meitas sabiedrības un GEKO.90 
MK noteikumos iekļautie kritēriji tikai daļēji ir saistāmi ar valdes locekļu darba 
kvalitāti (piem., ar to nav saistīts kritēriji, ka kapitālsabiedrība nesaņem dotāciju un 
darbojas kādā no uzskaitītajām nozarēm). Arī Rīgas pašvaldībā kapitālsabiedrībās 
2009. gadā atalgojuma samazinājums bija caurmērā 15%, neieviešot motivāciju 
veicinošus nosacījumus.  
 

                                                
88 2011. gada 4. janvārī MK apstiprināja KDL likuma grozījumu projektu, paredzot pienākumu 
dalībnieku / akcionāru sapulcei saskaņot kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas 
svarīgākās vadlīnijas (pamatprincipus, kritērijus un apmēru ierobežojumus) atalgojuma veidošanas 
mehānismam, pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai 
materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus un citus ierobežojošos 
nosacījumus. Vienlaicīgi likumprojekts paredz, ka valdei ir nepieciešama dalībnieku/ akcionāru 
sapulces iepriekšēja piekrišana sabiedrības darbinieku atlīdzības izmaksai paredzētā maksimālā 
finansējuma apjoma nākamajam kalendārajam gadam apstiprināšanā, kuru saskaņā ar vadlīnijām 
(mainoties ražošanas apjomam un tirgus nosacījumiem) valde var koriģēt. 
89 Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 
kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja 
pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību.” 17. punkts. 
90 Citas sarakstā iekļautās kapitālsabiedrības ir kapitālsabiedrību grupa „Latvenergo”, VAS „Latvijas 
valsts meži”, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, 
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, VAS „Latvijas Pasts”, SIA „Rīgas 
ūdens”. 
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Kopumā valsts un pašvaldību izšķirošajā kontrolē esošo padomes un valžu locekļu 
atalgojuma sistēma ir maz vērsta uz to, lai motivētu amatpersonas kvalitatīvākam 
darbam, kā arī nepilnīgi ņem vērā konkrētu kapitālsabiedrību un attiecīgo nozaru 
darba tirgus īpatnības. Valdes locekļu atalgojuma sasaiste ar sabiedriskajā sektorā 
strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru neļauj atalgojuma 
noteikšanā ņemt vērā atalgojuma līmeni, kāds tiek nodrošināts līdzīga rakstura 
attiecīgās nozares uzņēmumu vadītājiem privātajā sektorā. 
 
REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Lielākajām kapitālsabiedrībām ir jāatjauno padomes, bet to locekļi jāatlasa 
tikai atklātā konkursā, kurā izvirzīti jēgpilni atbilstības (piem., interešu 
konflikta) un profesionālās kompetences kritēriji (padomē varētu būt rezervēts 
amata vietu skaits valsts vai pašvaldības pārvaldei piederošām personām). 
Atsevišķos gadījumos jācenšas piesaistīt padomju locekļus arī starptautiskajā 
tirgū. 

 
2. Iespējams, jāpārskata valsts amatpersonas statusa attiecināšana uz padomju 

locekļiem, lai atvieglotu cilvēku piesaisti no privātā sektora un cilvēku ar 
starptautisku pieredzi piesaisti. Atklātības un interešu konflikta prasības 
attiecībā uz šīm personām varētu noteikt līdzīgi kā publisku akciju sabiedrību 
amatpersonām. 

 
3. Atklātam konkursam vajadzētu būt arī galvenajai valžu locekļu kandidātu 

atlases metodei (varētu būt runa par izņēmumu, kad tiek pagarināts esoša 
valdes locekļa darba termiņš). 

 
4. KDL jāprecizē nosacījumus, kad ir pieļaujama valdes locekļa atsaukšana. 

Šajos nosacījumos ir svarīgi ietvert līgumā noteikto rezultatīvo rādītāju 
nozīmīgu neizpildi.  

 
5. Ar valdes locekļiem jāslēdz līgumi, kuri paredz konkrētu rezultatīvo rādītāju 

sasniegšanu un ietver amata saglabāšanas garantijas uz noteiktu termiņu, ja 
minētie rezultāti ir sasniegti. Jāveic ikgadējs valdes un padomes locekļu darba 
rezultātu novērtējums, kura rezultāti ir saistīti ar atalgojumu, prēmiju izmaksu 
un apmēru, kā arī eventuāli citiem motivācijas paketes elementiem.  

 
6. Valstij un lielākajā pašvaldībām ir jāizstrādā kapitālsabiedrību amatpersonu un 

citu darbinieku atalgojuma (kompensācijas) politika, kas saskaņā ar skaidriem, 
taču saprātīgās robežās elastīgiem kritērijiem ņemtu vērā konkrētu 
kapitālsabiedrību un attiecīgo nozaru darba tirgus īpatnības. Valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldības daļējas centralizācijas modelī šīs politikas 
izstrāde būtu centrālās institūcijas kompetencē. 

 
10. Citi ar korupcijas un neefektivitātes riskiem saistīti jautājumi 
 
Korupcijas risks ir tur, kur objektīvi apstākļi atvieglo iespējas izmantot amata stāvokli 
un gūt nepelnītu labumu (sev vai citām personām). Korupcijas riska, t.i. attiecīgo 
iespēju esamība pati par sevi nenozīmē, ka amatpersonas tā izmanto. Turklāt 
organizāciju, kuru darbībā vispār nepastāv korupcijas risku, iespējams, nav vispār.  
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Valsts un pašvaldību kontrolē esošo kapitālsabiedrību specifiskie korupcijas riski 
galvenokārt saistās ar vadošo amatpersonu relatīvi plašo rīcības brīvību no vienas 
puses un salīdzinājumā ar valsts pārvaldi ierobežoto atklātību no otras puses. Turklāt 
šo kapitālsabiedrību publisko atbildību jo sevišķi mazina sarežģītā darbības mērķu 
noteikšana un to sasniegšanas izvērtēšana, jo šīs sabiedrības reti pastāv tikai tādēļ, lai 
daļu / akciju īpašnieks gūtu ekonomisko izdevīgumu.  
 

 Izmaksu kontroles trūkums apstākļos, kur nav rezultatīvo rādītāju: 
Kapitālsabiedrību pārvaldes modelis neparedz detalizētu izmaksu kontroli no 
daļu turētāja puses. Ja nav noteikti jēgpilni un pietiekami visaptveroši 
kapitālsabiedrību darba efektivitātes rādītāji, šī kapitālsabiedrības modelim 
raksturīgā un noderīgā iezīme noved pie nepieņemami plašas rīcības brīvības 
un nesaimnieciskas vai koruptīvas rīcības riska. Šo risku vismaz teorētiski 
mazina Valsts kontrole, kura revīziju ietvaros vērtē izmaksu, t.sk. iepirkumu 
lietderību un likumību. Tiesa gan, intervijās ar kapitāla daļu turētāju 
pārstāvjiem un kapitālsabiedrību valžu locekļiem bija bieži izteikti kritiski 
viedokļi par Valsts kontroles revīziju rezultātiem. Lai kādi būtu faktiskie 
kritisko viedokļu cēloņi, pārsvarā neradās iespaids, ka revidējamo vienību 
līmenī revīziju secinājumi tiktu aktīvi izmantoti, lai ieviestu sistēmiskus vai ad 
hoc rakstura uzlabojumus.  

 
Tas gan nenozīmē, ka Valsts kontroles revīziju rezultāti tiktu vispār ignorēti. 
Tā, Saeima pēc Valsts kontroles finanšu revīzijas par pārskatiem par valsts 
budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem izskatīšanas atkārtoti (29.10.2009. un 
02.12.2010) pieņēma paziņojumus, kuros cita starpā uzdots Ministru 
kabinetam „izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par grozījumiem 
likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, 
definējot tajā vienotus kritērijus valsts kapitāla atdeves noteikšanai un 
mērīšanai, un pilnveidot gada pārskatā iekļauto vadības ziņojumu, papildinot 
to ar informāciju par valsts kapitāla atdevi”.91 
 
Vairāki intervējamie norādīja arī uz praksi, kad, balstoties uz 2009. gada martā 
izdotu ministru prezidenta rezolūciju, valsts kapitālsabiedrības un to meitas 
sabiedrības saskaņo ar finanšu ministru jaunas investīcijas un finanšu saistības 
virs Ls 100 000. Šis ir uzskatāms par mēģinājumu ekonomiskās krīzes 
apstākļos kontrolēt kapitālsabiedrību izmaksas, taču bez kritērijiem, kad 
saskaņojums ir sniedzams, un bez tiesiska pamata šādai finanšu ministra 
kompetences paplašināšanai tas nav uzskatāms par labu praksi 
kapitālsabiedrību pārvaldībā. 

  
Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās administratīvās izmaksas augušas 
straujāk par apgrozījumu 
 
Ekonomikas augšupejas laikā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību administratīvo 
izmaksu apjoms būtiski pieauga. Kaut arī to var skaidrot ar tā saukto trekno gadu 
                                                
91 Latvijas Republikas Saeima. „Paziņojums par trūkumu novēršanu valsts budžeta līdzekļu finanšu 
vadībā”. 29.10.2009. 
Saeimas paziņojums „Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem”. 
02.12.2010. 
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īpatnībām, šī savulaik nozīmīgā tendence sasaucas ar plašāko jautājumu, cik atbilstoša 
ir izmaksu kontrole valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās apstākļos, kad nav 
adekvātu rezultatīvo rādītāju:  
 
“Valsts un pašvaldībām piederošajās kapitālsabiedrībās administratīvās izmaksas 
2005. - 2007.gadā augušas straujāk par apgrozījuma un peļņas pieaugumu, šodien, 
atsaucoties uz SIA „Lursoft” pētījumu, ziņo laikraksts „Dienas Bizness”.  
 
Lai gan kopumā pētījumā ir aplūkoti 709 uzņēmumu finansiālās darbības rādītāji, 
tomēr šajā datu atlasē nav aplūkoti tie uzņēmumi, kuru kapitāldaļas valstij pieder 
netieši caur citām valsts kapitālsabiedrībām.  
 
Komercsabiedrību ar tiešu valsts un pašvaldību kapitālu neto apgrozījums 2007.gadā 
sasniedza 2,04 miljardus latu, kas ir par 20% vairāk nekā 2006.gadā. Tiesa, 222 
uzņēmumi strādā ar 279 miljonu latu lieliem zaudējumiem, savukārt 331 ar peļņu - 
178 miljoni latu, bet pārējie nav uzrādījuši peļņas - zaudējumu aprēķinu.  
 
Vērtējot sabiedrības ar valsts un pašvaldību kapitālu, secināts, ka trīs gadu laikā 
administratīvās izmaksas pieaugušas 2,1 reizi, kamēr neto apgrozījums tikai 1,6 
reizes, bet peļņa - 1,9 reizes. Tas nozīmējot, ka uzņēmuma pārvaldes efektivitāte 
samazinās.”92 
 

 Kaulēšanās starp valsti/pašvaldību un kapitālsabiedrībām un ierobežota 
konkurence: Kur valsts vai pašvaldība ir nozīmīgs pašas kontrolē esošas 
kapitālsabiedrības klients, vienošanās par kapitālsabiedrības veicamo darbu 
apjomu un samaksu nereti ir kaulēšanās priekšmets (parasti tad, ja cenu 
noteikšanu attiecīgajā jomā neregulē normatīvais akts). Šāds process sniedz 
elastību, kas var palīdzēt nodrošināt pakalpojumu saņemšanu nepieciešamajā 
apjomā, kad valsts/pašvaldības budžetā trūkst līdzekļu93, tomēr arī veicina 
nepamatoti lielu izdevumu risku labvēlīgākas budžeta situācijas apstākļos. 
Turklāt valsts un pašvaldības iepērk pakalpojumus no šādām 
kapitālsabiedrībām apstākļos, kuros nav konkurences vai arī tā ir ierobežota, 
piem., medicīnas un dažādus citus pakalpojumus.  

 
 No uzņēmuma interešu viedokļa nepamatota ziedošana, sponsorēšana un 

reklāmas līgumi: Normatīvie akti paredz diezgan detalizētus nosacījumus un 
atklātības prasības valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedošanai. Tomēr 
ziedošana, sponsorēšana, kā arī reklāma ar apšaubāmu saimniecisko 
izdevīgumu saglabājas kā iespēja valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā 
nodalītos līdzekļus izmantot privātpersonu labumam ar neskaidru atdevi pašai 
kapitālsabiedrībai.  

 
Piemēram, mediju uzmanību vairākkārt piesaistīja LDz koncerna uzņēmumu 
piešķirtie līdzekļi Kontinentālās hokeja līgas hokeja klubam Dinamo Rīga.94 LDz 
pārstāvis šā pētījuma vajadzībām skaidroja, ka konkrētais līgums sekmē LDz 
                                                                                                                                       
92 Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās administratīvās izmaksas augušas straujāk par apgrozījumu. 
LETA, 23.02.2009. http://tiny.cc/4mtxw 
93 Uz kaulēšanos atsaucās vairākas intervētās amatpersonas, norādot, ka tādejādi ir risinātas problēmas 
saistībā ar valsts budžeta līdzekļu kraso samazinājumu 2009. gadā. 
94 Jemberga, S. Valsts uzņēmumi turpina sponsorēt „Dinamo”. Ir.lv 30.08.2010. http://tiny.cc/wm52k  
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attiecības ar AS Krievijas dzelzceļi (Российские железные дороги), kura arī finansē 
Kontinentālās hokeja līgas komandas. Tomēr šādos gadījumos ir grūti konkretizēt 
izdevīgumu no reklāmas izdevumiem tiktāl, lai kliedētu visas šaubas. 
 
2011. gada sākumā mediji pievērsa uzmanību arī uzņēmuma Latvijas Valsts meži 
ziedošanas praksei, kurā saskatāmi partejiskas labvēlības diktēti apsvērumi.95 Šis 
piemērs rāda, ka pat detalizēts tiesiskais regulējums neizslēdz iespējas pielāgot 
ziedošanas praksi partejiskiem apsvērumiem. 
 
Jānorāda, ka ziedošana (līdzekļu vai mantas dāvināšana) un sponsorēšana ir atšķirīgas 
darbības. Ziedošanas gadījumā ir runa par līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošanu, 
ziedošanas noteikumus valsts kapitālsabiedrībām nosaka likums „Par valsts un 
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”. Likums ietver četrus 
nosacījumus, kad kapitālsabiedrība drīkst ziedot: 

1) dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, 
sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai; 

2) pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu; 
3) attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij 

vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas; 
4) attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu (10. 

panta otrā daļa). 
 
Turklāt kapitālsabiedrība dāvināšanai (ziedošanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 
procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas (11. panta pirmā daļa). 
 
16. tabula. Dāvināšanas (ziedošanas) noteikumi  
 

 Summa  
< Ls 1000 

Summa > Ls 1000 vai 
gadā kopsumma 
vienam saņēmējam > Ls 
1000 

Visas zemāk minētās kapitālsabiedrības Lēmumu pieņem 
kapitālsabiedrības 
izpildinstitūcija.  

Vispirms jāsaņem valstij, 
pašvaldībai vai valsts vai 
pašvaldības 
kapitālsabiedrībai 
piederošo kapitāla daļu 
turētāja piekrišana. 

Valsts kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā 
valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, 
kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku 
valsts kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā 
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus 

Lēmumu pieņem 
kapitālsabiedrības 
izpildinstitūcija. 

Ar finanšu ministra 
atļauju 

Pašvaldības kapitālsabiedrība vai 
kapitālsabiedrība, kurā pašvaldības daļa 
pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī 
kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku 
pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā 
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus 

Lēmumu pieņem 
kapitālsabiedrības 
izpildinstitūcija. 

Ar pašvaldības domes 
atļauju 

Kapitālsabiedrības pamatkapitālā valsts un 
pašvaldības daļas nepārsniedz 50 procentus, bet to 
īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 

Lēmumu pieņem 
kapitālsabiedrības 
izpildinstitūcija. 

Ar finanšu ministra un 
attiecīgās pašvaldības 
domes atļauju 

                                                
95 Raidījums: Latvijas Valsts meži ziedo ZZS deputāta biedrībai. Delfi.lv. 09.01.2011. 
http://tiny.cc/rpolf 
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procentus, kā arī tad, ja vairāku valsts vai 
pašvaldības kapitālsabiedrību daļa 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā atsevišķi 
nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo 
kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus  

 
Kopumā ziedošanas noteikumi nodrošina zināmu caurskatāmību (kaut arī trūkst 
pienākuma informāciju par ziedojumiem proaktīvi publicēt) un kontroles iespējas. 
Pētījuma dati neliecina, ka apjomīgu (virs Ls 1000) ziedojumu piešķiršana būtu 
izplatīta valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību prakse, kaut arī šādi gadījumi ir 
sastopami.  
 
Tomēr, ņemot vērā valsts un pašvaldību plašās iespējas atbalstīt kultūru, mākslu un 
citas jomas, iespējams, lietderīgāk būtu attiecīgos līdzekļus no kapitālsabiedrībām 
iekasēt dividendēs, lai tad vispārīgā budžeta veidošanas procesa ietvaros piešķirtu 
atbalstām jomām.  
 
Galvenie riski ziedošanas jomā ir saistīti ne ar tiesisko regulējumu, bet to, vai 
kapitālsabiedrībām ir ar to mērķiem saskanīgas ziedošanas nostādnes (šādas politikas 
pamatnostādnes ir izstrādātas un publicētas LDz gadījumā, taču, piem., pētījuma 
izlasē iekļautās RSat gadījumā tādas nav publicētas un atbildēs uz pētnieku 
jautājumiem sabiedrība minēja tikai likumā iekļautos nosacījumus, kuri sabiedrības 
rīcības brīvību gan ierobežo, taču nepadara lēmumu pieņemšanu objektīvāku, ja 
lūgums pēc ziedojuma attiecas uz kādu no normatīvajā aktā minētajām jomām).  
 
Ziedošanas noteikumi neattiecas uz sponsorēšanu, ja tā ir reklāmas pakalpojumu 
pirkums. Ņemot vērā, ka sponsorēšanas izmaksu un ieguvumu aplēses ir grūti padarīt 
pilnībā objektīvas, tai piemīt augsts korupcijas risks. Apjomīgas sponsorēšanas 
gadījumā īpašai atbildībai vajadzēties būt valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim 
pilnvērtīgi izvērtēt ar sponsorēšanu saistītos izdevumus un ieguvumus.  
 
REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Kapitālsabiedrībām ir jāizstrādā rezultatīvie rādītāji, kuru sasniegšana netieši 
spiestu kapitālsabiedrības uzlabot savu izmaksu efektivitāti un kritiski izvērtēt 
tādu projektu īstenošanu, kuru izmaksas ir nesamērīgas pret sagaidāmajiem 
ieguvumiem. 

 
2. Kapitālsabiedrībām, kuras piekopj ziedošanu, vajadzētu publicēt jēgpilnus 

kritērijus, kuri skaidri noteiktu, kas un kādām vajadzībām var lūgt ziedojumus, 
kā šie pieteikumi tiek vērtēti un cik liels finansējums kopumā ziedojumiem 
gada laikā ir pieejams. 

 
3. Kapitālsabiedrībām vajadzētu noteikt pienākumu internetā publicēt 

informāciju par piešķirto ziedojumu saņēmējiem, summām un ziedojumu 
mērķiem. 
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II daļa. Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas Eiropas valstīs (Vadošais autors 
Gatis Litvins) 
 
Daļas kopsavilkums 
 
Starptautiski ir pieņemts, ka valsts nevar nodarboties ar komercdarbību (the state has 
no business in business – angļu val.), tomēr tradicionāli valstis bijušas īpašnieces 
dažādiem uzņēmumiem, kuri darbojas preču un pakalpojumu tirgū.  
 
Viens no Eiropas Savienības mērķiem ir tirgus liberalizācija, lai palielinātu 
konkurenci, un no tā sabiedrība būtu ieguvēja. Rezultātā, tirgus pakāpeniski 
liberalizējas arī tādās nozarēs, kurās izsenis valsts uzņēmumiem bijusi noteicoša loma.  
 
Pētījumā analizētas valsts uzņēmumu pārvaldīšanas sistēmas kopumā desmit Eiropas 
valstīs: Francijā, Igaunijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Slovēnijā, 
Somijā un Zviedrijā. Daļā valstu pārvaldības sistēma jau ir izveidota un šobrīd 
regulāri tiek veikti uzlabojumi, savukārt pārējās valstis ir pārejas posmā uz efektīvas 
pārvaldes sistēmas izveidi. Līdz ar to bija iespējams izpētīt jau darbojošās sistēmas un 
arī jaunākās aplēses par labāko pārvaldes sistēmu. Pētījumā tika analizēta pārvaldība 
pār valsts uzņēmumiem, kuri nekotējas biržā.  
 
Valsts kapitālsabiedrību definīcijas un izpratnes katrā valstī atšķiras. Definējot plaši, 
varētu teikt, ka valsts uzņēmumi veido trešo grupu starp privātpersonu uzņēmumiem 
no vienas puses un valsts pārvaldes iestādēm no otras puses.96 Valsts uzņēmumi no 
privātpersonām piederošajiem uzņēmumiem pēc juridiskās formas neatšķiras, tomēr 
tas, ka uzņēmuma īpašnieks ir valsts, rada dažas atšķirības, piem.:  

1) ja privātpersonu uzņēmumu mērķi ir fokusēti uz maksimālas peļņas gūšanu, 
tad valsts uzņēmumu mērķi ir ne tikai komerciāli, bet arī sociāli;  

2) ja privātpersonu uzņēmumu uzrauga īpašnieki, tad valsts uzņēmumus 
uzrauga (plašākā nozīmē) ierēdņi, politiķi un visa sabiedrība;  

3) valsts uzņēmumu darbu auditē arī valsts auditors (Latvijā – Valsts kontrole);  
4) prasība pēc atklātības valsts uzņēmumos ir lielāka, jo par to īpašniekiem tiek 

uzskatīta visi nodokļu maksātāji.  
 

Valstij jābūt politikas plānošanas dokumentam, kurā definēti īpašumtiesību mērķi un 
valsts loma valsts uzņēmumu pārvaldībā, kā arī rīcības plānam, kā tā īstenos savu 
īpašumtiesību politiku. Valstij kā īpašniecei publiski jānodefinē uzņēmumiem 
konkrēti ikgadējie un ilgtermiņa mērķi un uzdevumi. Bez tam jānosaka atbilstoši 
kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultatīvie radītāji. Tieši ar mērķu, uzdevumu un 
rezultatīvo rādītāju noteikšanas palīdzību var nodrošināt atbildīgu valsts uzņēmumu 
pārvaldību.  
 
Mērķi, uzdevumi un rezultatīvie rādītāji jānosaka divos līmeņos: pašai valstij kā 
īpašniecei un uzņēmumam. Valsts līmenī mērķi ir vispārīgāki, bet uzņēmumu līmenī 
daudz konkrētāki.  
 

                                                
96 MacCarthaigh, M. The corporate governance of commercial state-owned enterprises in Ireland. 
Institute of Public Administration, 2009. 13. lpp. http://tiny.cc/b09rm 
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Atšķirībā no privātā sektora, kurš fokusējas uz peļņas maksimizēšanu, lielākā daļa 
valsts uzņēmumu tiecas pēc daudzējādiem un pat konfliktējošiem mērķiem. Pastāvot 
daudzējādākiem mērķiem, ir daudz grūtāk konstatēt, ko valsts uzņēmums galu galā 
domā sasniegt un vai tam izdodas mērķus sasniegt efektīvi. Tāpēc jānodrošina, ka 
mērķi ir pilnībā publiski pieejami un skaidri jau pirms paša sākuma, lai procesa gaitā 
nebūtu jādomā mērķi. Dabiskā monopola gadījumā ir jāatrod balanss starp 
komerciāliem mērķiem un patērētāju interesēm. Valdībai jāstiprina sabiedrisko 
pakalpojumu regulators, nodrošinot profesionālu, paredzamu un atklātu procesu. 
 
Valsts uzņēmumu pienākumiem un atbildībai par publisku funkciju veikšanu jābūt 
skaidri noteiktai likumā vai citos normatīvajos aktos. Informācijai par šiem 
pienākumiem un atbildībai, kā arī saistītajām izmaksām jābūt publiski atklātai. 
 
Polijā tiek uzsvērts, lai veiksmīgi varētu izstrādāt īpašumtiesību īstenošanas stratēģiju 
un veikt pārraudzību, nepieciešama precīza uzņēmumu klasifikācija. Katrai 
uzņēmumu klasifikācijas grupai jābūt savam pārvaldības standartam. Nav iespējams 
pārraudzības institūcijai veltīt vienādu uzmanību visiem uzņēmumiem. Bez tam, tikai 
pēc skaidras valsts uzņēmumu klasifikācijas, var izstrādāt privatizācijas programmu. 
Arī Somijā ir precīza valsts uzņēmumu klasifikācija: (1) uzņēmumi, kuros valstij kā 
īpašniecei ir tikai vai galvenokārt īpašnieka interese, (2) uzņēmumi, kuros bez 
īpašnieka intereses ir arī stratēģiskas intereses, un (3) uzņēmumi, kuros valstij ir īpaša 
interese – uzņēmumiem ir industriāla, sociāla, politiska misija vai cita būtiska nozīme. 
 
Lēmums par valsts īpašumtiesībām kādā uzņēmumā ir politisks, kurš vērsts uz 
sabiedrības interešu aizstāvību un vajadzību apmierināšanu. Parasti valsts uzņēmumu 
darbības nozares ir stratēģiski svarīgas (piem., enerģētika, telekomunikācijas, 
transports) un dod lielu ieguldījumu valsts iekšzemes kopproduktā, tiem ir liela 
vērtība, un tie nodarbina ievērojamu skaitu darbinieku.  
 
Eiropā valsts uzņēmumi ir attīstījušies dažādi, jo katrā valstī to ir ietekmējuši vēstures, 
ekonomiskie, tiesiskie un politiskie procesi. Valstu uzņēmumi sāka veidoties 20. gs. 
sākumā, bet pēc otrā pasaules kara šis process kļuva vēl intensīvāks. Pēckara periodā 
valstu mērķis bija stimulēt ekonomiku. Savukārt pagājušā gadsimta 70. un 80. gadi 
raksturīgi ar to, ka dažādu iemeslu dēļ valstis sāka atsavināt sev piederošos 
uzņēmumus. Iemesli tam bija dažādi: saistībā ar valsts budžetu deficīta samazināšanu 
tika atzīts, ka valstij nav lietderīgi turēt īpašumā uzņēmumus, arvien populārākā kļuva 
ideja par valsts uzņēmumu privatizāciju utt. Turklāt Mjuris Makārteis (Muiris 
MacCarthaigh) norāda, ka nereti Rietumeiropā šajā laikā privatizācija nesasniedza 
savus mērķus, jo uzņēmumu pakalpojumu un preču kvalitāte un uzņēmumu darbības 
efektivitāte neuzlabojās.97 Tādējādi sāka domāt par alternatīvām, lai sasniegtu labākus 
sociālos un ekonomisko mērķus. Kā viens no perspektīvākajiem risinājumiem tik 
atzīta valsts uzņēmumu pārvaldības efektivizācija.  
 
Vairākās valstīs kā nozīmīgs tiek minēts mērķis – palielināt uzņēmumu vērtību, kas 
saistīts ar ilgtspējīgu attīstību, efektivitāti, rentabilitāti, attīstības kapacitāti un 
ilgtspējīgu vides un sociālo atbildību. Valsts uzņēmumiem bieži jāīsteno arī dažādi un 
dažkārt konfliktējoši mērķi, piem., jāsasniedz sabiedrībai derīgi sociālpolitiski mērķi, 

                                                
97 MacCarthaigh, M. The corporate governance of commercial state-owned enterprises in Ireland. 
Institute of Public Administration, 2009. 13. lpp. http://tiny.cc/b09rm 



 73 

vienlaicīgi nodarbojoties ar komercdarbību. Uzņēmuma daudzskaitlīgo un dažādo 
mērķu neskaidrība var ietekmēt uzņēmumu darbu. Tādējādi nepieciešams izveidot 
skaidru pārvaldības struktūru: 

1) izveidojot centrālu, profesionālu institūciju, kura veiktu valsts uzņēmumu 
pārvaldību, kas nodrošinātu valstij kā īpašniecei iespēju īstenot savas 
īpašumtiesības; un 

2) skaidri nošķirot politikas veidošanas un īstenošanas, regulatora un īpašnieka 
funkcijas, nodrošinot lielāku atklātību un minimālu konfliktu starp valsts 
funkciju veikšanu, kā arī lielāku atklātību un skaidrību lēmumu pieņemšanā, 
kad uzņēmuma publiskie un komerciālie mērķi konfliktē. Kur valsts 
uzņēmums pilda publisku funkciju, tās apjomam un izmaksām jābūt 
skaidrām un atrunātām, un funkciju izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu 
avotam jābūt valsts budžetam.  

 
Daudzi pārvaldības izaicinājumi valsts uzņēmumos un privātajos uzņēmumos bieži 
vien ir līdzīgi. Valsts uzņēmumus nevada to īpašnieks. Tādējādi, ja tas nespēj veikt 
izvērstu un visaptverošu monitoringu, tad valsts kā īpašnieks nevar novērtēt 
uzņēmumu darbu un to, vai uzņēmumu radītājus ir ietekmējuši iekšēji vai ārēji faktori. 
Monitoringa trūkums neliek arī valdes un padomes locekļiem strādāt maksimāli 
efektīvi.  
 
Valsts īpašumtiesības automātiski negarantē valsts kontroli pār valsts uzņēmumu 
aktivitātēm un misiju. Tāpēc ir nepieciešams kāds, kurš atbaidīgs par šī uzdevuma 
veikšanu. Apskatīto valstu pieredze pierāda centralizētā modeļa pārākumu pār 
decentralizēto modeli. Līdz ar to šobrīd novērojams, ka arī jaunās Eiropas Savienības 
dalībvalstis seko veco Eiropas valstu pieredzei attiecībā uz valsts uzņēmumu 
pārvaldību. Piem., 2010. gadā Slovēnijā tika ieviests centralizētais modelis un šobrīd 
arī Lietuva nopietni apsver šādu domu. 
 
Ja valsts uzņēmumu pārvaldīšanas sistēma nav vienveidīga un tos pārvalda dažādas 
ministrijas, tad katra no tām ievēro savus principus, kā rezultātā ir atklātības un 
sadarbības trūkums, neefektīva un neprofesionāla pārvaldība un sarežģīts lēmumu 
pieņemšanas process valsts īpašumtiesību īstenošanā. Centrālā iestāde ir neatkarīga no 
ministrijām un patstāvīga ekspertu organizācija, kura formulē valsts kā īpašnieka 
mērķus un kuras uzdevums ir īstenot valsts īpašumtiesības valsts uzņēmumos, kuri 
strādā tirgus konkurences apstākļos. Centrālā iestāde arī izstrādā vadlīnijas un veic 
koordinējošo darbu pār ministriju pārvaldītajiem valsts uzņēmumiem ar īpašu valsts 
uzdevumu, lai nodrošinātu konsekventu īpašumtiesību īstenošanu. Vairākās valstīs 
(piem., Zviedrijā, Somijā) nozaru ministriju pārvaldībā ir tādi uzņēmumi, kuru 
pamatdarbība nav saistīta tik daudz ar komerciālu, bet vairāk nozaru politikas mērķu 
sasniegšanu. Nozaru ministrijās uzņēmumu pārvaldīšanai ir izveidots speciāls 
departaments. 
 
No atklātības viedokļa raugoties, valstīs, kurās ir decentralizēta valsts uzņēmumu 
pārvaldība, ir grūtāk atrast informāciju par valsts uzņēmumiem un to darbību, nekā 
valstīs, kurās ir valsts uzņēmumu centrālā institūcija, kura regulāri vienkopus vienā 
interneta vietnē sniedz informāciju par pārvaldības sistēmu un uzņēmumu darba 
rezultātiem. 
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Valsts uzņēmumu pārvaldībai jāatbilst labākai praksei, kura pastāv privātajā un 
publiskajā sfērā, un šāda pieeja lietojama arī īpašumtiesību realizēšanā. Lielbritānijā 
tiek uzskatīts, ka svarīgi, lai valstij būtu skaidrība, pirmkārt, par to, kā tā īstenos 
īpašumtiesības, un, otrkārt, par to, ko tā sagaida no sev piederošiem uzņēmumiem. 
Tāpat kā privātajiem investoriem ir pamatprincipi, uz kuriem balstās viņu kā 
īpašnieku filozofija, tāpat arī valstij kā īpašniecei tādiem jābūt. Tādēļ Lielbritānijas 
valdība ir noteikusi principus, uz kā pamata veido īpašumtiesību politiku attiecībā uz 
valsts uzņēmumu pārvaldīšanu: 

1) ir skaidra un atklāta valsts uzņēmumu pārvaldes sistēma, lai nošķirtu valsts 
kā regulatora, klienta un īpašnieka intereses; 

2) precīza katra valsts uzņēmuma misija, kas veidota, pamatojoties uz mērķiem 
un rezultatīvajiem radītājiem, kurus definējuši īpašnieks, uzņēmumu padome 
un valde; 

3) valsts ir enerģisks un informēts īpašnieks; 
4) motivējoša atalgojumu sistēma, sasaistot to ar uzņēmumu ilgtermiņa attīstību 

un darba rezultātiem.98 
 
Uzņēmumu vadības galvenajām amatpersonām (padomes un valdes locekļiem un 
citām uzņēmumu augstākās vadības amatpersonām) nepieciešama saprātīga un 
pārdomāta atlīdzība. Tas ir svarīgs jautājums arī saistībā ar uzticību. Atalgojumam 
jābūt konkurējošam, ar noteiktiem griestiem un atbilstoši pienākumiem, kā arī augstas 
ētikas standartu un labas korporatīvas kultūras veicinošam. Atalgojumam jābūt 
zināmā mērā mērenam, proti, tas nevar būt augstākais salīdzinājumā ar konkrētās 
nozares uzņēmumiem. Līdzīgs princips jāievēro arī attiecībā uz pārējiem uzņēmuma 
darbiniekiem.  
 
Ņemot vērā valsts uzņēmumu lielo nozīmi valsts ekonomikā, Eiropā ir novērojama 
tendence politiski iejaukties valsts uzņēmumu pārvaldīšanā un ikdienas darbā. Tomēr 
Eiropas valstīs cenšas izveidot sistēmu, ar kuras palīdzību politisko ietekmi 
minimizētu vai pat izslēgtu. Piem., viens no Slovēnijas valdības 2009. gada jūlija 
ziņojuma par valsts uzņēmumu pārvaldes politiku izstrādes iemesliem bija 
nepieciešamība novērst politisko ietekmi valsts uzņēmumu pārvaldīšanā un izveidot 
valsts uzņēmumu pārvaldes modeli sabiedrības, nevis politisko partiju, koalīciju vai 
uzraugošo institūciju interesēs. 
 
11. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīnijas 
 
OECD ir iniciējusi diskusijas un izstrādājusi vadlīnijas valsts uzņēmumu pārvaldības 
efektivizācijai. Lielākā daļa Eiropas valstu, veidojot un reformējot savu valsts 
uzņēmumu pārvaldību, par pamatu ņem vērā tieši OECD vadlīnijas, uz tām 
plānošanas dokumentos sniedzot tiešu atsauci. 
 
OECD savas vadlīnijas un rekomendācija ir sniegusi vairākos dokumentos, bet kā 
nozīmīgākie ir minami šādi: Atbildība un atklātība: vadlīnijas valsts īpašumtiesību 
realizācijai (Accountability and Transparency: a Guide for State Ownership (2010))99 

                                                
98 Annual report 2004-05. Shareholder Executive. 11. lpp. http://tiny.cc/bzsoc 
99 Accountability and Transparency: A Guide for State Ownership. OECD, 2010. http://tiny.cc/thrho  
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un Valsts uzņēmumu korporatīvā pārvaldība: OECD valstu pieredze (Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries)(2005)).100 
 
Neraugoties uz privatizācijas vilni no 1980. līdz 1990. gadam, valsts īpašumtiesību 
loma OECD valstu ekonomikā saglabāja būtisku nozīmi. OECD to raksturojis kā 
ievērojamu, ņemot vērā šīs daļas lielumu un ekonomisko nozīmi. Piem., Lielbritānijā 
valsts uzņēmumu 2005. gada apgrozījums bija 25 miljardi mārciņu jeb vairāk nekā 2 
% no IKP un Jaunzēlandē vairāk nekā 5 % no IKP, savukārt Zviedrijā, Francijā un 
Itālijā vairāk nekā 10 % no IKP. 
 
OECD min vairākus iemeslus, kāpēc valstij pieder uzņēmumi: 

1) kāds nodarbošanās veids vai kāds apstāklis ir raksturīgāks valsts nekā 
privātpersonu uzņēmumiem, piem., būt monopolistam kādā no ekonomikas 
sektoriem; 

2) valsts piedāvā pakalpojumus un ražo preces, kuras ir nepieciešamas 
sabiedrībai un valsts ekonomikai, bet kuras privātais sektors nav gatavs vai 
nevar piedāvāt; 

3) valsts piedāvā arī labumus, kā, piem., veselības un izglītības pakalpojumus, 
kuru pieejamību brīvā tirgus ekonomika nevar nodrošināt nepieciešamā 
daudzumā un kvalitātē; 

4) valsts iesaistās komerciālos uzņēmumos, lai nodrošinātu kādu pakalpojumu 
sniegšanu, preču ražošanu un investīciju ieguldīšanu, ja tas nav efektīvi un 
sekmīgi panākams, noslēdzot privāttiesisku līgumu. 

 
OECD valstīs uzņēmumi valstij galvenokārt pieder pilnībā vai lielākā daļā. Tikai 
neliela daļa no valsts uzņēmumiem tiek kotēti publiskā biržā. OECD sniedz vadlīnijas 
tikai par tiem valsts uzņēmumiem, kuri netiek kotēti biržā. Tiklīdz tas tiek darīts, 
valsts veido attiecības ar uzņēmumu kā jebkurš akcionārs atbilstoši normatīvajiem 
aktiem. Arī pētījumā turpmāk tiks analizēta pārvaldība pār valsts uzņēmumiem, kuri 
nekotējas biržā.  
 
Katrā valstī, protams, ir savas īpatnības un atšķirības saistībā ar valsts uzņēmumiem, 
tomēr efektīvas pārvaldības pamatprincipi un pamatnosacījumi ir piemērojami līdzīgi 
visās valstīs.  
 
Bieži vien ir neskaidra izpratne par to, kas ir valsts uzņēmumu īpašnieks. Ir daudzas 
ieinteresētās puses, katra ar savu mērķi: ierēdņi, dažādas ministrijas, valdība, valsts 
parlaments un sabiedrība. Tas var radīt grūtības skaidru mērķu un interešu – 
komerciālo, politisko un regulējošo – noteikšanā. Tāpēc OECD lielu uzmanību 
pievērš īpašumtiesību politikas izstrādei un mērķu noteikšanai, regulārai darba 
rezultātu novērtēšanai, audita veikšanai, ziņojumu (atskaišu) sagatavošanai un 
adekvātai atklātībai. 
 
11.1. Īpašumtiesību politikas izstrāde un mērķu noteikšana 
 

                                                
100 Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries. OECD, 2005. 
http://tiny.cc/03veu  
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Valstij jābūt politikas plānošanas dokumentam, kurā definēti īpašumtiesību mērķi un 
valsts loma valsts uzņēmumu pārvaldībā, kā arī rīcības plānam, kā tā īstenos savu 
īpašumtiesību politiku. Tas var būt noteikts arī nozaru griezumā.   
 
Valstij kā īpašniecei publiski jānodefinē uzņēmumiem konkrēti ikgadējie un 
ilgtermiņa mērķi un uzdevumi. Bez tam ir jānosaka atbilstoši kvalitatīvie un 
kvantitatīvie rezultatīvie radītāji. Tieši ar mērķu, uzdevumu un rezultatīvo rādītāju 
noteikšanu var nodrošināt atbildīgu valsts uzņēmumu pārvaldību.  
 
Mērķi, uzdevumi un rezultatīvie rādītāji jānosaka divos līmeņos: pašai valstij kā 
īpašniecei un uzņēmumam. Valsts līmenī mērķi ir vispārīgāki, bet uzņēmumu līmenī 
daudz konkrētāki.  
 
Valsts uzņēmumu pienākumiem un atbildībai par publisku funkciju veikšanu jābūt 
skaidri noteiktai likumā vai citos normatīvajos aktos. Informācijai par šiem 
pienākumiem un atbildībai, kā arī saistītajām izmaksām jābūt publiski atklātām. 
 
11.2. Regulāra darba rezultātu novērtēšana 
 
Viens no svarīgākajiem valsts uzdevumiem ir noteikt atskaites kārtību, kura ļautu 
uzraugošajai institūcijai iegūt nepieciešamo informāciju, lai veiktu monitoringu un 
novērtētu valsts uzņēmumu darba rezultātus.  
 
Jābūt patstāvīgam monitoringam un ikgadējam vērtējumam par darba rezultātiem un 
rezultatīvo radītāju sasniegšanu.  
 
Pastāvīgais monitorings ļauj konstatēt problēmas jau to rašanās brīdī vai pat ātrāk. To 
var realizēt ar formālas un neformālas komunikācijas palīdzību, valsts pārstāvju 
starpniecību uzņēmumu padomēs, dokumentu apmaiņu, t.sk. tieši iegūstot informāciju 
no uzņēmumu datu bāzēm, valsts pārstāvjiem tiekoties ar uzņēmuma padomi un valdi 
utt. Ikdienas komunikācija nodrošina tā saukto no surprise (bez pārsteiguma – angļu 
val.) situācijas, kad valsti nesagaida pārsteigumi par sev piederošo uzņēmumu rīcību.  
 
Uzraugošā institūcija ikgadējā ziņojumā par valsts uzņēmumu darbu sniedz finanšu un 
nefinanšu datus un to analīzi atbilstoši galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem un 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu darba rezultātiem. Darba rezultāti tiek arī salīdzināti 
ar tās pašas nozares vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, kuri ir līdzīgi pēc lieluma, 
darbības sarežģītības un riskiem. Šādas analīzes rezultāti dod iespēju veikt 
uzlabojumus, pielāgoties tirgus izmaiņām vai citiem ārējiem ietekmējošiem faktoriem.  
 
Ikgadējā ziņojumā var tikt ietverts arī vērtējums par darbības riskiem, uzņēmuma 
vērtību utt. Uzņēmuma ikgadējo ziņojumu par savu darbu izdiskutē uzņēmuma 
padome ar uzraugošo valsts institūciju.  
 
11.3. Darbības audits 
 
Valsts uzņēmumu auditē trīs veida auditi: iekšējais, ārējais un valsts audits:  

1) valsts uzņēmumam pašam jāizveido efektīvas iekšējā audita procedūras un šīs 
funkcijas īstenotājs ar atbilstošu kapacitāti, kurš monitorētu un tieši sniegtu 
audita rezultātus uzņēmuma padomei, audita komitejai vai līdzīgai institūcijai;  
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2) valsts uzņēmumos, jo īpaši lielos, jāveic ikgadējs neatkarīgs ārējs audits 
atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Nekādas īpašas valsts procedūras 
nevar aizstāt ārējo auditu;  

3) ārējos normatīvajos aktos jābūt procedūrai, kā valsts auditors veic pārbaudes 
valsts uzņēmumos. Valsts audita rezultāti ir noderīga informācija 
parlamentam.  

 
11.4. Ziņojumu (atskaišu) sistēma 
 
Starp valsts uzņēmumiem un to uzraugošo iestādi jānosaka ziņojumu (atskaišu) 
kārtību, kura nodrošina informācijas apriti starp uzņēmumu un to uzraugošo iestādi. 
Informācijai jābūt precīzai un aktuālai.  
 
Iestādei vai iestādēm, kuras uzrauga valsts uzņēmumus, regulāri jāsniedz sabiedrībai 
un medijiem valsts uzņēmumu darba rezultātus raksturojošus ziņojumus, kuri ir 
salīdzinoši īsi un viegli lasāmi. Tas ir instruments uzticības veicināšanai valsts 
uzņēmumiem. Jābūt arī Interneta vietnei, kurā regulāri tiktu atjaunota informācija par 
valsts uzņēmumiem. Bez tam uzraugošajai iestādei vai iestādēm jāsniedz 
parlamentam ziņojumi par valsts uzņēmumu darbu. Ir dažāda veida ziņojumi 
parlamentam: pastāvīgie, ko iesniedz regulāri, un ad hoc ziņojumi, kas tiek sastādīti 
par konkrētu jautājumu, lai risinātu kādu aktuālu problēmu. 
 
11.5. Adekvāta atklātība 
 
Valstij jāizstrādā valsts uzņēmumu atklātības pamatnostādnes un jāseko līdzi to 
ievērošanai.  
 
Valsts uzņēmumiem jābūt atklātiem un turklāt vienlīdzīgi pret visiem īpašniekiem, kā 
arī uzņēmumiem jāveido aktīva komunikācija ar īpašniekiem. Valsts uzņēmumu 
atklātības, grāmatvedības un audita standartam jābūt tādam pašam kā biržā kotētajiem 
uzņēmumiem. Valsts uzņēmumiem jāatklāj finanšu un ne-finanšu informāciju saskaņā 
ar augsta līmeņa starptautiskiem standartiem. Valsts uzņēmumiem jāatklāj 
informāciju, kura skar valsts un sabiedrības nozīmīgas intereses, uzņēmumu 
īpašumtiesību un balsstiesību struktūru. Informācijai par valsts uzņēmumu darbību 
jābūt publiskai, izņemot informāciju, kura saistīta ar komercnoslēpumu. 
 
Kā redzams, tad OECD galvenais priekšlikums ir saistīts ar atklātības un atbildības 
palielināšanu. Valstij jābūt informētam un aktīvam īpašniekam, nodrošinot, ka valsts 
uzņēmumu pārvaldība un uzraudzība tiek veikta atklāti un atbildīgi, kas ļauj īstenot 
īpašnieka tiesības un uzraudzību pietiekami profesionāli un efektīvi. Atklātība ļauj 
novērst valsts uzņēmumu statusa ļaunprātīgu izmantošanu tirgū un galvenais – 
veicināt sabiedrības uzticību.  
 
OECD ir arī definējis valsts uzņēmumu pārvaldīšanas principus, kuri saistīti ar 
īpašnieka tiesībām un lomu, kā arī uzņēmumu padomes atbildību. Uzņēmumam 
būtiski lēmumi jāpieņem īpašnieku kopsapulcēs, t.sk. jāapstiprina uzņēmuma 
stratēģijas plānus. Visu īpašnieku balsīm ir vienāds svars. Valsts kā īpašnieks ar 
pārējiem uzņēmuma īpašniekiem, t.sk. mazākuma īpašniekiem un ārvalstu 
investoriem veido attiecības uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Jābūt efektīvam veidam, 
kā kompensēt kāda īpašnieka aizskartās tiesības. Īpašnieku tiesībām jābūt noteiktām 
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likumā vai savstarpējā līgumā. Īpašniekiem aktīvi jāsadarbojas ar uzņēmumu, lai 
veicinātu uzņēmuma vērtības palielināšanos, darbavietas un uzņēmuma ilgtspējīgu 
attīstību.  
 
12.Valstīm piederošo uzņēmumu kā sektora vispārīgs raksturojums 
 
Apskatītajās Eiropas valstīs var konstatēt gan kopīgas, gan arī atšķirīgas valsts 
uzņēmumu pārvaldības attīstības iezīmes. Kopīgās iezīmes saistītas ar globāliem 
notikumiem (piem., Otro pasaules karu, privatizācijas idejas izplatīšanos), tomēr 
katrai valstij attīstības posmi un to ilgums atšķiras, ņemot vērā tās vēsturiskos 
politiskos un ekonomiskos notikumus. Efektīvas valsts uzņēmumu pārvaldības 
sistēmas izveide ir ilgstošs un, varētu pat teikt, nebeidzams process. Ja arī 
pamatsistēma izveidota, tomēr katru gadu valstis to pārvērtē un veic uzlabojumus. 
Pirms konkrētu valsts uzņēmumu pārvaldības aspektu analīzes desmit Eiropas valstīs 
– Francijā, Igaunijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Slovēnijā, Somijā 
un Zviedrijā – tiks sniegts vispārīgs ieskats, kā katrā no tām valsts uzņēmumu joma ir 
attīstījusies un kāda ir tās nozīme kopējā valsts ekonomikā. Daļa apskatīto valstu ir, 
daļa nav OECD dalībvalstis. 
 
12.1. Francija 

 
Francija gan teritoriāli, gan arī ekonomiski ir viena no lielākajām Eiropas valstīm. 20. 
gs. astoņdesmito gadu vidū publiskais sektors Francijā bija masīvs, valstij piedaloties 
gandrīz visās ekonomikas jomās, t.sk. banku un auto industrijā. Valsts bija noteicēja 
lielākajā daļā infrastruktūras nozaru (enerģētikas, transporta, telekomunikāciju). Tas 
bija rezultāts vairākiem nacionalizācijas procesiem (1936., 1945. un 1982. gadā), 
kurus mēdz saistīt ar Francijas vēlēšanos pasargāt sevi no starptautiskās konkurences 
un tirgus noteikumiem.101 
 
Kopš 1986. gada īstenota plaša privatizācijas programma, kā rezultātā valsts 
līdzdalība ekonomikā samazinājās uz pusi. Ja 1986. gadā valstij piederēja 3500, tad 
2005. gadā tikai 1400 uzņēmumi.102 
 
Francijas konstitūcijas 34. pants nosaka, ka likums nosaka noteikumus, kā valsts 
uzņēmumi tiek atsavināti privātajiem investoriem. To regulē trīs likumi: 1986. gada 2. 
jūlija Act 86793, 1986. gada 6. augusta Act 86912 un 1993. gada 19. jūlija Act 93923. 
Attiecīgi 2. jūlija un 19. jūlija likumi nosaka valsts uzņēmumu transformācijas 
vērienu, savukārt 6. augusta likums nosaka procedūru. Specifiski noteikumi var būt 
noteikti atsevišķos likumos. 
 
1986. gadā tika izveidota speciāla Privatizācijas komisija, kura vērtēja valsts 
uzņēmumu privatizācijas iespējamību. Privatizācijas komiteja vairākkārtēji tika 
reformēta. 1988. gadā tā tika pārveidota par Valdības uzņēmumu novērtēšanas 
komisiju (La Commission d'évaluation des entreprises publiques) un 1998. gadā par 
Ieguldījumu un atsavināšanas komisiju (La Commission des participations et des 
                                                
101 Sk., piem.: Chadeau, E. The Rise and Decline of State-Owned Industry in Twentieth-Century 
France. // Toninelli, P.A. (ed.) The Rise and Fall of State-Owned Enterprise in the Western World. 
Cambridge University Press, 2000. 206.lpp.  
102 Dandelot, M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United Nations, 
October 27-28, 2005. 5.lpp. http://tiny.cc/37i4m 
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transferts) (tā joprojām darbojās). No 1986. gada līdz 2005. gadam valsts 
privatizācijas procesā kopsummā ieguva 104,2 miljardus eiro.103 
 
Francija joprojām turpina privatizēt valsts uzņēmumus un to daļas. Piem., 2008. gadā 
tika pārdoti 30 % valsts uzņēmuma Enercal daļu un 51% uzņēmuma Dagris daļu, 
kopsummā iegūstot 2,08 miljardus eiro.104 
 
Valsts kā mērķi izvirzījusi arī privātpersonu investīciju piesaisti valsts uzņēmumos. 
Piem., 2008. gada nogalē valsts pārdeva 8 % Aeroports de Paris akciju, lai izveidotu 
aliansi ar Schiphol Group, kura pārvada Amsterdamas lidostu.105 
 
Neskatoties uz salīdzinoši aktīvo privatizāciju, joprojām valsts uzņēmumi darbojas 
vairākās nozarēs: transporta, veselības un izglītības u.c. Bez tam ir daudz reģionālo 
uzņēmumi, kuru uzraudzību veic pašvaldības.  
 
Valsts arī veido jaunus uzņēmumus, ja šādam solim ir noteikts mērķis un 
nepieciešamība. Piem., 2008. gada beigās, ņemot vērā ekonomisko krīzi un tās sekas, 
tika izveidoti divi jauni uzņēmumi. Viens no tiem ir investīciju kompānija SPPE 
(Societe de Financement de l’Economie Francaise), kura valstij pieder pilnībā, un tā 
mērķis ir īstenot valsts palīdzību finanšu sektoram, piem., bankām. Otrs uzņēmums ir 
FSI (Fonds stratégique d'investissement), kurā valstij pieder 49 % un privātajam 
investoram – Caisse des Depots 51 % akciju.106 
 
Valsts uzņēmumi ir dažādi gan pēc lieluma, gan darbības būtības. Ir gan valsts 
uzņēmumi, kas kotējas biržā (piem., Nicas reģionālā lidosta no 2008. gada), gan tādi, 
kas to nedara. Valstij pieder uzņēmumi, kuros tā ir vairākuma īpašnieks (piem., Radio 
France un Parīzes lidosta 100 %), gan arī mazākuma īpašnieks (piem., Renault 15,48 
% un France Telecom 26,75 %).107 Francijā tiek atzīts, ka uzņēmumi var nepiederēt 
valstij kā vienīgajam vai vairākuma dalībniekam, bet ir pieļaujama un svarīga arī 
privātā vairākuma investora piesaiste. Piem., privātie investori piesaistīti tādiem 
lieliem uzņēmumiem, kā EADS/Airbus, Arianespace un Safran.108 
 
Kā norāda Ekonomikas, rūpniecības un nodarbinātības ministre Kristīne Lagarde 
(Christine Lagarde), valsts stratēģiskais atbalsts tās uzņēmumiem 2008. un 2009. 
gadā nostiprināja to pozīcijas un daži kļuva par pasaules līmeņa uzņēmumiem.109 
 
2008. gadā valsts uzņēmumu vērtība tika lēsta aptuveni 128,5 miljardu eiro, bet krīzes 
ietekmē 2009. gadā tikai 104,6 miljardu eiro apmērā.110 Turklāt mainoties tirgus 
situācijai, mainās arī atsevišķu uzņēmumu juridiskā formā. Saistībā ar tirgus 

                                                
103 French State as a Shareholder. 2007 Report. Agence des Participation de l’Etat. 28.lpp. 
http://tiny.cc/447x0 
104 French State as a Shareholder. 2008 Report. Agence des Participation de l’Etat. 39.lpp. 
http://tiny.cc/llbcu 
105 Ibid. 35.lpp.  
106 Ibid. 22.lpp.  
107 Ibid.  7.lpp.  
108 Dandelot, M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United Nations, 
October 27-28, 2005. 13.lpp. http://tiny.cc/37i4m 
109 French State as a Shareholder. 2009 Report. Agence des Participation de l’Etat. 1.lpp. 
http://tiny.cc/g2cv7 
110 Ibid. 2.lpp.  
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liberalizāciju 2010. gadā tika plānots pārveidot Francijas pastu no valsts iestādes par 
akciju sabiedrību. Šīs plāns tika saistīts arī ar mērķi piesaistīt papildu finanšu 
līdzekļus. Ekonomiskā krīze šo ieceri ir aizkavējusi, bet mērķis privatizēt Francijas 
pastu joprojām ir aktuāls.111 

 
12.2. Lielbritānija 

 
Līdzīgi kā Francija arī Lielbritānija ir viena no ekonomiski lielākajām un 
spēcīgākajām valstīm Eiropā, un arī Lielbritāniju pagājušā gadsimta beigās skāra 
privatizācijas vilnis. Laikā no 1980. līdz 1990. gadam tika pārdota lielākā daļa valsts 
uzņēmumi. Tomēr, neskatoties uz daudzu nozaru uzņēmumu privatizāciju pēdējos 
divdesmit piecos gados, valstij un pašvaldībām joprojām pilnībā vai daļēji pieder 
uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums 2005. gadā bija 25 miljardi mārciņu un 2009. 
gadā aizvien vēl 20,8 miljardi mārciņu.112 
 
Arī šobrīd turpinās valsts uzņēmumu vai to daļu atsavināšana. Piem., 2008.-2009. 
finanšu gadā tika pārdoti 18,9 % QinetiQ daļu un 35,6 % British Energy daļu.113 Bez 
tam valsts iegulda investīcijas valsts uzņēmumos, lai palielinātu to konkurētspēju un 
efektivitāti, piem., 2008.-2009. finanšu gadā 60 miljoni mārciņu tika investētas GKN 
PLC.114 
 
Lielākā daļa patlaban valstij piederošo uzņēmumu piedāvā sabiedrībai svarīgus 
pakalpojumus, piem., gaisa satiksmi un pasta pakalpojumus. Valsts uzņēmumiem ir 
arī būtisks ieguldījums Lielbritānijas ekonomikā. Tie palīdz sniegt būtiskus publiskos 
pakalpojumus un rada vērtību, kura var tikt investēta citu publisko pakalpojumu 
nodrošināšanai. Šobrīd valsts uzņēmumi ar izaicinājumiem saskaras kā vēl nekad 
iepriekš. Daži konstatē, ka viņu tradicionālais klientu loks un tirgus izgaist vai kļūst 
mazāks, piedzīvo konkurences palielināšanos, un to mērķis tagad ir atrast saviem 
produktiem un pakalpojumiem jaunu tirgu.  
 
Valsts uzņēmumi darbojas dažādu normatīvo aktu ietvaros un varētu tikt klasificēti 
šādi: 

1) uzņēmumi, kas darbojas atbilstoši Uzņēmumu likumam (Companies Act). 
Šiem valsts uzņēmumiem ir tāds pats statuss, pārvaldes forma un atskaišu 
standarts kā privātpersonu uzņēmumiem. Valstij šādos uzņēmumos pieder 33-
100 % īpašumdaļu; 

2) ar likumu izveidoti uzņēmumi (Statutory Corporations). Tie tiek dibināti 
pamatojoties uz speciālu likumu, kurš lielos vilcienos ir līdzīgs Uzņēmumu 
likumam; 

3) ierobežotas atbildības sadarbības uzņēmumi (Limited Liability Partnerships). 
Tajos īpašnieki personīgi neatbild par uzņēmuma parādiem;  

4) tirdzniecības fondi (Trading Funds). Tās ir valdības aģentūras, kuras darbojas, 
pamatojoties uz 1973. gada Tirdzniecības fondu likumu (Trading Funds Act 
1973). 

 
 
                                                
111 French Post Office – La Poste. Introduction to La Poste. French-property.com. http://tiny.cc/mhuxi 
112 Annual report 2008-09, Shareholder Executive. 12.lpp. http://tiny.cc/9upsw 
113 Ibid. 4.lpp.  
114 Ibid. 5.lpp.  
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Pēc uzņēmuma finansēšanas kārtības valsts uzņēmumus varētu iedalīt: 
1) no valsts budžeta (kaut daļēji) finansēti uzņēmumi (Public Corporations); 
2) no valsts budžeta nefinansētie uzņēmumi (Self-Financing Public 

Corporations). Tie nesaņem dotācijas, nepilda noteiktu publisku funkciju, un 
starp to klientiem nav valsts. Šie uzņēmumi darbojas gandrīz kā jebkurš 
privātais uzņēmums. 

 
12.3. Īrija 

 
Kopš neatkarības iegūšanas 1922. gadā Īrijā valsts uzņēmumi ir snieguši ievērojamu 
ieguldījumu valsts ekonomikas un sociālajā attīstībā. Pirmais valsts uzņēmums Īrijā 
radās 1927. gadā. Valsts uzņēmumu veidošanu noteica jaunas valsts nepieciešamība 
galvenajās nozarēs nodrošināt nacionālo infrastruktūru. Valsts uzņēmumu veidošanas 
uzdevums bija „iekustināt” stratēģiski svarīgus ekonomiskos procesus, kurus privātais 
sektors nespēja nodrošināt vispār vai arī spēja iniciēt nepietiekami. Bija uzstādījums, 
lai monopola uzņēmumi rastos no valsts, nevis privātpersonu uzņēmumiem.   
 
Līdz pat 1990. gadam Īrijā veidojās jauni valsts uzņēmumi. Savukārt pēc tam ir 
novērojams pretējs process, proti, notika aktīvs privatizācijas process. Pērnā gadsimta 
80. gadu beigās Īrijā valdīja uzskats, ka valsts uzņēmumi negodprātīgi izmanto savu 
vadošo lomu tirgū, tie veido lielas izmaksas, vienaldzīgi izturas pret klientiem, 
nestrādā sabiedrības interesēs un pieprasa tikai subsīdijas. Arī uzņēmumu pārvalde 
tika atdzīta par vāju. Šie apstākļi bija par pamatu tirgus liberalizācijai. Īrija sekoja 
pasaules praksei, samazinot valsts tiešo ietekmi preču un pakalpojumu sfērā. Īrijas 
valsts „izstājās” no tērauda, cukura, kuģu, telekomunikāciju un banku sektoriem. 
Privatizācijas procesu mēdz vērtēt neviennozīmīgi. Dažu privatizācijas gadījumu 
izdevīgums tiek atzīts par strīdīgu, savukārt citi gadījumi par veiksmīgiem. 
Privatizācijas procesā valsts ieguva 8,37 miljardus eiro.115 Līdz ar privatizāciju Īrijā 
līdzīgi kā citās valstīs izveidojās publisko palapojumu regulatori.  
 
Šobrīd valsts uzņēmumiem ir nozīmīga loma, lai sasniegtu Nacionālā attīstības plāna 
(2007-2013) mērķus. Valsts un tās uzņēmumi veic lielas investīcijas stratēģiski 
svarīgos infrastruktūras objektos. Piem., no 2007. gada līdz 2013. gadam enerģētikas 
nozarē valsts plāno investēt 8,5 miljardus eiro, un papildus tam valsts uzņēmumi – vēl 
7 miljardus eiro. Šajā termiņā tiek plānots investēt kopsummā 1,8 miljardus eiro arī 
trīs lielākajās lidostās.116 Valsts uzņēmumi darbojas ekonomikas sektoros, kur pastāv 
gan monopols, gan arī brīvā tirgus konkurence, t.sk. gan augošās, gan dilstošās 
tautsaimniecības nozarēs.  
 
Valsts uzņēmumu kopējā grāmatvediskā vērtība (ne tirgus) tiek lēsta ap 17,44 
miljardiem eiro, kas veido 9,5 % no 2008. gada IKP. Īrija ir viena no tām OECD 
valstīm, kur ir vismazākā valsts kā īpašnieka līdzdalība uzņēmumos (valsts 
ekonomikā). Valsts uzņēmumu apgrozījums 2008. gadā veidoja 5,8 % no IKP.117 Pēc 

                                                
115 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 18.lpp. http://tiny.cc/5duol 
116 Ibid. 12.lpp.  
117 Ibid.  
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nodokļu nomaksas valsts uzņēmumu kopējā peļņā 2008. gadā bija 430 miljoni eiro, 
kas ir mazāk nekā 2007. gadā, kad tā bija 910 miljoni eiro.118 
 
Īrijā samērā ilgu laiku notika diskusijas par pareizāko valsts uzņēmumu juridisko 
formu. Sākotnēji valsts uzņēmumi, piem., pasta, telegrāfa un dzelzceļa nozarēs tika 
organizēti, finansēti un kontrolēti tādā paša veidā kā valsts iestādes. Tas nodrošināja 
drošu kontroli, bet ierobežoja darbības autonomiju, kas nepieciešama efektīvai 
uzņēmumu attīstībai. Līdz ar to notika labākas juridiskās formas meklējumi. 20.gs. 
piecdesmitajos gados valsts uzņēmumus sāka veidot ar valdības lēmumu vai 
likumdevēja pieņemtu likumu (statutory corporation vai state company). Tie bija 
ārpus valsts pārvaldes struktūras, līdz ar to valsts uzņēmumi bija relatīvi autonomi no 
ministrijām un tas mazināja pārmērīgu birokrātisku kontroli. Attiecīgais normatīvais 
akts noteica uzņēmuma statusu, padomes un valdes sastāvu un pilnvaras, kapitāla 
piešķiršanu un palielināšanas kārtību, aizņēmumu ņemšanu, daļu (akciju) pārdošanas 
kārtību, auditu veikšanas kārtību un citas būtiskas lietas. Bez tam uzņēmuma padomi 
un tās priekšsēdētāju iecēla attiecīgā ministrija, kura arī apstiprināja gada pārskatu. 
Parlamenta kontrole izpaudās tādējādi, ka normatīvajā aktā bija noteikti kapitāla un 
iespējamo kredītu lielumi. Šādu valsts uzņēmumu trūkums bija tāds, ka jebkuras 
izmaiņas uzņēmumos bija saistītas ar grozījumiem normatīvajā aktā, kas bija ilgs un 
sarežģīts process. Kā rezultātā 20.gs. sešdesmitajos gados sāka runāt, ka valsts 
uzņēmumi būtu veidojami kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību (limited companies), 
kurās vienīgais īpašnieks ir ministrijas. Izmaiņas šādās sabiedrībās ar ierobežotu 
atbildību nav jāformulē normatīvajā aktā, bet pietiek ar izmaiņām statūtos. Šāda 
juridiskā formā piešķir valsts uzņēmumiem lielāku elastību. Turklāt, ja valsts vēlas 
pārdot uzņēmumu, tad atliek tikai pārdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību daļas.119 
 
Šobrīd Īrijā valsts uzņēmumi var tikt izveidoti četros veidos: 

1) ar speciālu likumu (statutory company); 
2) pamatojoties uz Uzņēmumu likumu (Companies Act) kā AS (public 

company), kas kotējas biržā; 
3) pamatojoties uz Uzņēmumu likumu (Companies Act) kā sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību (private company); 
4) kā korporācijas (corporate body), ko izveido ar ministrijas lēmumu. 

 
Visvairāk ir ar likumu izveidoto uzņēmumu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību. 
Uzņēmumi tiek iedalīti trijās grupās: mazi, vidēji un lieli. Lielo uzņēmumu 
izveidošana raksturīga laika posmā no 1973-1990. gada. Pēc 1990. gada ir raksturīga 
mazu uzņēmumu izveide.120 
 
Šobrīd Īrijā tiek diskutēts par valsts uzņēmumu rīcībpolitiku un pārvaldes sistēmu. 
2010. gada jūlija Forfás121 ziņojumā tiek noradīts, ka Īrijā ir grūti norādīt uz definētu 
valsts politiku attiecībā uz valsts uzņēmumiem – prakse dažādos gadījumos atšķiras. 

                                                
118 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 3.lpp. http://tiny.cc/5duol 
119 MacCarthaigh, M. The corporate governance of commercial state-owned enterprises in Ireland. 
Institute of Public Administration, 2009. 7.-9. lpp. http://tiny.cc/b09rm  
120  Ibid. 10. lpp.  
121 Forfás ir Uzņēmumu, tirdzniecības un inovāciju departamenta aģentūra Īrijā, kura sniedz 
priekšlikumus, kā uzlabot politiku attiecībā uz uzņēmumiem un zinātni. Sīkāk sk.: http://www.forfas.ie 
un http://www.deti.ie 
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Tā nav raksturojama kā visaptveroša ar kopīgu stratēģisku pieeju attiecībā uz valsts 
uzņēmumu pārvaldi. Rīcībpolitika tiek veidota pa nozarēm. Šāds stāvoklis ir 
līdzšinējās politikas sekas, necenšoties definēt un vienādot kritērijus valsts uzņēmumu 
izveidošanai, darba organizācijai, pārvaldībai un uzraudzībai. Rezultātā pastāv plašs 
valsts uzņēmumu spektrs, kur katram ir savs finansēšanas modelis, atskaišu kārtība, 
personāla un vadības atlase. Šobrīd valdībai tiek ieteikts ņemt par pamatu OECD 
rekomendācijas un vadlīnijas, attīstot un nosakot īpašumtiesību pārvaldīšanas 
rīcībpolitiku, definējot mērķus, valsts lomu valsts uzņēmumu pārvaldīšanā un 
uzraudzībā, kā arī raksturojot veidu, kā šī politika tiks īstenota.122 
 
Ir nepieciešams noteikt skaidrus kritērijus attiecībā uz valsts uzņēmumu pārdošanu. 
Privatizācija nav automātisks risinājums, lai nodrošinātu kvalitatīvākus valsts 
uzņēmumu pakalpojumus un preces. Prakse rāda, ja privatizācija noris tamdēļ, lai 
uzlabotu infrastruktūru, pakalpojumus un darba radītājus ilgtermiņā, to nepieciešams 
nodrošināt ar politikas plānošanu, kas nodrošina konkurenci un efektīvu nozares 
regulējumu. Valsts īpašumu pārdošanas pamatā nevar būt tikai tas, cik lielu summu 
tādējādi varētu iegūt. Nepieciešams noteikt skaidrus kritērijus pārdodamo īpašumu 
izvēlei. Būtiski, lai tiktu aizsargātas infrastruktūras lietotāju intereses, ja tiek pārdoti 
dabiskā monopola īpašumi (elektrības pārvadu līnijas, gāzes vadi, galvenās lidostas 
utt.) vai arī īpašumus iegūst tirgū dominējošie konkurenti. Ja arī tiek nolemts pārdot 
valsts īpašumu, tad tas būtu jādara laikā, kad tirgus situācija ir pārdevējam izdevīgākā.  
 
Forfás iesaka Īrijai veikt investīcijas, lai uzņēmumi varētu sasniegt publiskos 
mērķus.123 

 
12.4. Polija 

 
Kopš 1989. gada Polijas ekonomikā notiek īpašumtiesību struktūras transformācija, 
valstij samazinot savu lomu. Lielākajā daļā nozaru privātais sektors ieņem arvien 
lielāku īpatsvaru un privātpersonas pārņem īpašumtiesības uzņēmumos, kuri līdz tam 
asociējās ar valsti kā īpašnieku. Lai nodrošinātu atbilstošu valsts publisko funkciju 
izpildi un nodrošinātu sabiedrības un valsts stratēģiskās intereses, Polija 2006. gadā 
pieņēma Valsts īpašumtiesību politikas pamatnostādnes, kurās definēja valsts 
līdzdalības ekonomikā mērķus, tās apjomu un stratēģiju. Pamatnostādnēs uzsvērta 
nepieciešamība pēc efektīvas un atklātas īpašumtiesību rīcībpolitikas atvērtās tirgus 
attiecībās un pieaugošā konkurencē.124 
 
Publiskais sektors Polijā ieņem nozīmīgu lomu ekonomikā – vairāk kā 20 %. Polijas 
valstij īpašumtiesības ir aptuveni 1400 uzņēmumos, un tai pilnībā pieder gandrīz 400 
uzņēmumu. Dažās nozarēs – rūpnieciskajā apstrādē, būvniecībā, tirdzniecībā – 
privātais sektors aizņem 95 % ekonomikas. Savukārt vairākos svarīgos sektoros valsts 
joprojām dominē – enerģētikā (85 %), transportā (65 %), izrakteņu nozarē (52 %) un 
ķīmijas nozarē (30 %). Valsts lielā loma valsts ekonomikā piedāvā dažādas 
privatizācijas iespējas. 
 
                                                
122 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 4.lpp. http://tiny.cc/5duol 
123 Ibid. 33.lpp.  
124 Sk. Towards a New Ownership Policy of the State. Ministry of the Treasury, 10 May 2006. 
http://tiny.cc/gljiz 
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Polija regulāri veic valstij piederošo īpašumu monitoringu un ir izstrādājusi 
privatizācijas programmu 2009-2011. gadam.125 Programmā tiek skaidri definēts, kādi 
uzņēmumi un kādas to daļas tiks nodotas privatizācijai, lai gan sabiedrības atbalsts 
privatizācijai ir zems. Tāpēc valsts rīcībai saistībā ar valsts uzņēmumiem jābūt tādai, 
lai sabiedrība varētu pārliecināties par taisnīgu un lietderīgu privatizācijas procesu.126 
 
Liela daļa uzņēmumu, kuri kaut daļēji pieder valstij, strādā neefektīvi, tāpēc ir 
nepieciešama to restrukturizācija un investīciju piesaiste. Valsts kā īpašnieks to nespēj 
nodrošināt. Tāpēc tiek veikta pārdomāta privatizācija.127 
 
Polijā tiek uzsvērts, lai veiksmīgi izstrādātu īpašumtiesību īstenošanas stratēģiju un 
veiktu pārraudzību, nepieciešama precīza uzņēmumu klasifikācija. Katrai uzņēmumu 
klasifikācijas grupai ir jābūt savam pārvaldības standartam. Pārraudzības institūcija 
nevar veltīt vienādu uzmanību visiem uzņēmumiem, un tikai pēc skaidras valsts 
uzņēmumu klasifikācijas var izstrādāt privatizācijas programmu.128 
 
Politikas dokumentā tiek uzskaitīti valsts uzņēmumi, kuri ir stratēģiski svarīgi un 
tāpēc saglabājami valsts īpašumā. Stratēģiski svarīgie ir pavisam 15 uzņēmumi. Bez 
tam ir 76 citi uzņēmumi, par kuriem ir svarīgi saglabāt kontroli. Pārējie uzņēmumi 
būtu nododami privatizācijai ilgākā vai vidējā termiņā. Privatizācijas plāns paredz, ka 
2008.-2011. gada periodā pārdodami 740 valsts uzņēmumi.129 
 
12.5. Lietuva 

 
Kopš 1990. gada, kad Lietuva atjaunoja neatkarību, nav veiktas būtiskas valsts 
uzņēmumu reformas. Šobrīd tās strādā ar ļoti zemu atklātības standartu un lēnām 
menedžmenta izmaiņām. Uzņēmumu vadība atrodas attiecīgo ministriju padotībā, 
kurās iztrūkst komerciālās menedžmenta spējas un motivācijas. Rezultātā valsts 
uzņēmumi uzrāda neapmierinošus darba rezultātus un strādā neefektīvi. 2001. gadā, 
izpildot Eiropas Savienības prasību par tirgus liberalizāciju, tika sadalīti lielie 
monopola uzņēmumi, bet šīs izmaiņas vairāk bija saistītas ar konkurences 
palielināšanu, nevis pārvaldības pilnveidošanu.130 
 
Pagrieziena punkts notika pēdējos divos gados ekonomiskās krīzes ietekmē. 2010. 
gada jūlijā tika publicēts pārskats par valsts uzņēmumiem 2009. gada griezumā, kurā 
sniegta valsts uzņēmumu finansiālā analīze un izteiktas rekomendācijas uzņēmuma 
vadības uzlabošanai un atklātības palielināšanai.131 Lietuva ir nolēmusi sekot citu 
Eiropas valstu piemēram un, pamatojoties uz OECD vadlīnijām, veikt valsts 
uzņēmumu pārvaldības reformu. 
 
Pārskatā tiek uzsvērts, ka valstij ir atbildība būt aktīvai un profesionālai valsts 
uzņēmumu īpašniecei, lai palielinātu to vērtību valsts un nodokļu maksātāju labā. 

                                                
125 Polish Privatisation Programme for the Years 2009-2011. Ministry of Treasury. http://tiny.cc/t4vm5 
126 Towards a New Ownership Policy of the State. Ministry of the Treasury, 10 May 2006. 21.lpp. 
http://tiny.cc/gljiz 
127 Ibid.  
128 Ibid. 23.lpp.  
129 Privatisation plan for the years 2008-2011. Ministry of Treasury. 2.lpp. http://tiny.cc/erkom 
130 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 14.-15.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
131 Ibid.  
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Valsts mērķis ir palielināt valsts uzņēmumu vērtību un nākotnē no tiem gūstamos 
ieņēmumus. To tiek plānots sasniegt ar dažādām metodēm, piem., uzņēmumu vadības 
efektivizāciju, rezultatīvo radītāju sistēmas ieviešanu, kapitāla struktūras optimizāciju 
un atteikšanos no aktivitātēm, kuras valstij nebūtu jāveic. Valsts uzņēmumu 
profesionālā un efektīvā pārvaldība jābalsta uz trīs principiem: atklātību, skaidriem 
komerciāliem mērķiem un politizētības novēršanu attiecībā uz visiem uzņēmumu 
darba organizācijas lēmumiem.   
 
Lietuvas valsts īpašuma vērtība ir apmēram 20 % no IKP, kas nozīmē, ka valsts ir un 
būs galvenais uzņēmumu īpašnieks un lielākais darba devējs. Lietuvas valsts ir 
īpašniece vairāk nekā 300 uzņēmumos, kuru kopējā vērtība 2009. gadā bija 32 710 
miljoni litu, 2008. gadā par 6 % vairāk – 34 889 miljoni, 2007. gadā 28 390 miljoni 
(meži nav, savukārt ceļi ir iekļauti valsts uzņēmumu kopējā vērtībā). Valsts 
uzņēmumu apgrozījums 2009. gadā bija 8459 miljoni litu, 2008. gadā 9455 miljoni un 
2007. gadā 7799 miljoni.132 
 
Lielākais skaits un nozīmīgākie valsts uzņēmumi ir enerģētikas, transporta un meža 
nozarēs (sakārtojot pēc lieluma). Turklāt Lietuvā valsts ir atzinusi principu, ka aktīvs 
un atbildīgs īpašnieks nozīmē arī to, ka valsts atbrīvojas no uzņēmumiem, ja vairs nav 
iemesla īpašumtiesības saglabāt. Ja nav sabiedriskas vajadzības, valstij nav pamata 
paturēt uzņēmumu savā īpašumā, un tos jānodod privātam investoram. 
 
Lietuva ir noteikusi, ka, ņemot vērā valsts nozīmīgo lomu ekonomikā, valsts atbildība 
iedzīvotāju priekšā ir pārvaldīt šos īpašumus profesionāli. Profesionālā pārvaldība 
katru gadu var palielināt IKP par 1,5 līdz 2 %.133 Uzlabojot valsts uzņēmumu 
pārvaldīšanu, kopumā tiks uzlabots biznesa klimats Lietuvā.  

 
12.6. Igaunija 

 
Līdzīgi Lietuvai arī Igaunija ir nolēmusi sekot citu Eiropas valstu piemēram un, 
pamatojoties uz OECD vadlīnijām, veikt valsts uzņēmumu pārvaldības reformu. 
Tomēr, ja Lietuva jau ir izstrādājusi ziņojumu par valsts uzņēmumu pārvaldes modeļa 
reformu, tad Igaunijas Finanšu ministrija vēl to izstrādā. Sākotnēji bija paredzēts, ka 
tas tiks publiskots 2010. gada rudenī, tomēr diskusijas ieilga un tiek prognozēts, ka tas 
varētu notikt tikai 2011. gada sākumā. 
 
Līdzīgi kā Lietuvā un Latvijā arī Igaunijā no 1993. līdz 2001. gadam tika īstenota 
privatizācijas programma, kura šobrīd ir noslēgusies. Tikai daži uzņēmumi palikuši 
valsts īpašumā – galvenās ostas, enerģētikas uzņēmumi un valsts loterijas uzņēmums. 
Atsevišķi privatizācijas gadījumi bija neveiksmīgi. Piem., 2001. gadā Igaunijas 
dzelzceļa uzņēmums tika nodots privātajam investoram, tomēr 2007. gadā valsts 
atpirka 66 % īpašumdaļu, pamatojot to ar nepieciešamību valstij kontrolēt šo tik 
būtisko infrastruktūras uzņēmumu.134 Šis gadījums tikai apliecina skaidras un 
ilgtspējīgas valsts rīcībpolitikas nepieciešamību attiecībā uz stratēģiski svarīgākajām 
nozarēm un valsts uzņēmumiem. Igaunija ne tikai atsavina valsts uzņēmumus, bet arī 

                                                
132 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 4.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
133 Ibid. 5.lpp.  
134 Dimireva I. Estonia Investment Climate 2009. http://tiny.cc/c9hrq 
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veido jaunus. 2008.-2009. gadā tika izveidoti pieci jauni valsts uzņēmumi, kuri valstij 
pieder pilnībā.135 
 
2010. gada septembrī kopumā valstij piederēja 38 valsts uzņēmumi.136 Lielākā daļa 
(30 no 38 uzņēmumiem) valstij pieder pilnībā. Ir arī uzņēmumi, kuri pieder daļēji. 
Vairākums no valsts uzņēmumiem ir akciju sabiedrības. To pavisam ir 32, un ir tikai 
sešas sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Uzņēmumos, kuros valsts nav vienīgais 
īpašnieks, tā ir gan vairākuma, gan arī mazākuma akcionārs. Piem., valstij pieder 51% 
AS Levira un 67% AS KredEx Krediidikindlustus akciju. Savukārt AS Ökosil valstij 
pieder 35 % un ML Arvutid AS – 0,001 %. 
 
Kopš Igaunija iestājās Eiropas Savienībā, tās politika pret investoriem ir kļuvusi 
liberālāka un atvērtāka, lai palielinātu eksportspēju. Attieksme pret ārvalstu un 
vietējiem investoriem ir vienāda. Igaunijas nostāja ir noteikt skaidru nozaru attīstības 
rīcībpolitiku un noteikumus, piesaistīt investīcijas un ar administratīvu metožu 
palīdzību regulēt nozaru attīstību. Igaunija ir atvērusi privātajām investīcijām derīgo 
izrakteņu, enerģētikas, gāzes un ūdens piegādes, dzelzceļa pārvadājumu un transporta, 
ūdenstransporta, ostu, telekomunikāciju un cita veidu komunikāciju nozares. Pēdējā 
desmitgadē Igaunija ir līdere Austrumeiropā un Centrāleiropā saistībā ar investīciju 
piesaisti. Pilnībā vai daļēji ārvalstu investoriem piederoši uzņēmumi veido 30 % no 
IKP un vairāk kā 50 % no Igaunijas eksporta.137 
 
2008. gadā valsts uzņēmumu kopējais apgrozījums bija 1 569 miljoni eiro, kas ir par 
136 miljoniem eiro jeb 9 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kopējā valsts uzņēmumu 
peļņa bija 227 miljoni eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija pieaugusi par 
39 miljoniem eiro jeb 21 %.138 2009. gadā valsts uzņēmumu kopējā aktīvu vērtība bija 
aptuveni 3 435 miljoni eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 5 
%. Uzņēmumu pašu kapitāls (equity – angļu val.) bija 2 059 miljoni eiro, kas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 11 %. Kopējais valsts uzņēmumu 
apgrozījums bija 1 163 miljoni eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mazāk 
par 406 miljoniem jeb 26 %. Dividendēs tika izmaksāti 289 miljoni eiro, no kuriem 
173 saņēma valsts. 2010. gadā valsts plānoja saņemt dividendēs 130 miljonus eiro.139 
 
12.7. Slovēnija 

 
Ja Lietuva un Igaunija vēl tikai diskutē par nepieciešamajām reformām valsts 
uzņēmumu pārvaldībā, tad Slovēnija jau 2010. gadā veica nepieciešamās pārmaiņas. 
Arī Slovēnija par pamatu tām ir izmantojusi OECD vadlīnijas. 
 
Kā jau citas Eiropas valstis, arī Slovēniju tirgus globalizācija, tehnoloģu izmaiņas un 
tirgus monopolu likvidēšana noveda pie valsts īpašumā esošo uzņēmumu un to 
pārvaldības sistēmas izvērtēšanas.   
                                                
135 State-owned enterprises and foundations. Short overview of activities in 2009. Ministry of Finance 
of the Republic of Estonia. http://tiny.cc/k5ap6 
136 List of state owned enterprises (01.09.2010). Ministry of Finance of the Republic of Estonia. 
http://tiny.cc/2ps7f 
137 Dimireva, I. Estonia Investment Climate 2009. http://tiny.cc/c9hrq 
138 State-owned enterprises and foundations. Short overview of activities in 2009. Ministry of Finance 
of the Republic of Estonia. Financial data of 2008. http://tiny.cc/k5ap6 
139 State-owned enterprises and foundations. Short overview of activities in 2009. Ministry of Finance 
of the Republic of Estonia. http://tiny.cc/k5ap6  
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Slovēnijā ar valsts uzņēmumiem (podjetij v državni lasti) saprot: 

1) uzņēmumus, kas nodibināti atbilstoši komerclikumam un kuros Slovēnijas 
valsts ir investējusi valsts resursus. Šie uzņēmumi darbojas tirgus ietvaros, un 
to juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība. 
Šie uzņēmumi parasti darbojas svarīgās publisko pakalpojumu jomās – 
enerģētikas, transporta, telekomunikāciju un finanšu nozarēs. No šo 
uzņēmumu efektīvas un veiksmīgas darbības ir atkarīga liela daļa iedzīvotāju 
un IKP izaugsme. To veiksmīga darbība ir apliecinājums visas valsts 
ekonomikas efektivitātei un attīstībai; 

2) publiskās kompānijas (javni podjetij) un institūcijas, kas nodibinātas atbilstoši 
normatīvajam aktam, kurš regulē sabiedriskos pakalpojumus, un kurās 
Slovēnijas valsts ir investējusi valsts resursus. Šie uzņēmumi izveidoti 
pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu likumu (Zakon o gospodarskih 
javnih službah). Tos dibina valsts vai pašvaldība, kā arī privātpersona var 
dibināt par saviem privātajiem resursiem, ja dibināšanas pamatā ir sabiedrības 
intereses. Šie uzņēmumi nodarbojas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. 
Publisko uzņēmuma vadītāju ieceļ dibinātājs; 

3) citas personu formas, kas nodibinātas kā publiskas institūcijas, publiskas 
aģentūras vai publiski fondi un kurās ir valsts resursi. 

 
Līdz ar to valsts uzņēmumiem ir dažādas juridiskas formas. 2009. gada ziņojumā 
Slovēnijas valdība vērš uzmanību uz nepieciešamību mainīt dažu uzņēmumu juridisko 
formu, lai to saskaņotu ar uzņēmuma misiju un darbības specifiku.  
 
Slovēnijā valsts uzņēmumi veido aptuveni 35 % no IKP (2007). Valstij pieder 
uzņēmumi vairākās stratēģiski svarīgās nozarēs. Līdz šim arī Slovēnijā ir veikta 
privatizācija, tomēr tā ir bijusi lēna un necaurskatāma.140 
 
Kopš 2010. gada vidus Slovēnijā ir centralizēta valsts finanšu īpašumu pārvaldīšana, 
ko īsteno īpaši izveidota aģentūra. Lai ilgtermiņā nodrošinātu tās efektīvu darbu un 
misijas izpildi, aģentūra, sadarbojoties ar ministrijām, izveidoja speciālu darba grupu. 
Šai grupai ir jānosaka, kuros uzņēmumos valstij ir ilgtermiņa interese un kuri būtu 
nododami privātajiem investoriem.141 
 
12.8. Somija 
 
Somijas mērķis ir pārvaldīt valsts uzņēmumus tā, lai sasniegtu pēc iespējas labākus 
sociālos un ekonomiskos rezultātus. Somija ir trīs reizes vērtējusi valsts uzņēmumu 
pārvaldību: 1990., 1999. un arī 2007. gadā. Rezultātā secināts, ka valsts uzņēmumu 
vājums slēpjas apstāklī, ka valstij kā īpašniecei ir neskaidri mērķi un vēlmes attiecībā 
uz saviem uzņēmumiem. 
 
Valsts īpašumtiesību rīcībpolitikas stratēģijas primārais mērķis ir būt atbildīgam 
īpašniekam. Tas prasa saprast īpašnieka lomu un pienākumus, kā arī piekopt skaidru 
lēmumu pieņemšanas procesu. Īpašumtiesību īstenošanai jābūt atklātai, ciktālatklātība 
nesaduras ar komercnoslēpumu sargāšanas pienākumu.  
                                                
140 Spruk, R. Privatization of state enterprises: the case of Slovenia. 01.12.2007. http://tiny.cc/q1dmh 
141 Sk. Policy on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. The Government of the Republic 
of Slovenia, 2009. http://tiny.cc/jk7r6 
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Somijas valsts ir īpašniece dažāda veida uzņēmumiem. Daži valsts uzņēmumi realizē 
mērķus, kuri ir saistīti ar publisku funkciju, savukārt liela daļa ir tādi, kuri darbojas 
tirgus konkurences apstākļos. Daļa valsts uzņēmumu, kuri strādā tirgus konkurences 
apstākļos, kotējas biržā. Valsts īpašumtiesību rīcībpolitika ir vienāda attiecībā uz biržā 
kotētajiem un nekotētajiem uzņēmumiem, atšķiras tikai veids, kā tā tiek īstenota, 
ņemot vērā biržā kotēto uzņēmumu īpašo statusu. 
 
Līdz ar to valsts uzņēmumus var klasificēti divās grupās: 

1) uzņēmumi, kuri darbojas atbilstoši tirgus noteikumiem (on market terms– 
angļu val.) un kuru mērķis ir sniegt pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu; 

2) uzņēmumi, kuri pilda īpašus valsts uzdevumus (entrusted with special state 
assignments – angļu val.) un kuru primārais uzdevums ir sasniegt sociālos 
mērķus, kā arī strādāt rentabli. 

 
Pamatojoties uz 2007. gadā definētajām valsts uzņēmumu īpašumtiesību un 
uzraudzības politikas nostādnēm, valdība pēdējos gadus ir rīkojusies aktīvi un 
īstenojusi uz tirgu orientētu īpašumtiesību rīcībpolitiku. Skaidrā valsts politika 
attiecībā uz valsts uzņēmumiem ir izturējusi laika un arī ekonomiskās krīzes 
pārbaudījumus.142 
 
Somijā nav īpašas privatizācijas programmas, bet valsts pamazām samazina savas 
īpašuma daļas uzņēmumos, jo īpaši biržā kotētajos uzņēmumos. Tādējādi citi investori 
savukārt ir ieinteresēti palielināt savas īpašumtiesību daļas. Piem., uzņēmums Kemira, 
valstij pārdodot savas daļas, 2007. gadā ieguva citu lielāko īpašnieku, un īpaši tiek 
uzsvērts, ka tas ir no Somijas.143 
 
Bez tam Somijā īpaši izveidotā centrālā institūcija nodarbojas arī ar izpēti, kuros 
valsts uzņēmumos būtu nepieciešams investēt papildu resursus un kurās jomās būtu 
nepieciešami jauni valsts uzņēmumi. Tā veido nākotnes valsts uzņēmumu modeli. 
Līdz ar to Somijā valsts ne tikai pārdod savu uzņēmumus vai to daļas, bet arī veido 
jaunus uzņēmumus. Piem., 2007. gadā valsts dibināja Labtium Ltd., kas piedāvā 
laboratorijas pakalpojumus, un Destia, kas ir infrastruktūras būvnieks. Līdz ar to 
valsts politika nav tikai vienvirziena process. Valsts uzņēmumu daļas tiek atsavinātas 
vai palielinātas ne tikai, lai gūtu finansiālus ienākumus, bet arī, lai attīstītu 
uzņēmumus, veicinātu konkurenci un uzņēmumu vērtību.  
 
Somijā valsts uzņēmumi veido nozīmīgu daļu IKP. Piem., 2007. gadā valsts 
uzņēmumu darba rezultāti bija ļoti labi, kas atspoguļojās arī izmaksātajās dividendēs – 
1,5 miljardi eiro par diviem pēdējiem gadiem. Tiek uzsvērts, ka tik lielisks dividenžu 
apmērs ir saistīts ar valsts īpašumtiesību aktīvu īstenošanu un dividenžu politikas un 
mērķu nospraušanu. Valsts uzņēmumu kopējā vērtība, neskatoties uz ekonomiskajām 
grūtībām pasaulē, 2007. gada beigās bija pieaugusi par 10 %.144 
 

                                                
142 Sk. Government Resolution on State Ownership Policy, 31.05.2007. http://tiny.cc/1d8yf 
143 State Shareholdings in Finland 2007. Prime Minister’s Office, Ownership Steering Department, 
2008. 8.lpp. http://tiny.cc/97zyk 
144 State Shareholdings in Finland 2007. Prime Minister’s Office, Ownership Steering Department, 
2008. 3.lpp. http://tiny.cc/97zyk 
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2008. gadā valstij piederēja īpašumdaļas 53 uzņēmumos, t.sk. 31 uzņēmumā vairāk 
par 50 %, savukārt no tiem 18 uzņēmumos piederēja 100 %. Valstij pieder 
kontrolpakete 12 biržā kotētajos uzņēmumos, kuru kopīga vērtība sasniedz 18 
miljardus eiro. 2009. gada laikā to vērtība pieauga par aptuveni 20 % Ar augstāko 
vērtību bija šādi uzņēmumi: enerģētikas uzņēmums Fortum Corporation– 13,9 
miljardi (valstij pieder 50,8%), telekomunikāciju uzņēmums TeliaSoner AB– 3,9 
miljardi (valstij pieder 13,7%) un naftas pārstrādes uzņēmums Neste Oil Corporation 
– 3,1 miljardi eiro (valstij pieder 50,1%). 2009. gada laikā daži uzņēmumi tika pārdoti 
investoriem. 
 
2009. gadā valsts uzņēmumu, kuri kotējas biržā, izmaksātās dividendes ir vidēji 
lielākas nekā citiem biržas uzņēmumiem.145 

 
12.9. Zviedrija 
 
Zviedrijā 20. gs. sākumā bija jārada daudzi infrastruktūras objekti, un privātie to 
nevarēja vai nevēlējas darīt, jo tas bija saistīts ar lielu risku un lēnu sagaidāmo peļņas 
atdevi. Lai attīstītu valsts ekonomiku un nodrošinātu sabiedrības vajadzības, šo darbu 
uzņēmās veikt valsts, kā rezultātā radās virkne valsts uzņēmumu. Savukārt 1990. gadā 
sākās process, kurā valsts uzņēmumi tika atsavināti.  
 
Arī šobrīd Zviedrijas valdība ir uzstādījusi mērķi samazināt valsts īpašumtiesību daļu 
sev piederošajos uzņēmumos. Tādēļ ir pieņemti valdības noteikumi „Konkrētu valsts 
uzņēmumu pārdošana” (Försäljning av vissa statligt ägda företag), kuros uzskaitīti 
uzņēmumi, kuros samazināma valsts īpašumtiesību daļa. Šie noteikumi ietver arī 
pienākumu regulāri izvērtēt pamatojumu pārējo uzņēmumu paturēšanai valsts 
īpašumā.146 2009. gadā vērtēšanas rezultātā tika pārdoti atsevišķi uzņēmumi (piem., 
Vin&Sprit un Vasakronan) un valstij piederošās OMX akcijas, kā arī apvienojās 
Zviedrijas un Dānijas pasti. Bez tam tika veikta National Corporation of Swedish 
Pharmacies (Apoteket AB) restrukturizācija, kā rezultātā tika pārdotas valstij 
piederošās aptiekas, tādējādi paplašinot tirgus dalībnieku loku un palielinot 
konkurenci. Zviedrijas valdība no 2006. līdz 2010. gadam ir pārdevusi valsts 
uzņēmumus vai to akcijas par kopējo summu 119,1 miljardi Zviedrijas kronu.147 
 
Šādas politikas pamatā ir vēsturiski notikumi saistībā ar dabisko monopolu 
likvidēšanu, un tā zināmā mērā ir vēsturiskās attīstības loģisks rezultāts. Tomēr šāds 
uzstādījums nenozīmē, ka valsts vairs nedibina jaunus uzņēmumus. Piem., 2009. gada 
sākumā tika radīti divi jauni uzņēmumi – Vecture un Svevia, un abu šo gadījumu 
pamatā ir valsts un sabiedrības intereses – palielināt konkurenci un aktivitāti 
konkrētajā nozarē. 
 
2009. gadā Zviedrijas valdība pārvaldīja 57 uzņēmumus, kuri pilnībā vai daļēji 
piederēja valstij, t.sk. trīs uzņēmumu akcijas tika kotētas biržā.148 Valsts uzņēmumu 
darbība ir saistīta ar dažādām jomām – no kalnrūpniecības līdz operai un no 
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146 Creation of value in focus. State Ownership Administration. http://tiny.cc/5md5w 
147 Administration report for state-owned enterprises for 2009. Ministry of Enterprise, Energy and 
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nekustamajiem īpašumiem līdz azartspēlēm. Daudziem valsts uzņēmumiem 
nozīmīgās nozarēs ir spēcīgas tirgus pozīcijas, t.sk. dažāda veida infrastruktūras 
jomās.   
 
Zviedrijā ir divu veida valsts uzņēmumi:  

1) uzņēmumi, kas darbojas brīvā tirgū, un  
2) uzņēmumi ar īpašu sociālu interesi.  

 
2009. gadā bija 30 uzņēmumu, kuri darbojās brīvā tirgū, un tie atbilda vismaz vienam 
no sekojošiem kritērijiem: 

1) uzņēmums darbojas pilnīgas konkurences apstākļos; 
2) uzņēmuma ienākumu prognoze tiek noteikta atbilstoši tirgus noteikumiem un 

uzņēmuma risku portfelim.   
 
Ar īpašu sociālu interesi bija 24 uzņēmumi, un tie atbilda vismaz vienam no 
sekojošiem kritērijiem: 

1) valsts kā īpašnieks tiešā veidā kontrolē uzņēmuma aktivitātes; 
2) tie darbojas tirgū, ievērojot līgumā ietvertus īpašos noteikumos. 

Daži šādi uzņēmumi darbojās bez konkurences vai daļējas konkurences situācijā, 
savukārt citi – pilnas konkurences apstākļos. 
 
Valsts uzņēmuma darbību regulē galvenokārt parlamenta pieņemtie noteikumi (piem., 
Pasta likums), kā arī līgumi starp valdību un uzņēmumu.  
 
Valstij piederošo uzņēmumu vērtība 2009. gadā tika lēsta aptuveni 620 miljardu 
Zviedrijas kronu apmērā. 2008. gadā to vērtība tika novērtēta 500 miljardi kronu, 
2007. gadā – 750 miljardu kronu apmērā. Valsts uzņēmumu kopējais apgrozījums 
2009. gada bija 352,7 miljardi kronu (2008. gadā 312,5 miljardi, 2007. gadā 339 
miljardi). Dividendēs tika izmaksāti 20,8 miljardi kronu (2008. gadā 21,8 miljardi, 
2007. gadā 31,3 miljardi.149 
 
Arī Zviedrijā tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumi tiek uzskatīti par visu nodokļu 
maksātāju īpašumu.  
 
12.10. Norvēģija 

 
Norvēģija starp OECD valstīm izceļas ar joprojām ļoti nozīmīgo valsts uzņēmumu 
lomu ekonomikā. Publiskais sektors veido aptuveni 60 % no Norvēģijas IKP. 
Norvēģijas valdība ir lielākais īpašnieks daudzās nozīmīgās nozarēs (piem., 
enerģētikas, transporta, finanšu un komunikāciju jomā). Valstij pieder tādi lieli 
uzņēmumi, kā Statoil, Norsk Hydro, Telenor un DnB NOR, kā arī citi nozīmīgi 
uzņēmumi – Statkraft, Posten, Statnett un NSB. 
 
Valsts ir īpašniece uzņēmumiem ne tikai nozarēs, kuras tradicionāli saistītas ar 
publisko pakalpojumu nodrošināšanu, bet arī rūpniecībā. Norvēģijas ekonomiskā 
situācija ir stabila un dzīves līmenis augsts, kā rezultātā spiediens nodot valsts 
uzņēmumus privatizācijai ir mazs, lai gan pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un 
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deviņdesmitajos gados vairāki uzņēmumi tika privatizēti. Šis process Norvēģijā 
vērtējams kā pragmatisks un pārdomāts.150 Valsts gan palielina savu ietekmi 
uzņēmumos, gan arī veic atsevišķu uzņēmumu vai to daļu atsavināšanu.151 Tomēr 
nozīmīgākajos uzņēmumos valsts pārsvarā saglabā valsts īpašumtiesības un 
pārvaldību.  
 
Pašreizējā situācija Norvēģijā neradās īpašas stratēģijas un vai apzināti koordinētas 
rīcības rezultātā. Turklāt Norvēģijā nekad nav veikta īpašumu, t.sk. uzņēmumu 
nacionalizācija. Liela daļa uzņēmumu nokļuva valsts īpašumā apstākļu sakritības dēļ, 
vai arī lēmums par to iegādi tika pieņemts īpašā vēsturiskā brīdī (piem., pēc Otrā 
pasaules kara). Tas tika darīts, lai efektīvi izmantotu nacionālos dabas resursus un 
attīstītu infrastruktūru vai uz tās bāzētus pakalpojumus.  
 
Valstij daži uzņēmumi pieder pilnībā, daži – tikai daļēji (mazāk un vairāk par 50 %). 
Turklāt Norvēģijā raksturīgi, ka aptuveni 35 % no valstij piederošajiem uzņēmumiem 
tiek kotēti biržā (Oslo Børs). 
 
13. Pamatojums un mērķi valsts īpašumtiesībām uzņēmumos 
 
Starptautiski pieņemts, ka valsts nevar nodarboties ar biznesu (the state has no 
business in businness – angļu val.), tomēr tradicionāli valstis bijušas īpašnieces 
dažādiem uzņēmumiem, kuri darbojas preču un pakalpojumu tirgū. To nosaka dabiskā 
monopola eksistence vai arī kāda sabiedriski nozīmīga nepieciešamība. Arī Latvijas 
Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka konkrētus gadījumus, kad valsts var veidot 
uzņēmumus un iesaistīties komercdarbībā. Katrā gadījumā, kad valstij pieder kāds 
uzņēmums vai tā daļas, jābūt skaidram un precīzam pamatojumam un noteiktam 
mērķim.  
 
Valsts uzņēmumu misiju un mērķu aktualitāte un pamatojums regulāri jānovērtē. Īrijā 
tiek norādīts, ka kopš valsts uzņēmumu izveides Īrijas un pasaules ekonomika būtiski 
mainījusies.152 Regulāri nevērtējot misiju un mērķus, pastāv risks, ka valsts uzņēmumi 
novirzīsies no saviem mērķiem vai arī katra atsevišķā uzņēmuma mērķi varētu 
neatbilst nacionālās ekonomikas attīstības vajadzībām. Tāpēc ir nepieciešams vērtēt:  

1) valsts darbības racionalitāti konkrētos tirgus sektoros, lai noteiktu, kādiem 
jābūt valsts uzņēmumu mērķiem – gan kolektīvajiem, gan individuālajiem; 

2) valsts uzņēmumu lomu un nozīmi plašākas ekonomiskās izaugsmes atbalstam 
ar izmaksu ziņā konkurējošu infrastruktūru, piem., jāvērtē valsts uzņēmuma 
lomu, nodrošinot labāko telekomunikāciju rīku izmantošanu.  

 
Valstu pamatojumu un mērķus valsts īpašumtiesībām uzņēmumos var saistīt ar 
stratēģiski nozīmīgām interesēm, ienākumu gūšanu un nodarbinātības nodrošināšanu.  
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151 2010 Investment Climate Statement – Norway. U.S. Department of State. http://tiny.cc/qy0pp 
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13.1. Stratēģiski nozīmīgas intereses 
 
Eiropas valstīm pieder uzņēmumi, ja tas ir stratēģiski svarīgi gan ekonomiski, gan 
politiski, gan arī sociāli. Valsts uzņēmumi galvenokārt ir būtiskākajās infrastruktūras 
un ar to saistīto pakalpojumu nozarēs (piem., elektroenerģijas un gāzes, gaisa un jūras, 
kā arī dzelzceļa un autobusu satiksmes, publisko mediju, meža un veselības 
apdrošināšanas nozarēs), lai nodrošinātu valsts un reģionu attīstību, kā arī 
konkurētspēju ar citām valstīm.  
 
Piem., Norvēģija ir bagāta ar derīgiem dabas izrakteņiem un valsts galvenais mērķis ir 
ar savu uzņēmumu palīdzību kontrolēt svarīgākos nacionālos dabas resursus un attīstīt 
rūpniecību. Līdz ar to valsts īpašumtiesību pamatā ir valsts vēlme aizsargāt dažādas 
sociālās un politiskās (konkrētu nozaru attīstības) intereses. Turklāt Norvēģijā 
daudzus valsts uzņēmumus izveidoja, lai nošķirtu valsts dažādās lomas. Piem., 
uzņēmums Mesta AS 2003. gadā no Autoceļu direktorāta (Statens vegvesen) pārņēma 
ražošanas aktivitātes, tādējādi nošķirot valsts kā attīstītāja lomu no ražotāja lomas. 
 
Daudzās Eiropas valstīs regulāri veic analīzi, vai visi uzņēmumi joprojām sniedz šo 
būtisko ieguldījumu stratēģisko interešu nodrošināšanai.153 Valsts īpašumtiesību 
mērķis laika gaitā var mainīties, un sabiedrības intereses var tikt aizsargātas arī ar 
citiem instrumentiem, ne tikai valsts īpašumtiesībām, bet gan, piem., licenču 
izsniegšanu, publiskajiem iepirkumiem, nodokļiem.154 
 
Kā pozitīvs piemērs minama Vācija, kurā Budžeta likums nosaka valdībai pienākumu 
veikt analīzi un izvirzīt argumentāciju, kāpēc valsts uzņēmumus atstāt valsts īpašumā. 
Šāda analīze jāveic ik pēc diviem gadiem.155 Līdz ar to var secināt, ka teorētiski nav 
atšķirības starp jauna valsts uzņēmuma nodibināšanu un eksistējošu valsts uzņēmuma 
paturēšanu valsts īpašumā. Šajā gadījumā nepieciešams definēt novērtēšanas kritērijus 
un procesu.  
 
Arī Slovēnijā ministriju izstrādātajās nozaru attīstības stratēģijās jābūt skaidri 
definētiem, labi pamatotiem un izmērāmiem argumentiem, kāpēc valsts ir kāda 
uzņēmuma īpašniece, un mērķiem, kuri attaisno valsts īpašumtiesības un pamato 
sabiedrības intereses. Mērķi var izrietēt tikai no īpašumtiesību dabas (piem., 
izdevīguma, ekonomiskās dzīvotspējas, produktivitātes), vai arī tos var pamatot 
plašākas sabiedrības intereses (piem., publiskie pakalpojumi).156 
 
Polijā ir skaidrs uzstādījums, ka valsts saglabā īpašumtiesības uzņēmumos, ja tam 
pamatā ir stratēģiskas intereses. Pārējos uzņēmumos nav pamata saglabāt 
īpašumtiesības.157 
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Arī Somijā valsts var atsavināt valsts uzņēmumu daļēji vai pilnībā, ja zūd pamats 
īpašajam publiskajam uzdevumam vai arī, nododot to privātajam investoram, tiek 
efektivizēts uzņēmuma darbs. Valsts uzņēmumus, kuri darbojas saskaņā ar tirgus 
noteikumiem, var iedalīt divās grupā atkarībā no īpašumtiesību maiņas noteikumiem: 

1) uzņēmumi, kuros valstij ir tikai īpašnieka interese, un  
2) uzņēmumi, kuros valstij ir stratēģiskas intereses (sk. 17. tabulu). 

 
17. tabula. Valsts uzņēmumu klasifikācija Somijā158 
 

 
STRATĒĢISKAS INTERESES 

  

 
 

ĪPAŠNIEKA INTERESES 
 
 

 

Uzņēmumi ar 
stratēģisku nozīmi 

Uzņēmumi ar īpašu 
funkciju 

 
Darbojas brīvā tirgus konkurences apstākļos              Specializēti uzņēmumi 
 

1. Pārvaldību veic centrālā iestāde 2. Pārvaldību veic nozaru ministrijas 
Uzņēmumu grupa 1a Uzņēmumu grupa 1b Uzņēmumu grupa 2 

Altia Corporation, 
Arek Oy, 
Art and Design City Helsinki Oy 
Ab, 
Destia Oy , 
Edita Plc, 
FCG Finnish Consulting Group 
Oy, 
Finnish Seed, 
u.c. 

Arctia shipping Ltd, 
Boreal Plant Breeding 
Ltd, 
Ekokem Oy Ab, 
Fingrid Oyj, 
Finnair Plc, 
Fortum Corporation, 
Gasum Corporation, 
Itella Corporation, 
u.c. 

Alko Inc, 
ArsenalPlc, 
Finavia Corporation, 
Cooperation Ltd (Finnfund), 
Hansel Ltd 
Haus Institute pf Public, 
Tietokarhu Oy, 
Yrityspankki Skop Oyj, 
Finnvera plc, 
u.c. 

 
Uzņēmumu grupā 1a valstij kā īpašniecei ir tikai vai galvenokārt īpašnieka interese. 
Grupā 1b bez īpašnieka intereses valstij ir arī stratēģiskas intereses. Grupā 2 valstij ir 
īpaša interese,– uzņēmumiem ir industriāla, sociāla vai cita politiska misija, ko 
definējusi valsts, vai arī cita būtiska nozīme. 
 
Pirmās grupas uzņēmumus valsts var brīvi pilnībā vai daļēji atsavināt, un tas neradīs 
būtiskus apdraudējumus sabiedrības interesēm, savukārt otrās grupas uzņēmumos 
īpašumtiesības ir būtiskas sabiedrībai, un to atsavināšana veicama pēc rūpīgas 
analīzes.  
 
Lēmumu par valsts īpašumtiesību izmaiņām valsts uzņēmumos Somijā var pieņemt 
tikai ar parlamenta akceptu vai pilnvarojumu. Turklāt ar valsts uzņēmumu pilnīgu vai 
daļēju atsavināšanu jāsasniedz maksimāli labākais ekonomiskais ieguvums. Tomēr 
galvenais kritērijs nav pārdošanas cena, bet citi apsvērumi: nacionālās ekonomikas un 
biznesa konkurētspējas uzlabošana, nacionālās nozares un tās darbības noteikumu 
attīstība, uzņēmuma darba uzlabošana un strādājošo intereses aizsardzība. Stratēģiskās 
intereses ir, piem., pamatpakalpojumu vai sabiedrībai svarīgu pakalpojumu sniegšana, 

                                                
158 Report of the Working Group on Ownership Steering. Ministry of Trade and Industry. 18.12.2003. 
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nozares attīstība, infrastruktūras funkcijas vai uzdevumi, kuri saistīti ar sabiedrības 
drošību.159 
 
13.2. Ienākumu gūšana 
 
Nenoliedzami, viens no valstu mērķiem ir ienākumu gūšana no valsts uzņēmumu 
darbības. Ņemot vērā, ka valsts ir ilgtermiņa īpašnieks, tad dividenžu maksāšana un 
dividenžu politika ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc katra valsts veido pragmatisku dividenžu 
politiku, kurā saskaņotas dažādās intereses, kā rezultātā valsts no vienas puses gūst 
ienākumus budžetā, bet no otras puses ļauj uzņēmumam attīstīties un palielināt savu 
vērtību.  
 
Somijā tiek uzsvērts, ka dividenžu politika jāveido tā, lai līdzsvarotu uzņēmuma un 
valsts kā īpašnieka intereses. Dividenžu plūsmai jāsaskan ar uzņēmuma ienākumiem 
un ilgtermiņa interesēm. Katru gadu jānovērtē uzņēmuma darba rezultāti un attīstības 
nepieciešamības, un tikai pēc tam var pieņemt sapratīgu lēmumu, vai izmaksāt 
dividendes.160 
 
Arī Lielbritānijā ir noteikta skaidra un konsekventa dividenžu politika. Ikgadēji 
izmaksājamais dividenžu apjoms tiek samērots ar uzņēmuma attīstību. Valsts ir 
ieinteresētā saņemt dividendes, tomēr tā vienlaicīgi ieinteresēta arī palielināt 
uzņēmumu vērtību. Tāpēc tiek vērtētas vajadzības uzņēmuma attīstībai trīs gadu 
nākotnes periodā. Līdz šim daudzi uzņēmumi dividendes nemaksāja komerciālu vai 
politisku iemeslu dēļ, tomēr pašreiz šī nostāja tiek pārskatīta un tagadējais 
pamatnoteikums ir tāds, ka valsts uzņēmumiem jāmaksā dividendes noteiktā līmenī, ja 
vien nav īpaši apstākļi, kuros dividenžu maksāšana nebūtu vēlama no uzņēmumu 
attīstība perspektīvas. Pēdējos četros finanšu gados Akcionāra izpildinstitūcijas 
(Shareholder Executive), kura centralizēti koordinē valsts uzņēmumu pārvaldību, 
pārraudzīto valsts uzņēmumu samaksāto dividenžu kopsumma ir pieaugusi (ja 2006.-
2007. finanšu gadā vairāk nekā 100, tad 2007.-2008. finanšu gadā gandrīz 120 un 
2008.-2009. finanšu gadā jau gandrīz 140 miljoni mārciņu).  
 
Kā negatīvs piemērs dividenžu politikas īstenošanā minama Igaunijas pieredze. 
Līdzīgi kā citās valstīs arī Igaunijas valsts uzņēmumus ietekmēja ekonomiskā krīze. 
2007. gadā valsts saņēma dividendēs kopumā 84 miljonus eiro, 2008. gadā – 173 
miljonus. Veidojot 2009. gada valsts budžetu, valsts pieprasīja dividendes no visiem 
uzņēmumiem, pat tādiem, kuri iepriekšējā gadā bija strādājuši ar zaudējumiem. Piem., 
Igaunijas pasts samaksāja valstij dividendes 10 miljonu Igaunijas kronu apmērā, lai 
gan iepriekšējā gadā bija strādājis ar zaudējumiem. Šāda valsts kā īpašnieka rīcība 
tika vērtēta negatīvi, jo atbildīgs īpašnieks tā nerīkotos.161 
 
Īrijā 2007. gadā valstij dividendēs tika nomaksāti 484 miljoni eiro un 2008. gadā – 
170 miljoni. Kā redzams, tad dividenžu apjoms 2008. gadā būtiski samazinājies, 

                                                
159 2009 Annual Report of the Ownership Steering Department in the Prime Minister's Office. 12.lpp. 
http://tiny.cc/dtyhv 
160 Basis for the Salaries and Emoluments of the Top Management and Members of the Administrative 
Bodies of State-owned Companies and Associated Companies, 11 January 2000. 1.lpp. 
http://tiny.cc/3y7c7 
161 Estonian state owned companies to lose hundreds of millions kroons. BBN, 26.09.2008. 
http://tiny.cc/29z0e 
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turklāt atsevišķi valsts uzņēmumi saņēma ievērojamas dotācijas. Piem., C I É group 
(transporta kompānija) 2008. gadā saņēma 321 miljonus eiro subsīdijas, lai veicinātu 
un nodrošinātu, ka iedzīvotāji vairāk izmantotu sabiedrisko transportu. Tomēr lielākos 
valsts uzņēmumu ienākumus veido iekasētais par sniegtajiem pakalpojumiem un 
pārdotajām precēm.162 
 
Lietuvā 2009. gadā valsts uzņēmumi dividendēs valstij samaksāja 44,8 miljonus litu, 
salīdzinoši 2008. gadā – 31 miljonu, 2007. gadā – 53 miljonus.163 
 
Somijā pēdējo piecu gadu greizumā dividenžu summa ir gan augusi, gan kritusi. 2005. 
gadā 702 miljoni eiro, 2006. gadā – 1,2 miljardi, 2007. gadā – 1,6 miljardi, 2008. gadā 
– 1,5 miljardi un 2009. gadā – 604 miljoni.164 
 
Francijā dividendes var izmaksāt ne tikai naudā, bet arī akciju formā, izlaižot 
apgrozībā jaunas akcijas. Piem., 2009. gada jūnijā valsts kā daļu no dividendēm 
saņēma France Telecom akcijas (242 miljonu eiro vērtībā) un GDF Suez akcijas (625 
miljonu eiro vērtībā). Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā uzņēmumu skaidrās 
naudas ienākumus un pamatkapitāla lielumu.165 
 
Bez tam, lai valsts saņemtu lielākas dividendes, valsts uzņēmumiem dažkārt 
jāpalielina savas darbības robežas, jo nereti vietējais tirgus kļuvis par mazu. Valstij 
jāveido skaidra politika un stratēģija attiecībā uz valsts uzņēmumu 
„starptautiskošanos”. Īrijā šī apņemšanās sasaistīta ar izaicinājumu palielināt valsts 
uzņēmumu produktivitāti un palielināt eksportu. Arī Somijā, jo īpaši ekonomiskās 
krīzes laikā 2009. gadā, daudzi valsts uzņēmumi fokusējās uz starptautisko tirgu, 
vienlaicīgi atbalstot vietējos uzņēmumus, kuri ar tiem sadarbojās, tādējādi veidojot 
ķēžu sistēmu.  
 
Dividenžu apjoms savā ziņā ir proporcionāls tam, kādas investīcijas uzņēmumā 
ieguldītas agrāk. Tāpēc daudzas valstis uzsver investēšanu kā būtisku noteikumu, lai 
palielinātu uzņēmuma vērtību un attīstītu konkrēto tautsaimniecības nozari, jo īpaši 
ekonomiskās krīzes laikā. Piem., 2009. gadā Francija investēja uzņēmumu attīstībā 
kopumā 4 miljardus eiro.166 
 
13.3. Nodarbinātības nodrošināšana 
 
Daudzviet Eiropā kā viens no uzņēmumu saglabāšanas valsts īpašumā iemesliem tiek 
minēts arī tajos nodarbināto skaits un tā nozīme darba tirgū. Valsts uzņēmumi veido 
nozīmīgu īpatsvaru valstu ekonomikā, un tie nodarbina lielu skaitu darbinieku. Tāpat 
kā valsts pārvaldes ierēdņi ir valsts resurss, ar ko jārīkojas uzmanīgi un sapratīgi, arī 
valsts uzņēmumos strādājošie ir svarīgs resurss, kurš jāsargā globālās ekonomikas 
apstākļos. Valsts jūt zināmu atbildību, lai valsts uzņēmumu radītās darba vietas 

                                                
162 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 3.lpp. http://tiny.cc/5duol 
163 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 4.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
164 2009 Annual Report of the Ownership Steering Department in the Prime Minister's Office. 21.lpp. 
http://tiny.cc/dtyhv 
165 French State as a Shareholder. 2009 Report. Agence des Participation de l’Etat. 14.lpp. 
http://tiny.cc/g2cv7 
166 Ibid. 22.lpp.  
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saglabātos. Piem., 2009. gadā ekonomiski grūtajā laikā Somijas valsts uzņēmumi 
salīdzinājumā ar privātpersonu uzņēmumiem daudz „maigāk” izturējās pret 
darbinieku atbrīvošanu. Somijā valsts uzņēmumos 2009. gadā strādāja vairāk nekā 
200 000 darbinieku, no kuriem lielākā daļa strādā biržā kotētajos uzņēmumos.167 
 
Arī Zviedrijā valsts uzņēmumi ir nozīmīgi darba devēji, 2008. gadā nodarbinot 
aptuveni 176 000 darbiniekus.168 Francijā valsts uzņēmumu darbinieku skaits 2009. 
gadā sasniedza 1,5 miljonus.169 Lietuvā valsts uzņēmumi kopumā 2009. gadā 
nodarbināja 46 000, 2008. gadā 49 000 un 2007. gadā 43 000 darbinieku, kas ir 
apmēram 3 % no kopējā darbaspēka.170 Igaunijā 2008. gadā valsts uzņēmumi 
nodarbināja aptuveni 20 000 un 2009. gada aptuveni 17 000 darbinieku.171 
 
Tomēr saistībā ar privatizācijas procesu loģiski samazinās arī darbinieku skaits valsts 
uzņēmumos. Piem., ja Īrijā 1997. gadā valsts uzņēmumi nodarbināja 3,6 %, tad 2008. 
gadā vairs tikai 2 % (vairāk nekā 41 000) no visiem darbiniekiem valstī. 
 
14. Valsts uzņēmumu priekšrocības salīdzinājumā ar privātuzņēmumiem 
 
Uzņēmumam nedrīkst būt priekšrocību tikai tāpēc, ka tā īpašnieks ir valsts. 
Nosacījumiem, kādos jāstrādā valsts uzņēmumiem, jābūt līdzīgiem tiem, kas attiecas 
uz privātpersonu uzņēmumiem. Šo principu atzīst visas apskatītās valstis. Piem., 
Somijā tiek uzsvērts, ka uzņēmumiem, kuri pieder valstij (kaut daļēji), nedrīkst būt 
jelkādas privilēģijas. Valsts uzņēmumi darbojas atbilstoši tādiem pašiem likumiem kā 
uzņēmumi, kuri pieder citiem īpašniekiem. Šī principa ievērošanu nodrošina valsts 
uzņēmumu atklātība. Turklāt, valstij lemjot par vispārīga rakstura atbalsta 
pasākumiem, valsts uzņēmumiem un privātpersonu uzņēmumiem ir vienādas tiesības 
tos saņemt.172 

 
Lietuvā valsts uzņēmumi strādā atbilstoši tādiem pašiem noteikumiem kā visi 
uzņēmumi. Uzņēmumu darbu regulē brīvā tirgus ekonomika, un valsts uzņēmumus 
nevar mākslīgi atbalstīt ar subsīdijām, jo pretējā gadījumā tiek kropļota 
konkurence.173 
 
Arī Slovēnijā tiek uzsvērts, ka attiecībā uz finanšu pieejamību valsts uzņēmumi nav 
priviliģētā stāvoklī un tiem jākonkurē ar privātpersonu uzņēmumiem. Valsts 
uzņēmumu un valstij piederošos banku attiecības tiek veidotas kā biznesa attiecības. 
Gan valsts, gan privātpersonu uzņēmumi kredītu tirgū konkurē uz vienlīdzīgiem 
noteikumiem.174 

                                                
167 Sk. 2009 Annual Report of the Ownership Steering Department in the Prime Minister's Office. 
5.lpp. http://tiny.cc/dtyhv 
168 Annual Report State-owned companies, 2008. Regeringskasliet. 1.lpp. http://tiny.cc/q3rzs 
169 French State as a Shareholder. 2009 Report. Agence des Participation de l’Etat. 1.lpp. 
http://tiny.cc/g2cv7 
170 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 4.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
171 State-owned enterprises and foundations. Short overview of activities in 2009. Ministry of Finance 
of the Republic of Estonia. Financial data of 2009. http://tiny.cc/k5ap6 
172 2009 Annual Report of the Ownership Steering Department in the Prime Minister's Office. 9.lpp. 
http://tiny.cc/dtyhv 
173 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 28.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
174 Policy on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. The Government of the Republic of 
Slovenia, 2009. 13.lpp. http://tiny.cc/jk7r6 
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Neskatoties uz minēto, katrā valstī pastāv īpatnības, kuras gan tiešā veidā nav vērstas 
uz nevienlīdzīgu noteikumu radīšanu un konkurences kropļošanu.  
 
Lielbritānijā valsts uzņēmumi nevar ņemt kredītus no privātā sektora, jo tiek uzskatīts, 
ka valsts var aizņemties par zemākiem procentiem nekā atsevišķs uzņēmums. 
Izņēmums ir īstermiņa un maza apmēra kredīti. Šis princips ir saskaņots ar to, lai šādā 
veidā valsts uzņēmumi negūtu netaisnīgas komerciālas priekšrocības salīdzinājumā ar 
privātpersonu uzņēmumiem. Kredīta procentu likme tiek noteikta atbilstoši mazākajai 
tirgū pieejamai likmei, un tiek apsvērti riski nozarei. Līdz ar to valsts uzņēmumi 
aizņemas no Lielbritānijas valdības, pamatojoties uz komerciāliem noteikumiem.175 
Tādā veidā valsts uzņēmumi zināmā mērā izvairās no riskiem, kas saistīti ar 
aizņēmuma procentu izmaiņām, un valsts kontrolē to parādsaistību apjomu. 
  
Arī Norvēģijā tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumiem ir vienādi „spēles noteikumi” 
salīdzinājumā ar privātajiem uzņēmumiem, lai gan atsevišķos gadījumos nozares 
politikas mērķu sasniegšanai valsts izmanto tikai valsts uzņēmumus.176 
 
Savukārt Īrijā valsts uzņēmumi nevar būt maksātnespējas subjekti, tos nevar pārņemt 
konkurējošais uzņēmums, un tas mazina konkurences spēku salīdzinājumā ar 
privātpersonu uzņēmumiem.177 

 
Zviedrijā uz valsts uzņēmumiem attiecas tādi paši likumu noteikumi kā uz jebkuram 
privāto uzņēmumu, piem., Konkurences likums un Grāmatvedības likums. Arī 
Uzņēmuma likums vienādi tiek attiecināts uz valsts un privātpersonu uzņēmumiem, 
izņemot to, ka valsts uzņēmos auditu var veikt Valsts audita institūcija.178 
 
15. Valsts uzņēmumu pārvaldības modeļi 
 
OECD ir analizējusi, kā īpašumtiesību funkciju organizē dažādās valstīs, iedalot valsts 
īpašumtiesību funkcijas organizēšanas modeļus trīs grupās: sektorāls (sectoral), jaukts 
(dual) un centralizēts (centralised).  
 
Neviens no modeļiem nav viennozīmīgi ideāls. Katram no tiem ir gan priekšrocības, 
gan vērā ņemami trūkumi (sk. 18. tabulu). 
 
18. tabula. Valsts uzņēmumu pārvaldes modeļu priekšrocības un trūkumi179 
 

Valsts uzņēmumu 
pārvaldes modelis 

 
Priekšrocības  

 
Trūkumi 

Sektorālais jeb 
decentralizētais: valsts 
uzņēmumu pārvaldību realizē 

1) Valsts pārvaldes iestādei 
(ministrijai) ir daudz lielāka 
izpratne par nozari. 

1) Grūtāk nošķirt nozares 
politikas veidošanas un 
regulatora funkcijas no 

                                                
175 Annual report 2004-05. Shareholder Executive. 59. lpp. http://tiny.cc/bzsoc 
176 Regulatory Reporm in Norway. Marketisation of government services – state-owned enterprises. 
OECD, 2003. 11.lpp. http://tiny.cc/vzvnm 
177 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 24.lpp. http://tiny.cc/5duol 
178 Annual Report State-owned companies, 2008. Regeringskasliet. 16.lpp. http://tiny.cc/q3rzs 
179 Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries. OECD, 
2005.http://tiny.cc/03veu 
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attiecīgās nozares ministrija. 2) Ministrijai ir labākas iespējas 
noteikt precīzus valsts uzņēmumu 
mērķus. 

3) Nozares ekspertīze ir 
koncentrējusies vienā institūcijā.  

 

īpašumtiesību funkcijas. 
Visas šīs funkcijas 
koncentrētas vienā 
institūcijā. 

2) Lielāks risks, ka 
ministrija iejauksies 
valsts uzņēmumu 
ikdienas darbā. 

Centralizēts: viena valsts 
iestāde, ministrija vai holdinga 
kompānija atbildīga par valsts 
īpašumtiesību īstenošanu valsts 
uzņēmumos. Lielākoties tā ir 
finanšu ministrija (piem., 
Dānijā, Nīderlandē, Spānijā) 
vai Rūpniecības ministrija 
(piem., Norvēģijā, Zviedrijā). 
Beļģijā ir speciāla ministrija – 
Valsts uzņēmumu un 
līdzdalības ministrija (Ministry 
of State Owned Enterprises and 
Participations).  

1) Skaidri nošķirtas nozares politikas 
veidošanas un regulatora funkcijas 
no īpašumtiesību funkcijas; pastāv 
vienotas metodes īpašumtiesību 
funkcijas realizācijā.  

2) Ekspertīze tiek centralizēta, un 
pastāv labākas iespējas piesaistīt 
un saglabāt gūtās iemaņas no 
privātā sektora.  

3) Valsts uzņēmumiem ir skaidra 
atbildības saite iepretī valdībai, 
kura savukārt var īstenot ciešu 
finanšu uzraudzību un attīstīt 
saskaņotu politiku/ stratēģiju 
attiecībā uz valsts uzņēmumiem. 

1) Pastāv risks pārāk 
nosliekties uz 
komerciāliem mērķiem. 

2) Centrālā valsts iestāde 
var izdarīt pārlieku 
spiedienu uz citu 
valdības funkciju – 
regulatora funkciju, kā 
arī samazināt 
inovatīvitāti un rīcības 
ātrumu katrā valsts 
uzņēmumā.    

 

Jauktais: īpašumtiesību 
politikas veidošana un tās 
realizācija ir sadalīta starp 
attiecīgās nozares ministriju un 
centrālu iestādi (parasti finanšu 
ministriju).  

1) Skaidri tiek sadalītas lomas un 
pienākumi. Mazina konfliktu starp 
to, ka valsts izpilda gan regulatora 
funkciju, pārstāvot pakalpojuma 
saņēmējus, gan arī īpašnieka 
funkciju. Ja uzdevums ir sadalīts 
starp divām ministrijām, tad 
darbojas kontroles un līdzsvara 
(checks and balances) princips.  

2) Nozaru ministrija pārrauga 
attīstību un tehniskās lietas, 
savukārt Finanšu ministrija 
pārrauga finanšu lietas. 

1) Var rastie strīds par 
katras ministrijas 
atbildību un 
pienākumiem.  

2) Procesā var izpausties 
Finanšu ministrijas 
virsvara.  

 
OECD kā labāko uzskata centralizēto modeli valsts uzņēmumu pārvaldīšanā, jo tas 
nodrošina lielāku saskanīgumu, vienveidību un atklātību valsts uzņēmumu 
pārraudzībā.  
 
15.1.Valstu prakse pārvaldes modeļa izvēlē 
 
Pēdējās divas desmitgades ir raksturīgas ar to, ka lielākā daļa Eiropas valstu ir 
uzsākušas un dažas arī veikušas konkrētas darbības, lai pilnveidotu valsts uzņēmumu 
pārvaldību. Tāpēc turpmāk pētījumā būs ne tikai par to, kā ir, bet arī par to, kā 
atsevišķas valstis plāno uzlabot savu valsts uzņēmumu darbību un pārvaldību. Līdz ar 
to iespējams aplūkot jau darbojošās sistēmas, kā arī jaunākos apsvērumus par 
labākajām perspektīvajām pārvaldes sistēmām.   
 
Vairums valstu seko OECD ieteikumam veikt valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmas 
centralizāciju. Daļa valstu to jau ir izdarījušas (piem., Francija, Zviedrija), bet daļa 
tikai apsver šo priekšlikumu un plāno to darīt (piem., Lietuva, Igaunija).  
 
Pašlaik Igaunijā valsts uzņēmumu pārvalde vēl notiek decentralizēti. Ministrijas veic 
to valsts uzņēmumu pārvaldību, kuri darbojas to atbildības nozarēs. Visvairāk valsts 
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uzņēmumu atrodas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas pārraudzībā (kopumā 23 
uzņēmumi). Vides ministrija un Finanšu ministrija katra uzrauga 4 valsts uzņēmumus. 
Pavisam 9 ministrijas veic valsts īpašumtiesību realizāciju.  
 
Salīdzinoši visvairāk valstu virzās uz centralizēto pārvaldības modeli (sk. 1. grafiku). 
To apliecina arī statistika, ka arvien vairāk valstu izvēlas centralizācijas virzienu, 
radot institūciju, kura koordinē kopējo valsts īpašumtiesību realizācijas politiku (sk. 
19. tabulu).  
 
1. grafiks. Īpašumtiesību funkcijas organizēšanas modeļi OECD valstīs (2009)180 
 

 
 
Kā redzams grafikā, ir arī valstis, kurās pārvaldības sistēmai ir tik daudz īpatnību, ka 
tā atšķiras no konkrētu modeļu definējuma, tomēr vairāk valstu nodibina vienu, 
profesionālu institūciju, lai pārvaldītu valsts uzņēmumus un nodrošinātu valsts iespēju 
efektīvi veikt īpašnieka funkciju un monitorēt uzņēmumus (t.sk. pārraudzīt 
stratēģiskās aktivitātes un investīciju projektus, finanšu rādītājus, pakalpojumu 
kvalitāti utt.). 
 
19. tabula. Centralizētā pārvaldes modeļa ieviešanas hronoloģija ārvalstīs181 
 
Gads Valsts Centralizācijas reformas būtība 
1993 Jaunzēlande Izveidota valsts uzņēmumu monitoringa konsultatīvā padome (Crown 

Companies Monitoring Advisory Unit) padomu sniegšanai ministriem, kas 
ir atbildīgi par valsts uzņēmumu vērtību. 

1997 Austrālija Izveidota Valsts kā īpašnieka konsultatīvā padome (Commonwealth 
Shareholder Advisory Unit) (tagad – Valdības uzņēmumu konsultatīvā 
padome (Government Business Advice Branch)), lai sniegtu padomus 
Austrālijas valdībai attiecībā uz valsts uzņēmumiem. Tā rada 
institucionālu un funkcionālu ietvaru valsts uzņēmumu pārvaldībai un 
sniedz izsvērtus stratēģiskus padomus Finanšu ministram, izvērtējot 
uzņēmumu darbību un nozares attīstību. Izpilda ministru lēmumus.   

                                                
180 MacCarthaigh, M. The corporate governance of commercial state-owned enterprises in Ireland. 
Institute of Public Administration, 2009. 61. lpp. http://tiny.cc/b09rm 
181 Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries. OECD, 2005. 
http://tiny.cc/03veu   
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1999 Nīderlande Īpašumtiesību funkcija centralizēta Finanšu ministrijā. 
2001 Dānija Daļēja īpašnieka funkcijas centralizācija speciālā institūcijā, kura 

institucionāli atrodas Finanšu ministrijas struktūrā. 
2002 Norvēģija Pārraudzība pār lielāko daļu valsts uzņēmumu centralizēta speciālā 

institūcijā, kura atrodas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas struktūrā. 
Atlikusī daļa uzņēmumu atrodas ministriju pārvaldībā. 

 Zviedrija 1998. gadā īpašumtiesību īstenošana pār lielāko daļa uzņēmumu tika 
centralizēta, izveidojot Rūpniecības, nodarbinātības un komunikācijas 
ministrijā īpašu nodaļu – Valsts uzņēmumu nodaļu. 2002. gadā tika veikta 
reforma, kā rezultātā Uzņēmumu, enerģētikas un komunikāciju ministrijas 
(Näringsdepartementet) struktūrā ietilpstošais Valsts uzņēmumu 
departaments kļuva atbildīgs par īpašumtiesību politiku. 

2003 Lielbritānija Lielbritānijas valdības Uzņēmējdarbības, inovāciju un iemaņu 
departamentā (Department for Business, Innovation and Skills)izveidoja 
institūciju (Shareholder Executive), centralizējot valdības īpašumtiesību 
ekspertīzi.  

2004 Francija Īpašumtiesību pārvaldība centralizēta īpaši izveidotā institūcijā – Valdības 
īpašumtiesību aģentūrā (Agence des Participation de l’Etat). 

2007 Somija Izveidojot Īpašumu pārvades departamentu (Omistajaohjauksen), tika 
harmonizēta valsts politika attiecībā uz valsts uzņēmumu pārvaldību, 
padarot to caurskatāmāku un noteiktāku. Jaunizveidotā institūcija 
centralizēja īpašumtiesību īstenošanas funkciju, veicot 39 no 53 valsts 
uzņēmumu, kuri darbojas brīvajā tirgū, pārraudzību. 

2010 Slovēnija Valsts finanšu īpašumu centralizēto pārvaldīšanu veic īpaši izveidota 
aģentūra, kurā strādās tikai profesionāli īpašumu pārvaldīšanas eksperti. 

 
19. tabulā skaidri redzama tendence tā sauktās vecās Eiropas valstīm strauji vai 
pakāpeniski virzīties uz centralizēto modeli. Centralizācija reti kad notikusi kā 
vienreizējs pasākums. Tas bijis ilglaicīgs un mērķtiecīgs pasākums, kurš savā ziņā 
nekad nebeidzas. Regulāri tiek veikti uzlabojumi valsts uzņēmumu pārvades modelī, 
turklāt laika gaitā centrālo institūciju pilnvaras un darbības robežas paplašinās.  
 
Ne vienmēr visi valsts uzņēmumi ir padoti centrālajai institūcijai. Nereti pat 
centralizētā modeļa ietvaros daļu valsts uzņēmumu turpina pārvaldīt attiecīgās 
nozares ministrijas. Ministrijas pārvalda uzņēmumus, kuri nodarbojas ar kādu 
specifisku darbību vai izpilda kādu sociālu funkciju, kā arī tos, kuru galvenais mērķis 
nav peļņas gūšana. Sapratīgos resursu izmantošanas nolūkos šo uzņēmumu pārvaldību 
saglabā ministrijām, jo tām ir nepieciešamās specifiskās zināšanas uzņēmumu 
darbības jomās, kuras nav centrālajai institūcijai, turklāt pēdējai nodrošināt šādas 
zināšanām un kapacitāti būtu nelietderīgi.  
 
Īpaši izveidotā centrālā institūcija ne vienmēr ir patstāvīga iestāde, bet tā var būt arī 
ministrijas, visbiežāk finanšu vai rūpniecības, atsevišķs departaments. Tā pārvalda 
uzņēmumus, kuri darbojas tirgus konkurences apstākļos un kuru galvenais mērķis ir 
peļņas gūšana. Tā arī konsultē ministrijas par finanšu un vienotas pārvaldības prakses 
jautājumiem. 
  
15.2. Centralizācijas mērķis 
 
Centralizācijas mērķis ir nošķirt valsts dažādās lomas, nodrošināt profesionālu un 
efektīvu valsts uzņēmumu pārvaldību, īstenot vienotu valsts politiku un praksi un 
koncentrēt valsts ekspertīzes resursus vienā institūcijā.   
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15.2.1. Dažādo valsts lomu nošķiršana 
 
Līdzīgi kā cilvēkam ir vairāki sociālie statusi un lomas, tāpat arī valstij kā juridiskai 
fikcijai ir vairāki statusi un lomas. Valsts bez uzņēmumu īpašnieka lomas īsteno 
dažādas publiskas funkcijas, kuras nereti saduras ar uzņēmumu īpašnieka mērķiem.  
 
Līdzīgi kā citās valstīs Norvēģijā valsts lomas tiek iedalītas trīs grupās: 

1) tautsaimniecības nozaru politikas veidotājs; 
2) regulētājs (piem., Darba inspekcijas (Arbeidstilsynet), Klimata un 

piesārņojuma kontroles direktorāta (Klima- og forureiningsdirektoratet) un 
Konkurences padomes (Konkurransetilsynet) personā); 

3) valsts īpašuma un uzņēmumu īpašnieks.182 
 
Bez tam valsts pieņem visu uzņēmumu darbību regulējošos normatīvos aktus, kā arī 
atsevišķos gadījumos var būt uzņēmumu klients. Francijā pārvaldības sistēma tika 
veidota, apzinoties valsts vairāku identitāšu problēmu. Somijā valsts uzņēmumu 
pārvaldības funkciju nošķīra no valsts regulatora uzdevumiem atklātā un uzticību 
veicinošā veidā. Arī Norvēģija, lai dažādās lomas skaidri un atklāti nošķirtu, īsteno 
labu korporatīvo pārvaldību, t.sk. īpašumtiesības organizējot tā, lai īpašnieka un valsts 
pārējie pienākumi tiek nošķirti: īpašnieka administratīvos pienākumus pār lielāko daļu 
komerciāli orientētiem uzņēmumiem īsteno viena institūcija – Tirdzniecības un 
rūpniecības ministrijas (Nærings- og handelsdepartementet) Īpašumtiesību 
departaments. 
 
Ja valsts dažādās funkcijas netiktu nodalītas, rastos interešu konflikts starp valsts kā 
uzņēmumu īpašnieces statusu un valsts kā politikas izstrādātājas statusu, jo īpaši 
gadījumā, kad atbildība par attiecīgā sektora rīcībpolitikas izstrādi, ieviešanu un 
īpašnieka funkciju ir vienas ministrijas pārziņā. Valsts lomas skaidri jānošķir, lai 
nekropļotu konkurenci un brīva tirgus attīstību. Tomēr šie valsts dažādie statusi 
neliedz nepieciešamības gadījumā šīm funkcijām vienai ar otru sadarboties.183 
 
Līdz ar to valstis, veidojot uzņēmumu pārvaldības sistēmu, ņem vērā esošo kolīziju 
starp valsts dažādām lomām. Viens no šīs problēmas risinājuma instrumentiem ir kaut 
daļēja centralizētā modeļa ieviešana.    
 
15.2.2. Valsts uzņēmumu pārvaldes efektivizācija 
 
Saistībā ar valsts uzņēmumu pārvaldību visbiežāk pieminētā un sasniedzamā 
kvalitātes pazīme ir efektivitāte. Valstij jābūt profesionālam īpašniekam, lai tās 
uzņēmumi darbotos efektīvi un veiksmīgi. Piem., Lielbritānijā un Francijā tiek 
uzsvērts, ka valstij jārīkojas kā labam stratēģim (good strategic shareholder – angļu 
val.) un jāizveido tāda organizācija un kārtība, lai īstenotu šo uzstādījumu. Valstij 
piederošo uzņēmumu pārvaldības sistēmas mērķis ir ilgtermiņā palielināt šo 
uzņēmumu vērtību, nodrošinot, ka tajos ieguldītā nodokļu maksātāju nauda tiek 
izlietota efektīvi un veiksmīgi. Lai to sasniegtu, centrālajā institūcijā jāstrādā 
profesionāļu komandai, kuras sastāvā ir personas ar finanšu, juridiskajām, īpašuma 
pārvaldīšanas un attīstītāja iemaņām.  
                                                
182 The Organisation of State Ownership. Ministry of Trade and Industry. http://tiny.cc/1i6sq 
183 Policy on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. The Government of the Republic of 
Slovenia, 2009. http://tiny.cc/jk7r6 
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Visnesenāk centralizēto modeli ieviesa Slovēnija. Tās valdība 2009. gada jūlijā 
publicēja ziņojumu par valsts uzņēmumu pārvaldes rīcībpolitiku184, kura veidota, 
pamatojoties uz OECD un Eiropas Savienības tiesisko regulējumu saistībā ar tirgus 
liberalizāciju. Ziņojumā valsts uzņēmumu pārvaldības reformas mērķis definēts šādi: 
nodrošināt ekonomijas, efektivitātes, atklātības un atbildības principus valsts 
uzņēmumu pārvaldīšanā, lai maksimizētu īpašumu vērtību un vērstu darbību 
sabiedrības interesēs. Bez tam sektoru ministrijām rīcībpolitikas nostādnēs tiek uzdots 
noteikt prioritāros uzdevumus, lai novērstu valsts iejaukšanos uzņēmumu darbā, 
tādējādi respektējot uzņēmumu vadības autonomiju. 
 
15.3. Centralizācijas līmeņi 
 
Centralizāciju var veikt divos līmeņos. Pirmajā līmenī centralizāciju veic nozares 
ietvaros, bet otrajā līmenī attiecībā uz visiem vai lielu daļu valsts uzņēmumu kopumā.  
 
Pašlaik Lietuvā valsts nekustamo īpašumu jomā pārvaldība organizēta decentralizēti. 
Tomēr tiek plānots to centralizēt, izveidojot vienu institūciju, kura būtu atbildīga par 
nekustamo īpašumu iegādi, pārvaldīšanu un atsavināšanu. Arī mežsaimniecības 
sektorā ir sadrumstalota pārvaldība, – darbojas 42 valsts uzņēmumi. Plānots ieviest 
centralizētu pārvaldību, jo tas būs lētāk un efektīvāk. Centralizētas pārvaldības 
priekšrocības apliecina šādi dati: Zviedrijā ir viena centrālā iestāde (Sveaskog), kas 
pārvalda 4,3 miljonus ha mežu. 2009. gadā tīrā peļņa par m3 baļķu Zviedrijā bija 23 
liti un 2008. gadā – 16 liti. Tajā pašā laikā Lietuvā 2009. gadā – 1 lits un 2008. gadā – 
4 liti. Turklāt 2009. gadā Sveaskog nodarbināja 958 darbiniekus, kamēr Lietuvā 42 
uzņēmumi kopā nodarbināja 3846 darbiniekus (viens darbinieks uz 4488 ha meža 
Zviedrijā, bet Lietuvā viens darbinieks uz 324 ha meža).185 
 
Centralizācija valsts līmenī nozīmē to, ka nevis ministrijas pārvalda katras nozares 
valsts uzņēmumus, bet ir viena institūcija, kura pārvalda lielu daļu vai visus valsts 
uzņēmumus.  
 
15.4. Centrālās iestādes statuss un organizācija 
 
Ja valsts uzņēmumu pārraudzība tiek centralizēta, tad pārvaldības funkciju uztic 
konkrētai institūcijai. Tā var būt gan patstāvīga iestāde (ministrija vai cita valsts 
institūcija), gan arī departaments vai nodaļa kādas ministrijas struktūrā.  
 
Slovēnijā kopš 2010. gada vidus īpaši izveidota aģentūra īsteno centralizētu valsts 
finanšu īpašumu pārvaldīšanu. Šī institūcija bauda autonomiju no valdības un 
darbojas saskaņā ar ministriju ieteiktajām un valdības katru gadu apstiprinātajām 
vadlīnijām. Aģentūrā strādā tikai profesionāli īpašumu pārvaldīšanas eksperti. 
Tādējādi tiek arī koncentrēta ekspertīze galveno funkciju – finanšu pārraudzības un 
valsts uzņēmumu valžu un padomju locekļu iecelšanas – veikšanai. Aģentūras darbu 
kontrolē Auditoru tiesa (institūcija, kas līdzīga Valsts kontrolei Latvijā).  
 

                                                
184 Policy on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. The Government of the Republic of 
Slovenia, 2009. http://tiny.cc/jk7r6 
185 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 23.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
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Arī Francijā186 valsts uzņēmumu uzraudzību veic profesionāla un neatkarīga 
institūcija. 2004. gadā Francijā tika nodibināta Valsts īpašumtiesību aģentūra (Agence 
des Participation de l’Etat) (APE), lai būtu viena autonoma institūcija, kura atbilstoši 
tiesiskajam regulējumam un valdības vadlīnijām īstenotu valsts kā īpašnieka funkcijas 
attiecībā uz valstij piederošo uzņēmumu pārvaldīšanu. Aģentūras dibināšanas mērķis 
bija precīzi definēt valdības kā kapitāldaļu (akciju) īpašnieces lomu, efektīvi pārvaldīt 
valsts īpašumu un palielināt tā vērtību.  
 
APE pārvalda dažādu nozaru (piem., transporta, telekomunikācijas, enerģētikas, 
mēdiju un militāro) uzņēmumus, kuros valstij ir gan vairākuma, gan mazākuma 
īpašumtiesību daļas. APE pārvalda ap 70 lielākos valsts uzņēmumus un holdingus.  
 
APE strādā ap 60 darbinieku, no kuriem divas trešdaļas ir uzņēmumu menedžeri. Tajā 
ir trīs nodaļas: audita-grāmatvedības, finanšu un juridiskais. Katrs darbinieks ar 
parakstu apņemas ievērot ētikas kodeksu, kurā uzsvars likts uz informācijas 
neizpaušanu, interešu konfliktu un iekšējās tirdzniecības novēršanu (prevention of 
insider trading).  
 
APE ir priviliģēts un patstāvīgs partneris uzņēmumu vadībai jautājumos, kas saistīti ar 
darbības atklātību, uzņēmumu pārvaldību, stratēģisko attīstību utt. 
 
Kā norāda Francijas Valsts padomes (Conseil d’Etat) tiesnesis Marks Dandelo (Marc 
Dandelot), ar APE izveidošanu valsts uzņēmumos tika ieviesta labāka pārvaldības 
prakse. Tika stiprinātas uzņēmumu padomju un valžu pilnvaras, izveidotas darba 
grupas vairāku būtisku vadības jautājumu risināšanai, iecelti neatkarīgi auditori un 
profesionāli valsts pārstāvji.187 
 
Somijā valstij pieder uzņēmumi, kuri darbojas brīvajā tirgū, kā arī uzņēmumi, kuri 
pamato savu darbību ar kādu sociālu interesi. Lai saskaņotu valsts kā konkurences 
cīņā iesaistītu uzņēmumu īpašnieces lomu ar valsts kā regulētāja lomu, 2007. gada 1. 
maijā tika izveidots Īpašumu pārvades departaments (Omistajaohjauks)188(ĪPD), kurš 
darbojas pie Ministru prezidenta biroja (Valtioneuvoston kanslian) un par to atbild 
viens valdības ministrs. 
 
ĪPD ir no ministrijām neatkarīga ekspertu organizācija, kura formulē valsts kā 
īpašnieka mērķus, īsteno īpašumtiesības valsts uzņēmumos, kuri strādā tirgus 
konkurences apstākļos, kā arī izstrādā vadlīnijas un koordinē ministriju pārvaldītos 
valsts uzņēmumus ar īpašu uzdevumu nodrošināt saskanīgu un konsekventu 
īpašumtiesību īstenošanu. Tas pilda valsts kā īpašnieka funkcijas atbilstoši Ministru 
kabineta Ekonomikas politikas komitejas (Talouspoliittinen ministerivaliokunta189) 
sniegtajām vadlīnijām.  
 

                                                
186 Par Agence des Participation de l’Etat sk.: http://www.ape.minefi.gouv.fr/ 
187 Dandelot, M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United Nations, 
October 27-28, 2005. 11.lpp. http://tiny.cc/37i4m 
188 Sk.: Government Office. Ownership Steering Department. 
http://www.valtionomistus.fi/etusivu/en.jsp 
189 Par Ministru kabineta Ekonomikas politikas komiteju (Cabinet Committee on Economic Policy) sk.: 
Cabinet Committees of the Kiviniemi's Government. http://tiny.cc/m5262 
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ĪPD izveidošana Somijā bija mērķtiecīgs un diezgan ilgs process. Tā rezultātā daļa 
ierēdņu no trīs ministrijām (Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas, Satiksmes un 
komunikāciju ministrijas un Finanšu ministrijas) tika apvienoti vienā institūcijā. Tajā 
strādā 19 darbinieki (vadītājs un tā vietnieks, ar vispārīgo menedžmentu un 
administrēšanu nodarbojas 3, īpašumtiesību stratēģijām 4, analīzi un monitoringu 7, 
komunikāciju un juridiskajiem jautājumiem 3 personas). ĪPD uzraudzībā ir 39 valsts 
uzņēmumi, savukārt 15 uzņēmumus turpina uzraudzīt nozares ministrijas. ĪPD 
uzrauga valsts uzņēmumus, kas darbojas tirgus konkurences apstākļos, savukārt 
ministrijas turpina uzraudzīt uzņēmumus ar īpašiem publiskajiem uzdevumiem 
(stratēģiski uzdevumi, ekskluzīvas tiesības utt.). Šīs klasifikācijas pamatā ir valsts 
īpašumtiesību politikas mērķi – sociāli vai komerciāli. ĪPD galvenais uzdevums ir 
novērtēt un pieņemt lēmumus saistībā ar valsts lomu un darbībām kā īpašniekam, 
pamatojoties uz Valsts īpašumtiesību stratēģiju, savukārt uzņēmuma un nozares 
stratēģija tiek veidota, pamatojoties uz valsts uzņēmuma analīzes un monitoringa 
rezultātiem.  
 
ĪPD plāno un veic valsts īpašuma daļu pārdošanu, kā arī īpašuma daļas palielināšanu. 
ĪPD ir atbildīgs par valsts uzņēmumu attīstību, lai ilgtermiņā to vērtība pieaugtu.  

ĪPD kā apakšstruktūra ir izveidota Solidium Oy190, valstij pilnībā piederoša holdinga 
kompānija. Tās mērķis ir stiprināt valsts īpašumtiesības valstij piederošajos biržā 
kotētajos uzņēmumos, kuri nav stratēģiski svarīgi, un ilgtermiņā palielināt uzņēmumu 
vērtību. Šobrīd tā pārvalda 12 uzņēmumu akcijas. SolidiumOy investīciju līdzekļus 
veido tās pašas ienākumi un kredīti, līdz ar to, lai arī SolidiumOy īsteno arī valsts 
intereses, tomēr tās investīciju lēmumi galvenokārt atkarīgi no finansiālā izdevīguma.  

Bez tam vēl ir izveidots cits valstij pilnībā piederošs uzņēmums Governia Oy191, kurš 
līdzīgi kā Solidium Oy īsteno valsts īpašumtiesības. Governia Oy 2009. gada tika 
atdalīts no Solidium Oy. Ja Solidium Oy pārvalda dažu valstij piederošu uzņēmumu 
akcijas, tad Governia Oy pārvalda valstij piederošos nekustamos īpašumus. Arī 
Governia Oy darbuuzrauga ĪPD.  
 
Lielbritānijā līdz 2003. gadam valsts savas īpašumtiesības īstenoja pilnībā 
decentralizēti, un laika posmā no 2000. līdz 2003. gadam daļa valsts uzņēmumu 
strādāja ar lieliem zaudējumiem. Valsts uzraugošajām institūcijām trūka kompetences, 
un tās piekopa dažādu praksi. Lai uzlabotu valsts uzņēmumu darba rezultātus un lai 
uzlabotu īpašumtiesību īstenošanu, 2003. gada septembrī Lielbritānija izveidoja 
institūciju – Shareholder Executive (SE), kura tieši atbild par daļu no valsts 
uzņēmumiem (piem., British Nuclear Fuel, British Energy, Royal Mail un Channel 4). 
SE neuzrauga visus valsts uzņēmumus, jo daļu no tiem uzrauga ministrijās īpaši 
izveidoti departamenti (shareholder departments). Piem., ārpus SE pārvaldības 
atrodas Trust ports, kurus uzrauga Transporta departaments (Department for 
Transport), Partnerships for Schools, ko uzrauga Izglītības un iemaņu departaments 
(Department for Education and Skills). Katrā gadījumā, kad uzņēmums atrodas ārpus 
SE uzraudzības, ir objektīvs un skaidrs pamatojums. Tomēr arī Lielbritānijā bijušas 
diskusijas, kuriem uzņēmumiem būtu un kuriem nebūtu jāatrodas SE uzraudzībā. 
Šobrīd SE uzrauga 28 uzņēmumus (gan lielus, piem., uzņēmumu Royal Mail, gan arī 
mazākus, piem., uzņēmumu UK Hydrographic Office) un sadarbojas ar 12 minētajiem 
                                                
190 Solidium interneta vietne: http://www.solidium.fi 
191 Governia interneta vietne: http://www.governia.fi 
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valdības departamentiem, lai uzlabotu valdības kā valsts uzņēmumu kapitāldaļu 
turētāja potenciālās iespējas un darba rezultātus. 
 
SE izveidošanas pamatojums bija nodrošināt, lai valsts būtu efektīvs un informēts 
īpašnieks. Valsts savas īpašumtiesības īsteno galvenokārt tāpat kā privātpersonas, 
izņemot atsevišķus aspektus, kas ir pielāgoti tā, lai ilgtermiņā nodrošinātu valsts 
finanšu intereses un ļautu sasniegt sociālos mērķus. Tādējādi SE misija ir sekot, lai 
valstij piederošajos uzņēmumos tiktu ievērotas valsts intereses. SE ietilpst 
Lielbritānijas valdības Uzņēmējdarbības, inovāciju un iemaņu departamentā 
(Department for Business, Innovation and Skills)192, kura mērķis ir veicināt valsts 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Vispārīgu uzraudzību pār SE darbību veic 
nodarbinātības, patērētāju un pasta lietu ministrs (Minister for Employment Relations, 
Consumer and Postal Affairs).193 
 
SE struktūra ietver trīs vienības: Īpašumtiesību pārvaldes nodaļu (Portfolio Unit), 
Finanšu nodaļu (the Corporate Finance Unit) un Valdības īpašumu nodaļu 
(theGovernment Property Unit). Katru nodaļu vada direktors. Lai gan The Royal Mail 
un Postal Services atrodas Īpašumtiesību pārvaldes nodaļas pārziņā, tomēr, ņemot 
vērā šo uzņēmumu nozīmi un lielumu, to pārvaldei ir savs apakšnodaļas direktors. 
Tātad atsevišķos gadījumos ir iespējamas atkāpes no formālās struktūras. SE kopumā 
vada izpildkomiteja, kura sastāv no priekšsēdētāja un viņa vietnieka, nodaļu 
(apakšnodaļas) direktoriem un administrācijas (Operating Office) vadītāja. SE 
darbinieki regulāri tiek arī apmācīti, un ir izveidota speciāla mācību programma – 
Valdības īpašumtiesību īstenošanas prasmju programma (The Government 
Shareholder Skills Programme). 
 
Polijā valsts kā īpašnieka pārraudzības funkciju realizē Īpašumu ministrija 
(Ministerstwo Skarbu Państwa), kurā šim mērķim izveidoti īpaši departamenti. Tie 
veic organizatoriskas un administratīvas funkcijas, kā arī kontrolē uzņēmumu 
pārvaldes institūciju darba precizitāti un rezultātus. Ministrijas darbinieki tiekas ar 
uzņēmumu padomju pārstāvjiem ne retāk kā divas reizes gadā. Tajās notiek 
informācijas apmaiņa par uzņēmumu darba rezultātiem un ministrijas stratēģiju 
attiecībā uz uzņēmumu attīstību. Ministrijas pārstāvjiem regulāri notiek kvalifikācijas 
apmācības par uzņēmumu funkcionēšanu, finanšu tiesībām, tirgus izmaiņām, 
konkurenci utt.194 
 
Norvēģijā īpašnieka administratīvos pienākumus pār lielāko daļu komerciāli 
orientētiem uzņēmumiem īsteno Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas (Nærings- 
og handelsdepartementet) Īpašumtiesību departaments.195 Šī departamenta pārvaldīto 
uzņēmumu kopējā vērtība ir aptuveni 40-50 miljardi eiro. Izņēmums ir uzņēmums 
Statoil, kuru pārvalda Naftas un enerģētikas ministrija (Olje- og 
energidepartementet), un uzņēmums Kommunalbanken, kuru pārvalda Pašvaldību un 
reģionālās attīstības ministrija (Kommunal- og regionaldepartementet). Savukārt 
pārējos valsts uzņēmumus – vairāk nekā 80 – tieši pārvalda attiecīgās nozares 

                                                
192 Sk. Department for Business, Innovation and Skills. Who we are. http://tiny.cc/2olfh 
193 Minister for Employment Relations, Consumer and Postal Affairs. http://tiny.cc/nwbui 
194 Principles of Corporate Supervision Over Companies with State Treasury Shareholding and Other 
State Legal Persons. Ministry of Treasury. 24.03.2004. 16.lpp. http://tiny.cc/ffcl3 
195 Norvēģijas uzņēmumu ar valsts dalību sarakstu sk.: Administration of the State's Ownership 
Interests. Ministry of Trade and Industry. http://tiny.cc/mpl0a 
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ministrijas, kurās izveidoti speciāli departamenti šīs funkcijas veikšanai.196 Ministriju 
pārvaldībā ir tādi uzņēmumi, kuru pamatdarbība nav saistīta tik daudz ar komerciālu, 
bet drīzāk ar nozaru politikas mērķu sasniegšanu. Šādos gadījumos attiecīgās nozares 
ministrija spēj labāk novērtēt, vai ir sasniegti nozares politikas mērķi, un veikt 
uzņēmumu darbības uzlabojumus. Šeit gan rodas problēma, ka attiecīgā ministrija 
vienlaicīgi veic gan īpašnieka, gan regulatora funkcijas. Norvēģijā šo problēmu risina 
tādējādi, ka attiecīgās funkcijas veic dažādi ministrijas departamenti.197 Jebkurā 
gadījumā Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Īpašumtiesību departaments veic 
koordināciju, lai nodrošinātu vienveidīgu praksi visās ministrijās. 
 
Zviedrijā valsts uzņēmumu administrēšanas resursi un kompetence ir koncentrēta 
Uzņēmumu, enerģētikas un komunikāciju ministrijas (Näringsdepartementet) īpašā 
struktūrvienībā – Valsts uzņēmumu departamentā. Departaments nodrošina 
vienveidīgas īpašumtiesību politikas īstenošanu atbilstoši skaidriem mērķiem un 
uzdevumiem. Tā pārziņā ir aptuveni trīs ceturtdaļas no visiem valsts uzņēmumiem. 
Pārējos uzņēmumus uzrauga nozaru ministrijas: Ārlietu ministrija, Veselības un 
labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Finanšu ministrija, Vides 
ministrija, Integrācijas un dzimuma vienlīdzības ministrija un Kultūras ministrija. 
Daļa uzņēmumu uzraudzība saglabāta atsevišķām ministrijām, jo šie uzņēmumi pilda 
specifisku publisku funkciju. Tomēr jebkurā gadījumā uzņēmumu, enerģētikas un 
komunikāciju ministrs ir atbildīgs par vienveidīgas īpašumtiesību rīcībpolitikas 
izstrādi un nodrošināšanu attiecībā uz visiem valdības pārziņā esošajiem 
uzņēmumiem.  
 
15.5. Centrālās iestādes funkcijas un to īstenošana 
 
Katrā valstī īpaši izveidotajai centrālajai institūcijai ir precīzi definētas funkcijas, 
kuras galvenokārt saistītas ar šādu darbību veikšanu: 

1) atklāti veikt valsts īpašumtiesību īstenošanas funkciju;  
2) sekot līdzi valsts uzņēmumu finanšu radītājiem;  
3) piedalīties valsts uzņēmumu galveno mērķu definēšanā un politikas veidošanā; 
4) regulāri monitorēt un analizēt valsts uzņēmumu aktivitātes un mērķu 

sasniegšanu;  
5) pārstāvēt valsts kā īpašnieka intereses un īstenot tās tiesības uzņēmumu 

dalībnieku (akcionāru) kopsapulcēs; 
6) izveidot un regulāri uzlabot valsts uzņēmumu valžu un padomju locekļu 

iecelšanas kārtību, kā arī valžu un padomju locekļu atlīdzības noteikšanas 
kārtību; 

7) nominēt valsts pārstāvjus uzņēmumu padomēs; 
8) uzraudzīt valžu un padomju locekļu darbu un atbildību; 
9) sadarboties ar pārējiem uzņēmuma īpašniekiem; 
10) izvērtēt valsts īpašumtiesību daļu palielināšanas, atvasināšanas vai maiņas 

nepieciešamību, kā arī jaunu uzņēmumu dibināšanu; 
11) sagatavot ikgadēju pārskatu par valsts kā īpašnieka funkcijas izpildi, ziņojot 

par to sabiedrībai un parlamentam; 
12) noteikt valsts uzņēmumu pārvaldīšanai izmērāmus mērķus, kas palielinātu 

uzņēmumu pārvaldības kvalitāti. 
                                                
196 Uzņēmumu sarakstu, ko pārvalda ministrijas sk:. Statens eierskap. Nærings- og 
handelsdepartementet. Informācija atjaunināta 31.03.2006. http://tiny.cc/j2nc2 
197 The Organisation of State Ownership. Ministry of Trade and Industry. http://tiny.cc/1i6sq 
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Somijā tiek uzvērts, ka centrālās institūcijas funkcija – analīze un monitorings – ir 
priekšnoteikums tās neatkarībai, patstāvībai un efektivitātei, jo tādā veidā iespējams 
iegūt precīzu, objektīvu un salīdzināmu informāciju par valsts uzņēmumiem, ko 
izmanot, pieņemot pamatotus lēmumus un realizējot īpašumtiesību funkciju. Tādēļ 
Somijā šai funkcijai pievērš lielu uzmanību. Kad ĪPD sāka strādāt, tas kā atskaites 
punktu ņēma līdz tam laikam banku un investīciju kompāniju, kuras darbojas kapitāla 
tirgū, apkopotos datus un analīzi par valsts uzņēmumiem. Tagad ĪPD pats ir 
nodefinējis pamatnoteikumus, lai precīzi veiktu šo funkciju: 

1) attiecībā uz visiem uzņēmumiem ĪPD analītiķi izmanto vienādas vērtēšanas 
formas un metodoloģiju, kas ļauj savstarpēji salīdzināt uzņēmumu darba 
rezultātus vairāku gadu griezumā;  

2) ĪPD analītiķi ne tikai noskaidro uzņēmumu darba rādītājus, bet arī salīdzina 
tos ar tās pašas nozares līdzīgu uzņēmumu darbības rādītājiem. Salīdzinājumu 
veido ne tikai ar vietējiem, bet arī ar ārvalstu uzņēmumiem, kuri ir līdzīgi pēc 
lieluma un darbības jomas, jo nereti Somijā valsts uzņēmumi ir vienīgie vai 
lielākie konkrētajā nozarē;  

3) ĪPD ir nepieciešama precīza un aktuāla informācija par valsts īpašumtiesībām 
uzņēmumos un šo uzņēmumu darba rezultātiem.198 

 
Lai arī ĪPD savu darbību salīdzina ar privāto investoru īstenoto īpašumtiesību politiku, 
tomēr tas ņem vērā, ka valsts un privāto investoru rīcība ar kapitāldaļām (akcijām) 
atšķiras. Valsts ar savām daļām tik aktīvi netirgojas, jo tās īpašumtiesību mērķi ir 
saistīti ar ilgtermiņa rezultātiem. Valsts var mainīt savu īpašumtiesību īpatsvaru 
uzņēmumā, ja tādējādi droši var palielināt ietekmi. Līdz ar to valsts nevar izmantot 
tādas pašas metodes kā privātie menedžeri, kuri savās darbībās bieži vien balansē uz 
riska robežas. Pastāv vēl arī citas atšķirības, kuras jāņem vērā. 
 
Bez tam ĪPD atbild par īpašumtiesību realizācijas rīcībpolitikas izstrādi un tās 
īstenošanu praksē. Īpašumtiesības tiek organizētas tā, lai neiejauktos biznesa 
jautājumos vairāk nekā tas pieļaujams dalībnieku (akcionāru) kopsapulcē. Par 
komercdarbības rezultātiem atbild valsts uzņēmumu vadība (padome un valde).  
 
Lai arī Somijā izveidota centrālā iestāde, tā sadarbojas ar nozares ministrijām. 
Somijas valdība 2007. gada 31. maijā pieņēma rezolūciju par īpašumtiesību 
rīcībpolitiku, t.sk. nodefinējot sadarbības principus starp ĪPD un nozares ministrijām, 
pārvaldot valsts uzņēmumus, kam ir stratēģiska nozīme.199 Uzņēmumos ar stratēģisku 
nozīmi, valsts intereses tiek īstenotas ar īpašumtiesību, nevis ar regulēšanas palīdzību. 
Lai veiksmīgi sasniegtu stratēģiskos mērķus, veiktu valsts uzņēmumu monitoringu un 
īstenotu īpašumtiesības atbilstoši valsts stratēģijai un politikai, ĪPD sadarbojas ar 
nozares ministrijām.  
  
ĪPD veic šādus uzdevumus: 

1) sniedz priekšlikumus uzņēmumu pārvaldīšanai; 

                                                
198 State Shareholdings in Finland 2007. Prime Minister’s Office, Ownership Steering Department, 
2008. 8.lpp. http://tiny.cc/97zyk 
199 Government Resolution on State Ownership Policy, 31 May 2007. Annex 1. Cooperation between 
the PMO’s Ownership Steering Department and Ministries in the ownership steering of companies that 
are strategically important for the State. http://tiny.cc/mtydm 
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2) nominē valsts pārstāvjus uzņēmumu padomēs un veic citas darbības, kuras 
saistītas ar uzņēmumu dalībnieku (akcionāru) kopsapulci; 

3) uzrauga valsts uzņēmumus laikā starp dalībnieku (akcionāru) kopsapulcēm, kā 
arī regulāri komunicē ar uzņēmumu padomēm un valdēm; 

4) nodrošina, lai valsts uzņēmumi stigri ievērotu valsts īpašumtiesību politiku. 
 
Lai ne tikai sasniegtu stratēģiskos mērķus, bet arī attīstītu nozari kopumā, tiek 
veidotas ĪPD un nozares ministrijas pārstāvju darba grupas. Darba grupas katru gadu 
novērtē stratēģisko interešu nozīmi un realizāciju konkrētos uzņēmumos. ĪPD 
turpmākajā darbā jāņem vērā darba grupu ieteikumus. Ja ĪPD uzskata, ka ieteikumi ir 
diskutabli un šaubīgi, tad tos novirza izskatīšanai Ministru kabineta Ekonomikas 
politikas komitejā. Pēc stratēģisko interešu izvērtēšanas, valsts izvēlas īpašumtiesību 
īstenošanas formu, uzņēmumu akcijas kotējot vai nekotējot biržā, paturot uzņēmumu 
valsts īpašumā pilnībā vai arī pārdodot daļu kapitāldaļu vai akciju utt. 
 
ĪPD iesaistās arī to valsts uzņēmumu pārvaldībā, kuru darbs ir saistīts ar kādu nozarei 
svarīgu interesi un kurus uzrauga attiecīgās nozares ministrija. 2007. gada 31. maija 
valdības rezolūcijā par ĪPD lomu valsts īpašumtiesību īstenošanā uzņēmumos, kuriem 
ir īpaši uzdevumi un kuri darbojas atbilstoši tirgus noteikumiem,200 noteikti 
sadarbības principi starp ĪPD un nozares ministrijām, lai nodrošinātu saskaņotu valsts 
īpašumtiesību īstenošanu un finanšu ekspertīzi par šiem valsts uzņēmumiem. 
Atbildīgā ministrija realizē valsts īpašumtiesības saskaņā ar Ministru kabineta 
Ekonomikas politikas komitejas apstiprinātajām vadlīnijām un rekomendācijām. Šim 
nolūkam ministrija: 

1) sniedz priekšlikumus uzņēmumu pārvaldīšanai; 
2) nosaka uzņēmumiem īpašos uzdevumus un attiecīgi arī vajadzības; 
3) nosaka izmaksas, kuras veidojas īpašo uzdevumu izpildē, izstrādā 

priekšlikumus nepieciešamo līdzekļi piešķiršanai un uzrauga šo līdzekļu 
izlietošanu; 

4) veic monitoringu pār uzdevuma izpildi un izmaksu efektivitāti; 
5) nomīnē valsts pārstāvjus uzņēmumu padomēs un veic citas darbības saistībā ar 

uzņēmumu akcionāru sapulci; 
6) uzrauga valsts uzņēmumus laikā starp akcionāru sapulcēm, kā arī regulāri 

komunicē ar uzņēmumu padomēm un valdēm; 
7) nodrošina, lai valsts uzņēmumi stingri ievērotu valsts īpašumtiesību politiku. 

 
Savukārt ĪPD uzrauga valsts īpašumtiesību politikas principu ieviešanu un uzņēmumu 
pārvaldīšanas labo praksi, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdz atbildīgajai 
ministrijai. Šim nolūkam ĪPD veic šādas darbības: 

1) seko uzņēmumu finansiālajam stāvoklim un ar to saistītajiem ziņojumiem; 
2) uzrauga un vērtē uzņēmumu administrēšanu un ziņojumus, kā arī nominē 

pārstāvi, kurš uztur regulāru komunikāciju ar attiecīgās nozares ministriju; 
3) pēc attiecīgās nozares ministrijas lūguma ierosina padomes locekļu 

kandidātus, kas nenāk no valsts pārvaldes un kam ir īpašas zināšanas par 
uzņēmuma pārvaldību un nozari; 

4) pēc attiecīgās nozares ministrijas lūguma nominē valsts ierēdni uzņēmuma 
padomē; 

                                                
200 Government Resolution on State Ownership Policy, 31 May 2007. Annex 2. The role of the PMO’s 
Ownership Steering Department in the ownership steering of companies entrusted with special 
assignments. http://tiny.cc/pf0va 
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5) pēc attiecīgās nozares ministrijas lūguma piedalās uzņēmumu akcionāru 
sapulču sagatavošanā, novērtē iespējamo atlīdzības sistēmu un citus ar valsts 
īpašumtiesību realizāciju saistītus jautājumus; 

6) koordinē sadarbību starp atbildīgajām ministrijām saistībā ar valsts 
īpašumtiesību realizāciju, sagatavo vispārīgas vadlīnijas un rīcībpolitiku 
attiecībā uz uzņēmumiem, kam ir speciāls uzdevums. Šīs vadlīnijas un 
politikas dokumentus nodod Ministru kabineta Ekonomikas politikas 
komitejai izvērtēšanai pirms par tām izsakās atbildīgās ministrijas. 
 

Arī uzņēmumu novērtēšanai tiek veidotas ĪPD un atbildīgās ministrijas pārstāvju 
darba grupas. Tās tiekas vismaz divas reizes gadā, ja nepieciešams, tad biežāk. Darba 
grupas pievērš uzmanību šādiem jautājumiem: 

1) uzņēmuma speciālā uzdevuma specifikācijai vai īpašajam statusam un tā 
nozīmei īpašumtiesību īstenošanā; 

2) izmaiņām speciālajā uzdevumā vai īpašajā statusā un to nozīmei īpašumtiesību 
īstenošanā (jāvērtē divu līdz trīs gadu intervālā); 

3) speciālo uzdevumu veikšanas izmaksu efektivitātei; 
4) uzņēmumu padomju sastāvam un nepieciešamībai to mainīt; 
5) uzņēmumu vadības atlīdzības sistēmas atbilstībai darba tirgus konkurencei. 

 
Arī Francijā īpaši izveidotā institūcija – APE – sadarbojas ar citām ministrijām, piem., 
Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju, lai izstrādātu attīstības stratēģijas un 
vadlīnijas īpašumtiesību realizēšanai. APE ir galvenais padomnieks Ekonomikas 
ministrijai par visiem jautājumiem, kuri saistīti ar vadības kā īpašnieka pozīciju. APE 
atbildība saistīta ar uzņēmumu stratēģijām, investīcijām un finansēm, apvienošanos 
un sadalīšanos utt.  
 
APE izveidojusi skaidru īpašnieka rīcībpolitiku. Aģentūra aktīvi īsteno īpašnieka 
funkciju, aktivizējot attiecības ar uzņēmuma vadību, diskutējot par stratēģisko 
attīstību, vērtējot uzņēmumu atskaites, piedaloties uzņēmumu audita, stratēģijas un 
investīciju komitejās, regulāri atskaitoties valdībai utt. Līdz ar APE darbību Francijā 
paaugstinājusies valsts uzņēmumu pārvaldības kvalitāte, t.sk. to darbības kultūra.201 
 
APE noteikusi pamatprincipus uzņēmumu galvenajām pārvaldes institūcijām – 
padomei un valdei, kā arī nodefinējusi sadarbības noteikumus starp APE un 
uzņēmumiem: 

1) ikmēneša ziņojumi. Valsts uzņēmumi ik mēnesi iesniedz APE ziņojumus, 
kuros cita starpā ietver finanšu rādītājus un nepieciešamības gadījumā arī 
kvantitatīvos rādītājus. Katram uzņēmumam noteikt, kādu informāciju un kādā 
apjomā jāiesniedz APE. Iesniedzamās informācijas daudzumu un specifikāciju 
regulāri pārskata.  

2) regulāras tikšanās par finanšu situāciju un citiem būtiskiem jautājumiem. 
Regulāri (vismaz vienu reizi gadā) uzņēmuma vadība tiekas ar APE 
pārstāvjiem, lai prezentētu uzņēmuma darba rezultātus un stratēģisko attīstību, 
un nepieciešamības gadījumā pārrunātu arī citus jautājumus. Valsts budžeta 
izstrādes laikā APE var organizēt tikšanās ar attiecīgajām valsts iestādēm un 
uzņēmumu vadību, ja radušās domstarpības starp uzņēmumu un kādu valsts 

                                                
201 Dandelot, M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United Nations, 
October 27-28, 2005. 11,12.lpp. http://tiny.cc/37i4m  
Sk. arī: Agence des Participation de l’Etat (APE). http://www.ape.minefi.gouv.fr/ 
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iestādi par dividenžu lielumu vai tamlīdzīgu jautājumu. Pirms uzņēmums veic 
ārkārtas investīcijas vai citas būtiskas darbības, tās jāapspriež ar APE.  

3) pastāvīga komunikācija. Uzņēmumiem jānozīmē konkrēta persona, ar ko 
APE var pastāvīgi sazināties, un iepriekš jānosaka tikšanās laiki.202 

 
APE ir aktīva arī uzņēmumu padomju līmenī un akcionāru kopsapulcēs, kur pārstāv 
Francijas valdību kā īpašnieku. APE uzrauga valsts uzņēmumu finanšu un 
grāmatvedības atskaišu kvalitāti un pareizību, izvērtē lielāko un svarīgāko investīciju 
projektu lietderīgumu, vērtē atkāpes no attīstības stratēģijas un citus uzņēmumu 
darbības aspektus no īpašnieku ilgtermiņa interešu skata punkta. Bez tam APE 
piedalās diskusijās un apstiprina ikgadējos uzņēmumu budžetus, vidēja termiņa plānus 
un galvenos stratēģiskos lēmumus. Francijas valdība vēlas un APE uzrauga, lai 
uzņēmumi ievērotu labu korporatīvo kultūru. Valsts iestāžu galvenais mērķis ir 
stiprināt uzņēmumu pārvaldes institūcijas, dažādojot to sastāvu, lai palielinātu 
neatkarīgu locekļu skaitu, novērstu interešu konfliktus un paaugstinātu diskusiju un 
lēmumu kvalitāti, kā arī izveidojot specializētas padomes un komitejas (piem., audita, 
atlīdzības un stratēģijas komitejas) un palielinot finanšu atklātību (piem., saskaņā ar 
International Financial Reporting Standards (IFRS) standartu203 un Eiropas 
Savienības Atklātības direktīvu (Transparency Directive204)).205 
 
Ekonomiskās krīzes laikā APE vērtēja arī valsts kā īpašnieka riskus. APE pilda arī 
citu misiju, proti, ja valsts kādreiz grasās lemt par kāda uzņēmumu (tā daļas) 
atsavināšanu, aģentūra nodrošina, lai lēmums būtu pieņemts, pamatojoties uz aktuālu 
un pilnīgu informāciju. Tādēļ APE pastāvīgi apkopo informāciju, analīzē un izstrādā 
priekšlikumus Francijas valdībai par valsts uzņēmumu kapitāla izmaiņām.   
 
Lielbritānijā centrālā institūcija SE ne tikai pārvalda konkrētus valsts uzņēmumus, bet 
arī vērtē pārvaldes kvalitāti, izstrādā priekšlikumus un piedāvā plašu finanšu 
ekspertīzi. SE ir finanšu ekspertīzes avots valsts uzņēmumiem un sniedz arī analītisku 
palīdzību ministrijām un departamentiem sadarbībai ar kaut daļēji valstij piederošiem 
uzņēmumiem.  
 
Katru gadu SE izvērtē uzņēmumu darba rezultātus. Pamatojoties uz analīzes 
rezultātiem, tiek sniegtas rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Līdzšinēja pieredze 
rāda, ka kopš SE izveidošanas ir gan uzņēmumi, kuru darba rezultāti uzlabojas (piem., 
BE un QinetiQ), gan arī tādi, kuru rezultāti pasliktinās (piem., Northern Rock un 
Bradford&Bingley).206 
 
SE strādā, lai optimizētu uzņēmumu kapitāla struktūru, saskaņo dividenžu politiku un 
apstiprina būtiskākos investīcijas projektus. Šī institūcija arī monitorē uzņēmumu 
                                                
202 Rules governing the relations between the APE and companies with a government holding. Agence 
des Participation de l’Etat. http://tiny.cc/ol03l 
203 Sk.: International Financial Reporting Standards (IFRS) — An AICPA Backgrounder, 2011. 
http://tiny.cc/cd8q3 
204 Sal.: Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 
on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose 
securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC 
Transparency Directive. http://tiny.cc/bu7bz 
205 French State as a Shareholder. 2009 Report. Agence des Participation de l’Etat. 4.lpp. 
http://tiny.cc/g2cv7 
206 Annual report 2008-09, Shareholder Executive. 11.lpp. http://tiny.cc/9upsw 
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darba rezultātus, lai nodrošinātu stratēģiskā attīstības plāna īstenošanu un savlaicīgu 
un pareizu informāciju īpašniekam par notikumiem uzņēmumā.  
 
Kā redzams, tad SE gan tieši pilda dažādus uzdevumus, gan arī sniedz konsultācijas. 
Sīkāk apskatot,  

1) SE izpildītāja loma ir gadījumos, kad tā ir tieši atbildīga ministriem vai arī 
kapitāldaļu turētāju departamentiem (shareholder departments) par uzņēmumu 
pārvaldību un komercjautājumiem;  

2) „komandas spēlētāja” loma, kad SE līdzatbildīgi darbojas kopā ar kapitāldaļu 
turētāju departamentiem;  

3) konsultanta loma, kad kapitāldaļu turētāju departamenti, realizējot valsts 
īpašnieka funkciju, ir tieši atbildīgi ministram un SE konsultē par labāko 
uzņēmumu pārvaldes modeli, bet nevis par komercjautājumiem.  

 
SE konsultē valdību par, piem., galvenajām ekonomiskajām nozarēm, 
nepieciešamajām valsts līmeņa investīcijām un citiem finanšu jautājumiem. Galvenais 
SE mērķis ir valsts uzdevumā darboties kā efektīvam īpašuma daļu turētājam tā 
pārvaldībā nodotajos valstij pilnībā vai daļēji piederošos uzņēmumos, kuros daļu 
turētāji nav shareholder departments, kā arī līdzsvarot valsts iejaukšanos privātajā 
sektorā, lai tā nekropļotu konkurenci. Savā darbībā SE ir definējusi šādas prioritātes: 

1) turpināt vērtēt nepieciešamību saglabāt valsts īpašumā uzņēmumus un sniegt 
valsts īpašuma daļu atsavināšanas priekšlikumus; 

2) plānveidīgi modernizēt, piem., Royal Mail darbību, nostādot to uz ilgtspējīgas 
attīstības ceļa; 

3) līdz 2020. gadam ietaupīt 5 miljardus mārciņu, samazinot izdevumus, kas 
rodas saistībā ar valsts īpašumu, un iegūt 20 miljardus mārciņu no īpašuma 
atsavināšanas; 

4) īstenot attīstības programmas. 
 
15.6. Centralizācijas rezultāti  
 
Centralizētais pārvaldes modelis nodrošina vienotu pieeju valsts uzņēmumu 
pārvaldīšanai, tādējādi sistēma ir pārskatāma, skaidra un atklāta.  
 
Centralizēta modeļa priekšrocības Polijā apliecina vēsturiskā pieredze. Kad 
pārraudzību veica vairākas institūcijas, daudzi uzņēmumi uzrādīja sliktākus darba 
rezultātus, bija neveiksmīgi privatizācijas procesi un investīciju projekti. Arī Somijā 
ideja, ka tikai viens ministrs atbild par īpašumtiesību īstenošanu, ir sevi pozitīvi 
pierādījusi. Ir novērsta katras ministrijas atšķirīgi realizētā īpašumtiesību prakse, kura 
ietekmējacita starpā lēmumu pieņemšanas efektivitāti.  
 
Centralizētais pārvaldes modelis Somijā ļāva apvienot valsts uzņēmumu pārvaldes 
ekspertīzes resursus, tādējādi valstij var veiksmīgāk monitorēt un analizēt uzņēmumu 
darbību (know how – angļu val.). Tādējādi uzlabojas iespējas pieņemt kvalitatīvus ar 
īpašumtiesību īstenošanu saistītus lēmumus. Turklāt tā ir vieglāk sagatavot precīzus 
ziņojumus par valsts uzņēmumiem iesniegšanai parlamentā. Papildus tam 
Lielbritānijā par būtisku tiek atzīts apstāklis, ka, centralizējot ekspertīzi, valsts 
izmanto savus iekšējos resursus, ar laiku var tos palielināt un mazāk tērēt līdzekļus 
ārēju ekspertu algošanai. Pašas valsts ekspertīze ļauj pastāvīgi monitorēt uzņēmumu 
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efektivitāti un piedāvāt valdībai precīzus un visaptverošus priekšlikumus 
uzlabojumiem. 
 
Laba pārvaldība un aktīva īpašnieka rīcība palielina uzņēmumu vērtību. Tas arī ir 
pierādījies de facto. Piem., Lielbritānijā 2006. gadā tika pārdots valsts uzņēmums –
Westinghouse. SE kā valsts īpašumtiesību īstenotājam bija liela nozīme, lai pirms 
pārdošanas Westinghouse varētu noslēgt līgumu, kurš tam ļauj būvēt 
atomelektrostacijas Ķīnā. Pārdodot Westinghouse kopā ar šiem līgumiem, valsts viena 
miljarda mārciņu vietā nopelnīja trīs miljardus.207 
 
Francijā kopš APE izveidošanas 2004. gadā pakāpeniski pieauga dividenžu apjoms, 
un arī ekonomiskās krīzes laikā tas samazinājās tikai nedaudz (sk. 20. tabulu): 
 
20. tabula. Izmaksāto dividenžu apjoms Francijā (2003-2009)208 
 
Finanšu gads 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Dividenžu apjoms,  
miljardi eiro 

0.9 1.2 1.4 2.9 4.8 5.6 4.9 

 
Arī Lielbritānijā kopš 2003. gada, kad izveidoja SE, dividenžu apjoms pieaug.209 
 
16. Valsts uzņēmumu pārvaldībā iesaistāmās personas 
 
Valstu īstenotajā uzņēmumu pārraudzībā vienmēr sava loma ir plašākai sabiedrībai, 
valdībai, parlamentam, ekonomikas ekspertiem un biznesa aprindām. Lielā daļā valstu 
īpaši tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumu īpašnieki ir visi nodokļu maksātāji. Tādējādi 
tiek atbalstīta valsts uzņēmumu aktīva pārvaldība. Apskatītajās valstīs uzņēmumu 
pārvaldībā iesaistās ne tikai valdība, kura tieši un galvenokārt atbild par šo jomu, un 
parlaments, kurš pieņem valsts uzņēmumu darbību regulējošos ārējos normatīvo aktus 
un veic gan valdības, gan arī valsts uzņēmumu darba rezultātu uzraudzību, bet arī 
plašāka sabiedrība, līdzīpašnieki un investori, kā arī valsts uzņēmumu darbinieki. 
 
16.1. Valdība 
 
Tieši valdībai ir galvenā atbildība par valsts uzņēmumu efektīvu pārvaldību. Piem., 
Zviedrijā atbilstoši konstitūcijas 9. nodaļas 8. pantam valdības pārziņā ir valsts fondi 
un citi īpašumi. No tā arī izriet valdības pilnvaras pārvaldīt valsts uzņēmumus. 
Atbilstoši konstitūcijas 7. nodaļas 5. pantam premjerministrs ir deleģējis atbildību 
uzņēmumu, enerģētikas un komunikāciju ministram par valsts uzņēmumu 
pārvaldību.210 Viens no būtiskākajiem valdības uzdevumiem ir izstrādāt uzņēmumu 
pārvaldības rīcībpolitiku, kuru mēdz apstiprināt parlaments.  
 
 
16.2. Parlaments 
                                                
207 The Shareholder Executive and Public Sector Businesses. National Audit Office, 2007. 5.lpp. 
http://tiny.cc/l0c6u 
208 French State as a Shareholder. 2009 Report. Agence des Participation de l’Etat. 14.lpp. 
http://tiny.cc/g2cv7 
209 Annual report 2007-08, Shareholder Executive. 10.lpp. http://tiny.cc/jcpkc 
210 Creation of value in focus. State Ownership Administration. 9.lpp. http://tiny.cc/5md5w 



 113 

 
Atsevišķās valstīs parlaments apstiprina valdības izstrādāto valsts uzņēmumu 
pārvaldības rīcībpolitiku. Piem., Norvēģijas valdība 2006. gada 8. decembrī iesniedza 
politikas plānošanas dokumentu parlamentam, kurš to apstiprināja un tādējādi 
leģitimizēja valdības politikas īstenošanu.211 Tādā veidā parlaments aktīvi piedalās 
uzņēmumu pārvaldības procesā un ir arī informēts par valsts īpašumu pārvaldības 
mērķiem.  
 
Parlaments pieņem arī būtiskus lēmumus, kuri saistīti ar valsts īpašumu daļu 
izmaiņām valsts uzņēmumos. Piem., Somijā 2007. gadā tika pieņemts Valsts kapitāla 
daļu un īpašumtiesību īstenošanas likums (State Shareholdings and Ownership 
Steering Act 1368/2007), kura mērķis ir noteikt lēmumu pieņemšanas kārtību attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuros valstij pieder vairāk nekā puse īpašumdaļu, un uzņēmumiem, 
kuros valstij ir būtiska ietekme un pieder īpašumtiesības no 10 līdz 50 % apjomā.212 
Likumam ir pielikums ar uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem tas regulē lēmumu 
pieņemšanas kārtību. Ja lēmums saistīts ar to, ka valsts atsakās no 100 % 
īpašumtiesībām vai arī vairākuma īpašumtiesībām, kā arī, ja valsts iegūst vairākuma 
īpašumtiesības, ir nepieciešams parlamenta pilnvarojums. Parlamenta pilnvarojums 
nav nepieciešams, ja valsts iegūst vairākuma daļas, neieguldot papildus līdzekļus.  
 
Likumā ir arī definēts princips par valsts kapitāldaļu (akciju) atsavināšanu, proti, tās 
nevar atsavināt par zemāku cenu nekā fair value (patiesā vērtība – angļu val.), ja vien 
nepastāv kādi īpaši un pamatoti apstākļi. Ja valsts uzņēmuma kapitāldaļas (akcijas) 
atsavina par cenu zem patiesās vērtības, to vienmēr jāapstiprina parlamentam. 
Restrukturizācija, kā rezultātā būtiski mainās valsts kā īpašnieka balsstiesības un 
kapitāldaļas (akciju daļas), arī ir vērtējama kā atsavināšana. Fair value ir tā 
uzņēmuma cena, ko ir iespējams iegūt, to atsavinot atbilstoši normāliem komerciāliem 
noteikumiem. Lai to noteiktu, ir jāveic uzņēmuma un tā akciju novērtēšana.  
 
Arī Norvēģijā un Zviedrijā noteiktos gadījumos valdībai jālūdz parlamenta akcepts, ja 
kaut kas būtiski mainās attiecībā uz uzņēmumiem, piem., ir ieplānota kapitāldaļu vai 
akciju atsavināšana vai pirkšana. Saskaņā ar Zviedrijas Valsts budžeta likumu (Lag 
om statsbudgeten) valdība var pārdot kapitāldaļas (akcijas) uzņēmumos, kur valstij 
pieder mazāk par 50 % balsstiesībām, ja vien parlaments nav lēmis savādāk. Valdība 
bez parlamenta akcepta nevar atsavināt daļas uzņēmumos, kuros valstij pieder vairāk 
nekā 50 %.  
 
Lai parlaments varētu uzraudzīt valdību un valsts uzņēmumus, valdības mēdz publicēt 
ikgadēju visaptverošu ziņojumu par to īstenoto rīcībpolitiku un pieņemtajiem 
lēmumiem, valsts uzņēmumu iepriekšējā gada darba rezultātiem, to analīzi un nākotnē 
veicamajiem uzlabojumiem. Somijā un Zviedrijā šāds ziņojums parlamentam tiek 
nosūtīts katra gada rudenī. Bez tam, piem., Polijā Īpašumu ministrija (Ministerstwo 
Skarbu Państwa) nereti saņem parlamenta deputātu pieprasījumus, lūgumus vai 
paziņojumus saistībā ar valsts uzņēmumu pārraudzību, atsevišķām nozarēm un 
uzņēmumiem un to darba rezultātiem.213 Savukārt Zviedrijā parlamenta deputāti var 
                                                
211 An active and Long-Term State Ownership. Report to the Storting (White Paper) No. 13 (2006–
2007). Ministry of Trade and Industry. http://tiny.cc/wimvy 
212 State Shareholdings and Ownership Steering Act 1368/2007. http://tiny.cc/72238 
213 Towards a New Ownership Policy of the State. Ministry of the Treasury, 10 May 2006. 7.lpp. 
http://tiny.cc/gljiz 
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pat apmeklēt dalībnieku (akcionāru) kopsapulces valsts uzņēmumos, kuros valstij 
pieder vairāk nekā 50 % un kuros tiek nodarbināti vairāk kā 50 darbinieki. Valsts 
uzņēmuma padomei jānosūta parlamentam paziņojums par paredzētajām dalībnieku 
(akcionāru) kopsapulcēm ne ātrāk kā sešas un ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš.214 
 
16.3. Sabiedrība 
 
Dalībnieku (akcionāru) kopsapulce ir galvenā valsts uzņēmumu lēmumu pieņemšanas 
institūcija. Saskaņā ar Zviedrijas Uzņēmuma likumu, sabiedrības locekļiem nekas 
neliedz piedalīties valsts uzņēmumu dalībnieku (akcionāru) kopsapulcēs, ja vien 
dalībnieki (akcionāri) nav lēmuši par pretējo. Pat tiek uzskatīts, ka jāveicina 
sabiedrības iesaiste valsts uzņēmumu pārvaldībā. Valstij pilnībā piederošo uzņēmumu 
vadībai jārīko īpaši forumi, kuros sabiedrībai būtu iespēja uzdot jautājumu uzņēmumu 
menedžeriem. Bez tam valsts uzņēmumiem un valsts pārvaldes institūcijām jāveido 
sabiedrības, t.sk. mediju vajadzībām īsi un saprotami paziņojumi par valsts 
uzņēmumu darbu.215 
 
16.4. Līdzīpašnieki un investori 
 
Valsts interesēs ir nodrošināt, lai visos uzņēmumos, kuros tā ir īpašniece, visi 
īpašnieki savas tiesības baudītu taisnīgi un vienādi bez diskriminācijas. Ja valsta 
uzņēmuma kāda daļa pieder privātpersonām, tad valstij jāatzīst un jārespektē viņu 
tiesības un jādarbojas kā uzņēmumu labas pārvaldīšanas paraugam. Noteikumiem par 
uzņēmuma kapitāla un īpašnieku (akcionāru) sastāva izmaiņām jābūt skaidriem, lai 
investori saprastu savas tiesības, kā arī izmaiņu procedūrām jābūt atklātām, par 
zināmu cenu un atbilstoši taisnīgiem noteikumiem, kuri pasargā katra īpašnieka 
tiesības atbilstoši kapitāldaļu (akciju) daudzumam.  
 
Francijā APE valsts uzņēmumiem stratēģiski svarīgus lēmumus pieņem tā, lai tiktu 
ievērotas visu īpašnieku intereses un uzņēmumu ilgtermiņa dzīvotspēja. Turklāt 
Francijā par būtisku tiek atzīta nepieciešamība valsts uzņēmumos iesaistīt privātos 
investorus. Tas ir ne tikai veids, kā piesaistīt papildu finansējumu, bet arī dod lielāku 
ieguldījumu uzņēmumu attīstībā un pārvaldības uzlabošanā.216 
 
Norvēģijā valsts kā īpašnieks attiecības ar pārējiem uzņēmuma īpašniekiem veido 
saskaņā ar vienlīdzības principu. Valsts ir tāds pats īpašnieks kā jebkurš cits īpašnieks. 
Savukārt Somijā uzņēmumiem, kuri pilda noteiktu sociālu uzdevumu un kuros valstij 
pieder kontrolpakete, valsts kā īpašniece nosaka mērķus. Biznesa stratēģijas izstrāde 
un īstenošana ir uzņēmuma vadības kompetencē, tomēr, lai to saskaņotu ar valsts 
stratēģiskajām interesēm, uzņēmumi, izstrādājot šo stratēģiju, sadarbojas ar attiecīgas 
nozares ministriju un ĪPD. Ienākumu un citus mērķus nosaka attiecīgās nozares 
ministrija un ĪPD. Turpretī valsts uzņēmumos, kuri darbojas atbilstoši tirgus 
noteikumiem, īpašniekiem ir vienādas tiesības. Valsts nelūdz vai neakceptē jelkādus 
atvieglojumus, un ministrija neiejaucas uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanā. 
Īpašumtiesību īstenošana izpaužas, veicot neatkarīgu monitoringu un sagatavojot 
īpašnieka stratēģiju, uz kā pamata tiek izstrādi priekšlikumi uzņēmuma stratēģijai un 
                                                
214 Creation of value in focus. State Ownership Administration. 14.lpp. http://tiny.cc/5md5w 
215 Ibid.  
216 Sal. Dandelot, M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United 
Nations, October 27-28, 2005. 13.lpp. http://tiny.cc/37i4m  
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ekonomiskajiem mērķiem. Valsts savus mērķus prezentē dalībnieku (akcionāru) 
kopsapulcē kā jebkurš cits īpašnieks.217 
 
16.5. Valsts uzņēmumu darbinieki 
 
Vairākās valstīs to uzņēmumu darbinieki piedalās uzņēmumu pārvaldīšanā. Piem., 
Francijā tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumu vadībā un pat īpašumtiesību attiecībās 
būtu jāiesaista uzņēmumu darbinieki un viņu pārstāvji.218 Šādā veidā tiek stimulēta 
darbinieku motivācija strādāt uzņēmumu interesēs.  
 
17. Valsts uzņēmumu uzraudzības sistēma 
 
Valstij jābūt aktīvam un profesionālam īpašniekam. Valdības politikai un rīcībai jābūt 
tādai, lai pieaugtu valsts uzņēmumu vērtība un nodrošinātu sabiedrības intereses. Šos 
mērķus sasniedz, ievērojot nepieciešamību nodrošināt ilgtermiņa attīstību, efektivitāti, 
rentabilitāti un attīstības kapacitāti, kā arī ilgtspējīgu vides attīstību un sociālo 
atbildīgumu. Tomēr valsts īpašumtiesības jārealizē arī tā, lai skaidri nošķirtu atbildību 
starp īpašnieku un valsts uzņēmumu institūcijām – padomi un valdi. Valstij kā 
uzņēmuma īpašniecei jārespektē uzņēmuma un tā institūciju ikdienas darbības 
autonomija.  
 
Valsts uzņēmumu uzraudzību parasti regulē īpašs likums, ar kuru uzņēmums tiek 
nodibināts, likums, kurš regulē visu valsts uzņēmumu pārvaldību, vai arī likumi, kuri 
vispārīgi attiecas uz visu, t.sk. privātpersonu uzņēmumu darbību un institucionālo un 
funkcionālo uzraudzību. Institucionāli valsts uzņēmumu uzraudzība neatšķiras no 
privātpersonu uzņēmumu uzraudzības. Norvēģijā tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumi 
jāpārvalda tāpat kā labi pārvaldīts privātais uzņēmums.219 
 
Dalībnieku (akcionāru) kopsapulce ir tā institūcija, kurā valsts kā īpašniece var īstenot 
savas tiesības un intereses, tomēr tā ir ad hoc institūcija. Pastāvīgu uzņēmuma 
uzraudzību veic padome, kura sastāv no uzņēmuma īpašnieku ieceltajiem pārstāvjiem.  
 
Svarīgi komponenti, lai sasniegtu valsts un uzņēmumu mērķus, ir profesionāls un 
strukturēts padomes iecelšanas process līdz ar efektīvu un aktīvu padomes darbu. 
Uzņēmuma padome izstrādā un īsteno uzņēmuma stratēģiju, ieceļ valdi un uzrauga tās 
darbu. Padomei pret visiem uzņēmuma īpašniekiem jāizturas vienlīdzīgi un godīgi, 
savā darbā īstenojot uzņēmuma un visu īpašnieku intereses.  
 
Valsts kā īpašnieks attiecībā uz valsts uzņēmumiem var noteikt prasības, kuras nav 
jāievēro privātpersonu uzņēmumiem. Piem., valsts kā īpašnieks var noteikt citādāku 
padomes locekļu iecelšanu kartību, saturiskās prasības padomes locekļu kvalifikācijai, 
regulāru padomes locekļu darba novērtēšanas kārtību, atlīdzības sistēmu utt.  
 
Valsts uzņēmumu padomju iecelšanas un atcelšanas procesā aktīvi piedalās centrālās 
institūcijas, piem., izstrādājot šo procesu regulējumu. Polijā tiek uzsvērts, ka 
                                                
217 Government Resolution on State Ownership Policy, 31.05.2007. 4.lpp. http://tiny.cc/1d8yf 
218 Dandelot, M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United Nations, 
October 27-28, 2005. 10.lpp. http://tiny.cc/37i4m 
219 Regulatory Reporm in Norway. Marketisation of government services – state-owned enterprises. 
OECD, 2003. 21.lpp. http://tiny.cc/vzvnm 
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uzņēmumos, kuros valstij ir stratēģiskas intereses, svarīgi ieviest efektīvus un stingrus 
pārvaldīšanas standartus, t.sk. padomju locekļu iecelšanās kartību.220 Francijā APE 
šādus standartus jau ir izstrādājusi, nodefinējot padomes locekļu iecelšanas un 
atcelšanas kārtību, procedūras noteikumus, padomes un tās speciālo komiteju 
uzdevumus, tiesības un pienākumus, atklātības standartu, ziņojumu iesniegšanas 
kārtību, savstarpēju tikšanos norišu kārtību un sadarbības pamatprincipus. 
 
Arī Lielbritānijas valdība ir arī definējusi deviņus pamatprincipus, kuru ievērošanu tā 
sagaida no valsts uzņēmumu padomēm un uzņēmumiem kopumā: 
 
Godīga un atklāta komunikācija 

1) valsts uzņēmumiem jāveido godīgs un atklāts dialogs ar valdību kā īpašnieku, 
savi plāni un no tiem izrietošās finanšu un cita veida sekas ir jāizskaidro 
saprotami. Uzņēmumu mērķiem, stratēģijas plānam un darba rezultātiem jābūt 
publiskiem un izdiskutētiem gada pārskatā un dalībnieku (akcionāru) 
kopsapulcē; 

2) valsts uzņēmumiem jārīkojas tā, lai valdībai „nebūtu pārsteigumu„ par 
publiskajā telpā izskanējušiem jautājumiem. Līdz ar to uzņēmumiem ir labi 
jāinformē valdība par savām darbībām; 

Finanšu jautājumi 
3) uzņēmumiem jābūt skaidrībai un vērtējumam par to, kā katra darbība var 

palīdzēt sasniegt uzņēmumu mērķus un palielināt to vērtību; 
Īpašumtiesību vērtības palielināšana 

4) valsts uzņēmumiem jānodrošina visu investīciju plānu godprātīgu un kritisku 
novērtējumu, lai to īstenošana ilgtermiņā nodrošinātu uzņēmuma vērtības 
palielināšanos; 

5) valsts uzņēmumiem jābūt darbības rezultatīvajiem rādītājiem, un tie regulāri 
jānovērtē, kā arī jābūt motivējošai atlīdzības sistēmai uzņēmumu 
darbiniekiem, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus un palielinātu uzņēmumu 
vērtību; 

6) kapitāla struktūrai jābūt piemērotai uzņēmuma dabai; 
Stratēģijas izstrāde 

7) valsts uzņēmumiem jābūt katras darbības un tās izpildes veida skaidram un 
loģiskam pamatojumam; 

8) valsts uzņēmumiem jābūt attīstības stratēģijai gan kopumā, gan atsevišķi par 
katru darbības virzienu. Stratēģija ir uzņēmuma padomes un īpašnieka dialoga 
rezultāts. Stratēģijā jāietver galvenos komerciālos, finanšu un nekomerciālos 
mērķus, kā arī tirgus un risku analīzi, rezultatīvos radītājus, investīciju 
projektus, informāciju par to, kā stratēģijā ņemta vērā iepriekšējo gadu 
pieredze un cita veida informācija;  

Sociālie, ētiskie un vides jautājumi 
9) valsts uzņēmumiem jāveido konstruktīvas un labas attiecības ar saviem 

darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem un īpašniekiem. Uzņēmumiem 
jārīkojas ētiski, rūpīgi, saudzīgi un pienācīgi pret vidi un sabiedrību.221 

 
Tomēr ne visos gadījumos tiek veidotas valsts uzņēmumu padomes. Pārsvarā tās tiek 
veidotas lielos un stratēģiski svarīgos uzņēmumos. Piem., Somijā padomes veido tikai 
                                                
220  Principles of Corporate Supervision Over Companies with State Treasury Shareholding and Other 
State Legal Persons. Ministry of Treasury. 24.03.2004. http://tiny.cc/ffcl3 
221 Annual report 2004-05. Shareholder Executive. 67. lpp. http://tiny.cc/bzsoc 
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tādiem valsts uzņēmumiem, kuri veic kādu publisku uzdevumu, kā arī tādiem, kuri 
gan strādā atbilstoši tirgus noteikumiem un brīvas konkurences apstākļos, bet attiecībā 
uz kuriem valstij ir stratēģiski svarīgas intereses. Ja netiek veidota padome, tad valsts 
komunicē ar valdi, kura tieši atbild par uzņēmuma darba rezultātiem.   
 
Turpmāk tiks sniegts pārskats par valsts kā īpašnieces un uzņēmumu padomju 
savstarpējām attiecībām un padomju darbību, jo padomes tieši atbild par 
nozīmīgākajiem un lielākajiem uzņēmumiem. Arī apskatītajās valstīs tieši padomes 
darbam tiek pievērsta vislielākā uzmanība.  
 
17.1. Valsts kā īpašnieka un padomes pilnvaru nošķiršana  
 
Valsts uzņēmumu vada tās padome un izpilddarbības veic valde, nevis valsts. Valsts 
savas intereses īsteno kā jebkurš īpašnieks caur dalībnieku (akcionāru) kopsapulci. 
Valsts kā īpašnieks viens pats, ja valstij tas pieder pilnībā, vai kopā ar citiem 
īpašniekiem nosaka uzņēmuma darbības jomas un aktivitāšu mērķus, kā arī ieceļ 
padomes locekļus nosprausto mērķu sasniegšanai, uzņēmuma monitorēšanai un 
ikdienas uzraudzībai.  
 
Slovēnijā tiek uzsvērts, ka padomes locekļiem nav saistošas īpašnieku, t.sk. valsts 
instrukcijas, lai gan īpašnieki tos ir nominējuši. Izpildot savus uzdevumus, padomju 
locekļiem jāstrādā uzņēmuma un visu īpašnieku interesēs. Valsts nevar iejaukties 
valsts uzņēmumu ikdienas (day-to-day – angļu val.) darbā. Padomēm jāļauj brīvi 
funkcionēt, jo tās atbild par darba rezultātiem.  
 
Somijā valsts īpašumtiesības realizē ar savu pārstāvju tiešu līdzdalību uzņēmumu 
padomēs. Lai gan valsts pārstāvis ir padomes loceklis, tas kā padomes loceklis pārstāv 
uzņēmumu un visu īpašnieku intereses nevis tikai valsts šaurās intereses. Šis valsts 
pārstāvis nepiedalās valsts īpašumtiesību rīcībpolitikas attiecībā uz konkrēto 
uzņēmumu izstrādāšanā un apstiprināšanā.  
 
Tāpat arī Zviedrijā valsts korporatīvo pārvaldību īsteno caur padomes darbu, 
diskutējot ar to ikgadējā dalībnieku (akcionāru) kopsapulcē un regulāri novērtējot 
padomes locekļu darba rezultātus. Valsts kā īpašniece var arī noteikt ārēju auditu 
uzņēmumam. Bez tam ikdienā valsts oficiāli vai neoficiāli komunicē ar uzņēmuma 
vadību. Piem., Īrijā un Norvēģijā katru ceturksni notiek valsts pārstāvju un uzņēmumu 
padomju oficiālas tikšanās. 
 
Arī Lielbritānijā īpašnieks (valsts) ir atbildīgs par padomes locekļu un auditoru 
iecelšanu, savukārt padome ir atbildīga par uzņēmumu darba rezultātiem. Valsts 
nosaka katra uzņēmuma virsmērķus, bet uzņēmuma padome, ņemot vērā šos 
virsmērķus, izstrādā biznesa stratēģijas plānu, ko saskaņo ar īpašnieku. Īrijā kā 
trūkums tiek norādīts apstāklis, ka tikai aptuveni 20 % no uzņēmumiem izvirza 
mērķus kopā ar attiecīgās nozares ministriju, kamēr 80 % uzņēmumi to dara paši.222 
Ikdienas darbā Lielbritānijā padome ir atbildīga par šo mērķu sasniegšanu. Valsts kā 
īpašnieks padomei dod zināmu brīvību, lai tā varētu sasniegt nospraustos mērķus. SE 
tikai uzrauga uzņēmumu darba rezultātus un stratēģijas ievērošanu.  

                                                
222 MacCarthaigh, M. The corporate governance of commercial state-owned enterprises in Ireland. 
Institute of Public Administration, 2009. 42.-43.lpp. http://tiny.cc/b09rm  
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17.2. Padomes locekļu sastāvs un atlases kārtība 
 
Būtisks nosacījums veiksmīgai valsts uzņēmumu attīstībai ir uzņēmumu padomju 
neviltota vēlme tos attīstīt. Padomes locekļiem jābūt profesionāļiem un attiecīgās 
nozares pārzinātājiem ar redzējumu uzņēmuma darba uzlabošanai. Padomes un visa 
uzņēmuma darbībai jāatbilst labai korporatīvajai kultūrai un augstiem ētikas 
standartiem, lai nevarētu apšaubīt tās leģitimitāti. Tāpēc, izvēloties padomes locekļus, 
galvenie atlases kritēriji ir pieredze, daudzpusējas zināšanas un ekspertīze, kā arī 
sadarbības un komunikācijas spējas.  
 
Īrijā uzsver, ka padomēs ir profesionāļi attiecīgās, piem., finanšu un tiesību, kā arī 
uzņēmējdarbības jomās un viņiem ir skaidri pienākumi attiecībā pret valsti kā 
īpašnieci. Iecelšanas procesam jābūt atklātam, ar noteiktiem kritērijiem, lai mazinātu 
neprofesionālu kandidātu iecelšanas risku. 
 
Lielbritānijā valsts uzņēmumu vadošos darbiniekus ieceļ saskaņā ar Valsts 
amatpersonu iecelšanas komisāra prakses kodeksu (Code of Practice223of 
Commissioner for Public Appointments224). Ja arī amatā neieceļ Valsts amatpersonu 
iecelšanas komisārs, tad minētais kodekss tiek izmantots kā labas prakses standarts. 
SE, kur tas ir iespējams, ieceļ padomes priekšsēdētāju un aktīvi piedalās citu locekļu 
iecelšanas procesā. Lielbritānijā ir pieņemts arī Labas pārvaldības kodekss (Corporate 
Governance Code225) un tās vadlīnijas226, kuras tiek piemērotas uzņēmumiem, kas 
kotējas biržā.SE uzdevums ir sekot līdzi, vai tas, kur tas ir iespējams, tiek ievērots arī 
valsts uzņēmumos. Labas pārvaldības kodekss paredz, ka valsts uzņēmumu padomes 
locekļiem ir atbilstošas prasmes, pieredze, neatkarība un zināšanām par uzņēmumu. 
Padomes locekļiem regulāri jāpapildina sava kvalifikācija. Regulāri tiek novērtēti 
padomes kopējie un katra locekļa individuālie darba rezultāti. Lai veicinātu 
uzņēmumu padomju locekļu atbildību, viņi katru gadu vai pēc cita noteikta perioda 
tiek pārvēlēti.227 
 
Līdzīgi kā citās valstīs, Zviedrijā pamats nominēšanai ir atbilstoša kompetence, kura 
nepieciešama konkrētajam uzņēmumam. Zviedrijā valdības vēlme ir, lai padomei 
piemistu augsta kompetence par uzņēmuma aktivitātēm, situāciju un izaicinājumiem. 
Valdība sagaida, ka padomes locekļiem būs raksturīgs arī augsts godaprāts un visas 
citas īpašības, kas nepieciešamas valsts pārstāvjiem. Turklāt katram padomes 
loceklim jāspēj saskatīt uzņēmuma svarīgākās intereses un neatkarīgi un profesionāli 
novērtēt uzņēmuma aktivitātes. Padomes sastāvam jābūt tādam, lai kompetence un 
pieredze būtu līdzsvarā, t.sk. ievērojot arī dzimumu līdztiesībā (viens dzimums 
nedrīkst būt pārstāvēts mazāk par 40 %). 2009. gadā sieviešu īpatsvars ir pieaudzis 
līdz 49 %. Līdz 34 % pieaudzis arī to sieviešu īpatsvars, kas pilda padomes 

                                                
223 The Commissioner for Public Appointments’ Code of Practice for Ministerial Appointments to 
Public Bodies (August 2009). http://tiny.cc/ykz7b 
224 Public appointments. The Department for Business, Innovation and Skills. http://tiny.cc/zncao  
225 The UK Corporate Governance Code. Financial Reporting Council, June 2010. http://tiny.cc/rlsxf 
226 Sk. The UK Corporate Governance Code and associated guidance. Financial Reporting Council. 
http://goo.gl/gWYCp 
227 The UK Corporate Governance Code. Financial Reporting Council, June 2010. 3.lpp. 
http://tiny.cc/rlsxf 
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priekšsēdētājas pienākumus.228Arī Norvēģijā ir noteikta dzimumu dažādība padomes 
sastāvos, un aptuveni 40 % no padomes locekļiem jābūt sievietēm.  
 
Zviedrijā 2007. gadā pavisam bija 364 padomju locekļi, no kuriem 258 bija pilnībā 
valstij piederošajos uzņēmumos. Atsevišķās valsts uzņēmumu padomēs valdība ir 
iecēlusi Ministru prezidenta biroja (Regeringskansli) ierēdņus, lai pilnvērtīgāk varētu 
izsekot svarīgāko uzņēmumu aktivitātēm. 2008. gadā bija 25 šādi padomju locekļi, un 
tiek diskutēts, kā šo modeli var uzlabot.229 
 
Arī Polijā un Francijā valsts ierēdņus var iecelt par padomju locekļiem. Francijā daļa 
no uzņēmumu padomju locekļiem ir APE darbinieki. Praksē lielākā daļa APE 
pārstāvju tiek iecelta par padomju priekšsēdētāju vietniekiem vai pat par 
priekšsēdētājiem. Līdz ar to viņi ne tikai piedalās diskusijās par uzņēmumu attīstību, 
bet arī vada procesus atbilstoši labai pārvaldes kultūrai. 2008. un 2009. gadā APE 
aktīvi piedalījās arī izpildorgānu (valžu) locekļu iecelšanā, jo īpaši tajos uzņēmumos, 
kuri ir būtiski valsts ekonomiskajai un sociālajai jomai. Šāda iecelšanas procedūra ir 
skaidri reglamentēta un atklāta. Padomes locekļiem jābūt nepieciešamajām iemaņām, 
prasmēm un zināšanām, lai spētu efektīvi pildīt savus pienākumus. Tāpēc APE īsteno 
viņiem plašu mācību programmu, sadarbojoties ar IGPDE230, MINEIE Institute for 
Public Management and Economic Development un Institute of Directors Paris. 
Mācību mērķis ir nodrošināt valsts uzņēmumu pārvaldībā augstu pārvaldības 
standartu izvirzīt noteiktas profesionālās un personīgās prasības valsts pārstāvjiem. 
Uzdevums ir sniegt zināšanas tiesību, finanšu un grāmatvedības jomās, pārbaudīt 
valsts pārstāvju spējas stratēģiskajā analīzē, plānošanā un novērtēšanas metodēs, kā 
arī sniegt zināšanas par starptautiskajiem finanšu atskaišu standartiem (IFRS), 
cilvēkresursu pārvaldību, Eiropas Savienības vides aizsardzības prasībām utt.231 
 
Pretēji iepriekš aprakstītajai praksei Slovēnijas valdība 2007. gadā nolēma iedibināt 
principu, ka valsts ierēdnis, pildot savas publiskās funkcijas, nedrīkst vienlaicīgi pildīt 
uzrauga funkciju uzņēmumu kontroles institūcijās (padomēs). Arī pašvaldības 
aicinātas vadīties pēc šī principa.232 
 
Zviedrijā saskaņā ar valdības uzstādījumu padomes ir vidēji lielas. Praksē padomju 
locekļu skaits var būt no 3 līdz 10, bet vidējais skaits ir septiņi. Padomes locekļu 
vidējais vecums 2008. gadā sievietēm bija 54, vīriešiem 60 gadi. Darba stāžs 
padomēs vīriešiem ir vidēji 3,9, sievietēm – 3,4 gadi. Padomju sastāvā ir arī 
uzņēmumu darbinieku pārstāvji.233 
 

                                                
228 Administration report for state-owned enterprises for 2009. Ministry of Enterprise, Energy and 
Communications. Press release 02.07.2010. http://tiny.cc/2cnxy 
229 Annual Report State-owned companies, 2008. Regeringskasliet. 15.lpp. http://tiny.cc/q3rzs 
230 Sk.: Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE). 
http://www.institut.minefi.gouv.fr/ 
231 French State as a Shareholder. 2009 Report. Agence des Participation de l’Etat. 15.lpp. 
http://tiny.cc/g2cv7 
232 Policy on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. The Government of the Republic of 
Slovenia, 2009. 7.lpp. http://tiny.cc/jk7r6 
233 Annual Report State-owned companies, 2008. Regeringskasliet. 15., 16.lpp. http://tiny.cc/q3rzs 
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Prakse Somijā rāda, ka darbinieku pārstāvja dalība padomē ir vērtīga un atzīta kā ļoti 
laba.234 Somijā valsts uzņēmumu padomes sastāv no 5-9 locekļiem, kuri nenāk no 
konkrētā uzņēmuma un līdz ar to ir neatkarīgi. Protams, izņēmums ir jau minētais 
uzņēmuma darbinieku pārstāvis padomē. Norvēģijā valdes loceklis nevar būt padomes 
sastāvā, bet tam ir tiesības piedalīties padomes sapulcēs.  
 
Ārvalstīs pastāv dažādas pieejas valsts uzņēmumu padomju locekļu atlasei. Viena 
pieeja ir īpašas komisijas izveide, kuras uzdevums ir atlasīt padomes locekļus. Cita 
pieeja ir publisku konkursu organizēšana.  
 
Slovēnijā attiecībā uz valsts uzņēmumu pārvaldes institūciju vakantajiem amatiem 
publicē sludinājumus valsts iekšienē un ārvalstīs ar aicinājumu interesentiem 
pieteikties. Vispārīgos un speciālos noteikumus un kritērijus kandidātiem nosaka 
Darbinieku akreditācijas padome (Kadrovsko-akreditacijski svet), Slovēnijas valdības 
konsultatīva autonoma ekspertu institūcija. Tā piedalās kandidātu akreditācijas un 
nominēšanas procesā, pārbauda viņu profesionālās prasmes un iespējamos interešu 
konfliktus. Piemērotāko kandidātu noskaidrošanas procesā Darbinieku akreditācijas 
padome novērtē katru kandidātu un sagatavo sarakstu ar labākajiem. Pēc tam 
kandidātus iesaka uzņēmuma dalībnieku (akcionāru) kopsapulcei. Savukārt centrālā 
pārvaldes aģentūra uzrauga atlases procesa adekvātumu. 
 
Arī Norvēģijā padomes locekļu atlasei tiek izveidota īpaša atlases komiteja. Tajā ir 
visu akcionāru pārstāvji, kuri balso par kandidātiem. 
 
Zviedrijā uzņēmumu, kuros valstij pieder vairāk nekā puse īpašuma daļu, padomes 
locekļi tiek nominēti atbilstoši vienveidīgiem un kopīgiem principiem. Mērķis ir 
nodrošināt efektīvu iecelšanas kartību. Nominēšanas procesu koordinē Uzņēmumu, 
enerģētikas un komunikāciju ministrijas Valsts uzņēmumu departaments, kura īpaši 
izveidota darba grupa formulē padomes locekļiem nepieciešamo kvalifikāciju, ņemot 
vērā konkrētā uzņēmuma darbības specifiku un jomu. Šī darba grupa izstrādā 
rekrutācijas noteikumus, un pēc tam seko atlases process. Īpaši izveidota ad hoc valsts 
uzņēmumu padomju locekļu Nominēšanas komiteja atbilstoši Valsts uzņēmumu 
departamenta izstrādātajiem rekrutācijas noteikumiem izvēlas kandidātus no īpašas 
ekspertu datu bāzes. Izvēlētos kandidātus apstiprina uzņēmuma dalībnieku 
(akcionāru) kopsapulcē. Kad šis process noslēdzies, nominēto kandidātu vārdi tiek 
publicēti internetā. Uzņēmumos, kuros valstij pieder mazāk nekā 50 % daļu, valsts 
piedalās Nominēšanas komitejā līdzvērtīgi citiem īpašniekiem. 
 
Arī Polijā padomes locekļa kandidāti tiek izvēlēti no Īpašuma ministrijas īpaši šim 
nolūkam veidotas padomju locekļu kandidātu datu bāzes. Polijā precīzi norāda, kādas 
jomas speciālistiem padomēs jābūt. Padomes sastāvam jābūt tādam, lai tajā darbotos 
jurists, ekonomists un tirdzniecības speciālists. Tiek izvirzīts arī papildu kritērijs – 
četru gadu pieredze šajās jomās. Turklāt izvēles kritērijiem un iecelšanas principiem 
jānodrošina profesionālu un politiski neitrālu personu iecelšanu. Kandidāti var arī 
nebūt iekļauti iepriekš minētajā datu bāzē, tomēr tad viņiem nepieciešams doktora 
grāds tiesību zinātnēs vai ekonomikā, jābūt sertificētam auditoram vai reģistrētam 
juristkonsultantam, vai advokātam. Šie kandidāti tiek atbrīvoti no eksāmenu 

                                                
234 Sk. video: Kallevig, M. OECD guidelines for State owned Enterprises & case of Norway. 2009. 
http://tiny.cc/xjg2r 
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kārtošanas. Padomēs darbojas arī ministrijas pārstāvji, t.sk. uzņēmumos, kur valsts ir 
mazākuma akcionārs, – valsts pārstāvju skaits ir proporcionāls akciju skaitam. 
 
Jau pirms ekonomiskās krīzes (2005. gadā) Polijas valdība nolēma nelikvidēt valsts 
uzņēmumu padomes, bet samazināt to locekļu skaitu. Piem., uzņēmumā Nafta Polska 
S.A. locekļu skaits no astoņiem tika samazināts līdz trīs: viens no tiem bija 
akadēmiskās vides pārstāvis, otrs – konkrētās nozares profesionālis un trešais – 
ministrijas pārstāvis.235 
 
Igaunijā padomes un valdes locekļus atlasa ar publiska konkursa palīdzību. Piem., 
2009. gada oktobrī Tallinas lidostas (AS Tallinna Lennujaam) valdes loceklis tika 
izvēlēts publiskā konkursā.236 
 
Līdz ar to Eiropas valstīs lojalitāti uzņēmuma interesēm un attīstībai vērtē viss 
augstāk. Padomju locekļu politiskā lojalitāte nav primāra, jo tā nav priekšnoteikums 
uzņēmuma attīstībai. Padomju locekļu zināšanas un profesionalitāte, kura tiek rūpīgi 
vērtēta, var sniegt ieguldījumu efektīvai uzņēmuma pārvaldīšanai.  
 
17.3. Padomes darba organizācija 
 
Atsevišķās valstīs padomju darbs tiek organizēts arī apakškomitejās ar dažādiem 
darbības virzieniem.  
 
Zviedrijā pie padomes var izveidot auditu komiteju un atlīdzības komiteju. Katra 
padome pati lemj par šādu komiteju veidošanas lietderību. Ja tādas izveidotas, tad 
katrai jābūt skaidrai darba kārtībai, uzdevumam un pienākumiem. Līdzīgi arī Polijā 
valsts uzņēmumos var būt īslaicīgas vai pastāvīgas dažādu problēmu risināšanas 
komitejas, kā arī darba grupas, kuras saistītas ar auditu, darbinieku atlīdzības un 
personāliju jautājumiem.  
 
Francijā valsts uzņēmumu padomes var izveidot komitejas, kuras veic tehnisko darbu, 
sagatavojot padomju lēmumprojektus. Visus jautājumus un lēmumus, ko izskata vai 
pieņem komitejas, ir jāapspriež padomei, jo komitejas nepieņem saistošus lēmumus. 
Komitejas, kuru sastāvā ir profesionāli un neatkarīgi eksperti attiecīgajā darbības 
jomā, tiekas vismaz trīs darba dienas pirms padomes sēdes. Komitejas var lūgt ārēju 
ekspertīzi, ja tām pašām nepietiek kompetences vai kapacitātes. Audita komiteja 
daļēji auditē valdes sniegto finanšu informāciju. Šāda procedūra nodrošina, ka 
padome pieņem lēmumus, pamatojoties uz salīdzinoši drošu informāciju. 
Grāmatvedības auditu veic neatkarīgs auditora birojs. Komitejas sēdē valde prezentē 
grāmatvedības metodes, gada ziņojumu un uzņēmuma iekšējā audita ziņojumus, kā arī 
finanšu komunikācijas politiku. Komiteja vērtē visus būtiskos finanšu riskus un 
pārrunā tos ar uzņēmuma iekšējā audita departamentu. Komiteja organizē arī 
neatkarīgā auditora darbu. Audita komiteja tiekas ne retāk kā trīs reizes gadā (vienreiz 
pirms ikgadējās padomes sēdes un tad pusgada finanšu atskaišu pārbaudei).  
 

                                                
235 New corporate governance quality in Nafta Polska S.A. Ministry of Treasury (20.12.2005, labots 
08.01.2008). http://tiny.cc/ri9uz 
236 Estonian state-owned airport co gets fourth board member. Estonian Investment and Trade Agency, 
13.10.2009. http://tiny.cc/zn8yh 
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Francijā padomes priekšsēdētājs var ierosināt izveidot vēl arī cita veida komiteju kāda 
svarīga un specifiska jautājuma risināšanai. Piem., stratēģijas komiteja sagatavo 
materiālus padomei diskusijai par uzņēmuma stratēģijas plāna izstrādi. Atlīdzības 
komitejas uzdevums ir izvērtēt piemērotāko atlīdzības sistēmu, sasaistot to ar 
uzņēmuma darba rezultātiem un uzņēmuma mērķiem.  
 
17.4. Padomes atbildība un novērtēšana 
 
Efektīva valsts uzņēmumu padome ir priekšnoteikums veiksmīgai uzņēmumu 
darbībai. Īrijā tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmuma padomei ir augstāks atbildības 
standarts nekā padomei privātpersonu uzņēmumā, jo valsts uzņēmumu īpašnieki ir 
visi nodokļu maksātāji. Ja privāto uzņēmumu galvenais mērķis ir bagātības 
veicināšana, tad valsts uzņēmumu mērķi ir sarežģītāki un saistīti ar sociāliem, 
politiskiem un komerciāliem mērķiem.237 
 
Padomes atbildības robežas nosaka ārējie un iekšējie normatīvie akti, kā arī 
dalībnieku (akcionāru) kopsapulces lēmumi. Papildus tam Zviedrijā tiek uzsvērts, ka 
atbildības robežu nosaka īpašnieka (valsts) ilgtermiņa intereses, kas nozīmē, ka 
padomes darbu un atbildību vērtē no valsts kā īpašnieka interešu viedokļa. 
 
Padomes pienākumiem jābūt nošķirtiem no valdes pilnvarām, un valdē nedrīkst būt 
padomes locekļi un otrādi. Padomes viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzņēmuma 
valdes iecelšana un atlaišana. Padome atbild par uzņēmuma attīstības stratēģijas 
izstrādi un pārvaldību, savukārt valde atbild par uzņēmuma ikdienas vadīšanu saskaņā 
ar attīstības stratēģiju un padomes norādījumiem. Francijā valde regulāri iepazīstina 
padomi ar stratēģijas īstenošanas analīzi. Katra gada beigās valde iesniedz padomei 
nākamā gada budžeta plānu, kurš saistīts ar stratēģijas īstenošanu. Valde regulāri 
prezentē arī aktuālo budžeta situāciju un, pamatojot ar faktiem, konkrētā laika perioda 
izdevumus un iztrūkumus. 
 
Zviedrijā padome atbild par uzņēmuma attīstību ne tikai finansiālā, bet arī ētiskā, 
vides un sociālās ilgtspējas ziņā. Līdz ar to valsts īpašumtiesību rīcībpolitikā jāapskata 
arī jautājumi, kas saistīti ar vidi, sociālo nodrošinājumu, cilvēktiesībām, dzimumu 
līdztiesību, dažādību un ētiku. Tas ir svarīgi arī valsts ekonomikai kopumā un tās 
nākotnes attīstībai. Valsts uzņēmumiem savā darbībā jārāda piemērs citiem 
uzņēmumiem. Tāpēc iepriekš minēto mērķu sasniegšanai padomes par katru 
jautājumu izstrādā uzņēmumu attīstības stratēģijas. Valsts uzņēmumiem aktīvi 
jādarbojas, lai stiprinātu sociālo atbildību iekšienē un ārēji sadarbībā ar biznesa 
partneriem un klientiem. Viens no šo mērķu sasniegšanas instrumentiem ir ISO 14001 
kvalitātes kritēriju ieviešana.  
 
Lielbritānijā padome sniedz vērtējumu par uzņēmuma darba rezultātiem, stāvokli un 
attīstības iespējām. Padomei jāspēj identificēt riskus, kuri varētu traucēt uzņēmuma 
stratēģisko mērķu sasniegšanu. Labas pārvaldības kodekss (Corporate Governance 
Code238) nosaka standartus uzņēmumu padomju efektivitātei, atbildībai, atklātībai, 
atlīdzībai un attiecībām ar uzņēmumu īpašniekiem. Labas pārvaldības kodekss 
regulāri tiek pārskatīts un uzlabots, kā arī nepieciešamības gadījumā pieņemts no 
                                                
237 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 27.lpp. http://tiny.cc/5duol 
238 The UK Corporate Governance Code. Financial Reporting Council, June 2010. http://tiny.cc/rlsxf 
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jauna. Turklāt tiek uzsvērts, ka uzņēmumu padomes darbībām ir jāatbilst ne tik daudz 
kodeksa burtam, bet gan tā garam, domājot plašāk un dziļāk un diskusiju ceļā 
pieņemot lēmumus. Padomes priekšsēdētājam ikgadējā personiskajā ziņojumā 
jāatskaitās, kā ievēroti kodeksa noteikumi. Tas ļauj izsekot padomes darba soļiem, kas 
investoriem ir ļoti svarīgi.239 
 
Francijā padomes uzdevums ir noteikt uzņēmuma mērķus un uzraudzīt to 
sasniegšanu. Padome apstiprina uzņēmuma attīstības stratēģiju un uzrauga valdes 
darbu tās ieviešanai. Uzņēmums iesniedz APE ilgtermiņa attīstības stratēģiju, katru 
gadu aktualizējot tirgus analīzi, investīcijas projektus un apmēru un biznesa plānu, 
nepieciešamības gadījumā pievienojot apgrozības prognozi. Uzņēmuma stratēģijas 
plāns tiek prezentēts divās fāzēs. Pirmajā notiek debates par uzņēmuma darbības 
virzieniem un stratēģisko attīstību. Otrajā fāzē padome to apstiprina.  
 
Polijā padomes locekļiem valsts uzņēmumos ir šādi pienākumi: 

1) izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju un ikgadējo finanšu plānu; 
2) kontrolēt svarīgākos uzņēmuma pārvaldības lēmumus, vērtēt uzņēmuma 

finansiālo stāvokli un ietekmēt valdes darbu, lai tiktu sasniegti noteiktie mērķi 
un pieaugtu uzņēmuma vērtība; 

3) regulāri informēt Īpašuma ministriju par uzņēmuma darba rezultātiem un ātri 
reaģēt uz konstatētajām nepilnībām; 

4) līdzdarboties jautājumos, kuri saistīti ar uzņēmuma īpašuma apjoma 
izmaiņām, kapitāla ieguldīšanu citā uzņēmumā, atbildības pieaugšanu un 
garantiju, t.sk. finanšu garantiju došanu; 

5) sadarboties ar sertificētu auditoru un monitorēt audita procesu; 
6) lemt par valdes locekļu atalgojuma sistēmu; 
7) u.c.240 

 
Padomes atbildība ir arī regulāras un atklātas komunikācijas uzturēšana ar uzņēmumu 
īpašniekiem. Polijā padomei jāiesniedz kopsapulcei ikgadējs pārskats par padomes 
aktivitātēm, kurā iekļauj pieņemtos lēmumus un uzņēmuma stāvokļa novērtējumu, kā 
arī informāciju par uzņēmuma nozīmīgākajām aktivitātēm.  
 
Līdzīgi kā iepriekš pieminētajās valstīs, arī Norvēģijā padome atbild par skaidra 
stratēģijas plāna izstrādi. Valsts kā īpašnieks apstiprina padomi dalībnieku (akcionāru) 
sapulcē un seko, lai uzņēmuma lēmumi būtu vērsti uz plāna realizāciju. Valsts 
uzņēmuma īpašnieki arī regulāri vērtē padomes darbu.  
 
Polijā pēc katra gada pārskata iesniegšanas padomes locekļi tiek individuāli vērtēti. Ja 
Īpašumu ministrija kāda padomes locekļa darbu novērtē negatīvi, tad tiek ierosināts 
mainīt padomes sastāvu. Fakts par negatīvo novērtējumu tiek ievadīts padomju 
locekļu kandidātu datu bāzē, kas nākamos trīs gadus liedz iecelt attiecīgo personu par 
padomes locekli citā uzņēmumā, kurā valstij ir vairākums. 
 

                                                
239 The UK Corporate Governance Code. Financial Reporting Council, June 2010. 2.lpp. 
http://tiny.cc/rlsxf  
240 Principles of Corporate Supervision Over Companies with State Treasury Shareholding and Other 
State Legal Persons. Ministry of Treasury. 24.03.2004. 5.lpp. http://tiny.cc/ffcl3 
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Zviedrijā katru gadu pati padome novērtē savu kopējo un katra locekļa individuālo 
darbu. Padomes priekšsēdētājs atbild par novērtēšanas organizēšanu. Par tās 
rezultātiem tiek informēta Nominēšanas komiteja un valdība.  
 
Vairumā valstu tiek uzsvērts, ka jābūt padomju locekļu novērtēšanas mehānismam un 
viņu atlīdzība jānosaka kopsakarībā ar darba rezultātiem. Bez tam Slovēnijā padomju 
un valžu locekļi atbild ar savu personīgo mantu par zaudējumiem, ko tie radījuši ar 
saviem lēmumiem, ja vien nepierāda, ka pildījuši savus pienākumus kā rūpīgi 
saimnieki.  
 
17.5. Padomes locekļu atlīdzības sistēma 
 
Valsts uzņēmumu darba efektivitāte ir saistīta ar uzņēmumu pārvaldītāju īpašībām un 
viņu darba produktivitāti, profesionalitāti un motivāciju. Īpašnieku interesēs ir, lai 
uzņēmumu pārvaldītu profesionāli un motivēti menedžeri, kas strādā atbilstoši 
īpašnieku noteiktajiem mērķiem. Motivēti darbinieki ir viens no veiksmīga biznesa 
stūrakmeņiem. Līdz ar to pārvaldības kontekstā jautājums par padomes locekļu 
atlīdzības sistēmu ir viens no būtiskākajiem. Atlīdzības sistēmai jābūt 
konkurētspējīgai un motivējošai, savukārt prēmēšanas sistēmai jābūt taisnīgai, un tā 
jāsaista ar vērtējumu, vai un kā sasniegti mērķi. Atlīdzības sistēmai jābūt atklātai, lai 
nerastos šaubas par tās saprātīgumu, atbilstību ētikas standartiem un labas pārvaldības 
kultūrai. 
 
Somijā tiek uzskatīts, ka visiem uzņēmuma darbiniekiem pienākas zināmi labumi par 
uzņēmuma labajiem darba rezultātiem, tāpēc ar tiem ir saistīta darbinieku atlīdzības 
un prēmēšanas sistēma. Tādēļ Somijā var veidot darbinieku fondus, kas ir labs 
risinājums, lai harmonizētu darbinieku, uzņēmuma izpildinstitūciju un īpašnieku 
intereses. Bez tam Somijā 2009. gada 8. septembrī Valdības Ekonomikas politikas 
komiteja pieņēma vadlīnijas par padomes un valdes locekļu un citu pārvaldes 
amatpersonu atlīdzību un pensijām uzņēmumos, kuros valsts ir vienīgā īpašniece vai 
kuros tai pieder daļu (akciju) vairākums vai nozīmīgs mazākums.241 Vadlīnijās skaidri 
un atklāti formulēta valsts kā īpašnieka atlīdzības politika – atlīdzības sistēmas 
mērķis, atbildības sadalījums, atlīdzības piešķiršanas kārtība un apstākļi utt. 
Atlīdzības sistēmas pamatā ir princips, ka atlīdzībai jābūt samērīgai un 
konkurētspējīgai, kā arī balstītai uz uzņēmuma darba rezultātiem. Katra amata algas 
lielumam jābūt pamatotam ar atbildības slogu, darba uzdevumiem un patērēto laiku, 
izpildot amata pienākumus. Algas kritērijiem jābūt pārdomātiem, skaidriem un 
atklātiem, un tiem jābūt saistītiem ar sasniedzamajiem rezultātiem, kuri sekmē 
uzņēmuma darbu ilgtermiņā.  
 
Atlīdzības sistēmas mērķis ir veicināt darbinieku darba precizitāti, motivāciju un 
vēlmi uzņēmumā strādāt ilglaicīgi. Katrai atlīdzības sistēmai jāsaskan ar uzņēmuma 
lomu, tai jāveicina uzņēmuma vērtības pieaugumu, jāmotivē darbiniekus strādāt 
ilgtermiņā un jānodrošina paredzamība. Starp uzņēmuma darbinieka ieguldījumu un 
atlīdzību jābūt sakarībai. Ieguldījumu regulāri vērtē atbilstoši iepriekš noteiktiem 
rādītājiem, kas neļauj manipulēt ar vērtējumu. Valsts kā īpašnieks sagaida, ka 
padome, no vienas puses, uzraudzīs atlīdzības sistēmas attīstību un nodrošinās 

                                                
241 Sk.: Guidelines by the State Owner on Management Remuneration and Pension Benefits. Statement 
by the Cabinet Committee on Economic Policy on 8 September 2009. http://tiny.cc/fd9nd 
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konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī, no otras puses, nepieļaus pārmērīgu atlīdzību. 
Valdes un vadošo amatpersonu novērtēšanu veic katru gadu un vēl papildus ik pēc trīs 
finanšu gadiem.  
 
Somijas valsts kā īpašnieka izstrādātās atlīdzības vadlīnijas uz katru valsts uzņēmumu 
attiecina atšķirīgi, atkarībā no uzņēmuma veida: 

1) uzņēmumos, kuri valstij pieder pilnībā, izmaiņas vadlīnijās veicamas tikai ar 
valsts atļauju; 

2) uzņēmumos, kuros valstij pieder daļu (akciju) vairākums un kuri netiek kotēti 
biržā, jāievēro vadlīnijas, ja vien kopējās īpašnieku intereses neprasa veikt 
izmaiņas; 

3) uzņēmumos, kuros valstij pieder daļu (akciju) vairākums un kuri tiek kotēti 
biržā, padomēm vadlīnijas jāsaskaņo ar biržas uzņēmumu Korporatīvās 
pārvaldes kodeksu (Corporate Governance Code).242 

 
Valsts uzņēmumiem, kuri pilda speciālu publisku uzdevumu, ir jāizstrādā citādas 
vadlīnijas nekā uzņēmumiem, kuri darbojas brīva tirgus konkurences apstākļos. 
Vadlīnijas jāizstrādā, ņemot vērā īpašo uzdevumu, darba rezultātus un ekonomisko 
efektivitāti. Uzņēmumu īpašais stāvoklis un apstāklis, ka tiem varētu nebūt risku 
noteiktās jomās saistībā ar īpašā uzdevuma izpildi, nozīmē, ka šos rezultātus nevar 
izmantot atlīdzības līmeņa noteikšanai. Vadlīnijas izstrādātas, ievērojot Eiropas 
Parlamenta 2010. gada 7. jūlija rezolūciju „Par atlīdzību biržā kotēto uzņēmumu 
vadītājiem un atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu sektorā” (On remuneration of 
directors of listed companies and remuneration policies in the financial services 
sector243) un Somijas biržu uzņēmumu Korporatīvās pārvaldes kodeksu.  
 
Valstij kā īpašniecei jādod iespēja valsts uzņēmumiem konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem par pārvaldes amatpersonu un citu galveno darbinieku piesaisti 
atbilstoši saprātīgiem konkurences noteikumiem, nepieļaujot atlīdzības jautājumu 
novest līdz galējībām.  
 
Somijā valsts uzņēmuma padome, ņemot vērā iepriekš pieminēto valsts atlīdzības 
politiku, apstiprina uzņēmuma atlīdzības sistēmu. Valsts kā īpašnieks piedalās šī 
jautājuma risināšanā tikai gadījumā, ja Uzņēmumu likums pieprasa dalībnieku 
(akcionāru)kopsapulces piekrišanu. Atlīdzības sistēmas izstrāde uzticēta padomes 
priekšsēdētājam un padomes Atlīdzības komitejai. Dalībnieku (akcionāru) kopsapulcē 
padomes priekšsēdētājs iepazīstina īpašniekus ar atlīdzības sistēmu un tās īstenošanu.  
 
Somijā galvenais atlīdzības elements ir fiksēta alga, un tā ir samērīga ar līdzīgu 
uzņēmumu darbinieku algām. Bez tam ir paredzētas kompensācijas. Līdz ar to 
atlīdzību veido fiksēta alga un kompensācija. Ikgadējā kompensācija nevar pārsniegt 
40 % no gada laikā samaksātās algas, ja vien nav īpaša pamatojuma. Trīs gadu 
griezumā kompensācija nedrīkst pārsniegt 100 % no fiksētās algas. Pamatā 
kompensācija tiek izmaksāta naudā, tomēr ir arī iespējams, ka gadījumā, ja uzņēmums 
kotējas biržā, kompensāciju var veidot nauda un akcijas. Akciju vērtība nevar 
pārsniegt 40 % no kopējās kompensācijas summas. 
                                                
242 Guidelines by the State Owner on Management Remuneration and Pension Benefits. Statement by 
the Cabinet Committee on Economic Policy on 8 September 2009. 3.lpp. http://tiny.cc/fd9nd 
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Padomes locekļu atalgojums tiek veidots atbilstoši viņu pienākumiem un atbildībai, 
kā arī ņemot vērā atlīdzību līdzīgos uzņēmumos. Biržā kotēto uzņēmumu padomju 
algas tiek noteiktas, ņemot vērā biržā kotēto uzņēmumu padomju locekļu algu līmeni. 
Padomes locekļiem var maksāt atlīdzību arī akcijās. Valsts uzņēmumu, kuri netiek 
kotēti biržā, padomju atalgojuma līmeni salīdzina ar konkrētās nozares uzņēmumiem. 
Kompensācijas padomes locekļiem piešķir uz darba vērtējuma pamata.  
 
Līdzīgi kā Somijā, arī Zviedrijas valdība ir izstrādājusi valsts uzņēmumu atlīdzības 
rīcībpolitiku un pamatprincipus. Šī rīcībpolitika ietilpst kopējā valsts politikā attiecībā 
uz valsts uzņēmumiem. Padomes locekļi saņem atlīdzību atbilstoši veiktajam darbam 
(piem., par darbu īpaši izveidotās komitejās) un atbildības nastai. Atlīdzības apmēru 
nosaka dalībnieku (akcionāru) kopsapulce. Pirms dalībnieku (akcionāru) kopsapulce 
apstiprina atlīdzības apmērus, tos samēro ar visu uzņēmuma galveno darbinieku un 
konkurējošo uzņēmumu darbinieku atlīdzību. Valsts uzņēmumu darbinieku atlīdzībai 
jābūt konkurētspējīgai, bet ne darba tirgus līderei. Dalībnieku (akcionāru) sapulce var 
noteikt kompensāciju arī uzņēmuma darbinieku pārstāvjiem padomē par laiku, ko tie 
velta padomei ārpus sava parastā darba laika.  
 
Zviedrijas valdība ir formulējusi atlīdzības pamatprincipus arī uzņēmumu valdes 
locekļiem un uzņēmumu vadības galvenajām amatpersonām. Tāpat kā biržā kotētajos 
uzņēmumos, padomei jāpiedāvā konkrētas vadlīnijas valdes locekļu un galveno 
amatpersonu atalgojumam. Vadlīnijas apstiprina uzņēmuma dalībnieku 
(akcionāru)sapulcē, un tām jāatbilst Zviedrijas valdības noteiktajiem 
pamatprincipiem. Ja ir atkāpes, tad padomei par tām jāziņo valdībai un tās jāpamato. 
Padomei ir arī jānodrošina, lai valdes priekšsēdētājs noteiktu algu pārējiem 
uzņēmumu darbiniekiem atbilstoši valdības pamatprincipiem. 
 
Zviedrijā valsts uzņēmumi tāpat kā biržā kotētie uzņēmumi publisko uzņēmumu 
galveno amatpersonu atlīdzības sistēmu, jo to nosaka Uzņēmumu likums un Gada 
pārskatu likums. Katras amatpersonas atlīdzība publiski tiek atklāta, norādot kāda ir 
fiksētā alga, kādi ir papildu maksājumi (piem., prēmijas) un privilēģijas (piem., 
dienesta auto, dzīvoklis vai māja, nodokļu atvieglojumi). Ikgadējā dalībnieku 
(akcionāru) sapulcē padome ziņo, kā ir ievēroti atlīdzības noteikumi un, ja ir notikušas 
atkāpes, kādi tām bijuši iemesli. Bez tam neatkarīgs auditors uz katru ikgadējo 
dalībnieku (akcionāru) kopsapulci iesniedz rakstveida ziņojumu par atlīdzības 
noteikumu ievērošanu.  
 
Arī Norvēģijā uzņēmuma padomes un valdes locekļu atlīdzības sistēmai un apjomam 
jābūt konkurētspējīgam uzņēmuma darbības jomā un atklātam tādā apjomā, lai 
nevājinātu uzņēmuma vadības spējas un nemazinātu uzņēmuma kapitāldaļu (akciju) 
vērtību. Atlīdzības apjoms ir saistīts ar padomes atbildību, darba laiku, kvalifikāciju, 
uzņēmuma darbības sarežģītību un rezultātiem.  
 
Lielbritānijā uzņēmumu padomēs ir izveidotas algas komitejas. SE ar tām cieši 
sadarbojas, lai izveidotu motivējošu, konkurētspējīgu un taisnīgu atlīdzības sistēmu. 
Atsevišķos gadījumos SE var iebilst algas komitejas izstrādātajiem atlīdzības sistēmas 
noteikumiem. Tāpat kā iepriekš pieminētajās valstīs, Lielbritānijā padomes locekļu 
atlīdzība ir sasaistīta ar uzņēmuma kopējiem un katra padomes locekļa 
individuālajiem darba rezultātiem. Tādā veidā tiek mazināts risks, ka algās tiek 
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pārmaksāts salīdzinājumā ar katra padomes locekļa radīto vērtību. Lai novērtētu katra 
locekļa ieguldījumu, ir gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi kritēriji.  
 
Francijā katru gadu notiek uzņēmuma rezultātu novērtēšana atbilstoši noteiktajiem 
mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Turklāt šis vērtējums ir sasaistīts ar atlīdzības 
sistēmu padomes un valdes locekļiem, kā arī citām uzņēmumu vadības 
amatpersonām. APE uzdevums ir raudzīties, lai šī sasaiste tiek ievērota.  
 
Polijā padomes locekļu darba samaksa ir definēta proporcionāli vidējai samaksai 
uzņēmuma darbības jomā. Padomes priekšsēdētāja alga tiek reizināta ar 1,4, 
priekšsēdētāja vietnieka alga ar 1,2 un locekļu alga ar 1,1 koeficentu. 
 
Ekonomiskā krīze nesaudzē arī uzņēmumu padomju locekļu atlīdzības lielumu 
Eiropas valstīs. Piem., Slovēnijā, reaģējot uz ekonomisko krīzi, 2009. gada janvārī 
valdība pieņēma lēmumu samazināt uz pusi samaksu par darbu uzņēmuma padomēs. 
Tur šādu rīcību vērtēja kā galēji nepieciešamu.244 
 
Līdz ar to secināms, ka atlīdzības apmēram jāatbilst uzņēmuma ilgtermiņa attīstības 
plānam un jāizriet no uzņēmuma darba rezultātiem. Atlīdzības mainīgajai daļai jābūt 
sasaistītai ar uzņēmuma darbības plānu un izmērāmiem rezultatīvajiem radītājiem. 
Atlīdzības sistēmai jābūt stabilai, skaidrai un atklātai. 
 
18. Rīki efektivitātes un integritātes nodrošināšanai 
 
Valsts institūcijas lemj par īpašumtiesību rīcībpolitiku, savukārt uzņēmuma vadība par 
biznesa jautājumiem. Valstij jābūt visaptverošai, skaidrai un ilgtermiņa uzņēmumu 
pārvaldīšanas rīcībpolitikai, kurā formulēts, ko tā sagaida no valsts uzņēmumiem, 
kādi ir pārvaldības mērķi, kārtība un kritēriji. Bez tam katram uzņēmumam jābūt 
attīstības stratēģijai. Īrijā tiek arī vērsta uzmanība uz valsts uzņēmumu pārvaldības 
efektivitātes risku. Valsts uzņēmumi ir daļa no valsts, tādējādi tie vienmēr var 
paļauties, ka valsts var sniegt papildu finansējumu, ja to darba rezultāti būs vāji.245 
Francijā gan tiek norādīts, ka tirgus ir precīzākais „soģis”, kas raksturo uzņēmumu 
darba rezultātus. Konkurence bieži ir labākais veids, kā ietekmēt uzņēmumu vadību 
un mainīt korporatīvo kultūru.246 Tomēr ne visos gadījumos valsts uzņēmumiem ir 
konkurence. Līdz ar to, lai mazinātu iepriekš minēto risku, vajag skaidrus valsts 
uzņēmumu darbības mērķus, uzdevumus un rezultatīvos radītājus, lai mērītu darbības 
efektivitāti. 
 
18.1. Valsts uzņēmumu mērķi un rezultatīvie rādītāji 
 
Domājot par valsts uzņēmumu pārvaldības efektivizāciju, Īrijā tiek ieteikts noteikt 
valsts uzņēmumiem konkrētu un atklātu pilnvarojumu, lai nodrošinātu skaidru misiju 

                                                
244 Policy on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. The Government of the Republic of 
Slovenia, 2009. 7.lpp. http://tiny.cc/jk7r6 
245 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 24.lpp. http://tiny.cc/5duol 
246 Dandelot, M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United Nations, 
October 27-28, 2005. 15.lpp. http://tiny.cc/37i4m 
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un mērķi, par kuru sasniegšanu var regulāri atskaitīties.247 Raugoties no uzņēmumu 
attīstības perspektīvas, papildu ne-finansiālie rādītāji, kuri atspoguļo piedāvāto 
pakalpojumu kvalitāti un izmaksas, ir ļoti svarīgi. Nekomerciālajiem mērķiem jābūt 
precīzi definētiem, šim procesam jābūt atklātam, un to izpildei – novērtējamai. Šobrīd 
Īrijā arvien vairāk nozaru ministrijas monitorē valsts uzņēmumus, tomēr bieži tas 
aprobežojas ar finanšu radītāju pārraudzību. Līdz ar to ministrijām iesaka pievērst 
papildu uzmanība ne-finanšu rādītāju uzraudzībai un to saskanīgumam ar 
sasniedzamajiem gada rādītājiem.248 
 
Arī Lietuvā tiek atzīts, ka valsts uzņēmumi jāvada pēc uz rezultātu orientēta 
menedžmenta principa, rezultatīvajiem rādītājiem un standartiem.249 
 
Somijā valsts uzņēmumu mērķi tiek noteikti atbilstoši uzņēmumu misijai. Valsts 
uzņēmumi tiek iedalīti divās grupās: uzņēmumi, kuri pilda īpašu uzdevumu, un 
uzņēmumi, kuri darbojas brīva tirgus konkurences apstākļos. 
 
Uzņēmumiem, kuri pilda īpašu uzdevumu, jāsasniedz, galvenokārt sociāli mērķi, lai 
gan tiem ir arī vispārīgs mērķis strādāt ar peļņu. Mērķi tiek veidoti tā, lai sasniegtu 
labākos sociālos un ekonomisko rezultātus. Vērtējot uzņēmumu darba rezultātus, 
skatās uz to, kādā veidā un ar kādām izmaksām izpildīti sociālie un ekonomiskie 
uzdevumi un mērķi, ko noteikusi nozares ministrija. 
 
Lielākā daļa valsts uzņēmumu Somijā darbojas brīva tirgus konkurences apstākļos. Šo 
valsts uzņēmumu darbības principi, finanšu struktūra un ienākumu mērķi ir tādi paši 
kā citiem uzņēmumiem. Valstij kā īpašniecei var būt arī stratēģiskas intereses 
attiecībā uz kādu no šiem uzņēmumiem, piem., saglabāt infrastruktūru vai sniegt 
noteiktus pakalpojumus, bet tam arī ir jānotiek atbilstoši skaidriem biznesa 
principiem. Šādos uzņēmumos valsts īpašumtiesību īstenošanas mērķis ir gūt 
maksimālos ekonomiskos rezultātus, kuri tiek regulāri novērtēti. Vērtēšanas pamatā ir 
rentabilitāte un vērtības pieaugums ilgtermiņā, ņemot vērā valsts stratēģiskās intereses 
un to aizsardzību.  
 
Kā redzams, tad jebkurā gadījumā abu grupu uzņēmumu darbībām Somijā jābūt 
ekonomiski rentablām. Ja valstij pilnībā pieder uzņēmums, tad tā var brīvi noteikt 
sociālos mērķus un uzdevumus. Ja valsts ir tikai daļēja īpašniece, tad šādus 
uzdevumus uzņēmumam var uzdot, vienojoties visiem īpašniekiem.  
 
Valsts īpašumtiesību rīcībpolitikas un īpašumtiesību īstenošanas galvenais mērķis ir 
attīstīt uzņēmumus un atbalstīt to vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Tomēr šis mērķis 
nav vienīgais, jo arī jaunu darbavietu radīšana un vides saglabāšana ir svarīga. Tāpēc 
jābūt skaidrai rīcībpolitikai attiecībā uz cilvēkresursiem un vides jomu.  
 
Valsts uzņēmumu mērķi netiek definēti tikai valsts interesēs, bet arī, lai attīstītos pats 
uzņēmums un visa nozare.  

 
                                                
247 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 5.lpp. http://tiny.cc/5duol 
248 MacCarthaigh, M. The corporate governance of commercial state-owned enterprises in Ireland. 
Institute of Public Administration, 2009. 45. lpp. http://tiny.cc/b09rm  
249 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 31.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
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Francijā katru gadu tiek izstrādāts valsts uzņēmumu Ikgadējais darba rezultātu plāns, 
kurā definēti mērķi, rezultatīvie rādītāji (ekonomiskie, pārvaldes u.c.) un stratēģija, lai 
sasniegtu lielāku uzņēmumu efektivitāti. Plāns ir jumta plānošanas dokuments, un tas 
saistīts ar Valsts budžetu, tomēr tā primārs mērķis ir ne tik daudz ar budžetu saistīts, 
bet drīzāk ekonomisks, lai pilnveidotu labu pārvaldību uzņēmumos.  
 
Francijā ilgtermiņa virsmērķis ir valsts uzņēmumu vērtības pieaugums, kā 
nodrošināšana ir APE uzdevums. Katra gada beigās tiek sastādīta Ikgadējā atskaite 
par valsts uzņēmumu darba rezultātiem, kurā tiek konstatēti, t.sk. APE sasniegtie 
mērķi. Ik gadu notiek arī katra valsts uzņēmuma rezultātu novērtēšana atbilstoši 
noteiktajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Darba rezultātu novērtēšanas 
kritērijiem jābūt gan kvantitatīviem (piem., ienākumu apjoms), gan kvalitatīviem 
(piem., konkrētu projektu īstenošanas rezultāti).  
 
Arī Lielbritānijā valstij kā īpašniecei jādefinē skaidri un konsekventi īpašumtiesību 
mērķi. Bez tam uzņēmumi sadarbībā ar SE nosaka savus mērķus. Tas ļauj saskaņot 
komerciālos un sociālos mērķus un nodrošina atklātību finanšu izlietojumā saistībā ar 
sociālo vajadzību apmierināšanu. Ārkārtīgi svarīgi, lai uzņēmumi sociālos mērķus 
sasniegtu atbilstoši izmaksu efektivitātes principam. Valsts uzņēmumiem ar savu 
darbību valstij jāatgriež tā nodokļu maksātāju nauda, kas tajos investēta. Ņemot vērā 
Lielbritānijas valdības noteiktos parametrus, valsts uzņēmumu darbības rezultātiem 
jābūt ilgstspējīgiem, ar pozitīvu atdevi un noteiktā laika posmā tiem jāspēj atmaksāt 
vai pārsniegt kapitāla izmaksas. Tādējādi, līdzīgi kā citās valstīs, arī Lielbritānijā 
valsts uzņēmumu mērķis ir palielināt savu vērtību. Lai to panāktu, katram 
uzņēmumam ir plāns, kā palielināt uzņēmuma vērtību (Value Creation Plan). Valsts 
uzņēmumu vērtība tiek novērtēta ik pēc diviem gadiem. Plānā tiek arī definēti 
ikgadējie rezultatīvie rādītāji. Tos definē uzņēmumu padomes, ņemot vērā 
stratēģiskās attīstības mērķus.  
 
Zviedrijā valsts uzņēmumiem ir īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plāni. Visu 
uzņēmumu darba rezultāti katru gadu tiek novērtēti. Valsts uzņēmumu mērķus var 
iedalīt trīs grupās: finanšu, sociālekonomiskie un speciālie mērķi. Finanšu mērķus 
nosaka gan īpašnieks, gan uzņēmums, un abi komunicē un seko līdzi abos līmeņos. 
Uzņēmums to dara ikgadējā ziņojumā un starpziņojumos, savukārt valsts – Ikgadējā 
ziņojumā par valsts uzņēmumiem, ko cita starpā iesniedz parlamentam.  
 
Finanšu mērķu nozīme no īpašnieku pozīcijām ir šāda: 

1) nodrošināt uzņēmumu vērtības pieaugumu, padomei un valdei strādājot 
ambiciozi, atbilstoši ilgtermiņa mērķiem; 

2) sasniegt kapitāla efektīvu izmantošanu, noskaidrojot kapitāla izmaksas; 
3) noturēt uzņēmuma riskus normālā līmenī; 
4) nodrošināt īpašnieka iespēju saņemt dividendes ilgtspējīgi un prognozējami, 

ņemot vērā uzņēmuma nākotnes kapitāla nepieciešamību un finanšu pozīcijas; 
5) nodrošināt un sekmēt rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, sekot līdzi un novērtēt 

uzņēmuma rentabilitāti, efektivitāti un risku līmeni.250 
 
Mērķi un to definējumi katrā uzņēmumā atšķiras, ņemot vērā uzņēmuma darbības 
nozari, biznesa aktivitāšu struktūru, uzņēmuma finansiālo stāvokli utt.  

                                                
250 Annual Report State-owned companies, 2008. Regeringskasliet. 36.lpp. http://tiny.cc/q3rzs 
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Sociālekonomiskos mērķus nosaka valsts uzņēmumiem, kuriem ir īpaši sociālie 
uzdevumi. Šajos uzņēmumos no iepriekš aprakstītajiem finanšu mērķiem zināmā 
mērā var arī novirzīties. Finanšu mērķi tur nebūs tādi, kādi ir uzņēmumiem, kuri 
pilnībā darbojas brīva tirgus apstākļos. Šajos uzņēmumos saduras finanšu mērķi ar 
mērķiem, kas vērsti uz sabiedrībai īpaši svarīgu interešu sasniegšanu. Piem., var būt 
prasība, lai valsts uzņēmums sniegtu pakalpojumus vai piedāvātu preces visā valsts 
teritorijā, lai gan tas nav ekonomiski izdevīgi. Nosakot precīzus finanšu rādītājus, lai 
izpildītu konkrētu uzdevumu, kļūst zināms, cik izmaksā šāda sociāla interese.  

 
Sociālekonomisko mērķu izpildi vērtē, pamatojoties uz rezultatīvajiem rādītājiem, 
kuri atvasināti no sociālekonomiskiem vai nozares politikas mērķiem. Uzņēmumu 
viens no svarīgākajiem radītājiem ir izmaksu efektivitāte. 
 
Speciālos mērķus nosaka attiecībā uz vides jautājumiem, sociālajiem jautājumiem, 
cilvēktiesībām, dzimumu vienlīdzību, dažādību, ētiku un ne-finanšu riskiem (mērķus 
un to sasniegšanas rezultātus atspoguļo ikgadējā Ilgtspējības ziņojumā). Speciālie 
mērķi no sociālekonomiskajiem mērķiem atšķiras ar to, ka tie nenosaka uzņēmuma 
darbības ekonomiskos rezultātus, bet gan darbību kvalitāti attiecībā uz vidi, 
cilvēktiesībām utt. 
 
Zviedrijā mērķu noteikšana un to izpildes uzraudzīšana ir fundamentāla korporatīvās 
pārvaldības daļa. Valdībai ir pienākums raudzīties, lai valsts uzņēmumu vērtība 
maksimāli pieaugtu atbilstoši esošajiem apstākļiem. Uzraudzības ietvaros tiek vērtēta 
finanšu, sociālekonomisko un cita veida mērķu sasniegšana. Mērķus un rezultatīvos 
rādītājus var noteikt padomes un ikgadējās dalībnieku (akcionāru) kopsapulces 
lēmumā, likumā vai valdības lēmumā, līgumā starp uzņēmumu un valsti. Mērķi un 
rādītāji tiek regulāri novērtēti un pārskatīti. Valsts uzņēmumiem ir jāziņo par konkrētu 
mērķu izpildi un nepieciešamību tos mainīt. Uzņēmumu darba rezultāti ir jāsalīdzina 
ar tajā pašā nozarē darbojošos uzņēmumu darba rādītājiem. Ja tādu nav, tad ir jāņem 
vērā iepriekšējo gadu rādītāji un līdzīgu ārvalstu uzņēmumu darba rezultāti. 
 
Arī Norvēģijā, vērtējot no tautsaimniecības perspektīvas, valsts virsmērķis ir 
ilgtermiņa izaugsme un rūpniecības attīstība. Skatoties caur valsts uzņēmumu prizmu, 
mērķis ir uzņēmumu vērtības palielināšana ilgtermiņā. Aktīva un atbildīga 
īpašumtiesību īstenošana nozīmē to, ka valsts kā īpašnieks kopā ar citiem 
īpašniekiem, ja tādi ir, nosaka sasniedzamos darba rezultātus, dividenžu apjomu un 
ieņēmumus.  
 
18.2. Audits un cita veida kontrole 
 
Auditoru uzdevums ir veikt neatkarīgu pārbaudi par uzņēmumu padomju un valžu 
īstenoto vadību, uzņēmumu ikgadējiem pārskatiem un grāmatvedības dokumentiem. 
Šī informācija ir nepieciešama valstij kā īpašniecei, lai novērtētu uzņēmumu darbība 
efektivitāti. Audits ir arī instruments uzņēmumu darbību atbilstības mērķiem 
novērtēšanai.  
 
Auditu var veikt vairākas institūcijas: (1) uzņēmuma iekšējā audita institūcija, (2) 
padomes audita komiteja, (3) valsts audita institūcija un (4) neatkarīgs auditors. 
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Zviedrijā uzņēmuma īpašnieks atbild par auditoru izvēli un iecelšanu, un šis jautājums 
tiek izlemts dalībnieku (akcionāru) sapulcē. Atbilstoši Uzņēmumu likumam auditors 
tiek iecelts uz četriem gadiem. Pārvēlot auditoru, tā darbs obligāti tiek izvērtēts, un 
pārvēlēšana ir pieļaujama uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus.  
 
Valsts kontrole pēc savas iniciatīvas var veikt auditu valsts uzņēmumos. Turklāt 
Zviedrijā Valsts kontrole var nozīmēt vienu vai divus savus auditorus, kas piedalās 
valsts uzņēmuma ikgadējā auditā. Praksē Valsts kontrole nozīmē auditorus ikgadējam 
auditam lielākajā daļā uzņēmumu.251 
 
Praktisko darbu saistībā ar auditoru atlasi un sadarbošanos īsteno uzņēmumu 
grāmatvedības departaments, audita komiteja vai līdzīga uzņēmuma institūcija. 
Zviedrijā Uzņēmumu, enerģētikas un komunikāciju ministrijas Valsts uzņēmumu 
departaments seko līdzi auditoru izvēles kritērijiem, procesam un izvēles rezultātam.  
 
Polijā valsts uzņēmuma padome atbild par neatkarīga, objektīva un sertificēta auditora 
izvēli. Padome definē auditora izvēles kritērijus un kārtību. Kritēriju vidū jābūt 
vērtējumam par auditora vietu auditoru tirgū, viņa zināšanām uzņēmuma darbības 
jomās un atlīdzības apmēru. Padome dod arī atļauju valdei noslēgt līgumu ar konkrēto 
auditoru. Izvēloties auditoru, padomei ir jāņem vērā, ka viņu nedrīkst izvēlēties no 
biroja, kurš iepriekšējos trīs gadus uzņēmumam sniedzis šādus pakalpojumus: 

1) gatavojis grāmatvedības atskaites vai finanšu pārskatus; 
2) veidojis finanšu informācijas sistēmas; 
3) vērtējis finanšu rādītājus; 
4) piedalījies iekšējās kontrolēs; 
5) piedalījies pārvaldes locekļu atlasē.252 

 
Šādas prasības nodrošina auditora objektivitāti un neatkarību. Padomei ir jāņem vērā 
labas pārvaldības princips attiecībā auditoru biroju rotāciju, proti, viens auditoru 
birojs var veikt auditu vienā un tai pašā uzņēmumā ne vairāk kā piecus finanšu gadus 
pēc kārtas. 
 
Padome aktīvi sadarbojas ar auditoru un sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai 
viņš varētu pilnīgi novērtēt uzņēmuma finanšu radītājus. Auditora ziņojums tiek 
prezentēts uzņēmuma valdei un padomei. Par auditora konstatētajām kļūdām un 
neprecizitātēm jāatbild valdei, skaidrojumu par tām sniedzot padomei.  
 
Auditu var veikt ne tikai regulāri, bet arī kā ad hoc aktivitāti kāda konkrēta jautājuma 
noskaidrošanai. Piem., ekonomiskās krīzes apstākļu dēļ sabiedrība Somijā asi reaģēja 
uz valsts uzņēmuma Destia izmaksātajām atlīdzībām tās darbiniekiem. Lai atbildētu 
uz aizdomām par labas pārvaldības principu neievērošanu uzņēmumā, tika veikts 
audits. Pēc tā šajā uzņēmumā tika noteikta skaidrāka un atklātāk atlīdzības sistēma.253 
 

                                                
251 Annual Report State-owned companies, 2008. Regeringskasliet. 16.lpp. http://tiny.cc/q3rzs  
252 Principles of Corporate Supervision Over Companies with State Treasury Shareholding and Other 
State Legal Persons. Ministry of Treasury. 24.03.2004. 14.lpp. http://tiny.cc/ffcl3 
253 2009 Annual Report of the Ownership Steering Department in the Prime Minister's Office. 5.lpp. 
http://tiny.cc/dtyhv 
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Īrijā kā kontroles mehānisms tiek minēta arī ārējā kontrole no tirgus dalībnieku 
puses.254 Tas notiek, ja uzņēmums kotējas biržā. Šī ir nozīmīga kontrole, jo privāto 
investoru intereses līmenis kalpo kā valsts uzņēmuma pārvaldības un darbības 
efektivitātes rādītājs. Īrijā valsts uzņēmumi arvien vairāk palielina kapitālu ar privāto 
investoru palīdzību. 
 
19. Atklātība 
 
Informācijas pieejamība un tās precizitāte ir priekšnoteikums valsts uzņēmumu 
efektīvai pārvaldībai un uzraudzībai, kā arī, palielinoties atklātībai, palielinās 
sabiedrības uzticība. 
 
19.1. Informācijas pieejamība sabiedrībai 
 
Apstāklis, ka valsts uzņēmumi pieder visiem nodokļu maksātājiem, ir arī pamats, lai 
to darbs būtu atklāts un pieejamā informācija būtu skaidra un precīza. Vairumā valstu 
tiek atzīts, ka valsts uzņēmumiem jābūt ne mazāk atklātiem kā biržā kotētajiem 
uzņēmumiem.  
 
Lietuvā tiek norādīts, ka publiski pieejamā informācija par valsts uzņēmumu 
galvenajiem finanšu indikatoriem nodrošina vadības atbildību un kavē politisku 
iejaukšanos valsts uzņēmumu darbā. Bez precīzas un izvērstas informācijas tirgus 
dalībnieki un arī sabiedrība nevar novērtēt uzņēmumu darbu, nospraustos mērķus un 
patērētos resursus. Kaut arī daudzi uzņēmumi nekotējas biržā, tie ir publiski 
uzņēmumi, un Lietuvā tāpēc uzskata, ka tiem jābūt pat vēl atklātākiem nekā biržas 
uzņēmumiem. Jāpublicē valsts uzņēmumu mērķi un to darba organizācija, kā arī 
periodiski pārskati par to, kā uzņēmumi sasniedz mērķus.255 Tas ir fundamentāls 
priekšnoteikums uzņēmumu labai pārvaldībai.  
 
Slovēnijā par būtisku atzīta prakse nodrošināt atklātību valžu un padomju locekļu 
atlīdzības jautājumā, kā arī īpašnieku tiesības kontrolēt atlīdzības politiku un 
individuālo atlīdzību apmēru.  
 
Bez iepriekš minētā Īrijā atklātai jābūt arī informācijai par piešķirtajām subsīdijām un 
iztērētajiem līdzekļiem publisko funkciju veikšanai. Nākotnē dažos gadījumos tiek 
pieļauts, ka varētu tikt rīkoti tenderi, lai noskaidrotu, kurš uzņēmums nodokļu 
maksātājiem un klientiem var piedāvāt pakalpojumu par zemākām izmaksām.256 
 
Norvēģijā atklātība valsts uzņēmumu pārvaldībā ir būtiska, lai nodrošinātu 
tiesiskumu. Atklātības un prognozējamības trūkums var ietekmēt ne tikai konkrēto, 
bet pat visus valsts uzņēmumus. Valsts uzņēmumiem jāsniedz vairāki ziņojumi, ko 
padome prezentē dalībnieku (akcionāru) sapulcē.  
 
 
 
                                                
254 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 28.lpp. http://tiny.cc/5duol 
255 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 5.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
256 The Role of State Owned Enterprises: Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery. 
Forfás, 2010. 34.-35.lpp. http://tiny.cc/5duol 
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19.2. Publicētās informācijas apjoms un forma 
 
Zviedrijas valdība ir apstiprinājusi vadlīnijas ārējo ziņojumu izstrādāšanai un to 
publicēšanas kārtību. Šīs vadlīnijas ir saistošas uzņēmumiem, kuros valstij pieder 
vairāk nekā puse daļu (akciju). Citos uzņēmumos par šo vadlīniju ievērošanu valstij 
jāvienojas ar pārējiem īpašniekiem. Uzņēmumi var no tām atkāpties, ja to spēj 
pamatot. Uzņēmumu padomes ikgadējā ziņojumā analizē, kā vadlīnijas ievērotas un 
vai ir pieļautas atkāpes. Ziņojumos jāapraksta uzņēmumu komerciālās aktivitātes, un 
tie kalpo kā atskaites punkts mērķu un uzdevumu izpildes novērtējumiem.  
 
Zviedrijā valsts uzņēmumiem jāsniedz šādi publiski ziņojumi: 

1) ikgadējais ziņojums (annual report);  
2) starpziņojumi (interim reports); 
3) gada beigu ziņojums (the year –end report) 
4) korporatīvais vadības ziņojums (the corporate government report); 
5) iekšējās kontroles ziņojums ((the statement on internal control); 
6)  ilgtspējības ziņojums (sustainability report).257 

 
Ikgadējos ziņojumus, starpziņojumus izstrādā atbilstoši OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB apstiprinātajiem noteikumiem. Korporatīvo vadības ziņojumu un 
iekšējo kontroles ziņojumu izstrādā atbilstoši Zviedrijas korporatīvās pārvaldības 
kodeksa (Swedish Code for Corporate Governance) standartiem. 
 
Ikgadējos ziņojumos saskaņā ar Gada ziņojumu likumu jāsniedz patiesa informācija 
par uzņēmuma biznesa aktivitātēm, finanšu stāvokli un rezultātiem, piem., par: 

a. uzņēmuma organizāciju, biznesa ideju, stratēģiju, biznesa aktivitātēm, tirgus 
situāciju, klientiem un konkurentiem; 

b. finanšu un menedžmenta riskiem, iespējām un draudiem; 
c. ne-finanšu apakšriskiem, faktoriem, kuri ietekmēja uzņēmuma darbu, pozīcijas 

un nākotnes attīstību; 
d. investīcijām, ieguvumiem un svarīgiem notikumiem; 
e. uzņēmuma darbību pētniecībā un attīstībā; 
f. padomes un valdes darbu un to sastāvu; 
g. atlīdzību padomes un valdes locekļiem un darbinieku motivācijas programmu; 
h. finanšu un ne-finanšu mērķiem, dividenžu politiku, uzņēmuma vadības 

mērķiem un uzdevumiem; 
i. uzņēmuma ētikas principiem, uzvedības kodeksu un dzimumu līdztiesības 

politiku; 
j. uzņēmuma darbu ilgtspējības veicināšanā, t.sk. darbus saistībā ar dzimumu 

līdztiesību, dažādību un ētiku; 
k. u.c.258 

 
Ilgtspējīgas attīstības mērķis ir veidot komercdarbību tā, lai nelabvēlīgi neietekmētu 
nākamās paaudzes, proti, neveidotu biznesu uz nākamo paaudžu rēķina. Viens no 
ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem ir jaunu un inovatīvu iespēju radīšana. 

                                                
257 Guidelines for external reporting by state-owned companies. Regeringskansliet, 2007. 3.-4.lpp. 
http://tiny.cc/hj3r0 
258 Ibid. 3.lpp.  
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Ilgtspējības ziņojums jāizstrādā atbilstoši Global Reporting Iniative vadlīnijām259 un 
jāpublicē kopā ar ikgadējo ziņojumu uzņēmuma Interneta vietnē. Tas var būt integrēts 
ikgadējā ziņojumā vai arī kā atsevišķs ziņojums. Ilgtspējības ziņojums ietver 
informāciju, piem., par: 

a. ilgtspējas jautājumiem, kuri ir svarīgi uzņēmumam, minot iemeslus un 
argumentus; 

b. riskiem un iespējām īstenot ilgtspējīgu attīstību veicinošus pasākumus, t.sk. par 
nefinansiāliem riskiem un veicamajām darbībām, rezultatīvajiem rādītājiem; 

c. uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām un pieņemtajiem noteikumiem un 
to, kā šīs stratēģijas un noteikumi ietekmē uzņēmuma darba rezultātus un 
pozīcijas tagad un nākotnē; 

d. uzņēmuma pieņemtajiem iekšējiem politikas plānošanas dokumentiem attiecībā 
uz starptautiskajiem dokumentiem, piem., UN Global Compact260, kas ir 
stratēģija komercdarbībai atbilstoši desmit universāliem principiem 
cilvēktiesību, darba tiesību, vides un pretkorupcijas jomās; 

e. to, kā veiktās darbības saskan ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un darbības 
plāniem, kā arī, kā paaugstināta izglītība, organizētas mācības un nodrošināta  
kontrole; 

f. sasniegtajiem rezultātiem un mērķiem, kuri vērtēti atbilstoši iepriekš 
noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem.261 

 
Zviedrijā 2009. gadā aptuveni 94 % uzņēmumu publicēja ilgtspējības ziņojumus. Tas 
ir progress, jo 2006. gadā tikai 14 % uzņēmumu iesniedza šādus ziņojumus.262 
Ilgtspējības ziņojumus izstrādā arī citu valstu uzņēmumi (Dānijā no 2008. gada, 
Norvēģijā no 2009. gada, Ķīnā no 2008. gada, Nīderlandē no 2009. gada). Arī 
Lielbritānijā, Austrijā un Beļģijā valsts uzņēmumiem jāizstrādā ziņojums par vides un 
sociāliem jautājumiem.   
 
Starpziņojumi jāpublicē katru ceturksni. Ziņojumu publicēšanai Zviedrijā ir noteikti 
konkrēti termiņi. Ziņojumi jāpublicē uzņēmumu interneta vietnē. Ikgadējiem 
ziņojumiem jābūt PDF formātā, un tos jāspēj izdrukāt no interneta. 
 
Ikgadējo ziņojumu jāpublicē līdz 31. martam. 
Ilgtspējības ziņojumu – līdz 31. martam. 
Korporatīvais vadības ziņojums un iekšējās kontroles ziņojums – līdz 31. martam. 
Gada beigu ziņojums (Q4) – līdz 15. februārim. 
Pusgada ziņojums (Q2) – līdz 15. augustam. 
Ceturkšņa ziņojums (janvāris – marts) (Q1) – līdz 30. aprīlim. 
Ceturkšņa ziņojums (janvāris – septembris) (Q3) – līdz 30. oktobrim. 
 
Ziņojumus izvērtē un informāciju no tiem iekļauj Zviedrijas valdības ikgadējā 
ziņojumā par valsts uzņēmumiem. Valdība ikgadējo ziņojumu iesniedz ne tikai 
parlamentam. Kopš 1999. gada valdība sastāda arī atsevišķu ikgadējo ziņojumu 

                                                
259 Sk. Global Reporting Initiative (http://www.globalreporting.org/Home) un Sustainability Reporting 
Guidelines (2000-2006). http://tiny.cc/f40br 
260 United Nations Global Compact. http://www.unglobalcompact.org/ 
261 Guidelines for external reporting by state-owned companies. Regeringskansliet, 2007. 3.-4.lpp. 
http://tiny.cc/hj3r0 
262 Administration report for state-owned enterprises for 2009. Ministry of Enterprise, Energy and 
Communications. Press release 02.07.2010. http://tiny.cc/2cnxy 
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plašākai sabiedrībai, medijiem un līdzīpašniekiem. Šajā ziņojumā ir pārskats par 
valsts uzņēmumu ekonomisko attīstību. Valdība katru gadu publicē arī četrus 
starpziņojumus. 
 
Zviedrijā visi dokumenti, ko pieņem valdības iestādes attiecībā uz valsts 
uzņēmumiem, ir publiski pieejami, izņemot, ja pastāv zināmi apstākļi, piem., 
komercnoslēpums vai arī, lai aizsargātu sabiedrības vai kāda indivīda finanšu 
intereses. Šādos gadījumos informācija tiek izsniegta atbilstoši Informācijas atklātības 
likumam, un valsts iestāde novērtē iespējamo kaitējumu, ja konkrētā informācija tiks 
atklāta.  
 
Valsts uzņēmuma darbinieki nedrīkst atklāt iekšējo informāciju, kura var būtiski 
ietekmēt finanšu instrumentu cenu. Par to ir paredzēta kriminālatbildība ar sankciju no 
naudas soda līdz pat brīvības atņemšanai.  
 
Līdzīgi kā Zviedrijā arī Lietuvā ir izstrādātas valsts uzņēmumu Atklātības vadlīnijas, 
kurās aprakstīts, kā nodrošināt atklātību valsts uzņēmumu darbībā. To mērķis ir 
nodrošināt zināmu atklātības līmeni, atbildību pret Lietuvas sabiedrību, pievilcīgumu 
investoriem un biznesa partneriem, kā arī ieviest starptautiski atzītus uzņēmumu labas 
pārvaldības principus – sagatavot un publicēt salīdzinošu un aktuālu informāciju par 
valsts uzņēmumu aktivitātēm un rezultātiem.263 
 
Lietuvā valsts uzņēmumiem jāpublicē savi mērķi un uzdevumi, ko nosaka valsts kā 
īpašniece, finanšu un citus darbības rezultātus, darbinieku skaitu, ikgadējās 
darbaspēka izmaksas, izpildinstitūciju darbinieku un palīgpersonālu mēnešalgas, 
pabeigtās, esošās un plānotās investīcijas finanšu gada ietvaros. Informācija 
publicējama uzņēmumu ikgadējā pārskatā un pusgada pārskatā, objektīvi atspoguļojot 
uzņēmumu aktivitātes, procesā esošās un sekojošās tendences, mērķus un uzdevumus, 
rezultatīvos radītājus un faktiskos rezultātus. 
 
Pārskatiem jābūt pieejamiem valsts uzņēmumu interneta vietnēs. Ja tādu nav, tad 
pārraugošo valsts iestāžu vietnēs. Papildus likumā noteiktajām prasībām, kas attiecas 
uz visu uzņēmumu pārskatiem, valsts uzņēmumu gada un pusgada pārskatos būtu 
jāiekļauj šāda Atklātības vadlīnijās minētā informācija: 

1) par tirgū pārdotajiem vērstpapīriem; 
2) uzņēmuma biznesa stratēģija, mērķi un uzdevumi (finanšu un ne-finanšu), 

iespējas un riski; 
3) sasaiste starp uzņēmuma darba rezultātiem un mērķiem; 
4) dividenžu politika; 
5) finanšu gada notikumi, to nozīme uzņēmumu aktivitātēs; 
6) uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi un preces, tirgi un tajos ieņemtās daļas, 

konkurence; 
7) uzņēmuma klienti un to lielākās grupas; 
8) finanšu gada ietvaros veiktās investīcijas (lielākie pašreizējie un nākotnes 

investīciju projekti), ieguldījumi pamatkapitālā;  
9) ikgadējās darbaspēka izmaksas, katra amata vidējās mēneša algas; 
10) sociālo iniciatīvu politika un konkrētās darbības; 
11) aktivitātes saistībā ar pētniecību un attīstību; 

                                                
263 Sk.: Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 32.-37.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
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12) u.c.264 
 
Pusgada pārskatos informācija var būt koncentrētāka, ietverot galvenos 
papildinājumus iepriekšējam gada pārskatam. Kur tas ir iespējams, informācija ir 
jāilustrē ar kvantitatīviem parametriem, piem., pārdoto produktu vērtība vienībās un 
naudas izteiksmē.  
 
Līdzīgi kā Zviedrijā, arī Lietuvā iepriekš minētajiem pārskatiem un auditoru 
ziņojumiem jābūt pieejamiem internetā PDF formātā ar iespēju tos izdrukāt. 
Atklātības vadlīnijas konkrēti nosaka, līdz kuriem datumiem konkrētajam pārskatam 
jābūt publicētam. Valsts uzņēmumu publicētie ikgadējie un 6 mēnešu pārskati, t.sk. 
finanšu pārskati un auditoru ziņojumi noteiktos termiņos jāprezentē attiecīgajai 
koordinējošajai valsts iestādei. Savukārt tā novērtē un apkopo informāciju par visiem 
valsts uzņēmumiem, t.sk. uzņēmumiem, kuros valsts nav vienīgais īpašnieks un kuros 
tai pieder mazākuma kapitāldaļas. Pēc tam koordinējošā iestāde prezentē apkopoto 
informāciju, secinājumus un priekšlikumus Lietuvas valdībai. Arī šie ziņojumi ir 
pieejami koordinējošās iestādes interneta vietnē. Kopā ar valsts uzņēmumu 
pārskatiem internetā publicējams arī auditoru pārskats. 
 
Polijā līdzās uzņēmumu vērtības palielināšanai, kā līdzvērtīgi svarīgu kvalitāti min 
atklātību. Lai to īstenotu, tika ieviesta informācijas sistēma, kura Īpašumu ministrijai 
ļauj tieši piekļūt datiem par valsts uzņēmumu finanšu darbību. Bez tam valsts 
uzņēmumi katru ceturksni Īpašumu ministrijai sniedz pārskatu par uzņēmumu darbu, 
aizpildot noteiktu veidlapu. Informāciju tajā aizpilda ministrijas iecelts pārstāvis 
uzņēmuma padomē. Informācija par uzņēmumu finanšu radītājiem tiek publicēta 
internetā Īpašumu ministrijas vietnē kā ikgadējs pārskats, kurā uzrāda visus valsts 
uzņēmumus un svarīgāko informāciju par uzņēmumu darbu un to novērtējumu.  
  
Somijā valsts uzņēmumos, kuros valstij ir vairākuma īpašumtiesības, jābūt tādai pašai 
atklātībai un informācijas pieejamībai kā uzņēmumos, kuri kotējas biržā, un kā to 
nosaka Korporatīvās pārvaldības kodekss. Uzņēmumi, kuri kotējas birža, publisko 
informāciju tik daudz, cik to nosaka biržas noteikumi. Valsts uzņēmumi atklāj šādu 
informāciju: 

1) uzņēmuma nosaukumu, valsts īpašumdaļas un balsstiesības; 
2) darbības jomu un mērķus; 
3) ienākumus un izdevumus katrā finanšu gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem; 
4) valdes locekļu vārdus, izmaksāto atlīdzību par iepriekšējo gadu un atlīdzību 

veidojošos elementus; 
5) valdes locekļu pensionēšanās vecumu, pensijas veidošanās kartību un citu 

saistīto informāciju, kā arī valsts uzņēmumu izdevumus saistībā ar to; 
6) padomes locekļu vārdus, iecelšanas pamatu un termiņu, algas lielumu un visu 

informāciju par piešķirtajām kompensācijām; 
7) informāciju par padomes lielumu un citu informāciju par galvenajam 

amatpersonām, lēmumu pieņemšanas procedūru, atlīdzības piešķiršanas 
kritērijus un principus (fiksēto algu un mainīgo daļu – kompensācijām). Ja 
kompensācijā piešķir akcijas, tad tās precīzi jānorāda; 

8) informāciju par bonusiem, darbinieku fondiem; 

                                                
264 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 35.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
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9) u.c.265 
 

Kā redzams, tad informācija par valsts uzņēmumu atlīdzības sistēmu ir publiski 
pieejama. Vismaz valdes un padomes locekļu gūtie labumi jāpublisko līdz katra gada 
aprīlim. Informācija par valstij pilnībā un vairākumā piederošajiem uzņēmumiem ir 
atrodama vienā vietā internetā: valtionomistus.fi. 
 
Francijā APE jābūt atklātai attiecībās ar ministrijām, parlamentu un iedzīvotājiem. 
Aģentūra katru gadu jau no 2001. gada publicē visaptverošus ziņojumus par valsts 
uzņēmumiem, sniedzot visu būtisko finanšu informāciju. APE nodrošina, lai ikgadējie 
pārskati sniegtu patiesu informāciju par uzņēmumu darba rezultātiem. Marks Dandelo 
uzsver, ka APE izveidošana nodrošina skaidras attiecības starp valsti un tās 
uzņēmumiem.266 Tika arī nodrošināta lielāka finanšu atklātība, jo APE ieviesa 
starptautiskos grāmatvedības standartus (IFRS) un finanšu komunikāciju. 
 
Lielbritānijā atklātība ir svarīga valsts uzņēmumu pārvaldībai un īpašniekam, lai 
varētu samērot uzņēmuma darba rezultātus ar mērķiem. Atklātība un saprotamība ir 
priekšnoteikums darba rezultātu uzlabošanai katrā uzņēmumā un visā valsts īpašuma 
portfelī kopumā. SE katru gadu izdod ziņojumu, kura ievadā tiek sniegta vispārīga 
informācija par valsts uzņēmumiem, gan par finanšu, gan pārvaldes jautājumiem. Pēc 
tam seko informācija par katru konkrētu SE pārraudzībā esošo valsts uzņēmumu. Tiek 
definēti valsts kā īpašnieka un paša uzņēmuma mērķi, tiesiskais statuss un īpašnieku 
saraksts, uzņēmumu padomes un valdes locekļu sastāvs, finanšu un pārējās darbības 
rezultatīvie rādītāji un dividenžu politika, kā arī tiek sniegts neliels SE komentārs par 
katra uzņēmuma līdzšinējo attīstības gaitu un darba rezultātiem.  
 
Bez tam, lai veicinātu atklātību, Norvēģijā dalībnieku (akcionāru), padomes un valdes 
sapulces, kā arī citi nozīmīgi pasākumi, kuros diskutē un pieņem lēmumus par valsts 
uzņēmumu attīstību, ir jāatspoguļo rakstiski. Tas ļauj citiem, tajos klāt neesošajiem, 
iepazīties ar argumentāciju un noteikt atbildību, ja lēmumi bijuši prettiesiski vai 
radījuši zaudējumus.   
 
20. Valsts uzņēmumu pārvaldības politizēšana 
 
Ņemot vērā valsts uzņēmumu lielo nozīmi valsts ekonomikā, Eiropas valstīs ir 
novērojama tendence politiski iejaukties valsts uzņēmumu pārvaldīšanā un ikdienas 
darbā. Marks Dandelo norāda, ka Francijas valsts uzņēmumu stiprās puses ir, piem., 
spēja noteikt un īstenot ilgtermiņa mērķus, tomēr kā trūkumus norāda politisko 
ietekmi uz uzņēmumu vadību un lēno reakciju uz problēmu risināšanu. Viņš uzsver, 
lai valsts būtu laba īpašniece, uzņēmumu vadībai jābūt neatkarīgai no politiķiem.267 
 
Tādēļ Eiropas valstis cenšas izveidot sistēmas, ar kuru palīdzību politisko ietekmi 
minimizēt vai pat izslēgt. Piem., Slovēnijas valdības 2009. gada jūlija ziņojuma par 
valsts uzņēmumu pārvaldes politiku viens no izstrādes iemesliem bija nepieciešamība 
novērst politisko ietekmi valsts uzņēmumu pārvaldīšanā un izveidot valsts uzņēmumu 
                                                
265 2009 Annual Report of the Ownership Steering Department in the Prime Minister's Office. 97.-
98.lpp. http://tiny.cc/dtyhv 
266 Dandelot M. Re-inventing Public Enterprise Management. The French Experience. United Nations, 
October 27-28, 2005. 11.lpp. http://tiny.cc/37i4m 
267 Ibid. 10.lpp.  
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pārvaldes modeli sabiedrības, nevis politisko partiju, koalīciju vai uzraugošo 
institūciju interesēs. Līdz tam Slovēnijā praksē lēmumi par valsts uzņēmumu vadības 
iecelšanu un stratēģisko attīstību bieži tika pieņemti atsevišķu personu, nevis valsts 
uzņēmumu interesēs.  
 
Arī Lietuvā tiek uzsvērts, ka skaidras valsts uzņēmumu pārvaldības rīcībpolitikas 
īstenošana un uzņēmumu darba organizācijas uzticēšana profesionālām un 
neatkarīgām pārvaldes institūcijām nozīmē politiskās ietekmes novēršanu.268 

                                                
268 Annual review. Lithuanian state-owned commercial assets 2009. 5.lpp. http://tiny.cc/l56h6 
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21. Secinājumi 
 
Apkopojot iepriekš minēto par ārvalstu regulējumu un praksi, autori nākuši pie 
šādiem galvenajiem secinājumiem: 
 
21.1. Valstij var piederēt uzņēmumi, tomēr tam ir nepieciešams aktuāls, skaidrs 
un precīzs pamatojums ar noteiktu mērķi. 
 
Starptautiski pieņemts, ka valsts nevar nodarboties ar biznesu, tomēr tradicionāli 
valstis bijušas īpašnieces dažādiem uzņēmumiem, kuri darbojas preču un 
pakalpojumu tirgū. To nosaka dabiskā monopola eksistence vai arī kāda sabiedriski 
nozīmīga nepieciešamība. Katrā gadījumā, kad valstij pieder kāds uzņēmums vai tā 
daļas, jābūt skaidram un precīzam pamatojumam.  
 
Eiropas valstīm pieder uzņēmumi, ja tas ir stratēģiski svarīgi gan ekonomiski, gan 
politiski, gan arī sociāli. Valsts uzņēmumi galvenokārt ir būtiskākajās infrastruktūras 
un ar to saistīto pakalpojumu nozarēs (piem., elektroenerģijas un gāzes, gaisa un jūras, 
kā arī dzelzceļa un autobusu satiksmes, publisko mediju, meža un veselības 
apdrošināšanas nozarēs), lai nodrošinātu valsts un reģionu attīstību, kā arī ekonomikas 
konkurētspēju ar citām valstīm.  
 
Turklāt Eiropas valstis regulāri analīzē, vai joprojām pastāv pamatojums uzņēmuma 
saglabāšanai valsts īpašumā. Valsts īpašumtiesību mērķis laika gaitā var mainīties, un 
sabiedrības intereses var tikt aizsargātas arī ar citiem instrumentiem, ne tikai valsts 
īpašumtiesībām, bet gan, piem., ar licenču izsniegšanu, publiskajiem iepirkumiem, 
nodokļiem. 
 
Vācijas Budžeta likums nosaka valdībai pienākumu ik pa diviem gadiem veikt analīzi 
un izvirzīt argumentāciju, kāpēc valsts uzņēmumus atstāt valsts īpašumā.  
 
Kad valsts uzņēmums darbojas brīvas konkurences apstākļos, viens no tā mērķiem ir 
peļņas gūšana. Līdz ar to valstis veido pragmatisku dividenžu politiku, kurā 
saskaņotas dažādās intereses, kā rezultātā valsts no vienas puses gūst ienākumus 
budžetā, bet no otras puses ļauj uzņēmumam attīstīties un palielināt savu vērtību. No 
šī mērķa izriet vairāku valstu apņemšanās “starptautiskot” savu uzņēmumu darbību, jo 
nereti vietējais tirgus tiem kļuvis par mazu. 
 
Lielbritānijā ikgadēji izmaksājamais dividenžu apjoms tiek samērots ar uzņēmumu 
attīstību. Valsts ir ieinteresētā saņemt dividendes, tomēr tā vienlaicīgi ir ieinteresēta 
palielināt uzņēmumu vērtību. Tāpēc tiek vērtētas vajadzības uzņēmuma attīstībai trīs 
gadu nākotnes periodā.  
 
Francijā dividendes var izmaksāt ne tikai naudā, bet arī akciju formā, izlaižot 
apgrozībā jaunas akcijas. Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā uzņēmumu skaidrās 
naudas ienākumus un pamatkapitāla lielumu. 
 
Arī darba tirgus aizsardzība tiek minēta pie valsts mērķiem attiecībā uz valsts 
uzņēmumiem. Piem., Somijā valsts uzņēmumos 2009. gadā strādāja vairāk nekā 200 
000 darbinieku, un 2009. gadā ekonomiski grūtajā laikā Somijas valsts uzņēmumi 
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salīdzinājumā ar privātpersonu uzņēmumiem daudz „maigāk” izturējās pret 
darbinieku atbrīvošanu. 
 
21.2. Valsts uzņēmumiem nedrīkst būt priekšrocības salīdzinājumā ar 
privātuzņēmumiem, tomēr dažviet ar valsts uzņēmumu darbu ir saistītas 
īpatnības, ar kurām tie atšķiras no privātpersonām piederošajiem. 
 
Uzņēmumam nedrīkst būt priekšrocību tikai tāpēc, ka tā īpašnieks ir valsts. 
Nosacījumiem, kādos jāstrādā valsts uzņēmumiem, jābūt līdzīgiem tiem, kas attiecas 
uz privātpersonu uzņēmumiem. Piem., valstij lemjot par vispārīga rakstura atbalsta 
pasākumiem, valsts uzņēmumiem un privātpersonu uzņēmumiem ir vienādas tiesības 
tos saņemt, jo attiecībā uz finanšu pieejamību, valsts uzņēmumiem jākonkurē ar 
privātpersonu uzņēmumiem. 
 
Neskatoties uz minēto, katrā valstī pastāv īpatnības, kuras gan tiešā veidā nav vērstas 
uz nevienlīdzīgu noteikumu radīšanu un konkurences kropļošanu.  
  
Lielbritānijā valsts uzņēmumi nevar ņemt kredītus no privātā sektora, jo tiek uzskatīts, 
ka valsts var aizņemties par zemākiem procentiem nekā atsevišķs uzņēmums. 
Izņēmums ir īstermiņa un maza apmēra kredīti. Tomēr, lai neveidotos netaisnīgas 
komerciālas priekšrocības salīdzinājumā ar privātpersonu uzņēmumiem, kredīta 
procentu likme tiek noteikta atbilstoši mazākajai tirgū pieejamai likmei, un tiek 
apsvērti riski nozarei. Tādā veidā valsts uzņēmumi zināmā mērā izvairās no riskiem, 
kas saistīti ar aizņēmuma procentu izmaiņām, un kontrolē parādsaistību apjomu. 
 
Norvēģijā atsevišķos gadījumos nozares politikas mērķu sasniegšanai valsts izmanto 
tikai valsts uzņēmumus. 
 
Savukārt Īrijā valsts uzņēmumi nevar būt maksātnespējas subjekti, tos nevar pārņemt 
konkurējošais uzņēmums, un tas mazina konkurences spēku salīdzinājumā ar 
privātpersonu uzņēmumiem. 
 
21.3. Liela daļa valstu izvēlas iesviest kaut daļēji centralizētu valsts uzņēmumu 
pārvaldības modeli. 
 
Valstis, veidojot valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmu, ņem vērā esošo kolīziju starp 
valsts dažādām lomām: tautsaimniecības nozaru politikas veidotāja, regulētāja un 
valsts īpašuma, t.sk. uzņēmumu īpašniece. 
 
Pastāv trīs valsts uzņēmumu pārvaldības modeļi: sektorālais (sectoral), jauktais (dual) 
un centralizētais (centralised).  
 
OECD kā labāko uzskata centralizēto modeli valsts uzņēmumu pārvaldīšanā, jo tas 
nodrošina lielāku saskanīgumu, vienveidību un atklātību valsts uzņēmumu 
pārraudzībā. Vairums valstu arī seko OECD ieteikumam veikt valsts uzņēmumu 
pārvaldības sistēmas centralizāciju. Daļa valstu to jau ir izdarījušas (piem., Francija, 
Zviedrija), bet daļa tikai apsver šo priekšlikumu un plāno to darīt (piem., Lietuva, 
Igaunija).  
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Centralizētais pārvaldības modelis nozīmē, ka ir viena centrālā institūcija, kura 
koordinē kopējo valsts uzņēmumu politiku. Tomēr ne vienmēr šādas institūcijas 
esamība nozīmē absolūti visu valsts uzņēmumu padotību tai. Nereti pat centralizētā 
modeļa ietvaros daļu valsts uzņēmumus turpina pārvaldīt attiecīgās nozares 
ministrijas. Ministrijas pārvalda uzņēmumus, kuri nodarbojas ar kādu specifisku 
darbību vai izpilda kādu sociālu funkciju, kā arī tos, kuru galvenais mērķis nav peļņas 
gūšana. Saprātīgos resursu izmantošanas nolūkos šo uzņēmumu pārvaldību saglabā 
ministrijām, jo tām ir nepieciešamās specifiskās zināšanas uzņēmumu darbības jomās, 
kuras nav centrālajai institūcijai, turklāt pēdējai nodrošināt šādas zināšanas un 
kapacitāti būtu nelietderīgi. Līdz ar to visbiežāk centrālā institūcija pārvalda 
uzņēmumus, kuri darbojas tirgus konkurences apstākļos un kuru galvenais mērķis ir 
peļņas gūšana, kā arī konsultē ministrijas, kuras pašas veic dažu valsts uzņēmumu 
pārvaldību, par finanšu un vienotas pārvaldības prakses jautājumiem. 
 
Centrālā institūcija ne vienmēr būs patstāvīga iestāde (kā, piem., Francijā, Slovēnijā), 
bet tā var būt arī ministrijas, visbiežāk finanšu vai rūpniecības, atsevišķs departaments 
(piem., Zviedrijā, Somijā).  
 
Valstij jābūt profesionālam īpašniekam, lai tās uzņēmumi darbotos efektīvi un 
veiksmīgi. Piem., Lielbritānijā un Francijā tiek uzsvērts, ka valstij jārīkojas kā labam 
stratēģim (good strategic shareholder) un jāizveido tāda organizācija un kārtība, lai 
īstenotu šo uzstādījumu. Valstij piederošo uzņēmumu pārvaldības sistēmas mērķis ir 
ilgtermiņā palielināt šo uzņēmumu vērtību, nodrošinot, ka tajos ieguldītā nodokļu 
maksātāju nauda tiek izlietota efektīvi un veiksmīgi. Lai to sasniegtu, centrālajā 
institūcijā jāstrādā profesionāļu komandai, kuras sastāvā ir personas ar finanšu, 
juridiskajām, īpašuma pārvaldīšanas un attīstītāja iemaņām. Tieši centralizētais 
pārvaldes modelis ļauj apvienot uzņēmumu pārvaldes ekspertīzes resursus, tādējādi 
valsts var veiksmīgāk pārvaldīt, monitorēt un analizēt savus uzņēmumus un to 
darbību. 
 
Piem., Lielbritānijā 2006. gadā tika pārdots valsts uzņēmums – Westinghouse. 
Centrālajai iestādei kā valsts īpašumtiesību īstenotājai bija liela nozīme, lai pirms 
pārdošanas Westinghouse varētu noslēgt līgumu, kurš tam ļauj būvēt 
atomelektrostacijas Ķīnā. Pārdodot Westinghouse kopā ar šiem līgumiem, valsts viena 
miljarda vietā nopelnīja trīs miljardus mārciņu. 
  
Francijas un Lielbritānijas pieredze rāda, ka kaut daļēji centralizēts pārvaldes modelis 
nodrošina arī lielāku dividenžu apjomu valsts budžetam. 
  
21.4. Valstu uzņēmumu pārvaldībā iesaistās ne tikai valdība un parlaments, bet 
arī sabiedrība, līdzīpašnieki un investori, kā arī uzņēmumu darbinieki. 
 
Valstu īstenotajā uzņēmumu pārraudzībā vienmēr sava loma ir plašākai sabiedrībai, 
valdībai, parlamentam, ekonomikas ekspertiem un biznesa aprindām. Lielā daļā valstu 
īpaši tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumu īpašnieki ir visi nodokļu maksātāji. Tādējādi 
tiek atbalstīta valsts uzņēmumu aktīva pārvaldība, lai tie strādātu maksimāli efektīvi 
un produktīvi. Uzņēmumu pārvaldībā iesaistās ne tikai valdība, kura tieši un 
galvenokārt atbild par šo jomu, un parlaments, kurš pieņem valsts uzņēmumu darbību 
regulējošos ārējos normatīvo aktus un veic gan valdības, gan arī valsts uzņēmumu 
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darba rezultātu uzraudzību, bet arī plašāka sabiedrība, līdzīpašnieki un investori, kā 
arī valsts uzņēmumu darbinieki. 
 
Saskaņā ar Zviedrijas Uzņēmuma likumu, sabiedrības locekļiem nekas neliedz 
piedalīties valsts uzņēmumu dalībnieku (akcionāru) kopsapulcēs, ja vien dalībnieki 
(akcionāri) nav lēmuši par pretējo. Pat tiek uzskatīts, ka jāveicina sabiedrības iesaiste 
valsts uzņēmumu pārvaldībā. Valstij pilnībā piederošo uzņēmumu vadībai jārīko īpaši 
forumi, kuros sabiedrībai būtu iespēja uzdot jautājumu uzņēmumu menedžeriem. Bez 
tam valsts uzņēmumiem un valsts pārvaldes institūcijām jāveido sabiedrības, t.sk. 
mediju vajadzībām īsi un saprotami paziņojumi par valsts uzņēmumu darbu. 
 
Vairākās valstīs to uzņēmumu darbinieki piedalās uzņēmumu pārvaldīšanā. Piem., 
Francijā tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumu vadībā un pat īpašumtiesību attiecībās 
būtu jāiesaista uzņēmumu darbinieki un viņu pārstāvji. Šādā veidā tiek stimulēta 
darbinieku motivācija strādāt uzņēmumu interesēs. 
 
21.5. Valsts īpašumtiesības jāīsteno tādā veidā, lai skaidri nošķirtu atbildību 
starp īpašnieku un valsts uzņēmumu institūcijām. 
 
Dalībnieku (akcionāru) kopsapulce ir tā institūcija, kurā valsts kā īpašniece var īstenot 
savas tiesības un intereses, tomēr tā ir ad hoc institūcija. Pastāvīgu uzņēmuma 
uzraudzību veic padome, kura sastāv no uzņēmuma īpašnieku ieceltajiem pārstāvjiem.  
 
Valstij jābūt aktīvam un profesionālam īpašniekam, tomēr valsts īpašumtiesības 
jārealizē arī tā, lai skaidri nošķirtu atbildību starp īpašnieku un valsts uzņēmumu 
institūcijām – padomi un valdi. Valstij kā uzņēmuma īpašniecei jārespektē uzņēmuma 
un tā institūciju ikdienas darbības autonomija.  
 
Slovēnijā tiek uzsvērts, ka padomes locekļiem nav saistošas īpašnieku, t.sk. valsts 
instrukcijas, lai gan īpašnieki tos ir nominējuši. Izpildot savus uzdevumus, padomju 
locekļiem jāstrādā uzņēmuma un visu īpašnieku interesēs. Valsts nevar iejaukties 
valsts uzņēmumu ikdienas (day-to-day – angļu val.) darbā. Padomēm jāļauj brīvi 
funkcionēt, jo tās atbild par darba rezultātiem.  
 
Institucionāli valsts uzņēmumu uzraudzība neatšķiras no privātpersonu uzņēmumu 
uzraudzības. Norvēģijā pat tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmumi jāpārvalda tāpat kā labi 
pārvaldīts privātais uzņēmums. 
 
Ne visos gadījumos tiek veidotas valsts uzņēmumu padomes. Pārsvarā tās tiek 
veidotas lielos un stratēģiski svarīgos uzņēmumos. Ja netiek veidota padome, tad 
valsts komunicē ar valdi, kura tieši atbild par uzņēmuma darba rezultātiem.   
 
21.6. Padomes locekļiem jābūt profesionāļiem, kuri pārzina uzņēmuma darbības 
nozari un kuriem ir redzējums uzņēmuma darba uzlabošanai. 
 
Efektīva valsts uzņēmumu padome ir priekšnoteikums veiksmīgai uzņēmumu 
darbībai. Īrijā tiek uzsvērts, ka valsts uzņēmuma padomei ir augstāks atbildības 
standarts nekā padomei privātpersonu uzņēmumā, jo valsts uzņēmumu īpašnieki ir 
visi nodokļu maksātāji.  
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Būtisks nosacījums veiksmīgai valsts uzņēmumu attīstībai ir uzņēmumu padomju 
neviltota vēlme tos attīstīt. Padomes locekļiem jābūt profesionāļiem un attiecīgās 
nozares pārzinātājiem ar redzējumu uzņēmuma darba uzlabošanai. Padomes un visa 
uzņēmuma darbībai jāatbilst labai korporatīvajai kultūrai un augstiem ētikas 
standartiem, lai nevarētu apšaubīt tās leģitimitāti. Tāpēc, izvēloties padomes locekļus, 
galvenie atlases kritēriji ir pieredze, daudzpusējas zināšanas un ekspertīze, kā arī 
sadarbības un komunikācijas spējas.  
 
Skandināvijas valstīs papildus iepriekš minētajam kā būtisku uzskata principu, ka 
padomes sastāvam jābūt tādam, lai kompetence un pieredze būtu līdzsvarā, t.sk. 
dzimumu līdztiesībā (viens dzimums nedrīkst būt pārstāvēts mazāk par 40 %).  
 
Nav viennozīmīgas prakses attiecībā uz valsts ierēdņu līdzdalību valsts uzņēmumu 
padomēs. Polijā un Francijā valsts ierēdņus var iecelt par padomju locekļiem, un 
parasti tie ir centrālās institūcijas darbinieki. Savukārt Slovēnijas valdība 2007. gadā 
nolēma iedibināt principu, ka valsts ierēdnis, pildot savas publiskās funkcijas, 
vienlaicīgi pildīt uzrauga funkciju uzņēmumu kontroles institūcijās (padomēs).  
 
21.7. Padomes locekļi tiek atlasīti taisnīgas un skaidras procedūras ietvaros 
saskaņā ar iepriekš noteiktiem kvalitātes kritērijiem.   
 
Svarīgi komponenti, lai sasniegtu valsts un uzņēmumu mērķus, ir profesionāls un 
strukturēts padomes iecelšanas process līdz ar efektīvu un aktīvu padomes darbu. 
 
Ārvalstīs padomēs parasti ir 3 līdz 10 padomes locekļi, un pastāv dažādas pieejas viņu 
atlasei. Viena pieeja ir īpašas atlases komisijas izveide. Cita pieeja ir publisku 
konkursu organizēšana.  
 
Slovēnijā attiecībā uz valsts uzņēmumu pārvaldes institūciju vakantajiem amatiem 
publicē sludinājumus valsts iekšienē un ārvalstīs ar aicinājumu interesentiem 
pieteikties. Vispārīgos un speciālos noteikumus un kritērijus kandidātiem nosaka 
Darbinieku akreditācijas padome (Kadrovsko-akreditacijski svet), Slovēnijas valdības 
konsultatīva autonoma ekspertu institūcija. Tā piedalās kandidātu akreditācijas un 
nominēšanas procesā, pārbauda viņu profesionālās prasmes un iespējamos interešu 
konfliktus. Padome novērtē katru kandidātu un sagatavo sarakstu ar labākajiem. Pēc 
tam kandidātus iesaka uzņēmuma dalībnieku (akcionāru) kopsapulcei. Savukārt 
centrālā pārvaldes aģentūra uzrauga atlases procesa adekvātumu. 
 
Arī Norvēģijā padomes locekļu atlasei tiek izveidota īpaša atlases komiteja. Tajā ir 
visu akcionāru pārstāvji, kuri balso par kandidātiem. 
 
Zviedrijā nominēšanas procesu koordinē Uzņēmumu, enerģētikas un komunikāciju 
ministrijas Valsts uzņēmumu departaments, kura īpaši izveidota darba grupa formulē 
padomes locekļiem nepieciešamo kvalifikāciju, ņemot vērā konkrētā uzņēmuma 
darbības specifiku un jomu. Šī darba grupa izstrādā rekrutācijas noteikumus, un pēc 
tam seko atlases process. Īpaši izveidota ad hoc valsts uzņēmumu padomju locekļu 
Nominēšanas komiteja atbilstoši Valsts uzņēmumu departamenta izstrādātajiem 
rekrutācijas noteikumiem izvēlas kandidātus no īpašas ekspertu datu bāzes. Izvēlētos 
kandidātus apstiprina uzņēmuma dalībnieku (akcionāru) kopsapulcē. Kad šis process 
noslēdzies, nominēto kandidātu vārdi tiek publicēti internetā. Uzņēmumos, kuros 
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valstij pieder mazāk nekā 50 % daļu, valsts piedalās Nominēšanas komitejā līdzvērtīgi 
citiem īpašniekiem. 
 
Arī Polijā padomes locekļa kandidāti tiek izvēlēti no Īpašuma ministrijas īpaši šim 
nolūkam veidotas padomju locekļu kandidātu datu bāzes. Polijā precīzi norāda, kādas 
jomas speciālistiem padomēs jābūt. Padomes sastāvam jābūt tādam, lai tajā darbotos 
jurists, ekonomists un tirdzniecības speciālists. Tiek izvirzīts arī papildu kritērijs – 
četru gadu pieredze šajās jomās. Turklāt izvēles kritērijiem un iecelšanas principiem 
jānodrošina profesionālu un politiski neitrālu personu iecelšanu. Kandidāti var arī 
nebūt iekļauti iepriekš minētajā datu bāzē, tomēr tad viņiem nepieciešams doktora 
grāds tiesību zinātnēs vai ekonomikā, jābūt sertificētam auditoram vai reģistrētam 
juristkonsultantam, vai advokātam. Šie kandidāti tiek atbrīvoti no eksāmenu 
kārtošanas.  
 
21.8. Valsts uzņēmumu padomes darbs tiek organizēts ne tikai padomes sēžu 
formātā, bet tiek veidotas arī komitejas konkrētiem jautājumiem. 
 
Atsevišķās valstīs padomju darbs tiek organizēts arī apakškomitejās ar dažādiem 
darbības virzieniem.  
 
Zviedrijā pie padomes var izveidot auditu komiteju un atlīdzības komiteju. Katra 
padome pati lemj par šādu komiteju veidošanas lietderību. Ja tādas izveidotas, tad 
katrai jābūt skaidrai darba kārtībai, uzdevumam un pienākumiem. Līdzīgi arī Polijā 
valsts uzņēmumos var būt īslaicīgas vai pastāvīgas dažādu problēmu risināšanas 
komitejas, kā arī darba grupas, kuras saistītas ar auditu, darbinieku atlīdzības un 
personāliju jautājumiem.  
 
21.9. Padomes atbild ne tikai par valsts uzņēmumu finanšu rādītājiem, bet arī 
par ētikas, vides un sociālās ilgtspējas jautājumiem. 
 
Padomes pienākumiem jābūt nošķirtiem no valdes pilnvarām, un valdē nedrīkst būt 
padomes locekļi un otrādi. Padomes viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzņēmuma 
valdes iecelšana un atlaišana. Padome atbild par uzņēmuma attīstības stratēģijas 
izstrādi un pārvaldību, savukārt valde atbild par uzņēmuma ikdienas vadīšanu saskaņā 
ar attīstības stratēģiju un padomes norādījumiem.  
 
Zviedrijā padome atbild par uzņēmuma attīstību ne tikai finansiālā, bet arī ētiskā, 
vides un sociālās ilgtspējas ziņā. Līdz ar to valsts īpašumtiesību rīcībpolitikā jāapskata 
arī jautājumi, kas saistīti ar vidi, sociālo nodrošinājumu, cilvēktiesībām, dzimumu 
līdztiesību, dažādību un ētiku. Tas ir svarīgi arī valsts ekonomikai kopumā un tās 
nākotnes attīstībai. Valsts uzņēmumiem savā darbībā jārāda piemērs citiem 
uzņēmumiem.  
 
21.10. Valsts uzņēmumu padomju un to locekļu darba rezultāti tiek regulāri 
vērtēti, un vērtējumu rezultāti var būt par pamatu izmaiņām padomju sastāvā.  
 
Būtisks kvalitātes nodrošināšanas pasākums ir padomju kopējā un katra locekļa 
individuālā darba rezultātu regulāra novērtēšana.  
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Lielbritānijā, lai veicinātu uzņēmumu padomju locekļu atbildību, viņi katru gadu vai 
pēc cita noteikta perioda tiek pārvēlēti. 
 
Polijā pēc katra gada pārskata iesniegšanas padomes locekļi tiek individuāli vērtēti. Ja 
Īpašumu ministrija kāda padomes locekļa darbu novērtē negatīvi, tad tiek ierosināts 
mainīt padomes sastāvu. Fakts par negatīvo novērtējumu tiek ievadīts padomju 
locekļu kandidātu datu bāzē, kas nākamos trīs gadus liedz iecelt attiecīgo personu par 
padomes locekli citā uzņēmumā, kurā valstij ir vairākums.  
 
Zviedrijā katru gadu pati padome novērtē savu kopējo un katra locekļa individuālo 
darbu. Padomes priekšsēdētājs atbild par novērtēšanas organizēšanu. Par tās 
rezultātiem tiek informēta Nominēšanas komiteja un valdība.  
 
21.11. Padomes locekļu atlīdzības sistēmai jābūt skaidrai, atklātai, 
konkurētspējīgai un motivējošai, ņemot vērā katra padomes locekļa ieguldījumu 
uzņēmuma attīstībā.  
 
Valsts uzņēmumu darba efektivitāte ir saistīta ar uzņēmumu pārvaldītāju īpašībām un 
viņu darba produktivitāti, profesionalitāti un motivāciju. Īpašnieku interesēs ir, lai 
uzņēmumu pārvaldītu profesionāli un motivēti menedžeri, kas strādā atbilstoši 
īpašnieku noteiktajiem mērķiem. Līdz ar to pārvaldības kontekstā jautājums par 
padomes locekļu atlīdzības sistēmu ir viens no būtiskākajiem.  
 
Lielākajā daļā apskatīto valstu ir skaidra atlīdzības politika. Atlīdzības sistēmai jābūt 
konkurētspējīgai un motivējošai, savukārt prēmēšanas sistēmai jābūt taisnīgai, un tā 
jāsaista ar vērtējumu, vai un kā sasniegti mērķi. Atlīdzības sistēmai jābūt atklātai, lai 
nerastos šaubas par tās sapratīgumu, atbilstību ētikas standartiem un labas pārvaldības 
kultūrai. 
 
Starp uzņēmuma darbinieka ieguldījumu un atlīdzību jābūt sakarībai, tāpēc arī 
padomes locekļu atlīdzības apjoms ir saistīts ar padomes atbildību, darba laiku, 
kvalifikāciju, uzņēmuma darbības sarežģītību un rezultātiem. Tādā veidā tiek 
mazināts risks, ka algās tiek pārmaksāts salīdzinājumā ar katra padomes locekļa radīto 
vērtību.  
 
Valstij kā īpašniecei jādod iespēja valsts uzņēmumiem konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem par pārvaldes amatpersonu un citu galveno darbinieku piesaisti 
atbilstoši saprātīgiem konkurences noteikumiem, nepieļaujot atlīdzības jautājumu 
novest līdz galējībām. Valsts uzņēmumu darbinieku atlīdzībai jābūt konkurētspējīgai, 
bet ne augstākajai darba tirgū. 
 
Francijā katru gadu notiek uzņēmuma rezultātu novērtēšana atbilstoši noteiktajiem 
mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem.  
 
Somijā tiek uzskatīts, ka visiem uzņēmuma darbiniekiem pienākas zināmi labumi par 
uzņēmuma labajiem darba rezultātiem, tāpēc ar tiem ir saistīta darbinieku atlīdzības 
un prēmēšanas sistēma. 
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21.12. Valstij jābūt visaptverošai, skaidrai un ilgtermiņa uzņēmumu 
pārvaldīšanas rīcībpolitikai, kurā būtu formulēts, ko valsts sagaida no saviem 
uzņēmumiem, kādi ir pārvaldības mērķi, kārtība un kritēriji. 
 
Valsts institūcijas lemj par īpašumtiesību rīcībpolitiku, savukārt uzņēmuma vadība par 
biznesa jautājumiem. Valstij jābūt visaptverošai, skaidrai un ilgtermiņa uzņēmumu 
pārvaldīšanas rīcībpolitikai, kurā formulēts, ko tā sagaida no valsts uzņēmumiem, 
kādi ir pārvaldības mērķi, kārtība un kritēriji. Bez tam katram uzņēmumam jābūt 
attīstības stratēģijai.  
 
Īrijā tiek arī vērsta uzmanība uz valsts uzņēmumu pārvaldības efektivitātes risku. 
Valsts uzņēmumi ir daļa no valsts, tādējādi tie vienmēr var paļauties, ka valsts var 
sniegt papildu finansējumu, ja to darba rezultāti būs vāji. Francijā gan tiek norādīts, ka 
tirgus ir precīzākais „soģis”, kas raksturo uzņēmumu darba rezultātus. Konkurence 
bieži ir labākais veids, kā ietekmēt uzņēmumu vadību un mainīt korporatīvo kultūru. 
Tomēr ne visos gadījumos valsts uzņēmumiem ir konkurence. Līdz ar to, lai mazinātu 
iepriekš minēto risku, vajag skaidrus valsts uzņēmumu darbības mērķus, uzdevumus 
un rezultatīvos radītājus, lai mērītu darbības efektivitāti. 
 
21.13. Valsts uzņēmumu mērķu noteikšana un to izpildes uzraudzīšana ir 
fundamentāla korporatīvās pārvaldības daļa, un valsts uzņēmumi koncentrējas 
uz ilgtermiņa labumu gūšanu. 
 
Francijā katru gadu tiek izstrādāts valsts uzņēmumu Ikgadējais darba rezultātu plāns, 
kurā definēti mērķi, rezultatīvie rādītāji (ekonomiskie, pārvaldes u.c.) un stratēģija, lai 
sasniegtu lielāku uzņēmumu efektivitāti. Katra gada beigās tiek sastādīta Ikgadējā 
atskaite par valsts uzņēmumu darba rezultātiem, kurā tiek konstatēti, t.sk. centrālās 
aģentūras sasniegtie mērķi. Ik gadu notiek arī katra valsts uzņēmuma rezultātu 
novērtēšana atbilstoši noteiktajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Darba 
rezultātu novērtēšanas kritērijiem jābūt gan kvantitatīviem (piem., ienākumu apjoms), 
gan kvalitatīviem (piem., konkrētu projektu īstenošanas rezultāti).  
 
Ārkārtīgi svarīgi, lai uzņēmumi sociālos mērķus sasniegtu atbilstoši izmaksu 
efektivitātes principam. Valsts uzņēmumiem ar savu darbību valstij jāatgriež tā 
nodokļu maksātāju nauda, kas tajos investēta. 
 
Lielbritānijā katram uzņēmumam ir plāns, kā palielināt uzņēmuma vērtību (Value 
Creation Plan). Valsts uzņēmumu vērtība tiek novērtēta ik pēc diviem gadiem. Plānā 
tiek arī definēti ikgadējie rezultatīvie rādītāji. Tos definē uzņēmumu padomes, ņemot 
vērā stratēģiskās attīstības mērķus. 
 
Zviedrijā valsts uzņēmumiem ir īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plāni. Visu 
uzņēmumu darba rezultāti katru gadu tiek novērtēti. Valsts uzņēmumu mērķus var 
iedalīt trīs grupās: finanšu, sociālekonomiskie un speciālie mērķi.  
 
Somijā valsts uzņēmumu mērķi tiek noteikti atbilstoši uzņēmumu misijai. Valsts 
uzņēmumi tiek iedalīti divās grupās: uzņēmumi, kuri pilda īpašu uzdevumu, un 
uzņēmumi, kuri darbojas brīva tirgus konkurences apstākļos. 
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Uzņēmumiem, kuri pilda īpašu uzdevumu, jāsasniedz, galvenokārt sociāli mērķi, lai 
gan tiem ir arī vispārīgs mērķis strādāt ar peļņu. Mērķi tiek veidoti tā, lai sasniegtu 
labākos sociālos un ekonomisko rezultātus. Vērtējot uzņēmumu darba rezultātus, 
skatās uz to, kādā veidā un ar kādām izmaksām izpildīti sociālie un ekonomiskie 
uzdevumi un mērķi, ko noteikusi nozares ministrija. 
 
Lielākā daļa valsts uzņēmumu Somijā darbojas brīva tirgus konkurences apstākļos. Šo 
valsts uzņēmumu darbības principi, finanšu struktūra un ienākumu mērķi ir tādi paši 
kā citiem uzņēmumiem. Valstij kā īpašniecei var būt arī stratēģiskas intereses 
attiecībā uz kādu no šiem uzņēmumiem, piem., saglabāt infrastruktūru vai sniegt 
noteiktus pakalpojumus, bet tam arī ir jānotiek atbilstoši skaidriem biznesa 
principiem. Šādos uzņēmumos valsts īpašumtiesību īstenošanas mērķis ir gūt 
maksimālos ekonomiskos rezultātus, kuri tiek regulāri novērtēti. Vērtēšanas pamatā ir 
rentabilitāte un vērtības pieaugums ilgtermiņā, ņemot vērā valsts stratēģiskās intereses 
un to aizsardzību.  
 
21.14. Dažāda veida auditi palīdz precīzi novērtēt uzņēmumu darbība 
efektivitāti. 
 
Auditoru uzdevums ir veikt neatkarīgu pārbaudi par uzņēmumu padomju un valžu 
īstenoto vadību, uzņēmumu ikgadējiem pārskatiem un grāmatvedības dokumentiem. 
Audits ir arī instruments uzņēmumu darbību atbilstības mērķiem novērtēšanai.  
 
Auditu var veikt vairākas institūcijas: (1) uzņēmuma iekšējā audita institūcija, (2) 
padomes audita komiteja, (3) valsts audita institūcija un (4) neatkarīgs auditors. 
 
Zviedrijā Valsts kontrole var nozīmēt vienu vai divus savus auditorus, kas piedalās 
valsts uzņēmuma ikgadējā auditā. 
 
Auditu var veikt ne tikai regulāri, bet arī kā ad hoc aktivitāti kāda konkrēta jautājuma 
noskaidrošanai. Piem., ekonomiskās krīzes apstākļu dēļ sabiedrība Somijā asi reaģēja 
uz valsts uzņēmuma Destia izmaksātajām atlīdzībām tās darbiniekiem. Lai atbildētu 
uz aizdomām par labas pārvaldības principu neievērošanu uzņēmumā, tika veikts 
audits. Pēc tā šajā uzņēmumā tika noteikta skaidrāka un atklātāk atlīdzības sistēma. 
 
Īrijā kā kontroles mehānisms tiek minēta arī ārējā kontrole no tirgus dalībnieku puses. 
Tas notiek, ja uzņēmums kotējas biržā. Šī ir nozīmīga kontrole, jo privāto investoru 
intereses līmenis kalpo kā valsts uzņēmuma pārvaldības un darbības efektivitātes 
rādītājs.  
 
21.15. Informācijas pieejamība un tās precizitāte ir priekšnoteikums valsts 
uzņēmumu efektīvai pārvaldībai un uzraudzībai, kā arī nodrošina valsts 
uzņēmumu rīcības leģitimitāti. 
 
Apstāklis, ka valsts uzņēmumi pieder visiem nodokļu maksātājiem, ir arī pamats, lai 
to darbs būtu atklāts un pieejamā informācija būtu skaidra un precīza. Vairumā valstu 
tiek atzīts, ka valsts uzņēmumiem jābūt ne mazāk atklātiem kā biržā kotētajiem 
uzņēmumiem.  
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Lielākajā daļā valstu valdības ir apstiprinājušas vadlīnijas valsts uzņēmumu ārējo 
ziņojumu izstrādāšanai un to publicēšanas kārtību. Ziņojumos jāietver salīdzinošs 
apraksts par uzņēmumu biznesa aktivitātēm, un tiem jākalpo par pamatu jeb atskaites 
punktu uzņēmumu aktivitāšu, mērķu un uzdevumu izpildes novērtēšanai vairāku gadu 
griezumā. Pārskatiem jābūt pieejamiem valsts uzņēmumu interneta vietnēs. Ja tādu 
nav, tad pārraugošo valsts iestāžu vietnēs. 
 
Lietuvā tiek norādīts, ka publiski pieejamā informācija par valsts uzņēmumu 
galvenajiem finanšu indikatoriem nodrošina vadības atbildību un kavē politisku 
iejaukšanos valsts uzņēmumu darbā. Bez precīzas un izvērstas informācijas tirgus 
dalībnieki un arī sabiedrība nevar novērtēt uzņēmumu darbu, nospraustos mērķus un 
patērētos resursus. Kaut arī daudzi uzņēmumi nekotējas biržā, tie ir publiski 
uzņēmumi, un Lietuvā tāpēc uzskata, ka tiem jābūt pat vēl atklātākiem nekā biržas 
uzņēmumiem. Jāpublicē valsts uzņēmumu mērķi un to darba organizācija, kā arī 
periodiski pārskati par to, kā uzņēmumi sasniedz mērķus. Tas ir fundamentāls 
priekšnoteikums uzņēmumu labai pārvaldībai.  
 
Zviedrijā valsts uzņēmumiem jāsniedz šādi publiski ziņojumi: 

1) ikgadējais ziņojums (annual report);  
2) starpziņojumi (interim reports); 
3) gada beigu ziņojums (the year-end report) 
4) korporatīvais vadības ziņojums (the corporate government report); 
5) iekšējās kontroles ziņojums ((the statement on internal control); 
6) ilgtspējības ziņojums (sustainability report). 

 
Līdzīgi kā citās valstīs arī Zviedrijas valdība ik gadu sastāda salīdzinošu ziņojumu par 
valsts uzņēmumu darba rezultātiem kopumā un katru valsts uzņēmumu atsevišķi. 
Valdība ziņojumu iesniedz ne tikai parlamentam. Kopš 1999. gada valdība sastāda arī 
atsevišķu ikgadējo ziņojumu plašākai sabiedrībai, medijiem un līdzīpašniekiem. Šajā 
ziņojumā ir pārskats par valsts uzņēmumu ekonomisko attīstību. Valdība katru gadu 
publicē arī četrus starpziņojumus. 
 
Lietuvā valsts uzņēmumiem jāpublicē savi mērķi un uzdevumi, ko nosaka valsts kā 
īpašniece, finanšu un citus darbības rezultātus, darbinieku skaitu, ikgadējās 
darbaspēka izmaksas, izpildinstitūciju darbinieku un palīgpersonālu mēnešalgas, 
pabeigtās, esošās un plānotās investīcijas finanšu gada ietvaros. Informācija 
publicējama uzņēmumu ikgadējā pārskatā un pusgada pārskatā, objektīvi atspoguļojot 
uzņēmumu aktivitātes, procesā esošās un sekojošās tendences, mērķus un uzdevumus, 
rezultatīvos radītājus un faktiskos rezultātus. 
 
Polijā pat ieviesta informācijas sistēma, kura Īpašumu ministrijai ļauj tieši piekļūt 
datiem par valsts uzņēmumu finanšu darbību. Bez tam valsts uzņēmumi katru 
ceturksni Īpašumu ministrijai sniedz pārskatu par uzņēmumu darbu, aizpildot noteiktu 
veidlapu. Informāciju tajā aizpilda ministrijas iecelts pārstāvis uzņēmuma padomē. 
Informācija par uzņēmumu finanšu radītājiem tiek publicēta internetā Īpašumu 
ministrijas vietnē kā ikgadējs pārskats, kurā uzrāda visus valsts uzņēmumus un 
svarīgāko informāciju par uzņēmumu darbu un to novērtējumu.  
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21.16. Valsts uzņēmumu politiski neitrāla pārvaldīšana ir to efektīvas darbības 
priekšnoteikums. 
 
Uzņēmumu vadībai jābūt neatkarīgai no politiķiem, lai maksimāli nodrošinātu 
uzņēmumu efektivitāti. Tādēļ Eiropas valstīs cenšas izveidot sistēmas, ar kuru 
palīdzību politisko ietekmi minimizēt vai pat izslēgt. Piem., Slovēnijas valdības 2009. 
gada jūlija ziņojuma par valsts uzņēmumu pārvaldes politiku viens no izstrādes 
iemesliem bija nepieciešamība novērst politisko ietekmi valsts uzņēmumu 
pārvaldīšanā un izveidot valsts uzņēmumu pārvaldes modeli sabiedrības, nevis 
politisko partiju, koalīciju vai uzraugošo institūciju interesēs. Līdz tam Slovēnijā 
praksē lēmumi par valsts uzņēmumu vadības iecelšanu un stratēģisko attīstību bieži 
tika pieņemti atsevišķu personu, nevis valsts uzņēmumu interesēs.  
 
Arī Lietuvā tiek uzsvērts, ka skaidras valsts uzņēmumu pārvaldības rīcībpolitikas 
īstenošana un uzņēmumu darba organizācijas uzticēšana profesionālām un 
neatkarīgām pārvaldes institūcijām nozīmē politiskās ietekmes novēršanu. 
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16. Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, 
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību.” 

17. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem.” 

18. Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums (redakcijā, kas grozīta ar RD 08.12.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.45) 

 
 


