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Informācija par Sabiedrību 
 

Sabiedrības nosaukums Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  

  

Sabiedrības juridiskais statuss Valsts akciju sabiedrība 

  

Vienotais reģistrācijas numurs 4000 301 1203 

  

Reģistrācijas vieta un datums Rīga, 1991. gada 26. jūnijs 

 

Pārreģistrācija Komercreģistrā  

2004. gada 1. novembrī 

  

Sabiedrības darbības veidi 60.10 Radio programmu apraide 

 60.20 Televīzijas programmu izstrāde un apraide 

 61 Telekomunikācija 

 63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības 

 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 

  

Juridiskā un pasta adrese Ērgļu iela 14 

Rīga, LV-1012 

Latvija 

  

Kapitāla daļu turētājs Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (100%)  

  

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ilonda Stepanova 

  

Padome:  

Padomes priekšsēdētājs Aldis Greitāns no 30.07.2020. 

Padomes locekļi Jānis Leimanis no 30.07.2020. 

 Normunds Feierbergs no 30.07.2020. 

  

Valde:  

Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis no 02.09.2019 

  

Valdes locekļi Mariss Mežgals, no 13.04.2019. 

Ģirts Ozols no 02.09.2019 

  

Asociētā sabiedrība Latvijas Mobilais Telefons SIA (23%) 

 Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, Latvija  

  

Pārskata gads 2020. gada 1. janvāris - 31. decembris 

  

Iepriekšējais pārskata gads 2019. gada 1. janvāris - 31. decembris 

  

Neatkarīgu revidentu vārds un to adrese Ernst & Young Baltic SIA 

Licence Nr. 17 

Muitas iela 1a 

Rīga, Latvija, LV-1010 

  

Zvērināta revidente 

Diāna Krišjāne 

Sertifikāta Nr. 124 
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Vadības ziņojums 
 
Darbības veids 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC vai Sabiedrība) ir viens no vadošajiem elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un tā darbības veids ir radio un televīzijas programmu pārraidīšana, 
uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumi, datu pārraides, kiberdrošības risinājumu, datu centru, 
mākoņdatošanas un infrastruktūras nomas pakalpojumu sniegšana. 

LVRTC stratēģiskais mērķis ir nodrošināt un attīstīt augstas pieejamības, integritātes un drošības informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un pakalpojumus, stiprinot valsts efektīvu pārvaldi, drošību un sekmējot 
tautsaimniecības izaugsmi. LVRTC klientu bāze ir diversificēta un ietver raidorganizācijas, vietējos un starptautiskos 
elektronisko sakaru operatorus, dažādu nozaru ministrijas un citas valsts iestādes, kā arī eParaksta lietotājus – 
Latvijas uzņēmumus un iedzīvotājus.  

Sabiedrības finansiālā darbība 

LVRTC kopējie ieņēmumi 2020. gada 12 mēnešos sasniedza 33.99 miljonus EUR, tajā skaitā neto apgrozījums 20.05 
miljoni EUR (59.0%), dividenžu ieņēmumi no asociētās sabiedrības 6.67 miljoni EUR (19.6%), pārējie saimnieciskās 
darbības ieņēmumi no valsts finansējuma aizsardzības un kiberdrošības projektiem 3.60 miljoni EUR (10.6%), ERAF 
līdzfinansējuma Platjoslas un citos projektos 2.80 miljoni EUR (8.2%) un citi ieņēmumi 0.87 miljoni EUR (2.6%). 
Attiecībā pret iepriekšējā pārskata gada 12 mēnešiem kopējie ieņēmumi palielinājušies par 
4.45 miljoniem EUR (par 15.1%). Neto apgrozījumā Datu pārraides biznesa virzienā pieaugums 0.59 miljoni EUR, 
Fizisko dzīslu nomas biznesa virzienā 0.2 miljoni EUR, Apraides biznesa virzienā 0.33 miljoni EUR un Sertifikācijas 
biznesa virzienā 0.17 miljoni EUR. Pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos pieaugums par 1.05 miljoniem EUR 
valsts finansējumam aizsardzības projektiem un par 0.38 miljoniem EUR ERAF līdzfinansējuma ieņēmumos. 

12 mēnešu izmaksas un nodokļu izdevumi sasniedza 31.23 miljonus EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izmaksas 
un nodokļu izdevumi ir palielinājušies par 0.49 miljoniem EUR. 

2020. gadu LVRTC ir noslēdzis ar pārskata gada peļņu 2.76 miljonu EUR apmērā, kas ir būtisks uzlabojums pret 
iepriekšējo gadu, kad LVRTC cieta zaudējumus, kā arī pārsniedz LVRTC Vidējā termiņa stratēģijā 2020. gadam 
izvirzīto peļņas mērķi.     

LVRTC pašu kapitāls uz gada beigām bija 84.65 miljoni EUR (61.6% no aktīvu vērtības). Aktīvu kopvērtība gada 
pārskata beigās bija 137.3 miljoni EUR un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tā ir palielinājusies par 
12.45 miljoniem EUR. Palielinājumu veido ERAF līdzfinansējums projektos un valsts finansējums aizsardzības 
projektiem, kā arī neto peļņa. 

Svarīgi norādīt, ka LVRTC nodrošina arī valstiska mēroga projektu realizāciju un pakalpojumu sniegšanu sociāla 
rakstura vai valsts drošības mērķiem. No šādiem projektiem vai pakalpojumiem LVRTC gūst minimālu peļņu vai pat 
cieš no tiem zaudējumus. Šādu projektu īstenošana notiek saskaņā ar valsts deleģējumu vai ar Ministru kabineta 
izdotu rīkojumu. Kā viens no galvenajiem šāda veida projektiem ir “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 
attīstība lauku reģionos”, kā arī uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumi. 

Attīstības pasākumi 

LVRTC pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādei un izveidošanai 2020. gadā ieguldīja 20.05 miljonus EUR, 
no kā lielu daļu aktivitāšu veido investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk- IKT) pakalpojumu 
platformu attīstībā (uzticamības pakalpojumu un elektroniskās identitātes pakalpojumu attīstība, datu pārraides tīkla 
paplašināšana, projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārta 
“Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (turpmāk – Platjosla), “Loģiski 
vienotais datu centrs” (turpmāk – LVDC) projekts, Rīgas radio un televīzijas stacijas rekonstrukcija un labiekārtošana). 

Būtiskākās aktivitātes Platjoslas projektā: 

• No 2050 paredzētajiem kilometriem (turpmāk - km) šobrīd izprojektēti vairāk nekā 2030 km un izbūvēti jau 
1654 km, kā arī izveidoti 157 piekļuves punkti no paredzētajiem 220 piekļuves punktiem. 

• Kopumā tīklu izmanto 13 reģionālie un nacionālie operatori. Lielākais vairākums ir reģionālie operatori, kas 
par saviem līdzekļiem infrastruktūras izbūvi konkrētajās teritorijās nevarētu veikt augsto izmaksu dēļ. Tāpat 
pieslēgumu tīklam izmanto arī divi mobilo sakaru operatori. 

• Kopā šobrīd iznomāti 2469 km (1.kārta - 1591 km; 2.kārta - 878 km). Salīdzinājumam – pērnā gada decembri 
bija iznomāti 1593 km. Pēc iznomāto km skaita visvairāk pieslēgumu Platjoslas projekta tīklam izmanto 
Madonas, Rēzeknes, Valmieras, Alūksnes un Bauskas novados. 

• 2020.gadā tika noslēgti divi priekšlīgumi ar mobilo sakaru komersantiem par “Vidējās jūdzes” optiskā tīkla 
infrastruktūras pieslēgumu izbūvi līdz 35 mobilo sakaru torņiem un 1 365.34 km platjoslas infrastruktūras 
nomu. Papildus ir saņemtas vēstules no mobilo sakaru komersantiem par interesi pieslēgt vēl 37 mobilo 
sakaru torņus, kur provizoriskais iznomāto kilometru skaits varētu būt vismaz 648 km . Ar šo klienta interesi 
tiek strādāts, lai 2021.gada laikā noslēgtu priekšlīgumus. “Vidējās jūdzes” optiskā tīkla infrastruktūras izbūve 
mobilo sakaru torņu tuvumā ļaus būtiski palielināt tīkla lietojamību - tas palielinās kopējo piekļuves punktu  
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

skaitu “baltajās” teritorijās un ar mobilo tehnoloģiju tiks veicināta mājsaimniecību piekļuve “pēdējai jūdzei”. 

• 2020.gada 17.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.792 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 
24.novembra noteikumos Nr.664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā 
atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” projekta plānotais kopējais finansējumu tika palielināts 
par 3.0 miljoniem EUR (t.sk., 2.55 miljoni EUR ERAF finansējums) ar mērķi izveidot papildu “vidējās jūdzes” 
optiskā tīkla infrastruktūru to izglītības iestāžu tuvumā, kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets 
efektīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanai COVID -19 pandēmijas laikā.  

• Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada beigām. 

Būtiskākās attīstības aktivitātes citos projektos un biznesa virzienos: 

• 2020.gadā Covid-19 ietekmē uzticamības pakalpojumu lietojamības apjoms un lietotāju skaits būtiski 
pieauga. Elektroniskās identifikācijas lietojamības pieauguma apjoms ir 107.8% pret 2019. gada rādītājiem, 
kvalificēta elektroniskā paraksta lietošana palielinājās par 29.17% salīdzinājumā ar 2019.gadu, savukārt 
aktīvo lietotāju skaits pieauga par 94.03% salīdzinājumā ar 2019.gadu. LVRTC 2020. gadā turpināja attīstīt 
produktus, lai piemērotos tirgus prasībām. 2020.gada  2. ceturksnī eParaksts mobile paraksta līmenis tika 
akreditēts kvalificēta paraksta līmenī, tādējādi radot iespēju jebkuram Latvijas valsts piederīgajam izmantot 
ES vienoto digitālo telpu ar jebkuru no rīkiem - eID, eParaksts mobile un eParaksts karte. 2020.gada 3. 
ceturksnī noslēdzies ERAF finansēts projekts “eParaksta un e-Identitātes attīstība”. Savukārt 2020. gada 4. 
ceturksnī LVRTC nodrošināja elektroniskās identifikācijas platformas pielāgojumu Alkohola aprites likuma 
prasībām, tādējādi stiprinot digitālās vides tiesisko noteiktību un nodrošinot personu vecuma pārbaudi 
atbilstoši minētā likuma prasībām.   

• 2020.gada septembra beigās Rīgā,  Zaķusalas krastmalā 1 ekspluatācijā nodots jauns datu centrs (turpmāk 
– DC6). Datu centra pašreizējā kapacitāte ir 100 statnes, un ir plānots, ka nākotnē tajā papildus tiks 
izvietotas vēl 30 statnes. DC6 ir izbūvēts atbilstoši 3.līmeņa kvalitātes prasībām un klientiem aparatūras 
izvietošanai tiks piedāvātas 42U statnes. Līdzīgi kā citos LVRTC 3.līmeņa datu centros, DC6 
elektroenerģijas piegādi nodrošina divi neatkarīgi elektropievadi no divām neatkarīgām apakšstacijām, tāpat 
darbojas divas neatkarīgas UPS sistēmas un rezervēti dīzeļģeneratori. Visa datu centra iekšējā komutācijas 
infrastruktūra ir centralizēta un rezervēta divos maršrutos. DC6 nodrošina vairāku punktu klimata kontroli 
katrā statnē, kā arī vairākas rezervētas aukstumiekārtas. Jaunajā datu centrā plānots izvietot aparatūru gan 
komercklientu, gan valsts klientu, gan LVRTC vajadzībām. Tāpat jāatzīmē, ka līdz 2020.gada beigām tika 
komercializētas visas 2.līmeņa Datu centra (DC4), kurš izvietots Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1, brīvās 
kapacitātes. 

• 2020. gada 4.ceturksnī tika sekmīgi noslēgts konkurss "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana 
zemes apraidē" un izvēlēts pakalpojumu sniedzējs, kurš nodrošinās maksas televīzijas pakalpojumu 
sniegšanu zemes apraidē no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim. Par konkursa uzvarētāju 
pasludināts SIA "Tet", ar kuru atbilstoši konkursa nolikumam ticis noslēgts sadarbības līgums. 

• Noslēgts sadarbības līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "LVDC tīkls, drošības 
platforma un LVDC koplietošanas daļa (2. kārta)" īstenošanu ar ERAF līdzfinansējumu. 

• 2020.gadā valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju skaits papildināts ar 12 
valsts informācijas sistēmām. 

• 2020. gada decembrī starp LVRTC un Satiksmes ministriju noslēgts deleģējuma līgums par izpētes veikšanu 
saistībā ar interneta protokola 6. versijas (IPv6) ieviešanu un darbības nodrošināšanu valsts pārvaldē. 
Līgums paredz vairāku secīgu aktivitāšu īstenošanu ar mērķi izveidot IPv6 ieviešanas plānu līdz 2022.gada 
1.septembrim. Tas ietvertu gan nepieciešamās aktivitātes un to īstenošanas termiņus, gan arī atbilstošos 
finanšu aprēķinus. 

• Rīgas radio un televīzijas stacijas projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam. 2020. gada 4. ceturksnī tika 
sagatavota projekta attīstības programma 2021. gadam, kas tika apstiprināta uzņēmuma valdē un padomē. 
Turpinās būvdarbu iepirkums. Notiek plānošanas process ar iesaistītajām pusēm RRTS projekta satura 
koncepta pilnveidošanā 

• Atbilstoši 2018.gada decembrī noslēgtajam deleģēšanas līgumam LVRTC sadarbībā ar Krasta apsardzes 
dienestu veic Jūras meklēšanas un glābšanas sistēmas un koordinācijas centra modernizācijas un 
uzturēšanas darbus. 

• Lai nodrošinātu LVRTC energoresursu racionālu un efektīvu izmantošanu, uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību 
un mazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, uzņēmumā ir ieviesta energopārvaldības sistēma. 
Energoefektivitātes palielināšanai tika veikta esošo infrastruktūras objektu siltumapgādes risinājumu 
uzlabošana. 2020. gadā pārbūvēti Liepājas RTS un Kuldīgas RTS dīzeļdegvielas apkures risinājumi. 
Turpmāk Kuldīgas RTS siltumapgādi nodrošinās gaisa siltumsūknis, savukārt Liepājas RTS ir pieslēgta 
pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai. 

• 2020. gada nogalē LVRTC kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta atbilstoši starptautiski atzīta standarta  



LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS 
Reģ. Nr. 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

6 

  

 

Vadības ziņojums (turpinājums) 

LVS EN ISO9001:2015 prasībām. Sertifikāts apliecina gan visu LVRTC sniegto pakalpojumu atbilstību 
labākajai pakalpojumu sniegšanas procesu pārvaldības praksei un kvalitātei, gan  LVRTC ilgtermiņa rūpes 
par klientu orientētu, pārskatāmu un drošu pakalpojumu klāstu un centienus to sniegšanu nodrošināt, 
salāgojot gan uzņēmuma biznesa mērķus un stratēģiju, gan pieejamos resursus un klientu vajadzības. 

• Deleģējumu ietvaros ar valsts un ES fondu finansējuma piesaisti strādājām pie projektiem valsts 
aizsardzības spēju un kiberdrošības stiprināšanai. 

Finanšu risku vadība 

Nozīmīgākie LVRTC finansiālās stabilitātes un likviditātes nodrošināšanai izmantotie finanšu instrumenti ir debitoru 
parādi, noguldījumi bankās un saistības pret kreditoriem. LVRTC nepārtraukti uzrauga debitoru parādu lielumu, lai 
mazinātu neatgūstamo parādu rašanās risku. LVRTC kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas 
daudzumu saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 

Ņemot vērā LVRTC pašu kapitāla struktūru, finanšu aktīvu un saistību īstermiņa raksturu, LVRTC vadība uzskata, ka 
LVRTC nav pakļauts būtiskiem procentu likmju, valūtas kursu svārstību vai likviditātes riskiem. 

2020. gada 2. ceturksnī LVRTC tika ieviesta jauna naudas līdzekļu pārvaldības politika, kura nosaka, ka, izvietojot 
naudas līdzekļus, prioritārie principi ir zems ieguldījumu risks un risku diversifikācija. Lai nodrošinātu šo principu 
ievērošanu, LVRTC naudas līdzekļi šobrīd ir sadalīti starp vairākām komercbankām. Katrai komercbankai, balstoties 
uz starptautiski atzītu kredītreitingu aģentūru piešķirto kredītreitingu, tiek noteikts maksimāli pieļaujamais limits 
LVRTC naudas līdzekļu izvietošanai.  

Līdz atsevišķu projektu realizācijai sev pieejamos brīvos naudas resursus LVRTC izvieto depozītos. Ņemot vērā 
nākotnes saistību apjomu, LVRTC ir svarīgi nodrošināties ar pietiekamiem finanšu līdzekļiem, tādējādi samazinot 
riskus maksimizētas peļņas sadales politikas vai neparedzētu līdzekļu aizplūšanas gadījumā, tādējādi izvairoties no 
situācijas, kad aktivitāšu īstenošanai būtu nepieciešams aizņemtais kapitāls, sadārdzinot pakalpojumu pašizmaksu. 
LVRTC rēķinās ar vidēja termiņa stratēģijas pārskatos ietverto maksājamo dividenžu apjomu un plāno ikgadējo 
naudas plūsmu. 

COVID-19 pandēmijas ietekme 

2020.gada martā un pēc tam atkārtoti arī 2020. gada novembrī Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs tika 
stājušies spēkā ar koronavīrusa  SARS-CoV-2 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas 
attīstību valstī un pasaulē. Šobrīd lielākā daļa no LVRTC darbiniekiem ir pārgājuši attālinātā darba režīmā, savukārt 
attiecībā uz klātienē strādājošajiem ir ieviests komplekss pasākumu plāns, lai mazinātu inficēšanās risku. LVRTC ir 
iespējams veiksmīgi turpināt darbu attālinātā režīmā, pielāgojoties apstākļiem, ne tikai nodrošinot nepārtrauktu 
uzņēmuma darbību, bet arī turpinot attīstību. 

Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības 
nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrības klientu bāze ir diversificēta un ietver gan 
valsts iestādes, gan klientus, kuru darbību ārkārtas situācija ietekmē drīzāk pozitīvi (piemēram, telekomunikāciju 
uzņēmumi), gan arī klientus, kuru maksātspēja ārkārtas situācijas dēļ ir būtiski kritusies (piemēram, radiostacijas). 
Sabiedrības ieskatā COVID pandēmijas ietekmes dēļ LVRTC nākotnē nav sagaidāms būtisks ieņēmumu 
samazinājums. Papildus jāatzīmē, ka COVID pandēmijas ietekmē ir būtiski palielinājies pieprasījums pēc sertifikācijas 
pakalpojumiem, kā rezultātā no 2021. gada ir palielināts deleģējuma finansējuma apjoms eParaksta pakalpojumu 
nodrošināšanai.  

Virs 30 dienām kavēto debitoru īpatsvars ir saglabājies stabils - 5% 31.12.2019., 3.5% 31.12.2020, kavējumi pamatā 
ir radio apraides segmentā. Šobrīd notiek individuāls darbs ar katru no debitoriem.  

Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs veiksmīgi pārvarēt ārkārtas situāciju, jo uzņēmumam ir augsta 
likviditāte, mazs saistību apjoms un sagaidāmais ienākumu kritums ir proporcionāli mazs pret uzņēmuma kopējiem 
ienākumiem. Vēršam uzmanību, ka šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata 
parakstīšanas brīdī, un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības 
izvērtējuma.   

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami 
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu, un kuri būtu atspoguļojami šajā finanšu pārskatā. 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

Vadības priekšlikumi par 2020. gada peļņas izlietošanu 

2020. gadu LVRTC ir noslēdzis ar neto peļņu 2.76 miljonu EUR apmērā. Saskaņā ar LVRTC Vidējā termiņa stratēģiju, 
2020. gadu bija plānots noslēgt ar zaudējumiem 57 tūkstošu EUR apmērā. LVRTC valde rekomendē 2020. gada 
peļņu novirzīt šādiem mērķiem: 

• Dividenžu nomaksai LVRTC valde rekomendē novirzīt kopā 1 546 386 EUR (56.1% no 2020. gada peļņas) 

• Ministru kabineta lēmums par LVDC projekta realizāciju paredzēja, ka no valsts budžeta līdzekļiem LVRTC 
2020. gadā tiks piešķirti līdzekļi 228 960 EUR apmērā LVDC projekta uzturēšanas izmaksu segšanai. 
Faktiski LVDC uzturēšanai nepieciešamais finansējums netika piešķirts, līdz ar to LVRTC valde rekomendē 
no 2020. gada peļņas 228 960 EUR (8.3% no 2020. gada peļņas) atstāt nesadalītu, lai finansētu LVDC 
projekta uzturēšanu 

• LVRTC ir uzsācis darbu pie vairāku apjomīgu stratēģisko projektu realizācijas, no kuriem lielākais 
finansējuma apjoms ieplānots RRTS rekonstrukcijai. Ministru kabinets ar vairākiem rīkojumiem par atšķirīgu 
dividendēs izmaksājamo LVRTC peļņas daļu ir apstiprinājis, ka RRTS rekonstrukcijai tiek novirzīti kopā 4.5 
miljoni EUR no 2016., 2017. un 2018. gada nesadalītās peļņas. RRTS rekonstrukcijas projekta kopējās 
izmaksas ir prognozētas ~64 miljoni EUR. RRTS projekta būvdarbus paredzēts uzsākt 2022. gadā. 2020. 
gada 31. decembrī LVRTC kopējais naudas līdzekļu apjoms (ieskaitot īstermiņa termiņnoguldījumus) bija 
45.8 miljoni EUR, kas nav pietiekami RRTS projekta un pārējo attīstības projektu realizācijai. Ņemot vērā 
RRTS projekta specifiku, šī projekta finansēšanai nav optimāli piesaistīt aizņēmumus no kredītiestādēm. 
Tāpēc LVRTC valde rekomendē no 2020. gada peļņas daļu 982 342 EUR (35.6%) atstāt nesadalītu un 
novirzīt RRTS rekonstrukcijas projekta realizācijai. 

 

Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
Valdes loceklis Mariss Mežgals 
 
Valdes loceklis Ģirts Ozols 
 
Grāmatvedības daļas vadītājs Didzis Juško 

 
2021. gada 11. maijs 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

  

Pielikums 

 

2020 

  

2019 

  EUR  EUR 

     

     

Neto apgrozījums 1 20 052 895  19 011 435 

     

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto 

preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 (21 042 950)  (22 733 894) 

     

Bruto peļņa vai zaudējumi  (990 055)  (3 722 459) 

     

Pārdošanas izmaksas 3 (1 914 792)  (1 619 875) 

     

Administrācijas izmaksas 4 (1 581 337)  (1 175 505) 

     

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5   6 652 611  5 085 674 

     

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6  (6 630 860)   (5 199 790) 

     

Ieņēmumi no līdzdalības : 

• asociēto sabiedrību kapitālā 7 

 

6 670 000  

 

5 152 000 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: 

• no citām personām 8 

 

 

614 616    

 

 

294 086 

     

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas     

• no citām personām 9 (62 495)  (13 268) 

     

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma 

nodokļa  

2 757 688  

 

(1 199 137)  

     

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  2 757 688   (1 199 137) 

 

 

Pielikumi no 13. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 
   

Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
Valdes loceklis Mariss Mežgals 
 
Valdes loceklis Ģirts Ozols 
 
Grāmatvedības daļas vadītājs Didzis Juško 

 
2021. gada 11. maijs 
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Bilance 

  

Pielikums 

 

31.12.2020 

  

31.12.2019. 

Aktīvs  EUR  EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi     

Nemateriālie ieguldījumi     

2. Citi nemateriālie ieguldījumi  3 499 752  3 021 530 

3. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem  299 707  110 646 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 11 3 799 459  3 132 176 

     

Pamatlīdzekļi     

   Nekustamie īpašumi:     

• Zemes gabali, ēkas un inženierbūves  65 616 466   59 155 334  

      Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  10 850 185   10 130 862  

      Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  844 220   686 268  

      Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas 

     Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

  

4 575 004 

557 835 

  

5 408 705 

1 108 454 

Pamatlīdzekļi kopā 12 82 443 710  76 489 623 

     

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     

Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 13 187 910   187 910  

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 17 429 271  487 164 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  617 181   675 074  

     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  86 860 350  80 296 873 

     

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi     

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   71 047  27 617 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  62 281   30 519  

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi  2 405 068  1 380 031 

Krājumi kopā 14            2 538 396    1 438 167 
     

Debitori     

Pircēju un pasūtītāju parādi 15  1 440 812  1 615 836  

Asociēto sabiedrību parādi 27 c 62 888  434 313  

Citi debitori 16 14 027 253  66 579 

Nākamo periodu izmaksas 17 434 494  352 661 

Uzkrātie ieņēmumi 18 146 506  164 136 

Debitori kopā  16 111 953  2 633 525 

     

Nauda  19 31 804 998  40 493 059 

     

Apgrozāmie līdzekļi kopā  50 455 347  44 564 751  

     

Aktīvu kopsumma  137 315 697  124 861 624 

 
Pielikumi no 13. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
Valdes loceklis Mariss Mežgals 
 
Valdes loceklis Ģirts Ozols 
 
Grāmatvedības daļas vadītājs Didzis Juško 
 

2021. gada 11. maijs 
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Bilance 

  
Pielikums 

 

31.12.2020. 

  

31.12.2019. 

Pasīvs  EUR  EUR 

Pašu kapitāls     

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 20 78 454 705  78 454 705 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  522 748  568 668 

      Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie     

      zaudējumi                           

  

2 918 451 

  

4 117 588 

      Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  2 757 688  (1 199 137) 

Pašu kapitāls kopā  84 653 592  81 941 824 

     

Kreditori     

Ilgtermiņa kreditori     

       Nākamo periodu ieņēmumi 24 36 862 070  26 458 585 

Ilgtermiņa kreditori kopā  36 862 070  26 458 585 

     

Īstermiņa kreditori     

No pircējiem saņemtie avansi  12 169  31 018 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  2 410 940  1 300 168 

Parādi asociētajām sabiedrībām 27 c -  974 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās  

iemaksas 21 287 591  271 609 

Pārējie kreditori 22 309 815  275 120  

Uzkrātās saistības 23 3 443 353  2 492 308 

Nākamo periodu ieņēmumi 24 9 336 167  12 090 018 

Īstermiņa kreditori kopā  15 800 035  16 461 215 

Kreditori kopā  52 662 105  42 919 800 

     

Pasīvu kopsumma  137 315 697  124 861 624 

 

Pielikumi no 13. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
Valdes loceklis Mariss Mežgals 
 
Valdes loceklis Ģirts Ozols 
 
Grāmatvedības daļas vadītājs Didzis Juško 

 
2021. gada 11. maijs 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  
 
 Akciju  vai daļu     

kapitāls 
(pamatkapitāls) 

Ilgtermiņa 
ieguldījumu 

pārvērtēšanas 
rezerve 

         Nesadalītā   
peļņa 

                   Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 
     

Atlikums 2018. gada 31. 
decembrī 78 454 705 

 
 

614 588  5 753 320 84 822 613 
     

 
Pārskata gada zaudējumi - 

 
 - (1 199 137) (1 199 137) 

     
Ilgtermiņa ieguldījumu     
pārvērtēšanas rezerves - (45 920) - (45 920) 
samazinājums     
     
Peļņas sadale - - (1 635 732) (1 635 732) 
Izmaksātas dividendes 
  

 
  

     

 
Atlikums 2019. gada 31. 
decembrī 78 454 705 

           
 

568 668 2 918 451   81 941 824 

     

 
Pārskata gada peļņa - 

 
 - 2 757 688 2 757 688 

     
Ilgtermiņa ieguldījumu     
pārvērtēšanas rezerves - (45 920) - (45 920) 
samazinājums     
     

Atlikums 2020. gada 31. 
decembrī 78 454 705 

          
522 748 5 676 139   84 653 592 

 

Pielikumi no 13. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
Valdes loceklis Mariss Mežgals 
 
Valdes loceklis Ģirts Ozols 
 
Grāmatvedības daļas vadītājs Didzis Juško 

 
2021. gada 11. maijs 
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Naudas plūsmas pārskats 

 Pieli-
kums 

 

2020  

 

2019 

  EUR  EUR 

Pamatdarbības naudas plūsma     

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  2 757 688  (1 199 137) 

Korekcijas:     

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;  12 11 584 285           13 934 559 

nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; 11              1 156 692  984 224 

ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo, asociēto vai citu 

sabiedrību pamatkapitālā; 7 (6 670 000)  (5 152 000) 

pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi      8 (2 089)  (34 832) 

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  20 778  - 

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 

kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām  8 847 354  8 532 814 

Korekcijas:     

debitoru parādu (pieaugums)/samazinājums,   559 465  218 023 

krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums   (1 100 229)  (758 302) 

piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 

maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums  (4 930 213)  (4 171 381) 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  3 376 377  3 821 154 

     

Izdevumi procentu maksājumiem  (20 778)  - 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  3 355 599  3 821 154 

 

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (19 420 666)  (20 697 237) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

pārdošanas  12 399  385 

Saņemtie procenti  2 089  34 832 

Saņemtās dividendes  6 670 000  5 152 000 

Izsniegtie aizdevumi (veiktie noguldījumi kredītiestādēs)  (13 980 000)  - 

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas (saņemtie noguldījumi no 

kredītiestādēm)  -  33 000 000 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma   (26 716 178)  17 489 980 

 

Finansēšanas darbības naudas plūsma     

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 14 672 518        12 783 235 

Izmaksātas dividendes  -           (1 635 732) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  14 672 518  11 147 503 

 

Pārskata gada neto naudas plūsma             (8 688 061)  

          

32 458 637 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā  40 493 059  8 034 422 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 19 31 804 998  40 493 059 

 

Pielikumi no 13 . līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.  

Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
Valdes loceklis Mariss Mežgals 
 
Valdes loceklis Ģirts Ozols 
 
Grāmatvedības daļas vadītājs Didzis Juško 
 
2021. gada 11. maijs 
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Pielikums 
Informācija par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi 

(a) Informācija par Sabiedrību 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - Sabiedrība) juridiskā adrese ir Ērgļu 
iela 14, Rīga LV-1012, Latvija. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 4000 301 1203. 

Sabiedrības darbības veidi ir radio un televīzijas programmu pārraidīšana (NACE kodi 60.10 un 60.20), 
telekomunikācijas pakalpojumi (NACE kods 61), datu pārraides (NACE kods 63.11), sava vai nomāta nekustamā 
īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE kods 68.20). 

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (100%), Valsts kapitāla daļu turētājas 
pārstāve finanšu pārskata parakstīšanas brīdī ir Ilonda Stepanova.  

Šī pārskata apstiprināšanas brīdī Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Edmunds Beļskis, Sabiedrības valdes locekļi 
– Mariss Mežgals un Ģirts Ozols.  

Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Ernst & Young Baltic” un atbildīgā zvērinātā 
revidente Diāna Krišjāne. 

 

(b) Pārskata sagatavošanas pamats 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk – LR) likumiem „Par grāmatvedību”, „Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” (turpmāk tekstā “Likums”) un Ministru kabineta noteikumiem.  

Sabiedrības vadība uzskata, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav notikušas nozīmīgas izmaiņas grāmatvedības 
politikās, kas piemērotas finanšu pārskatu sagatavošanā. 

Sabiedrība atbilst vidējas sabiedrības statusam, bet 2020.gadā Sabiedrība pirmo reizi izpildīja lielas Sabiedrības 
kritērijus. Likums paredz atvieglojumus mazām un vidējām sabiedrībām finanšu pārskata sagatavošanā. Vienlaikus 
likums nosaka, ka finanšu pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības finansiālo stāvokli un 
peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. 

Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par Sabiedrības attīstību pārskata 
gadā. 

Gada pārskats ir sagatavots, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, izņemot sakaru kabeļu kanalizācijas 
tīklu, kas uzskaitīts, balstoties uz pārvērtēto vērtību, un ir sagatavots Latvijas nacionālajā valūtā – eiro (EUR), kas ir 
Sabiedrības uzskaites un pārskata valūta. Summas izteiktas eiro, ja nav norādīts citādi. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijai. 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. 

Lai uzlabotu sagatavotā peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances salīdzināmību, atsevišķi 2018. gada peļņas vai 

zaudējumu aprēķina un bilances posteņi ir pārklasificēti. 

 

(c) Pielietotie grāmatvedības principi 

 
Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:  
a)  Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk; 
b)  Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā; 
c)  Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

▪ pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
▪ ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 

iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu pārskata 
sagatavošanas dienu; 

▪ aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

d)  Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 

e)  Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 
f)      Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. 
g)  Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 

maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā; 
h)  Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko 

formu. 

(d) Pārskata periods 
 

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.  
  



LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS 
Reģ. Nr. 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

14 

  

Pielikums (turpinājums)  

Informācija par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi (turpinājums) 
 

(e) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

 
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to 
iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Neto 
apgrozījumu veido maksa par radio un televīzijas programmu pārraidīšanu, optisko dzīslu nomu, datu pārraidi, 
sertifikācijas pakalpojumiem, kā arī citiem elektronisko sakaru un pamatdarbības pakalpojumiem, tostarp par 
nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu. Ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrāšanas principa. Atzīstot ieņēmumus, 
tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi: 
 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas 
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad pakalpojumi tiek 
sniegti.  
 
Ieņēmumi no preču pārdošanas 
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc īpašumtiesību risku un labumu 
nodošanas pircējam.  
Ieņēmumi netiek atzīti, ja saskaņā ar darījuma noteikumiem Sabiedrība patur nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm 
raksturīgos riskus un preces var tikt atgrieztas. 
 

Nomas ienākumi 
Ienākumi no iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā. 
 
Ieņēmumi no dividendēm 
Dividendes atzīst tad, kad Sabiedrībai rodas likumīgas tiesības tās saņemt. 
 
Procentu ieņēmumi 
Procentus atzīst, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu. 
 
Uzkrātie ieņēmumi 

Ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem rēķins tiek izrakstīts nākamajā pārskata periodā. 

 

Līgumsodi 

līgumsodus atzīst ieņēmumos pēc to saņemšanas. 

 

(f)       Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā 
eiro atsauces kursa. 

Visi monetārie aktīva un pasīva posteņi pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa 
pārskata gada pēdējā dienā. Visi nemonetārie aktīva un pasīva posteņi tiek uzskaitīti eiro pēc Eiropas Centrālās 
bankas publicētā eiro atsauces kursa, kāds tas bija spēkā darījuma dienā.  

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti neto vērtībā attiecīgā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā.  

(g)       Nemateriālie ieguldījumi  

Nemateriālajos ieguldījumos ietilpst galvenokārt programmprodukti, datu uzkrāšanas un šifrēšanas sistēmas, kā arī 
operētājsistēmas. Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija un 
vērtības samazinājums. Iegādes vērtībā tiek iekļautas nemateriālo ieguldījumu iegādes izmaksas un izmaksas, kas 
radušās, ieviešot tos lietošanā. Amortizācija tiek aprēķināta visā šo aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 
lineāro metodi. 

Nemateriālo ieguldījumu amortizācijas laiks ir 1 – 5 gadi. 

Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā 
nemateriālā ieguldījuma vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā 
nemateriālā ieguldījuma patiesās vērības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. 
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(h)        Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums. 
Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi un tā sagatavošanu lietošanai. 
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes visiem pamatlīdzekļiem to lietderīgās lietošanas laikā, lai norakstītu 
pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās lietošanas perioda beigās. Pamatlīdzekļu 
lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti katrā bilances datumā, un, ja nepieciešams, tie tiek mainīti, lai atspoguļotu 
pašreizējos Uzņēmuma Vadības uzskatus par aktīvu atlikušo lietderīgo izmantošanas laiku, ņemot vērā tehnoloģiju 
izmaiņas, aktīvu atlikušo ekonomisko izmantošanas laiku un fizisko stāvokli.  

Uzņemums regulāri veic pamatlīdzekļu pārvērtēšanu. Pamatlīdzeklis tiek uzskaitīts pārvērtētajā summā, kas ir 
vienāda ar tā patieso vērtību pārvērtēšanas datumā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības 
samazināšanās. 

Pamatlīdzekļu vērtībā kapitalizējamās izmaksas līdz brīdim, kad ilgtermiņa ieguldījumu objekts ir sagatavots 
paredzētajam mērķim, tiek uzkrātas atsevišķā grāmatvedības kontā. 

Pamatlīdzekļiem ir noteikti un piemēroti šādi Sabiedrības vadības noteiktie nolietojuma laiki: 

Ēkas un būves 20 – 60 gadi 

Sakaru un citas iekārtas  5 – 15 gadi 

Pārējie pamatlīdzekļi 3 – 10 gadi 

Nolietojums par zemi netiek aprēķināts, jo tiek uzskatīts, ka tās kalpošanas laiks ir neierobežots. 

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad pastāv liela 
varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā, un šī posteņa izmaksas var 
ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. 
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
kurā tās ir radušās. 

Katrā bilances datumā Sabiedrība novērtē, vai nav identificējamas pazīmes, ka aktīvu vērtība ir samazinājusies. 
Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa 
vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā pamatlīdzekļa patiesās 
vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības.  

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un 
pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 

Sakaru kabeļu kanalizācijas pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī 
“Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”. Sakaru kabeļu kanalizācijas pārvērtēšanai piesaistīts neatkarīgs 
sertificēts vērtētājs. Pēdējais vērtējums veikts 2017.g. Vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados 
minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata gada peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā. Izslēdzot pārvērtētu pamatlīdzekli, pārvērtēšanas rezerve, kas attiecas uz šo pamatlīdzekli, 
tiek izslēgta un iekļauta peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Sakaru kabeļu kanalizācijas pārvērtēšana notiek vienreiz 5 
(pieci) gados. Nākamais pārvērtējums jāveic 2022.g. 

Katru gadu ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta par starpību, kuru aprēķina no aprēķinātā 
pārvērtēto aktīvu nolietojuma, atskaitot nolietojuma summu, kas iegūta, izmantojot šo aktīvu vērtību pirms 
pārvērtēšanas. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. 

 

 (i)       Krājumi 

Krājumi ir uzrādīti iegādes vērtībā un uzskaitīti, izmantojot nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Krājumu 
novērtēšanai tiek izmantota FIFO metode, bet iegādātajai degvielai tiek izmantota vidējās svērtās cenas metode. 
Novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtībai tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai. 
Krājumos tiek uzskaitītas rezerves daļas un materiāli Sabiedrības vajadzībām, kurus paredzēts patērēt Sabiedrības 
pamatdarbības cikla ietvaros, kā arī preces pārdošanai. Krājumos nepabeigto pasūtījumu pozīcijā tiek uzskaitīti 
realizējamo deleģējuma līgumu ietvaros iepirktie materiāli.  

 

(j)       Debitoru parādi 

Debitoru parādi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam.  

 
  



LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS 
Reģ. Nr. 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

16 

  

Pielikums (turpinājums)  

Informācija par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi (turpinājums) 

Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, 
ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. 
Uzkrājumi tiek veidoti, novērtējot katru debitoru parādu atsevišķi. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu 
uzskaites summu un to atgūstamo vērtību. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Bezcerīgie debitoru parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana tiek uzskatīta par neiespējamu. 

 

 (k)        Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālos 

Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, atskaitot vērtības samazinājuma 
zaudējumus.  

Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījuma asociētajās sabiedrībās bilances vērtība ir samazinājusies, tad 
zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp ieguldījuma bilances vērtību un tā atgūstamo 
vērtību. Atgūstamo vērtību nosaka kā lielāko no šādiem diviem rādītājiem - ieguldījuma patiesās vērtības, no kuras 
atskaitītas pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības. Zaudējumi no ieguldījuma vērtības samazināšanās var tikt 
apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās, ir mainījušās aplēses, kas tika 
izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai. 

 

(l)        Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 

Uzkrātā izmaksu summa neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikta, saskaitot uzkrājumu summu par katru 
darbinieku, kuru aprēķina, reizinot darbinieka dienas vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada 
beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, kā arī neizmantotajām atvaļinājumu izmaksām tiek 
aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.  

 

(m)       Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 

Maksājamais nodoklis 
Latvijas Republikā no 2018. gada 1. janvāra ir spēkā jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas tika pieņemts 
2017. gada 28. jūlijā un, kas paredz konceptuāli jaunu nodokļa maksāšanas režīmu. Nodokļa likme ir 20%  (līdz 2018. 
gada 1. janvārim - 15%), taksācijas periods ir mēnesis, nevis gads, un ar nodokli apliekamā bāze ietver: 

• sadalīto peļņu (aprēķinātās dividendes, dividendēm pielīdzinātas izmaksas, nosacītas dividendes) un  

• nosacīti sadalīto peļņu (ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus, nedrošos debitoru parādus, palielinātus 
procentu maksājumus, aizdevumus saistītai personai, ienākumu samazinājumu vai izdevumu pārsniegumu, kas 
rodas, veicot darījumus par cenām, kas atšķiras no tirgus cenām, kuras aprēķināšanas metodes nosaka Ministru 
kabinets, labumus, kurus nerezidents piešķir saviem darbiniekiem vai valdes (padomes) locekļiem, neatkarīgi no 
tā, vai saņēmējs ir rezidents vai nerezidents, ja tie tiek attiecināti uz pastāvīgās pārstāvniecības darbību Latvijā, 
likvidācijas kvotu). 

Iepriekšējo periodu uzkrāto pārnesamo nodokļu zaudējumu izmantošana tiek ierobežota: ar šiem zaudējumiem varēs 
samazināt pārskata gadā aprēķinātā nodokļa par dividendēm summu ne vairāk kā 50% apmērā. Neizmantoto 
zaudējumu summu varēs pārnest uz nākamiem gadiem un iepriekšminētajā veidā izmantot tikai līdz 2022. gadam 

(n)       Saistītās puses 

Saistītās puses ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi un uzņēmumi, kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska 
ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus. 

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole. 

Darījumiem ar saistītajām pusēm piemērojamie noteikumi un nosacījumi nosaka, ka preces tiek pārdotas saistītajām 
pusēm un pirktas no saistītajām pusēm par normālajām (parastajām) tirgus cenām. Nenokārtotās saistības gada 
beigās nav nekādā veidā nodrošinātas, un norēķini tiek veikti naudā. Ne par kādiem saistīto pušu parādiem nav 
sniegtas vai saņemtas nekādas garantijas. 

 
  



LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS 
Reģ. Nr. 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

17 

  

Pielikums (turpinājums)  

informācija par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi (turpinājums) 

 
(o)       Nauda, tās ekvivalenti un noguldījumi kredītiestādēs 

 

Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas līdzekļu atlikumiem bankas norēķinu kontos un augsti likvīdiem 
termiņnoguldījumiem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus. Noguldījumi kredītiestādēs 
sastāv no termiņnoguldījumiem, kuru sākotnējais dzēšanas periods ir no četriem līdz divpadsmit mēnešiem, un kuri 
tiek uzrādīti pēc to nominālvērtības, pieskaitot uzkrātos procentu ieņēmumus. 

 

(p)       Novērtējumu pielietošana  
 

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadība novērtē un izdara 
pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas 
dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.  
 
Būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses par nākotni un citas neskaidrības, kas eksistē bilances datumā un, 
kas rada risku, ka, iespējams, būs būtiski jākoriģē aktīvu un pasīvu vērtība nākamajos pārskata gados: 

• Sabiedrība katra pārskata gada beigās izvērtē pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku. Šis novērtējums un 
līdz ar to arī aprēķinātais nolietojums var mainīties. Uz 2020. gada 31. decembri Sabiedrība ir izvērtējusi 
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku un uzskata, ka nav nepieciešams veikt korekcijas; 

• Sabiedrība izvērtē debitoru parādus un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus 
šaubīgiem debitoru parādiem. 2020. gada 31. decembrī Sabiedrības vadība ir novērtējusi debitoru parādus un 
uzskata, ka nav nepieciešams veikt papildus uzkrājumus; 

• Sabiedrība izvērtē krājumu uzskaites vērtību un novērtē, vai to neto realizācijas vērtība pārsniedz pašizmaksu. 
Ja nepieciešams, tiek veidoti uzkrājumi, lai krājumu vērtību norakstītu līdz to neto realizācijas vērtībai. Saskaņā 
ar veikto novērtējumu un plānoto krājumu izmantošanu nākotnē, Sabiedrības vadība uzskata, ka nav 
nepieciešams veikt papildus korekcijas saistībā ar krājumu uzskaites vērtību 2020. gada 31. decembrī; 

• Katrā bilances datumā Sabiedrība novērtē vai nav zināmas pazīmes, ka pamatlīdzekļu un nemateriālo 
ieguldījumu vērtība ir samazinājusies. Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa un nemateriālo ieguldījumu bilances 
vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa un nemateriālo ieguldījumu vērtība tiek 
norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. 2020. gada 31. decembrī Sabiedrības vadība ir izvērtējusi pamatlīdzekļu 
un nemateriālo ieguldījumu vērtības un uzskata, ka pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem tālāks 
vērtības samazinājums nav piemērojams (pamatlīdzekļu vērtības samazinājums ir atspoguļots 12. pielikumā);  

• Sabiedrības vadība izvērtē, vai nav notikušas būtiskas patiesās vērtības izmaiņas attiecībā uz pamatlīdzekļiem, 
kuri tiek uzskaitīti pārvērtētā vērtībā. Sabiedrības vadība uzskata, ka pārvērtēto pamatlīdzekļu patiesā vērtība 
būtiski neatšķiras no to bilances vērtības, un līdz ar to, nav nepieciešamas tālākas šo pamatlīdzekļu vērtības 
korekcijas 2020. gada 31. decembrī (pamatlīdzekļu otrreizējā pārvērtēšana atspoguļota 12. pielikumā). 

(r) Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai pagātnes notikumu rezultātā pastāv saistības (juridiskas vai konstruktīvas) un 
ir sagaidāms, ka Sabiedrībai šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu aizplūšana un šo saistību 
apjomu ir iespējams ticami novērtēt. 

Atzīto uzkrājumu apjoms ir balstīts uz pārskata perioda beigās iespējami objektīvāko novērtējumu attiecībā uz 
ekonomiskajiem labumiem, kas nepieciešami, lai dzēstu pašreizējo saistību, ņemot vērā riskus un nenoteiktības 
attiecībā uz šo saistību. Gadījumos, kad uzkrājumu apjoms tiek noteikts balstoties uz nepieciešamajām naudas 
plūsmām saistību segšanai, uzkrājumu bilances vērtība tiek noteikta balstoties uz paredzamo naudas plūsmu 
tagadnes vērtību. Uz pārskata gada beigām, balstoties uz vadības novērtējumu, uzkrājumi nav veidoti. 
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Pielikums (turpinājums)  

Informācija par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi (turpinājums) 

 
(s) Nākamo periodu ieņēmumi 

Maksājumus, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo pārskata gadu vai tālākiem pārskata 
gadiem, norāda bilances postenī „Nākamo periodu ieņēmumi”, tie ir ieņēmumi, kas saņemti pārskata periodā, bet 
attiecas uz nākamajiem periodiem, saņemot valsts atbalstu projektu ietvaros. 

Nākamo periodu ieņēmumus no deleģējuma līgumiem atzīst ieņēmumos, kad nodots un saskaņots akts par 
paveiktajiem darbiem, par sešu mēnešu periodu, kurš sakrīt ar kalendāro gadu. Atzīstot ieņēmumus, vienlaicīgi tiek 
atzīti izdevumi, un tiek veikti norakstījumi no krājuma kontiem.  

Maksājumi, kas saņemti par optisko šķiedru kabeļu nomu IRU un no pamatdarbības, bet attiecas uz nākamiem 
periodiem, norāda bilances postenī ”Nākamo periodu ieņēmumi”.  

Kapitālieguldījumu veidiem saņemtais grants tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ieņēmumi, attiecīgi ilgtermiņa un 
īstermiņa kreditoru sastāvā, kuru pakāpeniski ietver ieņēmumos par granta finansējumu iegādāto pamatlīdzekļu 
lietderīgās izmantošanas perioda laikā. 

Uz ieņēmumiem attiecināmā saņemtā granta finansējuma summa tiek uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķina 
postenī „Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi”. 

 

(t) Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk 
par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, 
uzrādītas īstermiņa posteņos. 

 

(u) Finanšu instrumenti un finanšu riski 

Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu 
saistības vai kapitāla vērtspapīrus.  

Finanšu aktīvi ir klasificēti kā ieguldījumi, kurus Sabiedrība sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas 
atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ieguldījumi, kuri pēc definīcijas ir aizdevumi un debitoru parādi, līdz termiņa 
beigām turētie ieguldījumi un pārdošanai pieejamie ieguldījumi, kā nepieciešams. Sākotnēji atzīstot finanšu aktīvus, 
tie tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā, pieskaitot tieši attiecināmās darījuma izmaksas, ja attiecīgie ieguldījumi peļņā 
vai zaudējumos nav uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Pēc sākotnējās atzīšanas Sabiedrība nosaka tās finanšu aktīvu 
klasifikāciju un, ja tas pieļaujams un ir atbilstoši, pārskata šo klasifikāciju katra finanšu gada beigās. 

Parastu finanšu aktīvu iegādi vai pārdošanu atzīst un to atzīšanu pārtrauc darījuma dienā, proti, dienā, 
kad Sabiedrība apņemas iegādāties attiecīgo aktīvu. Parasta finanšu aktīvu iegāde vai pārdošana ir tāda finanšu 
aktīvu iegāde vai pārdošana, kas prasa aktīvu piegādi tādā laika periodā, kas noteikts tirgū spēkā esošos regulējumos 
vai konvencijās. 

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

Šajā kategorijā iekļauti finanšu aktīvi, kas klasificēti kā pārdošanai turēti ieguldījumi. Finanšu aktīvi tiek klasificēti kā 
pārdošanai turētie ieguldījumi, ja tie iegādāti pārdošanai tuvākajā laikā. Atvasinātie finanšu instrumenti klasificēti kā 
pārdošanai turētie ieguldījumi, ja vien tie netiek izmantoti kā efektīvi risku ierobežošanas instrumenti. Peļņa vai 
zaudējumi no pārdošanai turētajiem ieguldījumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku un 
noteiktu termiņu, attiecībā uz kuriem Sabiedrībai ir pozitīva apņemšanās un iespējas tos uzglabāt līdz termiņa 
beigām. Ieguldījumi, kurus Sabiedrība paredzējusi turēt nenoteiktu laika periodu, šajā kategorijā netiek iekļauti. 
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi, ko paredzēts turēt līdz termiņa beigām, piemēram, obligācijas, pēc sākotnējās 
atzīšanas tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā. Pašizmaksa ir summa, par kuru finanšu aktīvs tika novērtēts 
sākotnējās atzīšanas brīdī, no kuras atņemta atmaksātā pamatsumma un pieskaitīta vai atņemta uzkrātā 
amortizācija, kas, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi, aprēķināta par jebkādu starpību starp sākotnējo 
summu un summu termiņa beigās. Šis aprēķins ietver visas maksas un punktus, ko samaksājušas vai saņēmušas 
līgumslēdzējas puses un kas ir neatņemama efektīvās procentu likmes, darījumu izmaksu un visu citu prēmiju un 
atlaižu neatņemama sastāvdaļa. Peļņa vai zaudējumi, kas izriet no ieguldījumiem, kas uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atzīti šo ieguldījumu atzīšanas pārtraukšanas vai to vērtības samazināšanās 
brīdī, kā arī amortizācijas procesā. 

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi - pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori un finanšu 
saistības - parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās 
darbības.  
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Pielikums (turpinājums)  

Informācija par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi (turpinājums) 

Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir: 

• Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja darījumu puse nespēs pildīt savas līgumā 
noteiktās saistības, un kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar debitoru parādiem no klientiem; 

• Likviditātes risks - risks, ka Sabiedrība nespēs izpildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā. 

Vadība ir iedibinājusi šādas procedūras, lai kontrolētu būtiskākos riskus: 

Kredītrisks  

Kredītriska vadības nodrošināšanai Sabiedrības vadība ir iedibinājusi kārtību, ka, sniedzot pakalpojumus ar 
pēcapmaksu, tiek veikta klientu izvērtēšana un pakalpojuma sniegšana ar pēcapmaksu tiek akceptēta, ievērojot 
noteiktus ierobežojumus: pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi, kreditēšanas nosacījumus apstiprinot 
katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izstrādājusi kredītpolitiku, kas paredz veikt regulāras kontroles 
procedūras pār Sabiedrības debitoriem, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu. Turklāt Sabiedrība 
nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, tai skaitā samaksāto avansu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo 
parādu rašanās iespēju. 

Lai samazinātu kredītrisku saistībā ar naudas līdzekļu izvietošanu kredītiestādē, Uzņēmumā ir ieviesta naudas 
līdzekļu pārvaldības politika, kura nosaka, ka, izvietojot naudas līdzekļus, prioritārie principi ir zems ieguldījumu risks 
un risku diversifikācija. Lai nodrošinātu šo principu ievērošanu, Uzņēmuma naudas līdzekļi šobrīd ir sadalīti starp 
vairākām komercbankām. Katrai komercbankai, balstoties uz starptautiski atzītu kredītreitingu aģentūru piešķirto 
kredītreitingu, tiek noteikts maksimāli pieļaujamais limits LVRTC naudas līdzekļu izvietošanai. 

Likviditātes risks 

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu. 
Termiņnoguldījumos tiek izvietoti tikai brīvie naudas līdzekļi, kas uzkrāti nākotnes projektu realizācijai un kas saskaņā 
ar aktuālo naudas plūsmas prognozi termiņnoguldījuma laikā nebūs nepieciešami ikdienas saimnieciskajai darbībai.   

 
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība 

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo summu, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības 
darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. Sabiedrība finanšu aktīvus un 
saistības novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām, kas pēc Sabiedrības vadības domām atbilst to patiesai vērtībai iegādes 
brīdī, pieskaitot saistītos papildus izdevumus.  

 
(v) Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatos atspoguļo tādus notikumus pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada 
beigām nav koriģējami, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.  

 
(z) COVID-19 ietekme 

Līdz ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas straujo izplatību pasaulē sākās vēl nepieredzēta apmēra veselības 
aprūpes krīze, kas izraisīja ievērojamus traucējumus gan uzņēmumu darbībā, gan ikdienas dzīvē.  

2020. gada martā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājās spēkā dažādi ierobežojumi COVID-19 izplatības 
mazināšanai, ievērojami palēninot ekonomikas izaugsmi. Šie valsts politikas pasākumi, kuru mērķis bija un joprojām 
ir ierobežot COVID-19 izplatību, būtiski ietekmē saimniecisko darbību daudzās nozarēs. 

Vienlaikus valdības, tajā skaitā Latvijas Republikas valdība, ieviesa dažādus finansiālā atbalsta mehānismus, lai 
mazinātu COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi uz ekonomiku. Sabiedrība nav pieteikusies uz šādu valsts atbalstu. 

Ņemot vērā pandēmijas straujo izplatību un būtiskās nenoteiktības, ko rada nespēja ticami paredzēt tās iznākumu, 
šobrīd nav iespējams pietiekami pamatoti noteikt krīzes finansiālo ietekmi uz pasaules ekonomiku un uzņēmējdarbību 
kopumā. Vadības šī brīža prognozes un aplēses var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem 
  
Izvērtējot šos unikālos apstākļus un ar tiem saistītos riskus, Sabiedrības vadība ir secinājusi, ka Sabiedrības 
rentabilitāte nav būtiski ietekmēta. COVID-19 pandēmijai nav bijusi tūlītēja un būtiska ietekme uz saimniecisko 
darbību.  
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Pielikums (turpinājums) 
(z) COVID-19 ietekme (turpinājums) 

Sabiedrības vadība uzskata, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu Sabiedrības dzīvotspēju un 
nodrošinātu tās darbības attīstību pašreizējā uzņēmējdarbības un ekonomiskajā vidē. Vadība turpinās cieši uzraudzīt 
esošo situāciju un uzskata, ka no pandēmijas nav sagaidāma būtiska ietekme uz LVRTC finanšu situāciju arī tuvākajā 
nākotnē. Gadījumā, ja pandēmijas dēļ noteikto uzņēmējdarbības ierobežojumu periods ieilgs un tomēr iestāsies 
būtiska ietekme uz LVRTC pamatdarbību, tad Sabiedrības vadības ieskatā Sabiedrības esošā likviditātes situācija 
ļaus veiksmīgi šādu krīzi pārvarēt. 2020. gada 31. decembrī LVRTC kopējais naudas līdzekļu apjoms (ieskaitot 
īstermiņa termiņnoguldījumus) bija 45.8 miljoni EUR, kas pamatā paredzēts RRTS projekta realizācijai. Šobrīd nav 
uzņemtas saistības pret būvnieku vai citām trešajām personām attiecībā uz RRTS projekta realizāciju. 
Nepieciešamības gadījumā Sabiedrība var atlikt RRTS projekta attīstību un izmantot uzkrātos līdzekļus operatīvās 
darbības nodrošināšanai. Papildus šādos apstākļus Sabiedrība restrukturēs darbību un samazinās izmaksas 
attīstības projektiem, koncentrējoties uz ikdienas darbības nodrošināšanu. Nepieciešamības gadījumā LVRTC ir 
iespējams lūgt arī akcionāra atbalstu. 
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Pielikums (turpinājums) 
 
 

(1) Neto apgrozījums 

 2020  2019  

 EUR  EUR  

    

Apraide 6 815 065  6 483 230 

Datu pārraide 3 875 824  3 288 620 

Sertifikācijas pakalpojumi 2 400 632  2 227 980 

Fizisko dzīslu noma 1 991 304  1 792 042 

Elektroenerģija 2 019 694  2 205 608 

Datu centrs 1 678 796  1 702 091 

Infrastruktūras noma 972 027  1 038 715 

Nekustama īpašuma noma 192 011  219 249 

Mākoņpakalpojumi 107 542  53 900 

Kopā 20 052 895  19 011 435  

 

Pārskata gadā 97% (2019: 97%) no visa Sabiedrības neto apgrozījuma iegūti no darbības Latvijā. 

 

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes 

izmaksas 

 

 2020  2019  

 EUR  EUR  

    

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma 

korekcija (12. pielikums) 

5 193 251 

 

 7 885 532 

 

Personāla izmaksas (25. pielikums) 4 975 136  4 298 379 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 4 720 132  3 567 086 

Elektroenerģijas izdevumi 2 151 426  2 354 275 

Infrastruktūras nomas izmaksas 1 366 251  1 474 247 

Sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana 874 744  345 227 

Telpu un teritoriju uzturēšanas izmaksas 265 132  271 011 

Kabeļu tīkla uzturēšanas izmaksas 356 414  158 988 

Citas ar personālu saistītas izmaksas (darbinieku apmācības, 

komandējumi, veselības apdrošināšana un tml.) 

142 903 

 

 138 843 

 

Ēku un inženierkomunikāciju uzturēšanas izmaksas 124 779  151 910 

EMS nodrošināšanas pakalpojumu izmaksas 81 215  89 059 

Pārējās 791 567  1 999 337 

Kopā 21 042 950  22 733 894 

 
  
 

(3) Pārdošanas izmaksas 

 

 2020  2019  

 EUR  EUR  

     

Pārdošanas personāla izmaksas (25. pielikums) 1 742 006  1 445 202 

Mārketinga izmaksas 109 857  112 549 

Pārējās 62 929  62 124 

Kopā 1 914 792  1 619 875 
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Pielikums (turpinājums) 

(4) Administrācijas izmaksas 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

Administrācijas personāla izmaksas (25. pielikums) 1 402 053  1 056 330 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 8 645  9 943 

Pārējās 170 639  109 232 

Kopā 1 581 337  1 175 505 

 

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 2020  2019  

 EUR  EUR  

ERAF finansējums Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstībai 

lauku reģionos 1. kārta (6. pielikums) 

          1 146 482            1 225 983 

ERAF finansējums Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības 

uzlabošanai lauku teritorijās 2. kārta (6. pielikums) 

             857 452               405 860 

ERAF finansējums e-identitātes un e-paraksta risinājuma attīstībai         

(6. pielikums) 

             481 364               472 694 

ERAF finansējums LVDC tīkla, drošības platformas un LVDC 

koplietošanas daļas attīstībai (6. pielikums) 

             312 330               312 330 

ĀSVEST finansējums* 

izveidei un uzturēšanai 1. kārta (6. pielikums) 

          2 965 992            1 755 223 

Valsts finansējums elektronisko sakaru tīklu/ aizsardzības risinājumu 

izveidei un uzturēšanai Ddos (6. pielikums) 

             630 972               575 597 

ĀSVEST finansējums 

izveidei un uzturēšanai 0 kārta (6. pielikums) 

                 -               214 054 

Saņemtās izdevumu kompensācijas 109 960  76 426 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas** 45 920  45 920 

Pārējie 102 139  1 587 

Kopā 6 652 611  5 085 674 

 

Pozīcijā Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi uzskaitīti ieņēmumi no Eiropas reģionāla attīstības fonda 
realizētiem projektiem un Valsts deleģējuma līgumos piešķirto finansējumu.  

*Pozīcijas pieaugums skaidrojams ar aktīvāku projekta realizāciju deleģējuma līguma projektā ĀSVEST. 

**2019. gada pārskatā “Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas” atradās zem pozīcijas “Pārējie” 

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

Pamatlīdzekļu/ nemateriālo ieguldījumu nolietojums Nākamās paaudzes 

elektronisko sakaru tīklu attīstībai lauku reģionos 1. kārta (5. 

pielikums)* 

          1 146 482            1 225 983 

ERAF finansējums Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības 

uzlabošanai lauku teritorijās 2. kārta (5. pielikums un 25. pielikums)** 

             857 452               405 914 

ERAF finansējums e-identitātes un e-paraksta risinājuma attīstībai         

(5. pielikums un 25. pielikums)*** 

             481 364               472 694 

ERAF finansējums LVDC tīkla, drošības platformas un LVDC 

koplietošanas daļas attīstībai (5. pielikums un 25. pielikums)**** 

             312 330               312 330 

ĀSVEST finansējums 

izveidei un uzturēšanai 1. kārta (5. pielikums un 25. pielikums)***** 

2 965 992 

   

           1 755 223 

Valsts finansējums elektronisko sakaru tīklu/ aizsardzības risinājumu 

izveidei un uzturēšanai Ddos (5. pielikums un 25. pielikums) 

            630 972               575 597 

ĀSVEST finansējums 

izveidei un uzturēšanai 0 kārta (5. pielikums un 25. pielikums) 

-               259 899 

Izmaksas saskaņā ar Koplīgumu               50 169  68 467 
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Pielikums (turpinājums) 

 

   

Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām un būvēm 63 520  63 707 

Nekustamā īpašuma nodoklis zemei 40 133  40 313 

Pārējās 82 446  19 663 

Kopā 6 630 860  5 199 790 

 
2019.gadā pārskata skaidrojošā rinda ar nosaukumu “Valsts elektronisko sakaru tīklu/ aizsardzības risinājumu 
izveides un uzturēšanas izmaksas” 2020. gada pārskatā tika sadalīta lai uzskatāmāk atspoguļotu izdevumus. Rinda 
tika sadalīta pa sekojošam izmaksu pozīcijām: 

• ĀSVEST finansējums izveidei un uzturēšanai 1. kārta 

• Valsts finansējums elektronisko sakaru tīklu/ aizsardzības risinājumu izveidei un uzturēšanai Ddos 

• ĀSVEST finansējums izveidei un uzturēšanai 0 kārta 

 
* Pamatlīdzekļu/ nemateriālo ieguldījumu nolietojums/ amortizācija ERAF finansētā projekta „Nākamās paaudzes 
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 1. kārtā. Šajā pielikumā atspoguļots nolietojums / amortizācija, kas 
attiecināmi uz ERAF finansējuma daļu (2020. gadā EUR 1 146 482, 2019.gadā EUR 1 225 983, t.i. 87,18% no kopējā 
projekta finansējuma, attiecīgie ieņēmumi atspoguļoti 5. pielikumā). Sabiedrības pašas finansētā ieguldījumu daļa ir 
12,82%, kuras nolietojums/ amortizācija ir atspoguļots 2. pielikumā.. 

** Pamatlīdzekļu/ nemateriālo ieguldījumu nolietojums/ amortizācija ERAF finansētā projekta „Nākamās paaudzes 
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtā. Šajā pielikumā atspoguļots nolietojums / amortizācija, kas 
attiecināmi uz ERAF finansējuma daļu (2020. gadā ir EUR 857 452 2019.gadā EUR 405 914, t.i. 85% no kopējā 
projekta finansējuma, attiecīgie ieņēmumi atspoguļoti 5. pielikumā). Sabiedrības pašas finansētā ieguldījumu daļa ir 
15%, kuras nolietojums/ amortizācija ir atspoguļots 2. pielikumā. 

*** Pamatlīdzekļu/ nemateriālo ieguldījumu nolietojums/ amortizācija ERAF finansētā projekta „LVDC tīkla, drošības 
platformas un LVDC koplietošanas daļas attīstība”. . Šajā pielikumā atspoguļots nolietojums / amortizācija, kas 
attiecināmi uz ERAF finansējuma daļu (2020. gadā EUR 481 364, 2019.gadā EUR 472 694, t.i. 85% no kopējā 
projekta finansējuma, attiecīgie ieņēmumi atspoguļoti 5. pielikumā). Sabiedrības pašas finansētā ieguldījumu daļa ir 
15%, kuras nolietojums/ amortizācija ir atspoguļots 2. pielikumā.  

**** Pamatlīdzekļu/ nemateriālo ieguldījumu nolietojums/ amortizācija ERAF finansētā projekta „e-identitātes un e-
paraksta risinājuma attīstība ”. Šajā pielikumā atspoguļots nolietojums / amortizācija, kas attiecināmi uz ERAF 
finansējuma daļu (2020. gadā EUR 312 330, 2019. gadā EUR 312 330, t.i. 85% no kopējā projekta finansējuma, 
attiecīgie ieņēmumi atspoguļoti 5. pielikumā). Sabiedrības pašas finansētā ieguldījumu daļa ir 15%, kuras 
nolietojums/ amortizācija ir atspoguļots 2. pielikumā. 

***** Valsts elektronisko sakaru tīklu/ aizsardzības risinājumu izveides un uzturēšanas izmaksas ietver tīkla 
būvniecības izmaksas 2020.g.  2 680 992 EUR. Izdevumu un ieņēmumu (5.pielikums) pieaugums saistīts ar tīkla 
būvniecības darba apjomu pieaugumu.    

 

(7) Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālos 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

Dividenžu ieņēmumi no asociētās sabiedrības 6 670 000  5 152 000 

Kopā  6 670 000  5 152 000 

 

(8) Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

 2020  2019  

 EUR  EUR 

    

Saņemtās soda naudas un līgumsodi* 612 527  259 254 

Procentu ieņēmumi par naudas atlikumiem un noguldījumiem 

kredītiestādēs 

 

2 089 

  

34 832 

Kopā 614 616  294 086  

 
*Saņemto soda naudu palielinājums ir saistīts ar ERAF finansētā projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru 
tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtā projektā nododamo objektu līguma termiņu kavējumiem. Būvniekiem tika 
piestādītas soda naudas saskaņā ar līgumiem. 
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Pielikums (turpinājums) 
 

(9) Procentu maksājumi tamlīdzīgas izmaksas 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

Samaksātās soda naudas un līgumsodi 40 127  9 588 

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi  1 590  2 962 

Naudas līdzekļu izvietošanas izdevumi 20 778  - 

Pārējie -  718 

Kopā 62 495  13 268 

 

 

(10) Uzņēmumu ienākuma nodoklis  

 

 

Pārskata gada nodokļu izdevumu saskaņošana ar peļņu pirms nodokļiem 

. 

2020. un 2019.gadā Sabiedrībai nebija uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksu. 

 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nodokļu mērķiem aprēķinātie zaudējumi var tikt pārnesti uz nākamiem 
gadiem (skat. Pielikuma par Informāciju par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodēm - 
vispārīgiem principiem (m) sadaļu): 
 

 

 
 
 

Nodokļu 
zaudējumi 

Izmantošanas 
termiņš 

   
 EUR  
 
2017. gada nodokļu zaudējumi 2 872 038 Līdz 2022.g 
2016. gada nodokļu zaudējumi 878 591 Līdz 2022.g 
2015. gada nodokļu zaudējumi 1 117 939 Līdz 2022.g 
2014. gada nodokļu zaudējumi 1 491 388 Līdz 2022.g 
2013. gada nodokļu zaudējumi 213 650 Līdz 2022.g 
2012. gada nodokļu zaudējumi 
2011. gada nodokļu zaudējumi 

37 320 466 
1 335 212 

Līdz 2022.g 
Līdz 2022.g 

2010. gada nodokļu zaudējumi 618 669 Līdz 2022.g 

Kopā  45 847 953  

 

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu nodokļu maksātājs, kura uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā 
2017. gada 31. decembrī ir uzrādīti zaudējumi, var samazināt pārskata gadā par dividendēm aprēķināto uzņēmumu 
ienākuma nodokli par summu, kas aprēķināta 15 procentu apmērā no kopējās nesegto zaudējumu summas, bet ne 
vairāk kā 50 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kas attiecīgajā pārskata gadā aprēķināta par 
dividendēm. 

Uzņēmuma atlikusī neizmantotā nodokļu zaudējumu summa ir EUR 45 847 953, no kuras 15 procenti ir EUR 6 877 
192. Minēto summu var izmantot kā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi, 50 procentu apmērā samazinot par 
dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli nākamajos pārskata gados, bet ne vēlāk kā līdz pārskata 
gadam, kas sākas 2022. gadā (ieskaitot).  
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Pielikums (turpinājums) 

(11) Nemateriālie ieguldījumi 

 

  
Citi nemateriālie 

ieguldījumi 

Avansa maksājumi 
par nemateriāliem 

ieguldījumiem  

 
 

Kopā 

31.12.2019.: EUR EUR EUR 

Sākotnējā vērtība                  10 218 841                       110 646                  10 329 487 

Uzkrātā amortizācija un vērtības 

samazinājums 

 

                 (7 197 311) 

 

- 

                    

                 (7 197 311) 

Bilances vērtība                    3 021 530 110 646 3 132 176 

    

Sākotnējā vērtība:    

31.12.2019.                10 218 841 110 646 10 329 487 

Iegādāts 680 1 823 295 1 823 975 

Izslēgts (981 370) - (981 370) 

Pārvietots 1 634 234 (1 634 234) - 

31.12.2020 10 872 385 299 707 11 172 092 

    

Uzkrātā amortizācija un nemateriālās vērtības samazinājums: 

31.12.2019. 7 197 311 - 7 197 311 

Aprēķināts   953 594 - 953 594 

Likvidēts (973 021) - (973 021) 

Vērtības samazinājums*                   194 749 - 194 749 

31.12.2020. 7 372 633 - 7 372 633 

 

31.12.2020.: 

   

Sākotnējā vērtība 10 872 385 299 707  11 172 092 

Uzkrātā amortizācija un vērtības 

samazinājums 

 

(7 372 633) 

 

- 

 

(7 372 633) 

Bilances vērtība 3 499 752                       299 707 3 799 459 

 
 

*E-paraksta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta vērtības samazinājums 15% līdzfinansējuma 
apmērā. LVRTC uzņemas finansēt neatgūstamo 15% līdzfinansējumu. LVRTC 15% līdzfinansējums netiks 
kompensēts ar ieņēmumiem nākotnē un projektu ieguldījums faktiski nav atgūstams. 

Saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu finanšu modeļu (ieņēmumu un izdevumu analīzes) 
sagatavošanas metodiku, kas sagatavota saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
metodiskajiem norādījumiem, maksimālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitāte 85% 
apmērā ir pieejama gadījumā, ja LVRTC visā projektu īstenošanas gaitā negūst peļņu no operatīvās darbības un 
LVRTC uzņemas finansēt neatgūstamo 15% līdzfinansējumu. Ja LVRTC paredz peļņu no operatīvās darbības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitāte samazinās tā, lai LVRTC neatgūst finansējumu 15% 
apmērā. Tādējādi, LVRTC 15% līdzfinansējums netiks kompensēts ar ieņēmumiem nākotnē un projektu ieguldījums 
faktiski nav atgūstams. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu Sabiedrībai jānodrošina, ka tā aktīvi tiek uzskaitīti vērtībā, 
kas nav augstāka par to atgūstamo summu. LVRTC līdzfinansējums netiks atgūts, tāpēc tiek veikts aktīvu vērtības 
samazinājums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma projektos.  
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(12) Pamatlīdzekļi 

 

2012. gadā tika veikta pirmreizējā Sabiedrības pamatlīdzekļu - Sakaru kabeļu kanalizācijas tīklu (1 578 pamatlīdzekļu 
vienības) pārvērtēšana, kā rezultātā to bilances vērtība tika palielināta par EUR 896 590. Pārvērtēšanas rezerve tiek 
attiecināta uz ieņēmumiem pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laikā, tādējādi kompensējot attiecīgās nolietojuma 
izmaksas. Summa, kura pārskata gadā atzīta ieņēmumos pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas rezultātā, 
veido 45 920 EUR (iekļauts pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos 5. piezīmē). 

2017. gadā tika veikta otrreizējā sakaru kabeļu kanalizācijas tīklu pārvērtēšana, kā rezultātā to bilances vērtība tika 
noteikta 665 972 EUR (tīklu nenoamortizētā bilances vērtība pirms pārvērtēšanas 675 534 EUR).  

 

 

Zemes 
gabali,, 

ēkas un 
inženier-

būves 

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces 

Pārējie 
pamatlīdzekļi 
un inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigto 
celtniecības 

objektu izmaksas 

Avansa 
maksājumi 

par 
pamatlī-

dzekļiem Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

31.12.2019.       

Sākotnējā vērtība  84 781 271 44 808 126 2 824 791 8 105 064 1 108 454 141 627 706 

Uzkrātais nolietojums un 

vērtības samazinājums 

 

(25 625 937) 

 

(34 677 264) 

 

(2 138 523) 

 

(2 696 359) - 

 

(65 138 083) 

Bilances vērtība  59 155 334 10 130 862 686 268 5 408 705 1 108 454 76 489 623 

       

Sākotnējā vērtība:       

31.12.2019. 84 781 271 44 808 126 2 824 791 8 105 064 1 108 454 141 627 706 

Iegādāts -  -  -  17 018 201 578 490 17 596 691 

Likvidēts -13 053 (7 249 450) (182 288) -  - (7 444 791) 

Pārvietots 15 287 875 3 800 781 297 967 (18 257 514) (1 129 109) - 

31.12.2020. 100 056 093 41 359 457 2 940 470 6 865 751 557 835 151 779 606 

       

Uzkrātais nolietojums un 

vērtības samazinājums: 
      

31.12.2019. 25 625 937 34 677 264 2 138 523 2 696 359 - 65 138 083 

Aprēķināts 3 482 306 3 002 833 139 663 - - 6 624 802 

Likvidēts (2 157) (7 240 960) (181 936) - - (7 425 053) 

Vērtības samazinājums* 3 842 343 70 135 - 1 085 586 - 4 998 064 

Pārvietots 1 491 198 - - (1 491 198) - - 

31.12.2020.   34 439 627 30 509 272 2 096 250 2 290 747  - 69 335 896 

       

31.12.2020.       

Sākotnējā vērtība    100 056 093 41 359 457 2 940 470 6 865 751 557 835 151 779 606 

Uzkrātais nolietojums un 

vērtības samazinājums 
  (34 439 627) (30 509 272) (2 096 250) (2 290 747) -  (69 335 896) 

Bilances vērtība 65 616 466 10 850 185 844 220  4 575 004 557 835 82 443 710 
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Pielikums (turpinājums) 

(12) Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

* Saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu finanšu modeļu (ieņēmumu un izdevumu analīzes) 
sagatavošanas metodiku, kas sagatavota saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
metodiskajiem norādījumiem, maksimālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitāte 85% 
apmērā ir pieejama gadījumā, ja LVRTC visā projektu īstenošanas gaitā negūst peļņu no operatīvās darbības un 
LVRTC uzņemas finansēt neatgūstamo 15% līdzfinansējumu. LVRTC 15% līdzfinansējums netiks kompensēts ar 
ieņēmumiem nākotnē un projektu ieguldījums faktiski nav atgūstams.  

Centrāla finanšu līgumu aģentūra (turpmāk-CFLA) 18.12.2019. vēstulē paziņoja par ieturējumu 25% apjomā no ERAF 
finansējuma, tādējādi samazinot neatbilstoši veiktu izdevumu riskus projektā un nodrošinot drošas finanšu vadības 
principa ievērošanu. Ņemot vērā, ka pastāv augsts risks, ka CFLA ieturētais finansējums netiks atgūts, plānojot gan 
uzņēmuma ilgtermiņa naudas plūsmas, gan rēķinot Platjoslas 2. kārtas pamatlīdzekļu atgūstamo vērtību, šie apstākļi 
ir ņemti vērā, samazinot ienākošo naudas plūsmu par ieturētā finansējuma apmēru. Ņemot vērā projekta apjomu un 
izpildes ilgumu, kā arī iesaistīto pušu skaitu, projekta gaitā ir bijušas novirzes no sākotnēji plānotā: lemjot par 
finansējuma galējo atmaksu projekta gaitā esošās izmaiņas varētu vērtēt formāli, nevis pēc būtības tās izvērtējot 
projekta iespēju un mērķu sasniegšanas kontekstā. Tādēļ uzņēmuma vadība uzskata, ka ir ļoti augsts risks, ka var 
apstiprināt tikai 75% no Platjoslas 2. kārtai paredzētā ERAF finansējuma apmēra, un no sākotnēji plānotā neatmaksāt 
ieturēto summu 25% apmērā. 

Papildus vērtības samazinājums CFLA ieturējuma dēļ pirmreizēji tika atzīts 2019. gadā augstāk aprakstītā 
finansējuma samazinājuma dēļ. 2020. gadā vērtības samazinājuma pieņēmumi ir saglabāti tādi paši kā 2019. gadā, 
jo nav bijuši notikumi vai CFLA lēmumi, kuru dēļ Uzņēmuma vadība varētu pārskatīt Platjoslas 2. kārtas projekta risku 
un nākotnes naudas plūsmas prognozi.  

Projektā “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku reģionos” (turpmāk – Platjoslas projekta 
2. kārta) aktīvu vērtības samazinājums veido 4 816 211 EUR. 

RRTS projekta ietvaros 2020. gadā tika uzkrātas uz publisko daļu attiecināmās pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas 
378 373.63 EUR apmērā, no kurām publiskā daļa atbilstoši aprēķinam veido 60%. Neatgūstamā un norakstāmā 
investīciju apjoma proporcija ir 49.21% no publiskās daļas, kas ir attiecīgi 29.526% no kopējām uzkrātajām 
pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksām 2020.gadā, tātad neatgūstamais un norakstāmais investīciju apjoms par 
2020.gadu ir attiecīgi 111 718.60 EUR. 

 

(13) Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 
 

 Līdzdalība asociēto 

sabiedrību kapitālā 

Kopā 

 EUR EUR 

Sākotnējā vērtība   

31.12.2019. 187 910 187 910 

31.12.2020. 187 910 187 910 

   
   

Bilances vērtība 31.12.2019. 187 910 187 910 

Bilances vērtība 31.12.2020. 187 910 187 910 

 

Informācija par asociēto sabiedrību 

  Pašu kapitāls Pārskata gada peļņa 

Nosaukums Adrese 31.12.2020. 31.12.2019. 2020 2019 

  EUR EUR EUR EUR 

Latvijas Mobilais 

Telefons SIA 

Ropažu iela 6 

Rīga, LV – 1039,  Latvija 155 446 414 157 591 000 26 854 493 29 013 000 

 

 

 

 

Nosaukums 

Līdzdalības daļas asociētajā 

sabiedrībā bilances vērtība 

Līdzdalības daļa asociētās 

sabiedrības pamatkapitālā 

 31.12.2020. 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2019. 

 EUR EUR % % 

     

Latvijas Mobilais Telefons SIA 187 910 187 910 23 23 
 

Latvijas Mobilais Telefons SIA pamatdarbības veids ir elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana. 
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Pielikums (turpinājums) 

(14) Krājumi 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 71 047  27 617 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 62 281  30 519  

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi* 2 405 068  1 380 031 

Kopā 2 538 396  1 438 167 

 

*Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi realizējamo deleģējuma līgumu projektos   GMDSS tīkls   1 170 052 EUR,    

ĀSVEST tīkls 1 235 016 EUR.  

 

(15) Pircēju un pasūtītāju parādi 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Pircēju un pasūtītāju parādi 1 468 380  1 637 939 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (27 568)  (22 103) 

Kopā atgūstamā vērtība 1 440 812  1 615 836 

 

 

(16) Citi debitori 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Noguldījumu darbības debitori* 36 633 491  36 633 491 

Termiņnoguldījumi no četriem līdz divpadsmit mēnešiem 13 980 000  - 

Pārējās saimnieciskās darbības debitori 39 846  44 237 

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa 31 675  50 245 

Avansā samaksātās summas 8 740  5 105 

Uzkrājumi šaubīgiem pārējās saimnieciskās darbības debitoriem (33 008)  (33 008) 

Uzkrājumi šaubīgiem noguldījumu darbības debitoriem* (36 633 491)  (36 633 491) 

Kopā 14 027 253  66 579 

* Sabiedrībai bija prasījuma tiesības pret LAS „Latvijas Krājbanka” EUR 36 733 490 apmērā (EUR 36 140 944 naudas 
noguldījums, EUR 168 naudas atlikums kontā, EUR 592 378 uzkrātie procentu ieņēmumi). Sabiedrība ir atguvusi 
garantēto atlīdzību EUR 99 999 apmērā. Atlikušajai prasībai, kas ir ieskaitīta LAS „Latvijas Krājbanka” norēķinu kontā, 
EUR 36 633 491 apmērā tika izveidots 100% uzkrājums. 

 

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem (15. un 16. pielikums): 

 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Atlikums pārskata gada sākumā 36 688 602  36 692 961 

Uzkrāti bezcerīgie parādi 5 464  (4 359) 

Atlikums pārskata gada beigās 36 694 066  36 688 602 
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Pielikums (turpinājums) 

(17) Nākamo periodu izmaksas 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 
    

Optisko šķiedru kabeļu līnijas noma* 57 893  57 893 

Datu centra uzturēšana 7 052  42 141 

Programmu uzturēšanas izmaksas 30 387  32 869 

Šifrēšanas iekārtu uzturēšana 170 099  13 771 

Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana -  14 938  

Pārējās 169 063  191 049 

Kopā 434 494  352 661 

* Optisko šķiedru kabeļu līnijas nomas un datu centra, šifrēšanas iekārtu, programmu uzturēšanas izdevumu 
ilgtermiņa daļa EUR 429 271 (2019: 487 164) apmērā iekļauta bilances Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu postenī 
„Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori”. 

 
(18) Uzkrātie ieņēmumi 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Uzkrātie ieņēmumi no pamatdarbības 146 506  112 631 

Uzkrātie ieņēmumi no ERAF finansētiem projektiem -  51 505 

Kopā 146 506  164 136 

 

(19) Nauda un tās ekvivalenti 

Procenti par naudu bankā tiek aprēķināti pēc mainīgām procentu likmēm, kuras banka noteikusi norēķinu kontu 
atlikumiem. Noguldījumi kredītiestādēs tiek veikti uz dažādiem termiņiem robežās no trīs mēnešiem līdz divpadsmit 
mēnešiem atkarībā no Sabiedrības vajadzībām pēc naudas līdzekļiem. Termiņnoguldījumi līdz trīs mēnešiem bilancē 
klasificēti kā „Nauda un tās ekvivalenti”, savukārt, termiņnoguldījumi no četriem līdz divpadsmit mēnešiem uzrādīti 
postenī „Citi debitori” (16. pielikums). Procenti par noguldījumiem kredītiestādēs tiek aprēķināti atbilstoši attiecīgajām 
noguldījumu likmēm. 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Naudas līdzekļi bankās 31 804 998  40 493 059 

Kopā 31 804 998  40 493 059 

 

(20) Akciju kapitāls 

2020. gada 31. decembrī parakstītais un pilnībā apmaksātais akciju kapitāls ir EUR 78 454 705 (septiņdesmit astoņi 
miljoni četri simti piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti pieci eiro) un to veido  
78 454 705 vārda akcijas (2019. gada 31. decembrī parakstītais un pilnībā apmaksātais akciju kapitāls ir EUR 
78 454 705 un to veido 78 454 705 vārda akcijas). Katras akcijas nominālvērtība ir 1 eiro (viens eiro). Visu akciju 
turētāja ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.  

 

(21) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 190 547  179 600 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 96 303  91 915 

Dabas resursu nodoklis 643  - 

Riska nodeva 98  94 

Kopā 287 591  271 609 

 

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa ir atspoguļota 16. piezīmē. 
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Pielikums (turpinājums) 
(22) Pārējie kreditori 

 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Norēķini par darba algu un ieturējumiem no darba algas 309 815  272 515 

Pārējie -  2 605 

Kopā 309 815  275 120 

 

 

(23) Uzkrātās saistības 

 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Uzkrātās saistības pamatdarbības izdevumiem 2 502 283  1 690 885 

Uzkrātās saistības darbinieku prēmijām 654 603  497 278 

Uzkrātās darbinieku neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 286 467  256 840 

Pārējās -  47 305 

Kopā 3 443 353  2 492 308 

 

(24) Nākamo periodu ieņēmumi 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Saņemtais ERAF finansējums Nākamās paaudzes elektronisko sakaru 

tīklu attīstībai lauku reģionos* 

        14 628 051          15 774 533 

Saņemtais ERAF finansējums e-identitātes un e-paraksta risinājuma 

attīstībai**        

          1 209 681            1 691 046 

Saņemtais finansējums Valsts elektronisko sakaru tīklu/ aizsardzības 

risinājumu izveidei un uzturēšanai 

          2 582 771           5  215 258 

Saņemtais ERAF finansējums Elektroniskās sakaru infrastruktūras 

pieejamības uzlabošanai lauku teritorijās 2 kārta***** 

        19 391 955            6 381 301 

Saņemtais ERAF finansējums projektam "LVDC tīkls, drošības platforma 

un LVDC koplietošanas daļa"***  

             960 143            1 272 473 

Saņemtais finansējums projektam "GMDSS, AIS sakaru tīkla, 

infrastruktūras un MRCC aprīkojuma nodrošinājuma izveide"**** 

          3 331 380            3 331 380 

Nākamo periodu ieņēmumi no optisko šķiedru nomas  3 835 979  4 346 787 

Saņemtais finansējums Robežas tīkla izbūvei -  285 000 

Interneta protokola 6. versijas ieviešana 20 000  - 

Nākamo periodu ieņēmumi no pamatdarbības 238 277  250 825 

Kopā 46 198 237   38 548 603 

 

***** Saņemtais ERAF finansējums Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanai lauku teritorijās 2 

kārta pieaugums ar aktīvu projekta realizāciju un nodotiem objektiem ekspluatācija, kas dod iespēju lielākā apjomā 

pieprasīt projekta attiecināmās izmaksas no CFLA. 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Tai skaitā:    

Nākamo periodu ieņēmumi – ilgtermiņa daļa 36 862 070  26 458 585 

No 2 līdz 5. gadiem 11 475 284  11 468 164 

No 5 gadiem 25 386 786  14 990 421 

Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa 9 336 167  12 090 018 

Kopā 46 198 237  38 548 603 
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Pielikums (turpinājums) 

(24) Nākamo periodu ieņēmumi (turpinājums) 

* Finansējums tiks attiecināts ieņēmumos laika periodā no 2018. līdz 2035. gadam ERAF finansētā projekta 
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros izbūvētā optikas kabeļu tīkla 
lietderīgās lietošanas laikā proporcionāli 87,18% no projekta pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksām. 

** Finansējums tiks attiecināts ieņēmumos laika periodā no 2018. līdz 2022. gadam ERAF finansētā projekta „e-
identitātes un e-paraksta risinājuma attīstībai” ietvaros izveidotās jaunās sertifikācijas pakalpojumu platformas 
lietderīgās lietošanas laikā proporcionāli 85% no projekta pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksām. 

*** Finansējums tiks attiecināts ieņēmumos laika periodā no 2019. līdz 2029. gadam ERAF finansētā projekta „LVDC 
tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa” ietvaros izveidotā loģiski vienotā datu centra pamatlīdzekļu 
lietderīgās lietošanas laikam (5 un 10 gadi),  proporcionāli 85% no projekta pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksām*** 
Ieņēmumi no optisko šķiedru nomas (IRU) tiks attiecināti ieņēmumos laika periodā no 2018. gada līdz 2033. gadam. 

**** Finansējums tiks attiecināts ieņēmumos 2021.gadā. 

 

(25) Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

Atlīdzība par darbu 6 838 279  5 755 991 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 640 490  1 383 778 

Uzkrājums darbinieku prēmijām 654 602  497 278 

Atvaļinājumu rezerves pieaugums 29 627  23 238 

Kopā 9 162 998  7 660 285 

Vidējais Sabiedrības darbinieku skaits 2020. gadā bija 251 (2019: 249). Sabiedrības Valdes locekļu skaits 2020. gadā 
bija 3 (2019: 3). 2020. gadā tika izveidota Uzņēmuma padome, kas sastāv no 3 padomes locekļiem.  

Personāla izmaksas iekļautas attiecīgos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

Saimnieciskās darbības izmaksas 4 975 136  4 298 379 

Administrācijas izmaksas 1 402 053  1 056 330 

Pārdošanas izmaksas 1 742 006  1 445 202 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (6. pielikums) 1 043 803  860 374 

Kopā 9 162 998  7 660 285 

    

 

(26) Vadības personāla atalgojums 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

Valdes locekļu    

-   atlīdzība par darbu valdē (ieskaitot prēmijas) 269 875  223 527 

-   valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 65 013  53 268 

Padomes locekļi    

-   atlīdzība par darbu padomē (ieskaitot prēmijas) 34 133  - 

-   valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 8 268  - 

Kopā 377 289  276 795 

Sabiedrība 2020. gada laikā nav izsniegusi aizdevumus Sabiedrības vadības personālam. 
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Pielikums (turpinājums) 

(27) Darījumi ar saistītajām pusēm 

 

Latvijas Mobilais Telefons SIA 

 
(a) Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un dividendēm 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

- no asociētās sabiedrības dividendēm (7. pielikums)  6 670 000  5 152 000 

- no sniegtajiem pakalpojumiem asociētajai sabiedrībai  677 619  639 143 

Kopā 7 347 619  5 791 143 

 
(b) Izdevumi par saņemtajiem pakalpojumiem  

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

- no asociētās sabiedrības saņemtie pakalpojumi 41 426  37 346 

Kopā 41 426  37 346 

 
 
(c) Debitoru un kreditoru parādu atlikumi 

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Asociētās sabiedrības tekošie parādi par sniegtajiem pakalpojumiem  62 888  434 313 

Kopā 62 888  434 313 

    

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Tekošie parādi asociētajai sabiedrībai -  974 

Kopā -  974 

 
LR Satiksmes Ministrija 
 

       (a) Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem  2020  2019 

 EUR  EUR 

    

- no sniegtajiem pakalpojumiem akcionāram  2 156 098  732 147 

Kopā 2 156 098  732 147 

 
(b) Izdevumi par saņemtajiem pakalpojumiem 

 2020  2019 

 EUR  EUR 

    

- no akcionāra saņemtie pakalpojumi 3 136  3 385 

Kopā 3 136  3 385 

 
 
 

Pielikums (turpinājums) 
 

(c)  Debitoru un kreditoru parādu atlikumi  

 31.12.2020.  31.12.2019. 

 EUR  EUR 

    

Akcionāra  tekošie parādi par sniegtajiem pakalpojumiem  -  75 

Kopā -  75 
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Pielikums (turpinājums) 

(28) Platjoslas projekta ietekme uz Sabiedrības darbību. 

2019. gada martā LVRTC saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) paziņojumu, kurā tika 
norādīts, ka CFLA aptur atbalsta maksājumus projektā Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras 
pieejamības uzlabošana laiku teritorijās” (turpmāk – Projekts), balstoties uz LVRTC akcionāram Satiksmes ministrijai 
iesūtīto un CFLA pieejamo informāciju, kas vēsta par Projekta pārvaldes aspektiem un rada šaubas attiecībā uz 
Projekta pārvaldes kvalitāti un sabiedrības reputāciju. CFLA iepriekš minētajā vēstulē bija minējis, ka maksājumu 
apturēšana būtu aktuāla līdz atbildes saņemšanai no kompetentajām iestādēm, kā arī līdz pilnīgai lietas apstākļu 
izvērtēšanai.  

Pēc paziņojuma saņemšanas LVRTC, sadarbojoties ar CFLA, sniedza CFLA nepieciešamo informāciju un skaidroja 
lietas apstākļus. Izvērtējot LVRTC iesniegto informāciju, kā arī atsaucoties uz Satiksmes ministrijas 15.11.2019. 
vēstulē pausto viedokli, CFLA 18.12.2019. lēma par daļēju maksājumu atjaunošanu projektā. Saskaņā CFLA 
lēmumu, CFLA līdz projekta ieviešanas beigām no izskatīšanā esošajiem un turpmāk iesniegtajiem maksājumu 
pieprasījumiem apturēs izdevumu atmaksu 25% apjomā, tādējādi samazinot neatbilstoši veiktu izdevumus riskus 
projektā un nodrošinot drošas finanšu vadības principa ievērošanu. 

28.01.2020. CFLA uzsāka pārbaudi projekta īstenošanas vietā, savukārt, 21.05.2020, pēc Valsts Kontroles revīzijas 
ziņojuma lietā Nr.2.4.1.-2.1/2018, CFLA pieprasīja papildus skaidrojumus un dokumentāciju. Vienlaikus, papildus 
visām iepriekšējām 2020.gadā veiktajām pārbaudēm, Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde, laika periodā no 
29.05.2020. līdz 25.11.2020. veica pārbaudi.  

LVRTC ar 08.12.2020. vēstuli CFLA atkārtoti aicināja izskatīt un sniegt informāciju par to, kad varētu tikt pārskatīts 
pieņemtais lēmums par 25 % ieturējuma atmaksu Projektā, vai norādīt kāda veida darbības nepieciešams veikt vai 
iesniegt papildu informāciju, kas varētu ietekmēt CFLA lēmumu par turpmāko rīcību saistībā ar ieturētās naudas 
summas atmaksu. CFLA savā 15.12.2020. vēstulē atbildēja, ka, ņemot vērā Finanšu ministrijas Revīzijas iestādes 
ziņojumā norādīto par riskiem attiecībā uz valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu un plānoto rādītāju sasniegšanu, 
CFLA turpinās 25% ieturējumus no maksājumu pieprasījumos iesniegtajām būvdarbu līgumu izpildes summām.  

Attiecībā par Finanšu ministrijas, kā Revīzijas iestādes veikto revīzijas pārbaudi (14.01.2021. ziņojums Nr. 
DR/ESIF/2020/15-5), Satiksmes ministrija sadarbībā ar LVRTC sagatavoja un Atbildīgajai iestādei nosūtīja 
argumentētu kopējo viedokli. LVRTC vadības ieskatā valsts atbalsta nosacījumi ir ievēroti un projekta plānotie rādītāji 
tiks sasniegti.  

Projekts joprojām ir īstenošanas fāzē, līdz ar ko uz 31.12.2020. noslēgti līgumi par 199 PP projektēšanas un 
būvniecības darbiem, un izbūvēti 157 PP, kā arī sagatavoti jaunie projektēšanas un būvniecības darbu pasūtījumi 
elektronisko sakaru mezglos – mobilo bāzes staciju pieslēgumu izveidei – kopā 23 PP izbūvei, kas kopā veido 222 
PP. LVRTC 19.02.2020. iesniedza rīcības plānu CFLA, ar kuru atkārtoti apliecināja, ka projekta ietvaros noteiktā 
rezultatīvā rādītāja un izbūvētās infrastruktūras maksimālas lietojamības rādītāju sasniegšanai, tiks sasniegts 
projekta rezultatīvais rādītājs 100% apmērā - 220 PP izbūve. 

LVRTC ir vērsis vairākkārtīgu uzmanību uz to, ka visai elektronisko sakaru nozarei ir tiesības ietekmēt Projekta gaitu, 
jo Projekta uzraudzībai ir izveidota Optiskā tīkla uzraudzības komiteja (turpmāk - OTUK), kuras sastāvā cita starpā ir 
visas sakaru nozares asociācijas. Optiskā tīkla piekļuves punktu noteikšanas principi ir apstiprināti OTUK 15.12.2017. 
sēdē, kā arī par tiem tika saņemts EK pozitīvs viedoklis. Lai novērstu konkurences kropļojumu iespējamību, 
Satiksmes ministrija, atbilstoši valsts atbalsta programmas (VAP) nosacījumiem, nodrošina visu plānoto optiskā tīkla 
piekļuves punktu sabiedrisko apspriešanu. Visi saņemtie priekšlikumi tiek izvērtēti, nepieciešamības gadījumā veikti 
precizējumi un izbūvējamie optiskā tīkla piekļuves punkti apstiprināti OTUK.  

LVRTC ir skaidrojis vairākām uzraugošajām institūcijām, ka projekta izbūve tiek nodrošināta atbilstoši VAP 
nosacījumiem, proti, "baltajās" teritorijās, un, lai nodrošinātu optiskā tīkla piekļuves punktu izveidi “baltajās” teritorijās, 
ir nepieciešami divi gali, no kuriem viens gals atrodas “baltajā” teritorijā, bet otrs, kas parasti atrodas “pelēkajā” 
teritorijā, t.i. teritorijā, kur atrodas elektronisko sakaru komersantu maģistrālais tīkls. Atbilstoši VAP projekta ietvaros 
tiek nodrošināti pieslēgumi maģistrālei "pelēkajās" teritorijās, lai nodrošinātu tālāku tīkla saslēgšanu ar jau esošām 
infrastruktūrām un nodrošinātu nediskriminējošo piekļuvi komersantiem. 

2020.gada 17.decembrī tika apstiprināti  grozījumi projektu regulējošajos MK noteikumos, kas paredz papildu ES 
struktūrfondu finansējuma piešķiršanu 2.55 miljonu EUR apmērā, lai izveidotu papildu “vidējās jūdzes” tīkla 
infrastruktūru to izglītības iestāžu tuvumā, kas atrodas baltajās teritorijās un kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas 
internets efektīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanai (turpmāk – skolu apakšprojekts). ERAF finansējuma 
apmērs ir 85% no 3.0 miljonu EUR kopējā finansējuma, 15% no finansējuma būs no LVRTC pašu līdzekļiem. Attiecībā 
uz skolu apakšprojektu ir noteikti atsevišķi rezultatīvie rādītāji, kā arī par papildus apjomu izbūvi tiks izsludināts jauns, 
atsevišķs iepirkums. Šobrīd nav pamats uzskatīt, ka CFLA ieturēs kādu daļu no skolu apakšprojektam piešķirtā ERAF 
finansējuma.  

Attiecībā uz projektu kopš 2019. gada pārskata sagatavošanas nav būtiski mainījušies projekta riski un apstākļi. 
Projektā CFLA vēl aizvien ietur 25% no ERAF līdzfinansējuma,  kā arī vēl aizvien pastāv 2019. gada pārskatā minētie 
riski, kuru dēļ CFLA var ieturēto finansējumu projekta beigās neizmaksāt. Lai mazinātu projekta riskus, ir pilnveidota 
projekta pārvaldības stuktūra un darba organizācija, projekta vadībai ir piesaistīti papildus darbinieki, tiek regulāti 
veiktas konsultācijas ar CFLA par dažādiem ar projekta īstenošanu saistītiem jautājumiem, kā arī ir ņemti vērā Valsts 
kontroles ieteikumi projekta īstenošanas pilnveidošanai.  
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Pielikums (turpinājums) 

(28) Platjoslas projekta ietekme uz Sabiedrības darbību (turpinājums) 

Kopumā LVRTC vadība uzskata, ka Projekts tiek realizēts atbilstoši noslēgtajiem līgumiskiem un ārējo normatīvu 
aktu nosacījumiem, kā arī Sabiedrības vadība secina, ka nepastāv būtiskas nenoteiktības attiecībā uz Sabiedrības 
darbības turpināšanu, projekta realizācijas nodrošināšanai. 

 

(29) Elektronisko sakaru tīklu un to infrastruktūras būvju īpašumtiesību jautājums 

2010. gada 27. augustā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-12/106965 un lēmumu 
Nr. 6-12/106970 „Par komersantu valsts akciju sabiedrība “Valsts informācijas tīkla aģentūra” (VITA), vienotais 
reģistrācijas Nr. 50003331581, un valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais 
reģistrācijas Nr. 40003011203, reorganizāciju”, VITA ir izslēgta no komercreģistra un pievienota LVRTC, nododot 
visu savu mantu, tajā skaitā sakaru kabeļu kanalizāciju.   

Reorganizācijas procesa laikā SIA „Lattelecom” (šobrīd SIA “TET”) pieteica VITA kreditora prasījumu saistībā ar 
kabeļu kanalizācijas lietošanu, ko LVRTC neatzīst, jo uzskata, ka minētā sakaru kabeļu kanalizācija ir LVRTC 
īpašums un šī manta LVRTC ir tikusi nodota pirms SIA „Lattelecom” jumta līguma parakstīšanas.  

LVRTC kā VITA saistību un tiesību pārņēmēja veic sakaru kabeļu kanalizācijas apsaimniekošanu un attīstītību. 
Minētā infrastruktūra tiek un tiks izmantota LVRTC pamatdarbības nodrošināšanai, t.i., optikas šķiedras, datu 
pārraides un interneta pakalpojumu sniegšanai visā valsts teritorijā. 

Sakaru kabeļu kanalizācija VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada 31. decembra bilancē 
pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauta  549 805 EUR vērtībā (2019: 596 684) 

 

(30) Nākotnes līgumsaistības 

Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos (turpmāk – Platjoslas jeb vidējās jūdzes 
projekta 2. kārta) 
Līdz 2020.gadam LVRTC noslēdzis vienu vispārīgo vienošanos par atbalsta pakalpojumu sniegšanu par kopējo 
summu EUR 2,49 miljoni EUR bez PVN, kā arī sešas vispārīgās vienošanās par optiskā tīkla infrastruktūras 
projektēšanas un būvniecības darbiem Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā, Latgales plānošanas reģionā, 
Kurzemes plānošanas reģionā, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā, Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas 
un būvniecības papildus darbi Latvijas Republikas teritorijā (1.kārta) un Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un 
būvniecības papildus darbi Latvijas Republikas teritorijā (2.kārta) par kopējo maksimālo summu 46,00 miljoni EUR 
bez PVN. Vienlaikus, noslēgtās vispārīgās vienošanās paredz, ka to ietvaros atsevišķi tiek slēgti Līgumi (darba 
uzdevumi) par konkrētu Objektu projektēšanas un būvniecības darbiem, un  par atbalsta pakalpojumu darbiem un to 
apjomiem, papildus vispārīgās vienošanas summa var tikt mainīta, ievērojot objektīvu nepieciešamību nodrošināt 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības 
uzlabošana lauku teritorijās” mērķu un rezultatīvo radītāju sasniegšanu. Tajā pašā laikā, ievērojot Projekta realizācijas 
nepieciešamību, kā arī vadoties no elektronisko sakaru komersantu pieprasījuma optiskā tīkla infrastruktūras 
izmantošanai, Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt visu plānoto iepirkuma priekšmeta apjomu. 
Uz gada pārskata sagatavošanas brīdi LVRTC Projektā ir uzņēmies līgumsaistības 44,93 miljoni EUR bez PVN 
apmērā, no kuriem veicis maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem Projektā vairāk kā 36,71 miljons EUR bez 
PVN apmērā. 
Pamatojoties uz 17.12.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.793 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. 
novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi””, Projektam tika piešķirts papildus finansējums 3,00 miljoni EUR, lai nodrošinātu optiskās 
infrastruktūras “vidējās jūdzes” izbūvi līdz izglītības iestādēm, kā arī tika veikti grozījumi attiecībā uz projekta 
īstenošanas termiņu - nosakot termiņu līdz 31.12.2023. 

Zaķusalas TV torņa rekonstrukcija  

Rīgas radio un televīzijas stacijas jeb Zaķusalas TV torņa pārbūves projekts ir vairāku gadu plānošanas darbs. 2019. 
noslēdzās Būvprojekta ekspertīze, tika saņemts pozitīvs ekspertu atzinums par Būvprojektu. 2019. gada nogalē 
Būvprojekts tika iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē. 2020. gada sākumā tika saņemta atzīme Būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi no Rīgas pilsētas būvvaldes. 2020. gada 4. ceturksnī tika sagatavota projekta 
attīstības programma 2021. gadam, kas tika apstiprināta Uzņēmuma valdē un padomē. Turpinās būvdarbu iepirkums. 
Notiek plānošanas process ar iesaistītajām pusēm RRTS projekta satura koncepta pilnveidošanā. 

Pēc Būvprojekta pieņemšanas tiek plānota un uzsākta Būvniecības un aprīkošanas fāze, kur sagaidāmās izmaksas 
ir no 50-55 milj. EUR. Kopumā projektu plānots realizēt 5 gadu laikā. 

  

http://2.1.1.0/16/I/001
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Pielikums (turpinājums) 

(31) Pēc bilances datuma notikumi 

 
Pilna COVID-19 pandēmijas ietekme uz saimniecisko darbību vēl nav zināma, un situācija turpina attīstīties. Vadība 
uzskata, ka pēc finanšu pārskata datuma COVID-19 pandēmija Sabiedrības darbību būtiski neietekmēs. Tomēr šī 
pieņēmuma pamatā ir finanšu pārskata parakstīšanas datumā pieejamā informācija, un turpmāko notikumu ietekme 
uz Sabiedrības spēju turpināt savu darbību nākotnē var atšķirties no vadības novērtējuma. 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami 
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, un kuri būtu atspoguļojami šajā finanšu pārskatā. 

 
 
Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 
Valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis 
 
Valdes loceklis Mariss Mežgals 
 
Valdes loceklis Ģirts Ozols 
 
Grāmatvedības daļas vadītājs Didzis Juško 
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