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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 Ģirts Ozols no 29.11.2021 

  

Valdes locekļi Evijs Taube no 01.01.2022 

 Ilze Opmane-Jēgere no 14.02.2022 

  

Asociētā sabiedrība Latvijas Mobilais Telefons SIA (23%) 

 Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, Latvija  

  

Pārskata periods 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30.jūnijs 

Sabiedrības nosaukums Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  
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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 2022.gada 2.ceturksnī sasniedza 21.4 miljonus EUR, tajā skaitā neto apgrozījums 11.9 
miljoni EUR (55.6%), pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi no valsts finansējuma aizsardzības un kiberdrošības 
projektiem 0.30 miljoni EUR (1.4%), ERAF līdzfinansējuma Platjoslas un citos projektos 1.85 miljoni EUR (8.62%) un 
citi ieņēmumi 0.24 miljoni EUR (1.1%). Attiecībā pret iepriekšējā pārskata gadu kopējie ieņēmumi palielinājušies par 
1.01. miljoniem EUR (par 4.7%). Neto apgrozījumā Datu centru biznesa virzienā pieaugums 0.04 miljoni EUR, Fizisko 
dzīslu nomas biznesa virzienā 0.07 miljoni EUR, Datu pārraides biznesa virzienā 0.06 miljoni EUR, 
Mākoņpakalpojumu biznesa virzienā 0.08 miljoni EUR un Elektroenerģijas biznesa virzienā 1.15 miljoni EUR, 
savukārt kritums Apraides biznesa virzienā 0.27 miljoni EUR. Pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos 
samazinājums par 0.9 miljoniem EUR valsts finansējumam aizsardzības un kiberdrošības projektiem. 

2022. gada 2.ceturksnī izmaksas un nodokļu izdevumi sasniedza 13.7 miljonus EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
izmaksas un nodokļu izdevumi ir samazinājušies par 1.2 miljoniem EUR. 2022. gada 2.ceturksni LVRTC ir noslēdzis 
ar peļņu 7.6 miljonu EUR apmērā, kas ir virs budžeta un ir radusies pamatā no uzņēmuma pamatdarbības neto 
peļņas un saņemtajām dividendēm.  

LVRTC pašu kapitāls 2022. gada 30.jūnijā bija 95.07 miljoni EUR (62.8% no aktīvu vērtības). Aktīvu kopvērtība 
pārskata perioda beigās bija 151.4 miljoni EUR un salīdzinājumā ar 2021. gada 30.jūniju, tā ir palielinājusies par 
6.4%.  

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 
noteikumiem. Kā viens no galvenajiem šāda veida projektiem ir “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 
attīstība lauku reģionos”, kā arī uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumi un “Loģiski vienotais datu 
centrs” projekti. 

Attīstības pasākumi 

LVRTC pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādei un izveidošanai 2022. gada 1.pusgadā ieguldīja 2.62 
miljonus EUR, no kā lielāko daļu aktivitāšu veido investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - 
IKT) pakalpojumu platformu attīstībā. 2022.gada 1.pusgadā lielākās investīcijas bija projektā “Nākamās paaudzes 
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārta “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības 
uzlabošana lauku teritorijās” (turpmāk – Platjoslas projekts) un projektā “MP jauno klientu pieslēgumi”. 

Būtiskākās aktivitātes Platjoslas projektā:  
 

• Projekta īstenošanas otrajā kārtā šobrīd izprojektēti un izbūvēti (ar būvvaldes ekspluatācijas aktiem 
pieņemti) kopā vairāk kā 1924 kilometri (turpmāk – km) un izveidoti un ar būvvaldes ekspluatācijas aktiem 
pieņemti kopā 234 piekļuves punkti. Pasūtījuma līgumi par projektēšanas darbiem un būvdarbiem kopā 
noslēgti par 261 piekļuves punktu izveidi ar plānoto optiskā tīkla trasi kopā ap 1940 km, kas precizējās 
projektēšanas laikā. 

• Kopumā tīklu izmanto 14 operatori - deviņi reģionālie, trīs nacionālie un divi mobilie operatori. Lielākais 
vairākums ir reģionālie operatori, kas par saviem līdzekļiem infrastruktūras izbūvi konkrētajās teritorijās 
nevarētu veikt augsto izmaksu dēļ. 

• Kopā abās projekta kārtās šobrīd iznomāti 4 127 km (iznomātie km sadalījumā Vidzemē – 1 581,9 km, 
Kurzemē – 1 020,2 km, Zemgalē – 845,4 km, Latgalē – 679,2 km). Salīdzinājumam 2021.gada 1.pusgadu, 
kopā abās projekta kārtās bija iznomāti 3 331 km. 

• Pēc iznomāto kilometru skaita visvairāk pieslēgumu Platjoslas projekta tīklam izmanto Madonas (434,2 km), 
Valmieras (431,7 km), Talsu (367,3 km), Rēzeknes (355,3 km), Bauskas (326,6 km) un Alūksnes (323,8 km) 
novados. 

• 03.11.2021. tika izsludināts projektēšanas darbu un būvdarbu iepirkums, ar piedāvājumu iesniegšanas 
termiņu (pēc grozījumiem) līdz 18.01.2022.  2022.gada 2.ceturksnī ir veikts piedāvājumu izvērtējums un 
atlasīts uzvarētājs. Lēmuma pieņemšana paredzēta 3.ceturksnī. 

• 23.12.2021. izsludinātā "Atbalsta pakalpojumu sniegšana, būvprojektu pārbaude un būvuzraudzības 
nodrošināšana Optiskā tīkla infrastruktūras izbūvē" iepirkuma identifikācijas Nr. LVRTC-2021/3/ERAF 
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rezultātā 19.07.2022. LVRTC valdē tika pieņemts lēmums atļaut slēgt vispārīgo vienošanos Iepirkuma 1. un 
2.daļā ar iepirkuma uzvarētāju SIA "IxCom". 

• Savukārt, lai nodrošinātu Platjoslas projekta īstenošanas otrajā kārtā izbūvēto piekļuves punktu darbības 
kontroli, 23.12.2021.  izsludinātā iekārtu (monitoringa) sistēmas iegādes iepirkuma Nr. LVRTC-2021/1/ERAF 
rezultātā  16.06.2022. noslēgta vispārīgā vienošanās un 27.06.2022. noslēgts pirmais pasūtījuma līgums 
par monitoringa sistēmas piegādi ar SIA "FRICOM", ar mērķi  nodrošināt optiskās šķiedras līnijas mērījumus 
un šo mērījumu datu analīzi un apstrādi. 

• 30.06.2022. iesniegts Tarifu izmaiņu(pārskatīšanas) projekts Optiskā tīkla uzraudzības komitejā. Tarifu 
plānots pārskatīt, to samazinot, tādējādi padarot infrastruktūru pieejamāku.  

Būtiskākās attīstības aktivitātes citos projektos un biznesa virzienos: 

• DP BV strādā pie MK noteikumu projekta "Noteikumi par neatkarīgas interneta protokola sestās versijas 
adreses pieteikšanās un saņemšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijām, un lokālā interneta reģistra 
darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtību" un MK noteikumu anotācijas. Šobrīd 
saskaņošanā ar SaM. Sastādīti un izvērtēti DP BV riski. Izstrādāts Viļņa garuma nomas pakalpojuma 
apraksts un IKT līguma pielikumi.  

• Sertifikācijas pakalpojumu biznesa virzienā veiktas vairākas aktivitātes, lai uzlabotu mobilās lietotnes 
“eParaksts mobile” lietojamību, kā arī uzsākts darbs pie Eiropas vienotās identitātes maka pilotprojekta. 

• Datu centru biznesa virzienā 2022.gada 2.ceturksnī turpinājās darbs pie brīvo statņu komercializācijas. 
Laika periodā līdz 2022.gada jūnija beigām LVRTC jaunākajā un lielākajā Datu centrā DC6 (turpmāk - DC6), 
kurš atrodas Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1, kopumā aizņemtas vai rezervētas ir gandrīz 2/3 statņu. Tā kā 
pusotra gada laikā, kopš DC6 nodots ekspluatācijā, izpārdota vai rezervēta lielākā daļa no pieejamām DC6 
kapacitātēm, šobrīd aktualizēts jautājums par nākamajām būvniecības kārtām. Ņemot vērā ģeopolitisko 
situāciju, kādā šobrīd atrodas Latvija Ukrainas kara rezultātā, datu glabāšana vienā lokācijā, proti, Rīgā, ir 
būtisks risks datu drošībai. Tāpēc LVRTC uzsācis izskatīt iespējas attīstīt datu centru pakalpojumus ne tikai 
Rīgā, bet arī ārpus tās.  

• Rīgas radio un televīzijas stacijas (RRTS) pārbūves projektā 2021. gadā tika aktualizēts projekta tehniski 
ekonomiskais pamatojums, izvērtējot vairākus projekta īstenošanas alternatīvas ar mērķi būtiski samazināt 
pirmšķietami negatīvo ietekmi uz LVRTC finanšu radītājiem nākotnē, kurus varētu radīt projekta īstenošana 
pilnā apmērā atbilstoši sākotnējai iecerei. 2022. gada februārī LVRTC pieņēma lēmumu par RRTS 
rekonstrukcijas projekta īstenošanas alternatīvas maiņu, prioritizējot ieguldījumus infrastruktūras 
sakārtošanā, drošībā un darbības nepārtrauktībā un samazinot ieguldījumu apmēru RRTS publiskajā daļā.  

• Lai nodrošinātu LVRTC biznesa nepārtrauktību, saskaņā ar apstiprināto plānu sekmīgi tika veikti objektu 
infrastruktūras darbības nepārtrauktības testi, veicot kontrolētu iespējamo avārijas situāciju imitāciju un 
pārbaudot pareizu infrastruktūras elementu darbību. 

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

• 2022.gada 29.maijā sagatavota un nosūtīta uzziņa par “Par valsts ārējās robežas stiprināšanas tehniskā 
risinājuma izstrādes gaitu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai” iekļaujot LVRTC sagatavoto finansējuma 
plānu un nepieciešamos nosacījumus politiskā lēmuma pieņemšanai, kas nosūtīts Iekšlietu ministrijai 
turpmākai virzībai; 

• 2022.gada 27.jūnijā no Eiropas Komisijas piešķirts finansējums Latvijas Republikas – Baltkrievijas robežas 
stiprināšanai, kur lielākā daļa finansējuma paredzēta tieši Perimetra uzraudzības risinājuma ieviešanai uz 
robežas, ko paredzams realizēt LVRTC.  

• 2022.gada 2.ceturksnī ir izsludināti vairāki iepirkumi: iepirkums par ĀSVEST projekta paplašināšanas 2 
kārtas būvuzraudzību, iepirkums par datu pārraides iekārtu iegādi, iepirkums par optikas materiālu iegādi, 
GMDSS atkārtotais 1.kārtas iepirkums atbilstoši ADJIL.Joprojām notiek ĀSVEST paplašināšanas 2. kārtas 
projektēšana. 

• Pilotprojekta ietvaros LVRTC mākonī ir izveidots kiberpoligons, kurā sagatavota vide informācijas sistēmu 
administratoru prasmju pārbaudei Windows un Linux operētājsistēmu cietināšanas jautājumos.  

 
Risku pārvaldības sistēma 

2022. gada pirmajā pusgadā, tika pārskatīta risku pārvaldības metodoloģija pārejot no varbūtības un ietekmes 
vērtēšanas 3 baļļu skalas uz 5 baļļu skalu. Lai sasniegtu risku pārvaldības sistēmas ceturto brieduma līmeni 
(integrēts), tika veikta centralizēta uzņēmuma līmeņa risku pārvaldības rīka tirgus izpēte un norisinās darbs pie tā 
ieviešanas plāna izstrādes.  

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. 
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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. 

LVRTC 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, 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 pašu līdzekļiem projektu realizācijai. 
LVRTC rēķinās ar vidēja termiņa stratēģijas pārskatos ietverto maksājamo dividenžu apjomu un plāno ikgadējo 
naudas plūsmu. 

Korupcijas un interešu konflikta risku vadība 

2022. gada 1.ceturksnī tika izveidota Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pašnovērtējuma metodoloģija. Tika 

uzsākts Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pašnovērtējuma process, iesaistot atbildīgās struktūrvienības.  

Stratēģisko projektu risku vadība 

2022.gadā LVRTC turpina darbu pie valstiskas nozīmes stratēģisko projektu risku pārvaldības attīstības. 2021.gada 
pirmajā pusē tika veikti uzlabojumi stratēģiskas nozīmes projektu risku reģistrā, kā arī atjaunota  risku pārvaldības 
matrica, kas ļauj efektīvi pārvaldīt riskus un operatīvi reaģēt, savukārt 2021.gada otrajā pusē LVRTC ir veicis risku 
aktualizāciju. 

Lai informētu valsts iestādes un pašvaldības par nozares aktualitātēm un LVRTC attīstības pasākumiem, LVRTC ir 
organizējis attālinātus vebinārus, piedalījies Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē, kā arī turpinājis 
aktīvu dalību digiTuvi kampaņā. 

Drošības risku vadība 
LVRTC pārskata būtiskāko pakalpojumu darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānus, ņemot vērā 2021.gada 
decembrī pieņemto “Uzņēmuma darbības nepārtrauktības plānu”. 
  
Darbaspēka risku vadība 

2022. gada 2. ceturksnī VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piedalījās SIA “TNS Latvia” veiktajā  pētījumā 
“Strādājošo un studējošo ekspektācijas un pievilcīgāko darba devēju tēls Latvijā”, pētījuma rezultātā saņemot atzinību 
par iekļūšanu darba devēju sarakstā “TOP20 pievilcīgāko darba devēji Latvijā 2022”. Viens no būtiskākajiem darba 
spēka riskiem ir kvalificēta darbaspēka trūkums un uzņēmuma spēja piesaistīt atbilstoši kvalificētu personālu. To 
veido gan augstā konkurence starp darba devējiem un nepietiekams jauno speciālistu skaits IKT nozarē, gan 
uzņēmuma kā darba devēja konkurētspēja. Lai nodrošinātu atbilstošas kompetences darbiniekus, uzņēmumā tiek 
likts uzsvars uz darbinieku attīstību un esošo darbinieku piesaisti. Uzņēmums piedāvā prakses vietas topošiem 
speciālistiem, ar iespēju pozitīvas pieredzes gadījumā turpināt darba gaitas uzņēmumā speciālistu amatos. 

Liels uzsvars tiek likts uz darbinieku attīstību un karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā. Uzņēmums nodrošina 
plašas apmācību iespējas, motivējot darbiniekus attīstīties profesionāli un paaugstināt savu kvalifikāciju. Tiek 
novērtēts esošo darbinieku potenciāls un primāri vadošo speciālistu un struktūrvienību vadītāju amatu pozīcijas tiek 
aizpildītas ar iekšējiem resursiem.  

Uzņēmums regulāri piedalās atalgojuma pētījumā, lai sekotu līdzi atalgojuma izmaiņām un plānotu atalgojuma 
sistēmas atbilstību aktuālajai situācijai darba tirgū, tādejādi veicinot gan esošo speciālistu noturēšanu, gan jaunu 
speciālistu piesaisti. 

2022.gada sākumā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  saņēma Sabiedrības integrācijas fonda 
veidotās programmas “Ģimenei draudzīga darba vieta” statusu uz turpmākajiem 2 gadiem. 

Ārējo un ģeopolitisko risku vadība 

Jau divus gadus Latvijas Republikā un visā pasaulē ir spēkā dažādi ar koronavīrusa  SARS-CoV-2 izplatību saistīti 
ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. COVID saasinājuma periodos lielākā 
daļa no LVRTC darbiniekiem bija pārgājusi attālinātā darba režīmā, savukārt attiecībā uz klātienē strādājošajiem bija 
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. 

2022. gada 24. februārī Krievijas Federācija sāka militāru iebrukumu Ukrainā. Reaģējot uz to, Baltijas valstis, ES un 
ASV ieviesa dažādas ekonomiskās sankcijas pret Krievijas un Baltkrievijas valsts uzņēmumiem un atsevišķām 
personām. Pirms karadarbības sākuma, LVRTC bija nenozīmīga sadarbība ar Krievijas Federācijas uzņēmumiem. 
Sākoties karadarbībai LVRTC lauza līgumus ar Krievas Federācijā bāzētajiem uzņēmumiem, pārtraucot pakalpojumu 
sniegšanu.  

Nav paredzams, kā situācija ar COVID un karadarbība Ukrainā 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 telekomunikāciju uzņēmumus, gan radiostacijas un citus komersantus. 
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Sabiedrības ieskatā COVID pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā 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. Krievijas iebrukuma ietekmē pasaules tirgū novērojams izejvielu 
cenu kāpums un atsevišķās jomās arī izejvielu deficīts. Tā rezultātā tiek ietekmētas arī LVRTC piegādes ķēdes un 
nākotnē iespējams arī LVRTC izmaksu pieaugums un atsevišķu projektu realizācijas paildzināšanās.  

Virs 30 dienām kavēto debitoru īpatsvars ir - 0.7% 31.12.2021. 5.07% 30.06.2022 Uzņēmumā notiek individuāls darbs 
ar katru no debitoriem.  

Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs veiksmīgi pārvarēt pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā 
radītos izaicinājumus, jo uzņēmumam ir augsta likviditāte, mazs finanšu saistību apjoms un iespējamais 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. 

Paziņojums par vadības atbildību 

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, 
finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, kā arī operatīvajā vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 

 

Valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols 
 
Valdes loceklis Evijs Taube 
 
Valdes locekle Ilze Opmane-Jēgere 
 
2022. gada 26. augusts 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par  6 mēnešu periodu, kas beidzās 30.06.2022. un 30.06.2021. 

2022 2021

EUR EUR

Neto apgrozījums 11 920 666 10 721 752

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas (9 701 884)       (9 928 274)       

Bruto peļņa/(zaudējumi) 2 218 782 793 478

Pārdošanas izmaksas (1 079 719)       (1 006 050)       

Administrācijas izmaksas (916 192)          (846 923)          

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2 393 690         3 568 471         

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (2 015 609)       (3 181 798)       

Ieņēmumi no līdzdalības asociētās sabiedrības kapitālā 7 135 435         6 137 546         

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no citām personām 599                   2 817                

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas no citām personām (100 976)          (31 327)            

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 7 636 010 5 436 214

Pārskata gada peļņa 7 636 010 5 436 214
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Bilance 

AKTĪVS

30.06.2022. 31.12.2021.

EUR EUR

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi 2 670 661        2 653 920        

Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem 114 791           160 139           

KOPĀ 2 785 452        2 814 059        

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi:

            Zemes gabali, ēkas un inženierbūves 64 929 188 66 921 975

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 8 147 005 8 412 365

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  942 117  723 791

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 5 101 290 4 172 720

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  188 244  148 723

KOPĀ 79 307 844 80 379 574

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā  187 910  187 910

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori  400 324  371 377

KOPĀ  588 234  559 287

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 82 681 530 83 752 920

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  219 657  143 296

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  26 590  37 510

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 1 555 601 1 526 347

Avansa maksājumi par precēm  10 658   931

KOPĀ 1 812 506 1 708 084

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 1 202 903 1 617 327

Asociēto sabiedrību parādi  122 797  104 117

Citi debitori  240 210 7 256 479

Nākamo periodu izmaksas  559 292  357 286

Uzkrātie ieņēmumi  610 060  202 681

KOPĀ 2 735 262 9 537 890

Nauda 64 167 260 47 191 065

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 68 715 028 58 437 039

KOPĀ AKTĪVS 151 396 558 142 189 959
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Bilance 

 

PASĪVS

30.06.2022. 31.12.2021.

PAŠU KAPITĀLS EUR EUR

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

Rezerves:

ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  453 868  476 828

pārējās rezerves  982 342  982 342

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 7 545 579 2 918 451

Pārskata gada nesadalītā peļņa 7 636 010 4 627 128

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 95 072 504 87 459 454

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi 43 346 968 41 351 351

KOPĀ 43 346 968 41 351 351

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi  5 945  10 248

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1 226 709 2 039 939

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  389 253  291 692

Pārējie kreditori  378 617  324 824

Nākamo periodu ieņēmumi 9 546 580 9 276 085

Uzkrātās saistības 1 429 982 1 436 366

KOPĀ 12 977 086 13 379 154

KOPĀ KREDITORI 56 324 054 54 730 505

KOPĀ PASĪVS 151 396 558 142 189 959

151 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  
 

 Akciju  vai daļu     
kapitāls 

(pamatkapitāls) 

Ilgtermiņa 
ieguldījumu 

pārvērtēšanas 
rezerve 

Pārējās 
rezerves 

   Nesadalītā   
peļņa 

                   Kopā 

   EUR EUR  EUR EUR 
      

Atlikums 2020. gada 
31. decembrī 78 454 705 

 
 

522 748 

 
 

- 5 676 139   84 653 592 
      

 
Pārskata gada peļņa - 

 
 - 

 
-        4 627 128 4 627 128 

      

Ilgtermiņa ieguldījumu  
  

   
pārvērtēšanas rezerves - (45 920) - - (45 920) 
samazinājums      
      
Peļņas sadale      
Izmaksātas dividendes - -  (1 775 346) (1 775 346) 
      
Peļņas novirzīšana      
rezervju veidošanai - - 982 342 (982 342) - 
      

 
Atlikums 2021. gada 
31. decembrī 78 454 705 

           
 

476 828 

 
 

982 342 7 545 579   87 459 454 

      

 
Pārskata gada peļņa - 

 
 - 

 
- 7 636 010 7 636 010 

      
      
Ilgtermiņa ieguldījumu      
pārvērtēšanas rezerves - (22 960) - - (22 960) 
Samazinājums 
 

 
 

   
  

Peļņas sadale  
   

  
Izmaksātas dividendes - - - - - 
      
Peļņas novirzīšana      
rezervju veidošanai - - -   - - 
      

Atlikums 2022. gada 
30.jūniju 78 454 705 

          
453868 

 
982 342 15 181 589   95 072 504 
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Naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 30.06.2022. un 30.06.2021. 

 

2022 2021

Pamatdarbības naudas plūsma EUR EUR

Pārskata gada peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 7 636 010         5 436 214         

Korekcijas:

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 3 133 978         6 637 422         

nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 606 945            596 981            

ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību pamatkapitālā (7 135 435)       (6 137 546)       

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām

pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi (599)                 (2 817)              

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 124                   31 327              

4 241 023         6 561 581         

Korekcijas:

debitoru parādu samazinājums/(palielinājums) (240 792)          13 290 762       

krājumu samazinājums/(palielinājums) (104 422)          857 068            

kreditoru parādu (samazinājums)/palielinājums 226 314            (47 360)            

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 4 122 123         20 662 051       

Izdevumi procentu maksājumiem (124)                 (31 327)            Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma 4 121 999         20 630 724       

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (2 663 546)       (6 146 821)       

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

Saņemtie procenti 599                   2 871                

Saņemtās dividendes 7 135 435         6 137 546         

Izsniegtie aizdevumi (veiktie ieguldījumi kredītiestādēs) (11 000 000)     

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas (saņemtie noguldījumi no kredītiestādēm) 7 000 000         

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma 11 472 488       (11 006 404)     

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 1 381 708         1 055 489         

Izmaksātās dividendes -

Finansēšana darbības neto naudas plūsma 1 381 708         1 055 489         

Naudas (samazinājums) / palielinājums 16 976 195       10 679 755       

Nauda pārskata gada sākumā 47 191 065 31 804 998

Nauda pārskata gada beigās 64 167 260 42 484 753

Peļņa vai zaudējumi pirms apgozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru 

atlikumu izmaiņu ietekmes korecijām
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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 Ģirts Ozols, Sabiedrības valdes locekļi – Evijs 
Taube un Ilze Opmane-Jēgere.  

Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Deloitte Audits Latvia” un atbildīgā zvērinātā 
revidente Inguna Staša. 

 

(b) Pārskata sagatavošanas pamats 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu likumu”, balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu. 2022. gada 30.jūnijā 

Sabiedrība atbilst lielas sabiedrības kategorijai. 

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

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 2021. 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  6 mēneši no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30.jūnijam.  
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(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, 
izņemot sakaru kanalizācijas aktīvus, kuri uzskaitīti pēc pārvatētas vērtības. 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 Sabiedrības Vadības uzskatus par 
aktīvu atlikušo lietderīgo izmantošanas laiku, ņemot vērā tehnoloģiju izmaiņas, aktīvu atlikušo ekonomisko 
izmantošanas laiku un fizisko stāvokli.  

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. 

Sakaru kanalizācijas pamatlīdzeklis, tiek uzskaitīts pārvērtētajā summā, kas ir vienāda ar tā patieso vērtību 
pārvērtēšanas datumā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudē jumus no vērtības samazināšanās.  

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 
(piecos) gados. Nākamais pārvērtējums jāveic 2022.gadā. 

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.  
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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. 
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(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 2022. gada 30.jūniju 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. 2022. gada 30.jūnijā 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; 

• Katrā bilances datumā Sabiedrība novērtē vai nav zināmas pazīmes, ka pamatlīdzekļu un nemateriālo 
ieguldījumu vērtība ir samazinājusies. Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma bilances 
vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma vērtība tiek 
norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. 2022. gada 30.jūnijā 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 2022. gada 30.jūnijā (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”. 

Nākamo periodu ieņēmumus no deleģējuma līgumiem atzīst ieņēmumos, kad nodots un saskaņots akts par 
paveiktajiem darbiem. Periods sakrīt ar kalendāro gadu un atskaites iesniedz par sešu mēneša periodu. 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, Sabiedrībā 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, Sabiedrības 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.  

2022. gada Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs bija 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  

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. 2022. gada 30.jūnijā LVRTC kopējais naudas līdzekļu apjoms (ieskaitot īstermiņa 
termiņnoguldījumus) bija 64.1 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 apstākļos 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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2. pielikums  

Nemateriālie ieguldījumi 

 

  

Citi nemateriālie 

ieguldījumi 

Avansa maksājumi 

par nemateriāliem 

ieguldījumiem  

 

 

Kopā 

 EUR EUR EUR 

31.12.2021.:    

Sākotnējā vērtība                  10 942 613                        160 139                  11 102 752 

Uzkrātā amortizācija un 

vērtības samazinājums 

 

                 (8 288 693) 

 

 

                    

                 (8 288 693) 

Bilances vērtība                   2 652 920 160 139 2 814 059 

    

Sākotnējā vērtība:    

31.12.2021.                10 942 613 160 139 11 102 752 

Iegādāts - 578 338 578 338 

Izslēgts - - - 

Pārvietots 623 686 (623 686) - 

30.06.2022. 11 566 299 114 791 11 681 090 

    

Uzkrātā amortizācija un nemateriālās vērtības norakstījums: 

31.12.2021. 8 288 693 - 8 288 693 

Aprēķinātā amortizācija 606 945 - 606 945 

Likvidēts                        

Vērtības samazinājums    

30.06.2022. 8 895 638 - 8 895 638 

    

30.06.2022.:    

Sākotnējā vērtība 11 566 299 114 791   11 681 090 

Uzkrātā amortizācija un 

vērtības samazinājums 

 

(8 895 638) 

 

- 

 

(8 895 638) 

Bilances vērtība                   2 670 661                       114 791 2 785 452 
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3. pielikums  

           Pamatlīdzekļi 

 

** 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. 
 

  

Zemes gabali, 

ēkas un 

inženierbūves 

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 

      31.12.2021.       

Sākotnējā vērtība  109 542 876 40 749 646 2 938 841 6 463 467 148 723 159 8443 553 

Uzkrātais nolietojums un 

vērtības samazinājums 

 

(42 621 901) 

 

(32 337 281) 

 

(2 215 050) 

 

(2 290 747) - 

 

(79 464 979) 

Bilances vērtība  66 921 975 8 412 365 723 791  4 172 720 148 723 80 378 574 

       

Sākotnējā vērtība:       

31.12.2021. 109 543 876 40 749 646 2 938 841 6 463 467 148 723 159 844 553 

Iegādāts -  -  -  2 045 687 39 521  2 085 208 

Likvidēts (8 601) (410 618) (25 031) -  - (444 250) 

Pārvietots 159 522 647 527 310 068 (1 117 117)  - 

30.06.2022. 109 694 797 40 986 555 3 223 878 7 392 037 188 244 161 485 511 

       

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums: 

31.12.2021. 42 621 901 32 337 281 2 215 050 2 290 747 - 79 464 979 

Aprēķināts 2 029 708 909 896 91 742 - - 3 031 346 

Likvidēts (3 298) (407 218) (25 031) - - (435 547) 

Vērtības 

samazinājums** 
117 298 (409) - - - 116 889 

Pārvietots  - - - -                      - 

30.06.2022. 44 765 609 32 839 550 2 281 761 2 290 747  - 82 177 667 

       

  30.06.2022.       

Sākotnējā vērtība  109 694 797 40 986 555 3 223 878 7 392 037 188 244       161 485 511 

Uzkrātais nolietojums un 

vērtības samazinājums 
  (44 765 609) (32 839 550) (2 281 761)    (2 290 747) -       (82 177 667) 

Bilances vērtība   64 929 188 8 147 005 942 117  5 101 290 188 244 79 307 844  


