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Klāt novembris un 2011. gada Latvijas vērtīgā-
ko uzņēmumu TOP 101, kuru veido Kapitāls, 
NASDAQ OMX Riga un IBS Prudentia sadarbī-
bā ar informatīvo partneri Lursoft. 
Šogad TOP 101 izceļas ar to, ka tiek veidots, 
izmantojot finanšu datus no 2010. gada – 
perioda, kas iepriecina ar pirmajiem pēckrī-
zes stabilitāti raksturojošiem rādītājiem. Var 
novērot, ka vispirms atguvās nozares, kuras 
pirmās krīzes ietekmē piedzīvoja lejupslīdi, 
kas arī atspoguļojas uzņēmumu finansēs un šā 
gada TOP 101. 
Kopējās tendences liecina, ka Latvijas TOP 101 
uzņēmumu vērtība šogad palielinājusies par 
16% – no 7,23 miljardiem latu līdz 8,39 miljar-
diem latu. To var uzskatīt par labu indikatoru 
ekonomikas augšupejas novērtēšanai.
Nav lielu pārsteigumu, ka pēckrīzes laikā šajā 
sarakstā joprojām ir stabilas vērtības, un tāda 
vērtība mūsu TOP 101 ir VAS Latvenergo. Arī 
šogad VAS Latvenergo ir Latvijas vērtīgākais 
uzņēmums ar 973,9 miljonu latu vērtību. 
Tam seko AS Swedbank ar 537 miljonu 
latu vērtību un VAS Latvijas Dzelzceļš ar 
440 milj. latu vērtību – TOP 101 pirmais 
trijnieks saglabājies nemainīgs.
TOP 101 pirmajā desmitniekā notikušas trīs izmaiņas 
– AS SEB banka, VAS Valsts nekustamie īpašumi un SIA 
Rimi Latvia ir jaunpienācēji pirmajā desmitniekā. Savu-
kārt SIA Rīgas Satiksme, SIA Tele2 Holdings un SIA Maxi-
ma Latvija šogad izkrituši no desmit vērtīgāko uzņēmumu 
saraksta. Desmit vērtīgāko uzņēmumu vērtība ir pieaugusi 
no 3,46 miljardiem latu iepriekšējā gada topā līdz 3,78 
miljardiem latu šā gada TOP 101.
Kopumā šogad TOP 101 ir 29 jaunpienācēji, 25 uzņē-
mumiem vērtība ir kritusi, 47 – attiecīgi augusi. Samērā 
lielais jaunpienācēju skaits norāda uz aizvien mainīgo un 
pārmaiņās esošo Latvijas ekonomiku, arī uzņēmumu grā-
matvedības politikai un caurskatāmībai vērtēšanas periodā 
bijusi būtiska loma, lai mēs varētu atbilstoši savai metodo-
loģijai noteikt uzņēmuma vērtību. Jaunpienācēju kopējā 

vērtība ir vairāk nekā 1,13 miljardi latu, un kā 
nozīmīgākos no jaunpienācējiem var minēt SIA 
Ventspils nafta termināls, SIA Bolderaja LTD, 
SIA Lukoil Baltija R, AS Liepājas Metalurgs, AS 
Severstaļlat u. c. 
Nozīmīgākie uzņēmumi, kuri vairs nav sasto-
pami šā gada TOP 101, ir AS Ventspils nafta 
(TOP 101 veidošanā izmantotā metodoloģija 
nav pielietojama šim uzņēmumam, tāpēc 
tika vērtēts tā meitas uzņēmums SIA Vents-
pils nafta termināls), SIA VK Tranzīts (slikti 
finanšu rādītāji) un AS Air Baltic Corporation 

(nebija pieejams gada pārskats par vērtēšanas 
periodu). 
Šā gada TOP 101 novērojams straujš vērtības 
pieaugums daudzās nozarēs, tādēļ nevar tikt 
izdalīta atsevišķa nozare, kas dominētu vēr-
tību pieaugumā, tomēr var norādīt, ka starp 
divdesmit visstraujāk vērtībā pieaugušajiem 
uzņēmumiem ir četri finanšu sektora pārstāvji, 
kas joprojām liecina par straujo finanšu sektora 

atgūšanos pēckrīzes periodā. Šogad uzņē-
mums, kura vērtība pieaugusi visstraujāk, 
ir SIA URALCHEM Trading (+618,4%). 
Uzņēmums, kura vērtība visstraujāk kri-
tusies, ir SIA Alpha osta (-69,1%).

Piesardzīgi pozitīvas tendences vērojamas starp nekus-
tamā īpašuma sektora uzņēmumiem, kas skaidrojams 
arī ar veiksmīgo ekonomikas atgūšanos un ekonomiskās 
aktivitātes palielināšanos, kura veicina pieprasījumu gan 
pēc jaunām dzīvojamām platībām, gan pēc jaunām ko-
mercplatībām un biroju platībām. TOP 101 jaunpienācēju 
vidū ir 6 nekustamo īpašumu nozares pārstāvji. Nozares 
vadošais uzņēmums VAS Valsts nekustamie īpašumi uzrā-
dījis solīdu 72,3% vērtības kāpumu. 
Nozīmīgas attīstības tendences vērojamas arī mežsaim-
niecības un kokrūpniecības nozarē. No 10 pārstāvētajiem 
šīs nozares uzņēmumiem šā gada TOP 101 5 uzņēmumi 
ir jaunpienācēji. Būtiskākais vērtības kāpums ir uzņē-
mumam AS Latvijas Finieris, kurš šogad sasniedz 95,38 
miljonus latu (202,9% liels vērtības pieaugums).

TOP 101 PĒCKRĪZES GADĀ
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Šis jautājums nezaudē savu aktualitāti ne krīzes 
apstākļos, ne izaugsmes gados. Viena daļa 
uzņēmumu, kas ir TOP 101 sarakstā, atrodas 
biznesa ciklā vai ekonomikas periodā, kurā to 
vērtību strauji palielināt nav iespējams. Citi 
kļuvuši tik lieli un to bizness tapis tik kom-
plicēts, ka jāsāk domāt ne vien par vērtības 
palielināšanu, bet arī saglabāšanu. Kas vēl 
līdztekus finanšu rezultātiem ietekmē uzņēmu-
mu vērtību?
Uzskatu, ka kompānijas veiksmes atslēga 
ilgtermiņā varētu būt skaidrojama ar atrašanos 
īstajā vietā kopā ar īstajiem cilvēkiem. Mūs-
dienīgā biznesa valodā – tā ir korporatīvas 
pārvaldības kvalitāte. Te gribu izcelt ļoti būtisku pārval-
dības aspektu – veiksmīgu sadarbību starp kompānijas 
vadību un akcionāriem, no kuras atkarīga kompānijas 

vadības kvalitāte kopumā. Manuprāt, neviens 
par to nav īpaši jāpārliecina: piemēru, kad tas 
nestrādā un tādējādi kompānija strauji zaudē 
savu vērtību vai pat iziet no biznesa, netrūkst 
ne pasaulē, ne tepat, Latvijā. 
Kā būtu vislabāk šīs attiecības organizēt? Ar 
atvieglojumu jākonstatē, ka šī problemātika 
daudz pētīta. Pat vēl vairāk – šobrīd ir izstrā-
dātas un pieejamas rekomendācijas Baltijas 
valstīs strādājošiem uzņēmumiem1. Galvenā 
rekomendācija – izveidot stabilas un savstar-
pēji akceptētas saiknes starp akcionāriem, 
padomi, vadību un citām ieinteresētajām 
pusēm. Vienkāršā valodā runājot, tas nozī-

mē saskaņotu varas sadali starp galvenajām uzņēmumā 
iesaistītajām pusēm.
1 www.corporategovernance.lv

KĀ PALIELINĀT UZŅĒMUMA VĒRTĪBU?

JĒDZIENI, KAS IR LABAS PĀRVALDĪBAS PAMATĀ 

DAIGA AUZIŅA-
MELALKSNE,
BIRŽAS NASDAQ 

OMX RIGA VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

PILNVARU DELEĢĒŠANA
Līdz ar īpašumtiesībām rodas arī tiesības pārvaldīt 
uzņēmumu. Tomēr uzņēmums savā attīstībā var nonākt 
situācijā, kad galvenais akcionārs vairs nespēj vienlaikus 
pildīt gan akcionāra, gan neatkarīga padomes locekļa, gan 
vadītāja funkcijas. Tādēļ jādomā par visefektīvāko veidu, 
kā īpašnieka pilnvaras deleģēt padomei un vadībai.

KONTROLE UN LĪDZSVARS
Viens no labas pārvaldības pamatprincipiem nosaka: 
nevienai personai nevajadzētu būt neierobežotām lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām. Ir jāievēro kontroles un līdzsvara 
princips, lai kontrolētu personu darbības, bet vissvarīgākos 
lēmumus pieņemtu grupā. Šī principa īstenošana nereti ir 
grūts uzdevums īpašnieka vadītos uzņēmumos ar vienas 
personas autoritāro kontroli; pieeja, kas var būt piemērota 
uzņēmuma attīstības sākumposmos, taču nav ilgtspējīgs 
pārvaldes modelis. Ārpus praktiskajām grūtībām, kad 
visus lēmumus pieņem viens cilvēks, atbilstīgas kontroles 
un līdzsvara trūkums pakļauj uzņēmumu cilvēciskā faktora 
riskam. Pat visspējīgākie cilvēki dažkārt pieļauj kļūdas vai 
zaudē spēju objektīvi izvērtēt konkrēto jautājumu. 

PROFESIONĀLA LĒMUMU PIEŅEMŠANA
Padomes loma ir nodrošināt to, ka svarīgākie lēmumi tiek 
pieņemti kolektīvi un izsvērti. Tomēr organizācijas vadī-
šana ar padomes starpniecību ir grūtāks uzdevums, nekā 
parasti tiek uzskatīts. Vienkārši sasēdinot ar labu gribu 
apveltītus kompetentus cilvēkus ap padomes sanāksmju 

galdu, ne vienmēr iespējams nodrošināt efektīvu padomes 
darbu. Priekšsēdētājam ir īpašs pienākums spējīgu cilvēku 
grupu saliedēt efektīvā padomes komandā, saskaņot at-
šķirīgus viedokļus par uzņēmumu un tā nākotni, tādējādi 
veicinot atvērtu diskusiju gaisotni.

CAURSKATĀMĪBA
Uzņēmuma darbības caurskatāmība var ļoti iedarbīgi sek-
mēt augstus rīcības standartus. Padomes locekļi, vadītāji 
un darbinieki noteikti vairāk pārdomās savu rīcību, zinot, 
ka to darbībai tiek sekots.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA 
Svarīgs komerctiesību princips nosaka – padomes locek-
ļiem ir pienākums veicināt uzņēmuma kopējos panāku-
mus. Lai gan akcionāriem ir juridiski noteiktas tiesības 
(piemēram, saņemt dividendes) un pilnvaras attiecībā uz 
padomi (piemēram, iecelt un atcelt padomes locekļus), tie-
ši uzņēmuma padomes locekļi, nevis akcionāri ir atbildīgi 
par uzņēmuma lietu vadīšanu. Padomes locekļiem jo īpaši 
aizliegts īstenot uzņēmuma darbības savā vai atsevišķu ak-
cionāru un/vai ieinteresēto pušu labā. Uzņēmumu nedrīkst 
uzskatīt par īpašnieka personīgā īpašuma paplašinājumu.
Starp svarīgākajiem principiem vēl jāmin motivēšanas 
sistēmas un atbildības hierarhijas formalizēšana, bet uz-
skaitītais, manuprāt, jau ir pietiekami, lai secinātu, ka labas 
korporatīvās pārvaldības ieviešana uzņēmumā ir nopietns 
izaicinājums. Novēlu īpašniekiem un vadītājiem veiksmi 
paša grūtākā – minēto principu – īstenošanā.
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PERSONĀLA POLITIKA

Iepazīstoties ar Latvijas vadošo uzņēmu-
mu sarakstu, teju visi nosaukumi tajā šķiet 
pazīstami. Daudzos no tiem notikušas un 
joprojām notiek pārmaiņas, tostarp vadītāju 
maiņa un rotācija. Aizvadītajā gadā vienā no 
lielākajiem Latvijas uzņēmumiem – Latve-
nergo – darbu uzsācis jauns vadītājs. Tāpat 
samērā nesen Statoil un Nordea bankā rotā-
cijas kārtībā nomainījusies vadība. Tādējādi 
vēlos padalīties ar Fontes novērojumiem un 
atziņām, kas radušās, piesaistot un novērtē-
jot kandidātus vadošiem amatiem Latvijas 
uzņēmumos. Tas var palīdzēt izprast šī 
nozīmīgā procesa gaitu un varbūt atklāt arī kādu jaunu 
niansi.

INTELIĢENTĀKA IZVĒLE
Dažkārt nākas sastapties ar uzskatu, ka šobrīd atrast 
darbiniekus nav nekādu problēmu, kā nekā – valstī 
pastāv liels bezdarbs, atalgojums samazināts un cilvēki 
aktīvi meklē jaunas iespējas. Tā nebūt nav, īpaši tad, 
ja runājam par uzņēmumu vadītājiem un vadošajiem 
speciālistiem. Daudzās nozarēs Latvijā ieraugāms augsta 
līmeņa profesionāļu un speciālistu, kā arī kompetentu 
vadītāju un līderu trūkums.  
Patiesībā atkal vērojams, ka atrast piemērotu speciālis-
tu konkrētajam amatam nemaz nav tik viegli. Lai gan 
jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar ekonomiskās izaugsmes 
gadiem dažas tendences ir mainījušās. Toreiz diez-
gan lielu lomu spēlēja atalgojuma jautājums un ātras 
karjeras iespējas. Šobrīd darba izvēlē daudz svarīgāks ir 
organizācijas darbības stils, kultūra un tajā prevalējošās 
vērtības.
Labam vadītājam un speciālistam ir svarīga uzņēmuma 
turpmākā virzība jeb skaidra darbības stratēģija un tas, 
kāda būs viņa paša loma tās īstenošanā. Viņš noteikti 
ņems vērā, kāds ir uzņēmuma tēls Latvijas, Eiropas un 
pat pasaules tirgos. Mūsdienu vadītāji aizvien retāk 
piekrīt strādāt uzņēmumā, kura vērtības nesakrīt ar viņu 
personīgajiem uzskatiem. 
Daudzi augstu novērtē to, ka šis ir īpašs laiks unikālas 
pieredzes iegūšanai un profesionālai attīstībai. Novē-

rojam arī tendences, ka cilvēki vairs tik ļoti 
nealkst strauju karjeras izaugsmi un piekrīt 
ieņemt mazāk vadošus amatus, kā arī ir elas-
tīgāki attiecībā uz atalgojumu. Īpaši izteikti to 
apliecina tas, ka cilvēks grib atgriezties noza-
rē, kurā strādājis pirms krīzes. Cilvēki aizvien 
vairāk novērtē iespēju saglabāt līdzsvaru starp 
darbu un privāto laiku. 
Kopumā jāsecina, ka salīdzinājumā ar eko-

nomiskās izaugsmes gadiem mēs nevaram 
runāt par darbinieku diktāta atgriešanos. Šīs 
ir pozitīvas pārmaiņas, kas notiek, sabalan-
sējot abu pušu vēlmes un iespējas. Darba 

nosacījumu pārrunāšana un vienošanās kļuvusi inteli-
ģentāka.

NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI 
Kā vēl vienu būtisku pārmaiņu atlases gaitā var minēt to, 
ka šobrīd, izvēloties vadītājus, uzņēmumi aizvien biežāk 
lūkojas pēc personības ar līdera iezīmēm. Tie vēlas 
redzēt cilvēku, kas vienlaikus var nodrošināt ikdienas 
darbu un piedāvāt skaidru uzņēmuma tālākās attīstī-
bas redzējumu. Vadītājam jāprot pārdot savu vīziju un 
jāvar iesaistīt tās realizēšanā visus darbiniekus. Nozī-
mīgs aspekts ir spējā ieviest organizācijā nepieciešamās 
pārmaiņas, vienlaicīgi motivējot padotos. Darbinieku ie-
saistīšana un atbildības deleģēšana kļuvusi īpaši svarīga 
nosprausto mērķu sasniegšanā.
Reti kuram vadītājam piemīt visas augšminētās spējas 
un īpašības. Lai veiksmīgāk pietuvotos līderismam, gan 
uzņēmumam jāiegulda līdzekļi attiecīgo prasmju attīs-
tīšanā, gan pašiem vadītājiem jāpievēršas pašattīstības 
jautājumiem. Objektīvi jāizvērtē kā esošo, tā arī tikko 
pieņemto vadītāju stiprās un vājās puses, jāstrādā, lai 
uzlabotu nepieciešamās prasmes. Ja darbiniekiem var 
veiksmīgi izveidot unificētas mācību programmas, tad 
vadītāju gadījumā efektīvāka būs individuāla attīstības 
pieeja (koučings, supervīzija u. c.), kas būs vērsta uz kon-
krētajam cilvēkam nepieciešamo mērķu sasniegšanu.
Kā iepriekš minētās, tā arī citas tendences liecina par 
jaunas darba kultūras un sadarbības kvalitāti, kas ilgter-
miņā būtiski ietekmēs uzņēmumu izaugsmi.

UZŅĒMUMI PIEVILINA AR SKAIDRU STRATĒĢIJU, 
DARBA VIDI UN VĒRTĪBĀM

INESE KAMARŪTE, 
FONTES VECĀKĀ 

KONSULTANTE
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1 1 LATVENERGO, AS 973.95 1,020.70 -4.58% 574.7 206.3 42 Enerģētika

2 2 SWEDBANK, AS 537.05 400.96 33.94% 4,180.7 480.3 94 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

3 3 LATVIJAS DZELZCEĻŠ, VAS 440.42 385.96 14.11% 257.4 54.9 33 Transports, tranzīts, loģistika

4 5 LATVIJAS VALSTS MEŽI, VAS 395.15 281.50 40.37% 216.0 101.8 19 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

5 7 LATVIJAS GĀZE, AS 354.51 226.18 56.74% 353.3 56.7 91 Enerģētika

6 11 SEB BANKA, AS 256.16 162.29 57.83% 2,718.0 227.9 97 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

7 4 LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA 244.48 304.67 -19.76% 134.1 53.6 79 Telekomunikācijas un sakari

8 6 LATTELECOM, SIA 217.80 239.84 -9.19% 139.2 43.6 77 Telekomunikācijas un sakari

9 14 VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, VAS 199.20 115.61 72.31% 21.3 12.4 35 Operācijas ar nekustamo īpašumu

10 18 RIMI LATVIA, SIA 164.98 93.94 75.62% 391.8 15.1 60 Tirdzniecība

11 10 RĪGAS SATIKSME, RPSIA 158.20 173.25 -8.69% 90.5 22.0 18 Transports, tranzīts, loģistika

12 9 TELE2 HOLDINGS, SIA 149.77 212.67 -29.58% 97.6 29.5 68 Telekomunikācijas un sakari

13 15 RIETUMU BANKA, AS 145.67 109.47 33.07% 1,116.3 137.9 64 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

14 16 DNB NORD BANKA, AS 129.24 102.16 26.51% 1,804.9 118.3 81 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

15 8 MAXIMA LATVIJA, SIA 122.54 223.69 -45.22% 390.5 11.8 51 Tirdzniecība

16 94 URALCHEM TRADING, SIA 120.96 16.84 618.35% 456.5 11.7 16 Tirdzniecība

17 - VENTSPILS NAFTA TERMINĀLS, SIA 119.43 - - 43.4 14.3 62 Transports, tranzīts, loģistika

18 34 GRINDEKS, AS 113.54 48.53 133.94% 65.1 11.6 94 Medicīna un farmācija

19 31 LATVIJAS BALZAMS, AS 105.24 52.92 98.89% 74.9 7.8 100 Alkoholisko dzērienu ražošana

20 39 LATVIJA STATOIL, SIA 98.92 43.79 125.90% 287.1 12.7 64 Degvielas tirdzniecība

21 56 LATVIJAS FINIERIS, AS 95.38 31.48 202.95% 96.2 21.7 46 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

22 19 LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA, VAS 91.47 93.36 -2.02% 706.1 85.7 69 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

23 12 RĪGAS TIRDZNIECĪBAS OSTA, SIA 90.00 131.57 -31.60% 75.9 13.7 19 Transports, tranzīts, loģistika

2011. GADA REZULTĀTU TABULA
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24 - BOLDERĀJA LTD, SIA 88.11 - - 84.9 21.8 13 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

25 21 MIKROTĪKLS, SIA 85.83 69.21 24.02% 37.1 14.1 27 Informācijas tehnoloģijas

26 17 RĪGAS SILTUMS, AS 81.46 94.81 -14.08% 112.3 12.7 42 Komunālie pakalpojumi

27 51 ELKO GRUPA, AS 77.08 36.09 113.61% 416.9 8.0 34 Informācijas tehnoloģijas

28 26 ABLV, AS 74.95 57.55 30.22% 1,367.5 71.0 64 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

29 32 NORVIK BANKA, AS 68.06 48.93 39.10% 591.3 63.5 71 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

30 33 LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS, VAS 67.43 48.88 37.95% 44.8 7.4 17 Transports, tranzīts, loģistika

31 48 LATVIJAS KRĀJBANKA, AS 62.92 37.67 67.04% 654.2 56.0 97 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

32 37 TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE, SIA 62.71 44.72 40.23% 6.8 3.7 47 Operācijas ar nekustamo īpašumu

33 20 RĪGAS ŪDENS, SIA 62.44 74.63 -16.34% 27.2 10.3 12 Komunālie pakalpojumi

34 30 STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA, VAS 60.09 54.13 11.02% 22.7 8.7 28 Transports, tranzīts, loģistika

35 - LUKOIL BALTIJA R, SIA 57.85 - - 186.5 6.3 62 Degvielas tirdzniecība

36 - LIEPĀJAS METALURGS, AS 56.45 - - 204.2 2.5 71 Ražošana

37 - SEVERSTAĻLAT, AS 54.01 - - 118.6 5.1 70 Ražošana

38 - DROGAS, AS 53.58 - - 50.5 5.8 50 Tirdzniecība

39 - BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS, AS 53.25 - - 35.5 5.8 18 Transports, tranzīts, loģistika

40 97 ALFOR, SIA 52.52 15.32 242.81% 29.4 8.8 64 Azartspēles

41 - PLESKO REAL ESTATE, SIA 51.60 - - 6.2 2.7 50 Operācijas ar nekustamo īpašumu

42 36 OLAINFARM, AS 51.34 45.16 13.67% 25.0 6.7 80 Medicīna un farmācija

43 28 RECIPE PLUS, AS 50.62 54.73 -7.52% 87.2 7.6 18 Medicīna un farmācija

44 35 UNICREDIT BANK, AS 49.98 48.27 3.54% 704.3 45.5 84 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

45 49 LTB BANK, AS 49.38 36.92 33.73% 445.2 44.4 91 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

46 59 TOLMETS, SIA 49.35 29.45 67.61% 102.4 5.4 40 Ražošana

47 27 VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS 49.09 54.87 -10.54% 39.2 6.8 85 Ražošana

48 - DELTA PROPERTY, SIA 48.95 - - 6.1 2.9 14 Operācijas ar nekustamo īpašumu

49 74 NESTE LATVIJA, SIA 48.29 22.88 111.07% 156.7 5.4 54 Degvielas tirdzniecība

50 42 PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, VSIA 45.25 39.93 13.34% 58.1 6.0 22 Medicīna un farmācija

51 38 VIKA WOOD, SIA 44.37 44.52 -0.34% 43.7 9.8 61 Mežsaimniecība un kokrūpniecība



Vi
et

a

Vi
et

a 2
01

0.
 ga

dā

NOSAUKUMS Uz
ņē

mu
ma

 vē
rtī

ba
* 

20
11.

 ga
da

 to
pā

, m
ilj

on
i L

s

Uz
ņē

mu
ma

 vē
rtī

ba
 

20
10

. g
ad

a t
op

ā, 
mi

ljo
ni 

Ls

Vē
rtī

ba
s i

zm
aiņ

as
 %

Ap
gr

oz
īju

ms
**

 
20

10
. g

ad
ā, 

mi
ljo

ni 
Ls

No
rm

ali
zē

tā
 EB

ITD
A*

* 
20

10
. g

ad
ā, 

mi
ljo

ni 
Ls

Pā
rv

ald
ība

s k
oe

fic
ien

ts

Nozare

52 57 PASAŽIERU VILCIENS, AS 41.86 30.36 37.86% 41.7 4.7 11 Transports, tranzīts, loģistika

53 - MARNO J, SIA 41.71 - - 4.6 2.4 47 Operācijas ar nekustamo īpašumu

54 13 ALPHA OSTA, SIA 40.61 131.55 -69.13% 22.7 6.4 24 Transports, tranzīts, loģistika

55 54 SENTOR FARM APTIEKAS, AS 38.59 34.29 12.54% 51.8 6.1 16 Medicīna un farmācija

56 23 STREK, SIA 37.99 65.03 -41.59% 12.7 6.3 20 Transports, tranzīts, loģistika

57 58 RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SIA 37.89 30.09 25.93% 48.8 5.3 6 Medicīna un farmācija

58 - OLYMPIC CASINO LATVIA, SIA 37.04 - - 15.9 6.2 80 Azartspēles

59 66 BALTIC CONTAINER TERMINAL, SIA 36.86 27.57 33.69% 11.1 6.4 9 Transports, tranzīts, loģistika

60 - JELD-WEN LATVIJA, SIA 35.63 - - 19.4 6.3 54 Būvniecība un būvmateriāli

61 - PATA AB, SIA 34.86 - - 65.5 8.2 16 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

62 53 CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA, VAS 34.10 34.55 -1.31% 20.1 4.6 17 Cita nozare

63 65 CĒSU ALUS, AS 33.71 27.73 21.59% 30.4 3.9 63 Alkoholisko dzērienu ražošana

64 44 LATVIJAS GAISA SATIKSME, VAS 32.89 39.04 -15.76% 15.3 4.0 25 Transports, tranzīts, loģistika

65 - AKZ, SIA 31.73 - - 32.4 7.6 25 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

66 64 DEPO DIY, SIA 31.12 27.83 11.82% 80.5 3.5 50 Tirdzniecība

67 47 KNAUF, SIA 31.11 37.81 -17.71% 24.8 5.3 54 Būvniecība un būvmateriāli

68 - JAUNPAGASTS PLUS, SIA 31.08 - - 14.3 3.4 22 Alkoholisko dzērienu ražošana

69 70 BELAM-RĪGA, SIA 30.78 24.85 23.88% 40.2 4.7 27 Informācijas tehnoloģijas

70 71 TRASTA KOMERCBANKA, AS 30.69 24.59 24.77% 217.4 28.3 77 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

71 40 BALTICOVO, AS 29.34 43.50 -32.56% 21.2 5.3 43 Pārtikas ražošana

72 - BIO-VENTA, SIA 29.03 - - 32.2 6.7 14 Ražošana

73 69 GJENSIDIGE BALTIC, AAS 28.08 25.28 11.08% 67.5 30.4 81 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

74 - STORA ENSO LATVIJA, AS 27.14 - - 49.7 5.6 53 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

75 - MAŽEIĶU NAFTA TIRDZNIECĪBAS NAMS, SIA 27.07 - - 204.6 1.5 48 Degvielas tirdzniecība

76 73 BALTKOM TV, SIA 26.98 23.08 16.93% 12.1 3.9 25 Telekomunikācijas un sakari

77 72 TAMRO, SIA 26.24 23.48 11.76% 73.6 3.1 63 Medicīna un farmācija

78 - BALTIC COAL TERMINAL, AS 26.22 - - 10.3 4.5 8 Transports, tranzīts, loģistika

79 81 KUREKSS, SIA 26.13 21.66 20.68% 30.8 6.0 31 Mežsaimniecība un kokrūpniecība
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80 77 VIESNĪCA LATVIJA, AS 25.26 22.15 14.00% 10.0 2.9 50 Operācijas ar nekustamo īpašumu

81 78 ARČERS, SIA 25.24 22.06 14.40% 23.0 4.6 31 Būvniecība un būvmateriāli

82 - LEXEL FABRIKA, SIA 24.87 - - 18.2 3.6 50 Ražošana

83 - ITERA LATVIJA, SIA 24.65 - - 81.6 3.5 9 Enerģētika

84 25 SKONTO BŪVE, SIA 24.34 59.38 -59.01% 73.8 2.9 42 Būvniecība un būvmateriāli

85 55 RETTENMEIER BALTIC TIMBER, SIA 24.19 33.17 -27.07% 22.4 5.8 29 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

86 75 BTA, AAS 22.91 22.79 0.51% 113.3 26.9 41 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

87 82 KOMERCBANKA BALTIKUMS, AS 22.88 21.34 7.22% 125.8 21.2 74 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

88 41 RE & RE, SIA 22.77 41.34 -44.91% 27.8 4.0 23 Būvniecība un būvmateriāli

89 - LATGRAN, SIA 22.37 - - 22.2 4.9 50 Ražošana

90 - GE MONEY BANK, AS 22.33 - - 208.6 18.5 81 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

91 - NARVESEN BALTIJA, SIA 22.06 - - 53.9 1.9 59 Tirdzniecība

92 - NIAM III HOLDING, SIA 21.66 - - 1.5 1.5 14 Operācijas ar nekustamo īpašumu

93 67 ALDARIS, AS 21.54 26.70 -19.32% 25.5 2.5 65 Alkoholisko dzērienu ražošana

94 - TRANSTRADE RIGA, SIA 21.50 - - 12.0 5.1 8 Transports, tranzīts, loģistika

95 84 PRIVATBANK, AS 21.18 20.86 1.55% 274.4 19.5 77 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

96 - TIESU NAMU AĢENTŪRA, VAS 21.00 - - 2.7 1.2 7 Operācijas ar nekustamo īpašumu

97 83 BALTA, AAS 20.88 21.17 -1.38% 60.8 22.8 75 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

98 - GAUJAS KOKS, SIA 20.81 - - 29.6 4.7 21 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

99 90 SSF LOGISTIC, SIA 20.38 18.41 10.67% 7.1 3.8 3 Transports, tranzīts, loģistika

100 43 BMGS, AS 20.37 39.09 -47.89% 37.3 3.4 16 Būvniecība un būvmateriāli

101 - SPĒKS-R, SIA 20.04 - - 2.2 1.2 41 Operācijas ar nekustamo īpašumu

* TOP 101 atspoguļo uzņēmuma biznesa vērtību (enterprise value). Izņēmums ir bankas un apdrošinātāji – šiem uzņēmumiem tiek atspoguļota akciju vērtība (equity value).
** Bankām un apdrošinātāju akciju sabiedrībām apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība, normalizētās EBITDAs ailē – pašu kapitāla bilances vērtība fiskālā 2010. gada beigās.

TOP 101 PIEŅĒMUMI UN PASKAIDROJUMI
1. Uzņēmumu vērtēšanā, ja bija pieejams, tika izmantots konsolidētais gada pārskats. Holdinguzņēmumi tika vērtēti tikai tad, ja bija pieejams konsolidētais gada pārskats. 
2. Ja bija aizdomas, ka uzņēmums ir kādas finanšu shēmas sastāvdaļa, tas topā netika iekļauts.
3. Uzņēmuma individuālais risks netika vērtēts, jo vērtēšanā tika izmantota tikai gadu pārskatos sniegtā informācija. 
 Lai izvērtētu uzņēmuma specifisko risku, ir nepieciešama informācija, kura ne vienmēr ir publiski pieejama.
4. Uzņēmumi, kuri, mūsuprāt, atbilst ļoti augsta riska profilam, netika iekļauti topā.
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Daļu no katra uzņēmuma vērtības veido esošā 
biznesa modeļa caurspīdīgums un lielākie 
pārvaldības riski vai to neesamība. Šie faktori 
tika ņemti vērā arī TOP 101 veidošanā, un tie 
varēja ietekmēt katra uzņēmuma novērtējumu 
20% robežās atbilstoši 100 punktu skalā iz-
teiktam koeficientam, ko katram uzņēmumam 
pēc īpaši šim topam izstrādātas metodoloģijas, 
balstoties uz publiski pieejamiem indikato-
riem, novērtēja birža NASDAQ OMX Riga. 
Šis rādītājs raksturo uzņēmuma kopējo 
caurspīdīguma līmeni, dažādus pārvaldī-
bas riskus un finanšu pārskatos iekļautās 
informācijas kvalitāti. Katrs uzņēmums 

tika vērtēts pēc apmēram 15 kritērijiem četrās 
dažādās grupās: finanšu sektora uzņēmumi, 
biržā kotētie uzņēmumi, valsts un pašvaldību 
uzņēmumi, pārējie uzņēmumi. Izvērtēti tika 
šādi faktori: uzņēmumu politiskā neatkarība, 
iespēja noskaidrot uzņēmuma īpašniekus, 
uzņēmuma izpildinstitūcijas tiešā saistība ar 
lielākajiem īpašniekiem un iespējamie riski, 

finanšu pārskatos iekļautās informācijas 
kvalitāte, finanšu rezultātu komunikācija 
sabiedrībai, informācijas pieejamība uzņē-
mumu mājas lapās par uzņēmuma amat-
personām, finanšu rezultātiem, uzņēmuma 
struktūru, vīziju un misiju.

Gribam uzsvērt, ka TOP 101 atspoguļo Latvijas 
uzņēmumu biznesa vērtību (enterprise value)*, 
un tieši šis rādītājs ir svarīgs tautsaimniecībai, 
uzņēmumu vadībai, akcionāriem, bankām, 
nodokļu maksātājiem un darba ņēmējiem. 
Topa sastādīšanā tika izmantoti gan uzņēmumu 
finanšu darbības un pozīcijas pamatrādītāji, 
gan salīdzināmo Eiropas publisko uzņēmumu 
izaugsmes potenciāla un riska profila novērtē-
jumi attiecīgās nozarēs, kā arī NASDAQ OMX 
Riga sniegto TOP 101 dalībnieku pārvaldības 
un risku novērtējums. Tajā pašā laikā gribas 
atgādināt, ka šis ir tikai saraksts, kas balstās uz 
zināmiem pieņēmumiem un metodoloģiju, darbā 
mēs izmantojam tikai publiski pieejamo informā-
ciju, respektīvi, šī nav vērtība, par kuru pirkt vai 
pārdot uzņēmumu jeb tiešā veidā – bals-
tīties uz to darījumos. Tāpat publiskiem 
uzņēmumiem TOP 101 vērtība var at-
šķirties no uzņēmuma vērtības, kas izriet 
no esošās tirgus kapitalizācijas biržā.

Uzņēmumu vērtēšanā mūsu TOP 101 vei-
došanā finanšu rezultāti ir ņemti viena gada 
ietvaros. Savukārt citos pētījumos, piemēram, 
2010. gada pētījumā Gada pārskats: Latvijas 
valstij piederošie aktīvi, tika ņemti vērā vai-
rāku periodu finanšu rezultāti un izmantotas 

vairākas vērtēšanas metodoloģijas, tādēļ šā 
gada TOP 101 ietvaros iegūtās vērtības nevar 
tikt salīdzinātas ar citos pētījumos iegūtajām 
vērtībām bez detalizētākas finanšu rādītāju 

un metodoloģiju izvērtēšanas.
Noslēgumā aicinām pievērst uzmanību tam, ka, 
pareizi veicot finanšu plānošanu un veiksmīgi 
izmantojot pieejamos resursus vai arī piesaistot 
jaunus resursus, krīzes beigas ir pareizais laiks, 
lai veiktu efektīvu pozīciju nostiprināšanu savā 

nozarē un palielinātu ietekmi tajā.

*Banku, apdrošinātāju un citu finanšu pakalpojumu 
sniedzēju gadījumā ir metodoloģijas ierobežojumi, tā-
dēļ šiem saraksta dalībniekiem tiek aprēķināta vērtība 

to īpašniekiem (equity value).

BIZNESA VĒRTĪBA UN DARĪJUMU VĒRTĪBA

PĀRVALDĪBAS RISKU IETEKME UZ VĒRTĪBU

ĀRIS DREIMANIS, 
BIRŽAS 

NASDAQ OMX RIGA 
KORPORATĪVO 

KOMUNIKĀCIJU NODAĻAS 
VADĪTĀJS

1O1
VĒRTĪGĀKAIS LATVIJAS UZŅĒMUMS

METODOLOĢIJA

TOMS DZENIS, 
PRUDENTIA 

ASOCIĒTAIS DIREKTORS

ANDREJS 
GOLUBČIKOVS,

PRUDENTIA 
ASOCIĒTAIS DIREKTORS 
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1O1
VĒRTĪGĀKAIS LATVIJAS UZŅĒMUMS

Šis gads parādījis, ka iepriekšējās krīzes, kas bija 
saistīta ar nekustamo īpašumu tirgu, zaudējumi 
Latvijas banku sfērā faktiski jau norakstīti, un gads 
tiks noslēgts ar peļņu.
Runājot par prognozēm, jāatzīmē, ka Latvijas 
banku nozare ir nevienveidīga un nosacīti to var 
iedalīt divās grupās: bankas, kuras ietilpst lielu 
starptautisko finanšu konglomerātu sastāvā, un 
bankas, kuras pieder vietējam kapitālam un 
realizē patstāvīgu politiku. Pirmās grupas 
nākotne atkarīga ne tik daudz no notikumiem 
Latvijā, cik no tā, kādā stāvoklī atradīsies tās 

mātes struktūras, kuras dziļi integrētas pasaules 
finanšu tirgos. Pašlaik nemaz nav viegli prognozēt, 
kā attīstīsies notikumi Grieķijā, Itālijā, Spānijā vai 
Īrijā.
Bankām ar nacionālo kapitālu – tādām kā Rietumu 
Banka – ir objektīvi vairāk brīvības savas stratēģi-
jas izvēlē, un to panākumi būs atkarīgi no tā, cik 
apdomīga būs šo banku politika un cik operatīvi 

tās spēs reaģēt uz notiekošo. Rietumu Bankai 
tas labi izdevies pagājušās krīzes laikā, un mēs 
uzskatām, ka arī tagadne paver daudz jaunu 
iespēju, kuras mēs plānojam noteikti izmantot.

BANKAS UN CITI FINANŠU PAKALPOJUMI

Ekonomikas aktivizēšanās bankām ļāvusi uzlabot 
darbības rādītājus. Pēc divu gadu zaudējumiem, 
kas summējās 1,1 miljardā latu, bankas atsākušas 
darboties ar peļņu, jo mazinājusies nepiecieša-
mība veidot uzkrājumus nedrošiem parādiem. 
Ekonomiskās vides stabilizēšanās nosaka aktīvāku 
banku darbību kredītu izsniegšanā. Tomēr jauniz-
sniegto kredītu apjomi joprojām nespēj kompen-
sēt esošo kredītsaistību atmaksu un banku kredīt-
portfelis turpina sarukt. Saglabājas tendence, ka 
kredītņēmēju vidū lielākā aktivitāte novērojama 
korporatīvajā sektorā, kamēr pieprasījums no 
mājsaimniecībām ir zems. Esošās tendences 
mainīsies pakāpeniski.
Pozitīvas iezīmes ir vērojamas kavēto maksāju-
mu dinamikā. Kopš aprīļa beigām sācis mazināties kavēto 
kredītu atlikums. Arī šeit pozitīvo tendenci nosaka korpo-
ratīvais sektors. Mājsaimniecību maksātspēja nav jūtami 
uzlabojusies, un aptuveni trešdaļa izsniegto kredītu ir ar 

maksājumu kavējumu. 
Pēdējā laikā audzis piesaistīto noguldījumu 
apjoms, kur lielāko ieguldījumu sniedz nerezi-
dentu noguldījumu pieaugums. Salīdzinot Baltijas 
valstis, Latvijā noguldījumu apjoms uz vienu 
iedzīvotāju ir viszemākais, kas norāda uz lielāku 
mājsaimniecību ievainojamību jaunu satricināju-
mu gadījumā.
Nozares attīstību lielā mērā noteiks ekonomikas 
tālākās attīstības gaita, izmaiņas mājsaimniecību 
labklājībā un paša sektora spējā veidot biznesu arī 
ārpus vietējā tirgus. Krīzes cirstās brūces nozarē 
būs jūtamas vēl daudzus turpmākos gadus, bet 
nākotnes vērtējums būtiski atšķiras no tā, kāds 
bija straujās izaugsmes gados. Tas rada jaunus 

izaicinājumus. Tādēļ darbs pie darbības optimizācijas un 
jaunu, efektīvāku darbības veidu meklēšana turpināsies un 
ietvers tālāku e-risinājumu izstrādi, darbu pie pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanas un saišu stiprināšanas ar klientiem.

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE:  NEITRĀLA

KREDĪTPORTFELIS TURPINA SARUKT

DAINIS 
GAŠPUITIS, 

SEB BANKAS 
MAKROEKONOMIKAS 

EKSPERTS

ALEKSANDRS 
PANKOVS, 

RIETUMU BANKAS PREZIDENTS

* Bankām, apdrošinātājiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem uzskaites specifikas dēļ ir norādītā pašu kapitāla 
novērtējums (veikts, balstoties uz pašu kapitāla bilances vērtību, nevis koriģēto EBITDA kā pārējiem saraksta dalībniekiem).

               Vieta topā  Uzņēmuma vērtība*, LVL milj. 
 2011 2010 Uzņēmums 2011 2010
 2 2 SWEDBANK, AS 537,1 401,0
 6 11 SEB BANKA, AS 256,2 162,3
 13 15 RIETUMU BANKA, AS 145,7 109,5
 14 16 DNB NORD BANKA, AS 129,2 102,2
 22 19 LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA, VAS 91,5 93,4
 28 26 ABLV, AS 74,9 57,6
 29 32 NORVIK BANKA, AS 68,1 48,9
 31 48 LATVIJAS KRĀJBANKA, AS 62,9 37,7
 44 35 UNICREDIT BANK, AS 50,0 48,3
 45 49 LTB BANK, AS 49,4 36,9
 70 71 TRASTA KOMERCBANKA, AS 30,7 24,6
 87 82 KOMERCBANKA BALTIKUMS, AS 22,9 21,3
 90 - GE MONEY BANK, AS 22,3 -
 95 84 PRIVATBANK, AS 21,2 20,9
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RAŽOŠANA

Ja ar ražošanu saprot apstrādes rūpniecību, tās 
sniegums 2011. gadā bijis lielisks, pieaugums 
gada pirmajos ceturkšņos bija attiecīgi 15,2% 
un 14,5%. Tie ir vieni no visu laiku labākajiem 
rādītājiem, bet nav šaubu, ka vismaz tuvākajā 
nākotnē tie netiks atkārtoti. Šā gada otrajā pusē 
pieauguma temps būs rakstāms ar lielu, bet vien-
cipara skaitli. 
Nākamgad izaugsme visdrīzāk piebrem-
zēsies vēl, jo pasaules ekonomikā situācija 
nav iepriecinoša – pasaules tirdzniecība ļoti 

jūtīgi reaģē uz ekonomikas cikliem, bet mūsu 
rūpniecība galvenokārt ir uz eksportu orientēta. 
Nevar pilnībā izslēgt ražošanas samazināšanos 
sliktākā scenārija gadījumā. Nebūtu bijis pa-
saules otrās krīzes vai pirmās krīzes otrās daļas 
– sauciet to, kā gribat –, pieauguma temps būtu 
saglabājies vismaz 5–10% robežās, jo investīciju 
aktivitāte šobrīd ir ļoti veselīga. Latvija pērn bija 

pirmajā vietā ES, ja rēķina investīcijas ma-
šīnās un iekārtās kā daļu no IKP. Lielā mērā 
tas ir Eiropas fondu nopelns. 

Pērn metālapstrādes nozares izejmateriālu – pla-
kano metāla velmējumu un cauruļu – patēriņš 
Latvijā sasniedza 100 tūkstošu tonnu apjomu. 
Tas ir 1,5 reizes mazāk nekā pirms krīzes, bet jau 
par 25% pārsniedz 2009. gada patēriņa līmeni. 
Lietuvā un Igaunijā metālapstrādes rūpniecība ir 
labāk attīstīta un arī 2010. gadā līdzīgas produk-
cijas patēriņš bija attiecīgi 160 un 200 tūkstoši 
tonnu.
Latvijā šā gada pirmā puse ražotāju skatījumā 
bija aktīvi augšupejoša, taču attiecībā uz otro 
pusgadu novērojam piesardzīgu pieeju gan no 
ražotāju, gan pārstrādātāju puses. Pagaidām šī 
piesardzība mazāk izpaužas apjomos, taču ir 
visai loģiska, raugoties uz Eiropas ekonomiku 
kopumā, īpaši ņemot vērā mūsu industrijas virzību uz 
Eiropas tirgiem.
Šogad mūsu uzņēmums stabili strādā budžeta ietvaros, 
ceram sasniegt plānoto peļņu. Taču gatavojamies 2012. ga-
dam, saprotot, ka uzplaukuma nebūs. Ir vērojama strauja 

bremzēšanās un stagnācija visos Centrālās un 
Ziemeļeiropas tirgos, kas raisa zināmu satrau-
kumu par nākotni. Izskan viedokļi, ka salīdzinā-
jumā ar 2008. gadu vairākumam uzņēmumu ir 
mazāki ārējie parādi un pēc optimizācijas – arī 
zemākas izmaksas, kas liecinot par nozares ga-
tavību pārdzīvot iespējamos grūtos laikus. Man 
par to ir zināmas bažas. 
Iepriekšējo krīzi Latvijas biznesam pārvarēt 
palīdzēja tā izturības rezerve, kas bija uzkrāta 
trekno gadu laikā, taču tagad vietējie uzņēmēji 
jau izmantojuši visas reālās iespējas un jauniem 
manevriem var nepietikt resursu, turklāt nav arī 
vairs, ko optimizēt. Iekšējais patēriņš samazinās, 
jau izskan arī prognozes par eksporta apjomu 

krišanos. Tāpēc mēs gaidām no valdības konkrētu un at-
bildīgu rīcību, kas pasargātu vietējos ražotājus un veicinā-
tu eksportu. Mēs ļoti ceram, ka valdībai izdosies samazināt 
administratīvo un birokrātisko slogu, kas šodien traucē 
vietējā biznesa attīstībai.

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE:  NEITRĀLA

NORŪPĒJUŠIES PAR NĀKAMO GADU

ANDREJS 
ALEKSEJEVS, 

SEVERSTAĻLAT VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PĒTERIS STRAUTIŅŠ, 
DNB NORD BANKAS 

EKONOMIKAS EKSPERTS

               Vieta topā  Uzņēmuma vērtība, LVL milj. 
 2011 2010 Uzņēmums 2011 2010
 36 - LIEPĀJAS METALURGS, AS 56,5 -
 37 - SEVERSTAĻLAT, AS 54,0 -
 46 59 TOLMETS, SIA 49,4 29,5
 47 27 VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS 49,1 54,9
 72 - BIO-VENTA, SIA 29,0 -
 82 - LEXEL FABRIKA, SIA 24,9 -
 89 - LATGRAN, SIA  22,4 -
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Pēc smagi pārciestā 2009. gada un ar to saistītā 
apjomu krituma un zaudējumiem IT nozare 
atgriezusies pie apgrozījuma pieauguma un 
peļņas (Tieto, Accenture, Exigen Services, RIX 
Technologies u. c.). Jau aizvadītajā gadā nozare 
pārsniedza gaidīto, uzrādīja izaugsmi un lielā-
koties strādāja ar peļņu. Pamatā tas skaidrojams 
ar krīzes dēļ atlikto IT projektu uzsākšanu, 
ārvalstu pasūtījumu atgriešanos tirgū, uzņēmu-
mu iekšējām optimizācijām un reorgani-
zācijām. Izaugsmei būtu jāatspoguļojas 
arī vairuma kompāniju šā gada peļņas 
rādītājos.
Kā būtisks izaicinājums nozares attīstībai jāmin speciā-
listu trūkums, ko radīja dažāda līmeņa IT speciālistu aiz-
braukšana no valsts. Šobrīd, atjaunojoties pieprasījumam 

pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, vietējā 
tirgū radies zināms vakuums un darbaspēka iz-
maksas sāk uzkarst, kas ir drauds gan īstermiņa 
un vidēja termiņa rentabilitātei, gan uzņēmumu 
spējām veiksmīgi pildīt saistības pret pasūtī-
tājiem. Šīs nozares speciālistiem tuvākais laiks 
varētu būt mazie treknie gadi.
Aplūkojot IT nozares perspektīvas, jāņem 
vērā daudzie interneta projekti, kas rodas uz 

sociālo tīklu, mobilo ierīču un dažādu citu 
platformu bāzes. Ņemot vērā samērā zemo 
sākotnējo investīciju apjomu, aktīvo start-
up veidošanos un pieaugošo investoru 

interesi šajā jomā, ir paredzama daudzu projektu uzsāk-
šana, kas potenciāli var radīt jaunus attīstības scenārijus 
Latvijas IT nozarei.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

No visiem apmēram 1200 ar darbības veidu 
datorprogrammēšana reģistrētajiem uzņēmu-
miem aktīvu saimniecisko darbību pagājušajā 
gadā veikuši aptuveni 920 uzņēmumi. Lielākā 
daļa Latvijas IT vadošo uzņēmumu pērn veikusi 
izmaksu optimizāciju un aktīvāk iesaistījusies 
ārvalstu tirgu apguvē, kas atspoguļojas arī finanšu 
rādītājos.
Iepriekšējais gads IT nozarei kopumā bijis veik-
smīgāks par 2009. gadu, kad nozares kopējais 
apgrozījums bija 126 miljoni latu. 2010. gadā 
tas pieaudzis par 12%, pārsniedzot 142 miljonus 
latu. Arī peļņas rādītāji uzlabojušies. Apkopojot 
visus IT nozares uzņēmumu peļņas un zaudēju-
mu aprēķinus 2009. gadā, peļņas kopsumma bija tikai 1,2 
miljoni latu. Pērn šis rādītājs bija ievērojami labāks – 12,6 
miljoni latu.
Krīzes radītās sekas IT uzņēmumi salīdzinājumā ar citām 
tautsaimniecības nozarēm pārvarējuši veiksmīgi. Likvidēto 
un maksātnespējīgo IT jomas uzņēmumu īpatsvars iepretī 
citās nozarēs likvidēto vai maksātnespējīgo uzņēmumu 
skaitam ir salīdzinoši neliels, turklāt atšķirībā no citām 

nozarēm pēdējos trijos gados šis rādītājs nav ievē-
rojami pasliktinājies. 2010. gadā nozarē reģistrēti 
134 jauni uzņēmumi.
87% no IT uzņēmumiem strādājošo skaits ir viens 
vai divi darbinieki, bet tikai astoņiem nozares 
uzņēmumiem tas pārsniedzis 150 strādājošos. Ko-
pumā gan nodarbināto skaits IT nozarē pēdējos 
gados aug. Ja 2009. gadā strādājošo kopskaits bija 
2529, tad pērn tas jau pārsniedza 5400 darbi-
nieku. Taču augsti kvalificētu programmētāju, 
sistēmanalītiķu u. c. IT jomas speciālistu piedāvā-
jums vietējā darba tirgū ir nepietiekams.
Prognozējams, ka šis gads nozares uzņēmumiem 
kopumā varētu būt vēl veiksmīgāks par iepriekšē-

jo, ko nosaka vairāki faktori:
 kopumā tautsaimniecība sāk pakāpeniski atveseļoties 

un, kaut arī piesardzīgi, pēckrīzes periodā uzņēmumi sāk 
atvēlēt papildu finanšu līdzekļus IT infrastruktūras sakār-
tošanai, atbilstoša programmnodrošinājuma izstrādei un 
turpmākajai attīstībai;

 turpinās aktīva ERAF finanšu līdzekļu apguve – valsts ie-
stādes ievieš jaunus IT risinājumus un optimizē līdzšinējos.

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE: POZITĪVA

AUGSTS PIEPRASĪJUMS PĒC IT SPECIĀLISTIEM

DAIGA KIOPA, 
LURSOFT IT VALDES 

LOCEKLE

KASPARS DREIMANIS,
NORDEA VECĀKAIS KREDĪTU 

ANALĪTIĶIS

               Vieta topā  Uzņēmuma vērtība, LVL milj. 
 2011 2010 Uzņēmums 2011 2010
 25 21 MIKROTĪKLS, SIA 85,8 69,2
 27 51 ELKO GRUPA, AS 77,1 36,1
 69 70 BELAM-RĪGA, SIA 30,8 24,9
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Telekomunikāciju segmenti būtiski atšķiras viens 
no otra. Fiksēto telefonsakaru jomā Lattelecom 
tirgus daļa ir aptuveni 80%, taču nav pamata do-
māt, ka šī darbības virziena nozīme pieaugs. Visai 
straujš apgrozījuma pieaugums, neskatoties uz to, 
ka vidējie ieņēmumi no katra klienta ir mēreni, 
novērots TV un interneta pakalpojumos.
Tālākajā attīstībā liela nozīme būs Lattelecom 
un Baltkom spējai piesaistīt jaunus klientus 
kabeļtelevīzijas un platjoslas interneta 
segmentos. Joprojām varam sagaidīt arī 
nozares turpmāku konsolidāciju. Mazāka 
sadrumstalotība varētu radīt priekšnosacī-
jumus straujākam ieņēmumu pieaugumam. 
Līdz ar jaunajām iespējām straujais tehnoloģiskais progress 
liek investēt sakaru tīklu infrastruktūrā, tāpēc priekšrocī-
bas varētu būt tiem, kuru parādsaistības nav lielas, jo šie 

uzņēmumi labāk spēj piesaistīt papildu finanšu 
resursus.
Mobilo telefona sakaru jomas uzņēmumi Latvijā 
saskaras ar tādām pašām grūtībām kā daudzviet 
pasaulē. Nozare tiek arvien ciešāk uzraudzīta. 
Spiedienu uz cenām rada gan regulatoru prasī-
bas, gan asā konkurence. Tirgus ir piesātināts, un 
uzņēmumiem nākas cīnīties par tā pārdali savā 
starpā. Lai atkarotu zināmu tirgus daļu, prāvus 

līdzekļus pēdējo gadu laikā ieguldījusi Bite, 
taču tas maksājis pietiekami daudz, un līdz 
pērnajam gadam Bite strādājusi ar zaudē-
jumiem. Jaunus mobilo sakaru operatorus 
ienākam Latvijas tirgū diez vai redzēsim, un 

esošajiem dalībniekiem jaunās tehnoloģijas, kā arī augošais 
pieprasījums pēc mobilā interneta pakalpojumiem radīs 
iespējas palielināt ieņēmumus.

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE: NEITRĀLA

STARP LIELĀKAJIEM PĒRN VĒRTĪBA AUGUSI TIKAI BALTKOM

JĀNIS ROZENFELDS,
 SEB WEALTH MANAGEMENT 
PĀRVALDĪŠANAS NODAĻAS 

VADĪTĀJS

Nozarē gada notikums, kam tā arī nebija lemts 
notikt, bija Baltkom un Izzi (ne)apvienošanās, 
kurai patiesībā neviens tā īsti nemaz neticēja. 
Ar šo ambrāžu abas kompānijas tikai nopietni 
samulsināja savus klientus. Kamēr viens no ap-
vienošanās dalībniekiem cīnījās ar pakalpojuma 
kvalitātes, bet otrs – ar finansējuma problēmām, 
Lattelecom mērķtiecīgi investēja tehnoloģijās, 
jaunu pakalpojumu izstrādē un klientu servisā. 
Piemēram, Lattelecom televīziju nu jau lieto vis-
maz katra ceturtā mājsaimniecība, bet platjoslas 
interneta pieslēgumu nodrošinām vairāk nekā 
250 000 klientu.
Tirgus konsolidācija turpinājās, taču uzskatu, ka 
tā ir kļūdaina biznesa stratēģija – investēt mazo interneta 
pakalpojumu piegādātāju pārpirkšanā. To pēdējos gados 
realizēja gan Baltkom, gan Izzi, un īpatnēji, ka Baltkom 
šādā veidā grasās arī turpināt – jo līdz ar dažādiem biznesa 
riskiem pastāv arī ievērojamas infrastruktūras atšķirības 

un klientiem nav iespējams nodrošināt vienotu 
standartu. 
Šogad būtiski mainīta nozares likumdošana, kas 
nodrošina pakalpojumu pieejamību un aizsargā 
patērētāju tiesības. Patērētājus būtiski ietek-
mēs fiksēto tīklu operatoru starpsavienojumu 
tarifu vienādošana. Nākamgad plānots tāds pats 
lēmums arī par mobilo operatoru starpsavieno-
jumu tarifiem.
Vēl 2012. gadā nozarē notiks gatavošanās 
4G tīkla ieviešanai. Darbs pie nolikuma izstrādes 
frekvenču izsolei jau sākts, taču šo tehnoloģiju 
varēs ieviest tikai no 2014. gada. Jaudīga interne-
ta patēriņu veicinās augošais satura apjoms 

un tā daudzveidība, interneta TV pakalpojuma attīstība, 
kas rada nepieciešamību pēc stabila fiksētā pieslēguma. 
Uzņēmējdarbībā un dažādu biznesa procesu efektivizācijā 
nākamajā gadā būtisku lomu noteikti spēlēs mākoņpakal-
pojumu risinājumi.

JURIS GULBIS, 
LATTELECOM VALDES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

               Vieta topā  Uzņēmuma vērtība, LVL milj. 
 2011 2010 Uzņēmums 2011 2010
 7 4 LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA 244,5 304,7
 8 6 LATTELECOM, SIA 217,8 239,8
 12 9 TELE2 HOLDINGS, SIA 149,8 212,7
 76 73 BALTKOM TV, SIA 27,0 23,1
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Apdrošināšanas nozare ir kā katalizators, kas 
precīzi uzrāda valsts ekonomikas stāvokli un 
attīstības tendences. 2010. gadā daudzās taut-
saimniecības nozarēs attīstība bija piebremzēta, 
piemēram, būvniecībā un jauno automašīnu 
pārdošanas tirgū. Šīs tendences ietekmēja arī ris-
ka apdrošināšanas tirgu, jo samazinājās piepra-
sījums pēc tādiem pakalpojumiem kā KASKO, 
OCTA, īpašuma un veselības apdrošināšana. 
Ja piepildīsies pozitīvās makroekonomikas 
prognozes, riska veidu apdrošināšanas tirgus 
izaugsme varētu atsākties jau nākamgad.
Savukārt dzīvības apdrošināšanas tirgus, 
sākot ar pagājušā gada otro pusi, kad atsākās valsts ekono-
mikas atveseļošanās, uzrādīja pozitīvu izaugsmes tendenci 
un, salīdzinot ar 2009. gadu, pieauga pat par 19%, un pa-

rakstīto prēmiju apjoms sasniedza 43,1 miljonu 
latu. Šajā sektorā pēdējos gados jūtama augoša 
iedzīvotāju izpratne par šī pakalpojuma nozīmi 
un garantijām, ko tas sniedz, jo apvieno sevī 
gan apdrošināšanu, gan uzkrājumu veidošanu. 
Iedzīvotāju pieprasījums pēc uzkrājošās dzīvības 
apdrošināšanas, kas piedāvā alternatīvu labklā-
jības nodrošināšanai vecumdienās, turpina augt 
arī šogad.

Pēc tāda būtiska nozares attīstības rādītāja 
kā vidējā apdrošināšanas prēmija uz vienu 
iedzīvotāju Latvija joprojām ieņem vienu no 
zemākajām vietām ES, kur prēmija uz vienu 

iedzīvotāju 2010. gadā bija vidēji 1800 eiro, savukārt Latvi-
jā tikai aptuveni 170 eiro. Tas liecina, ka tirgum joprojām 
ir liels izaugsmes potenciāls.

APDROŠINĀŠANA

Analizējot tirgus rādītājus Latvijā, var secināt, ka 
tie neatšķiras no pārējo Baltijas valstu apdrošinā-
šanas sabiedrību snieguma, jo galvenie spēlētāji 
tirgū ir vieni un tie paši.
Ja pievēršamies apdrošināšanas tirgus sniegu-
mam ilgākā periodā, jāteic, ka pagājušā gada 
rezultātus vēl stiprināja pirmskrīzes polises ar 
samērā augstām cenām. Pašlaik tikai If un Swed-
bank izdevies saglabāt nozīmīgu peļņu. Savukārt 
pārējiem tirgus spēlētājiem rezultāti strauji pa-
sliktinās riska atlases kvalitātes un/vai izmaksu 
disciplīnas nepietiekamības dēļ.
Vēl viens būtisks tirgu ietekmējošs faktors ne-
noliedzami ir tas, ka iepriekš zaudējumus varēja 
kompensēt no investīciju darbības peļņas. Taču šogad šī 
iespēja strauji mazinās pasaules finanšu tirgu lejupslīdes 
dēļ. Tāpēc tirgus dalībniekiem neatliks nekas cits kā at-
griezties pie dzelžainas finanšu disciplīnas apdrošināšanas 
darbībā. Tas savukārt nozīmē izmaksu – un jo īpaši klientu 
piesaistes izmaksu – samazināšanu, kā arī pārdomātu 
risku atlases un cenu noteikšanas politiku.

Tādējādi nākotnes prognozes nevaram sais-
tīt ar ilūzijām par strauju tirgus pieaugumu. 
Ņemot vērā kopējo visai sarežģīto nozares 
attīstības fonu, jāsecina: tie tirgus spēlētāji, kuri 
pašlaik strādā ar būtiskiem zaudējumiem, bez 
ievērojamām – ja ne kardinālām – izmaiņām 
savā darbībā, risku atlasē un cenu veidošanas 
politikā no tālākiem zaudējumiem izvairīties 
nespēs. Visticamāk, turpmākajos 12 mēnešos 
būs vērojama diezgan liela dinamika nozares 
spēlētāju vidū. Tirgum kopumā nāksies strādāt 
pie efektivitātes un samazināt pakalpojumu 
izplatīšanas izmaksas, jo tās nav ilgtspējīgā 
līmenī. Nereti starpniecības atlīdzība pārsniedz 

20% no apdrošināšanas prēmijas, kas noteikti neliecina 
par efektīvu darbību tirgū. 
Vidējā termiņā atļaušos prognozēt arī izmaiņas izpla-
tīšanas kanālu struktūrā par labu kanāliem, kas spēj uz 
efektivitātes rēķina nodrošināt gan pievilcīgākas pakalpo-
jumu cenas klientiem, gan labāku rentabilitāti pakalpoju-
mu sniedzējiem.

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE: POZITĪVA

STRAUJAI IZAUGSMEI NAV PAMATA

DACE IVASKA, 
IF P&C INSURANCE 
VALDES LOCEKLE

JURIS DUMPIS, 
LATVIJAS APDROŠINĀTĀJU 
ASOCIĀCIJAS PREZIDENTS

* Bankām, apdrošinātājiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem uzskaites specifikas dēļ norādīts pašu kapitāla 
novērtējums (veikts, balstoties uz pašu kapitāla bilances vērtību, nevis koriģēto EBITDA kā pārējiem saraksta dalībniekiem).

															Vieta	topā	 	 Uzņēmuma	vērtība*,	LVL	milj.	
	 2011	 2010	 Uzņēmums	 2011	 2010
 73 69 GJENSIDIGE BALTIC, AAS 28,1 25,3
 86 75 BTA, AAS 22,9 22,8
 97 83 BALTA, AAS 20,9 21,2
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Ārstniecība (un sociālā aprūpe) šogad pirmajā 
pusgadā augusi par 4,5%. Šai nozarei vienmēr 
raksturīgas pakāpeniskas izmaiņas. Visdrīzāk 
arī nākamgad tajā paredzams neliels kāpums, jo 
ienākumi tomēr pakāpeniski pieaug. Grūti spriest, 
kādu lomu te spēlē medicīnas pakalpojumu eks-
ports, jo publiski pieejamajos maksāju-
mu bilances datos tie neparādās. 

Turpretim ļoti precīzi zināmas medikamentu un 
medicīnisko piederumu tirdzniecības apjoma 
izmaiņas – tie 1. un 2. ceturksnī pieauguši attiecīgi 
par 6,3% un 7,6%. Arī šī joma ir samērā stabila 
uz citu nepārtikas preču apjomu dinamikas fona, 
un straujas izmaiņas nav gaidāmas arī nākamgad. 

Visticamāk, gaidāms pieaugums, kas 
gan būs zemāks par šā gada kāpumu.

MEDICĪNA	UN	FARMĀCIJA

2010. gada rezultāti liecina, ka Latvijas farmā-
cijas ražošanas uzņēmumi spējuši pielāgoties 
tām izmaiņām, ko radīja kopējā ekonomiskā 
situācija 2009. gadā. Manuprāt, pagājušā gadā 
lielākais nozares ražošanas uzņēmumu izaicinā-
jums bija diversificēt savu darbību gan produk-
tu, gan eksporta tirgu griezumā. Pēc pieejamās 
informācijas, pozitīva, augoša tendence saglabā-
jas arī šogad – tirgus pieaugums Latvijā varētu 
būt mērens, 5% robežās. Farmācijas tirgū 
konkurence saasinās, un tas ir likum-
sakarīgi, jo iedzīvotāju skaits turpina 
mazināties.
Raugoties uz veselības aprūpes ainu Latvijā – ir svarīgi, 
kā tiek risināti jautājumi par līdzekļu trūkumu šajā jomā. 

Šobrīd no visu valstiski svarīgo, veselības aprūpē 
risināmo jautājumu klāsta Veselības ministrija 
par centrālo izvēlējusies zāļu cenas jautājumu, 
nevis to, kā vienmērīgi pārdalīt finanšu resursus 
slimnīcām, ierobežot vertikālo integritāti ķēdē 
vairumtirgotājs – aptiekas, vai to, kā kopumā 
uzlabot iedzīvotāju veselību ar valsts līmeņa 
ilgtermiņa programmu.
Pagājušais gads uzņēmumam Grindeks bijis 

sekmīgs un noslēdzies ar 7,1 miljonu latu 
lielu peļņu. Apgrozījums pērn, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, kāpis par 21,5%, 
sasniedzot 65,1 milj. latu. Arī šogad plā-

nojam pozitīvu izaugsmi, īpašu uzmanību veltot zāļu un 
aktīvo farmaceitisko vielu klāsta palielināšanai.

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE: POZITĪVA

LIELRAŽOTĀJI PAPLAŠINA DARBĪBAS SPEKTRU

JĀNIS ROMANOVSKIS, 
GRINDEKS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PĒTERIS STRAUTIŅŠ, 
DNB NORD BANKAS 

EKONOMIKAS EKSPERTS

	 Vieta	topā	 Uzņēmuma	vērtība,	LVL	milj.
	 2011	 2010	 Uzņēmums	 2011	 2010
 18 34 GRINDEKS, AS 113,5 48,5
 42 36 OLAINFARM, AS 51,3 45,2
 43 28 RECIPE PLUS, AS 50,6 54,7
 50 42 PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, VSIA 45,2 39,9
 55 54 SENTOR FARM APTIEKAS, AS 38,6 34,3
 57 58 RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SIA 37,9 30,1
 77 72 TAMRO, SIA 26,2 23,5



1.  Vai jūs vai kāds jūsu draugs vai ģimenes loceklis ir 
īpašnieks kādā akciju sabiedrībā?

 	jā  (Turpiniet pildīt testu. Varat pildīt to arī sava
	 	 ģimenes locekļa vai drauga vietā)
 	nē (Pāršķiriet lapu, šis tests jums nav nepiecie-

šams)

2. 	Kādā akciju sabiedrībā jūs esat līdzīpašnieks:
 	publiskā, akcijas ir iekļautas biržā (20 punkti)
 	slēgtā, privātā (0 punkti)
 	nezinu (4 punkti)

4. 	Kas kārto jūsu uzņēmuma akcionāru reģistru, kurš 
apliecina akcionāru īpašumtiesības?	

 	 Latvijas Centrālais depozitārijs vai banka 
   (10 punkti)
 	 es pats kā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs 
   (5 punkti)
 	 uzņēmuma valde (0 punkti)
 	 nezinu (5 punkti)

5. 	Kādā veidā tiek vests akcionāru reģistrs jūsu uzņē-
mumā?

 	 kā ieraksts akcionāru kontos bankā vai Latvijas  
		 Centrālajā depozitārijā (10 punkti)

  Excel vai Word failā, kladē vai burtnīcā (0 punkti)
 	 Nezinu (5 punkti)

6. Kur glabājas jūsu uzņēmuma akcionāru reģistrs?
 	bankā vai Latvijas Centrālajā depozitārijā  

(10 punkti)
 	uzņēmuma seifā vai kāda darbinieka datorā  

(0 punkti)
 	kāda cilvēka mājās (0 punkti)
 	nezinu (5 punkti)

7.  Ja reģistra turētājs paziņotu, ka jūsu akcijas būtu 
pazudušas, reģistrs sadedzis vai ka akcijas tagad 
pieder citam, bet jūs skaidri zinātu, ka neesat tās 
nevienam ne pārdevis, ne atdāvinājis, vai jūs zinātu, 
pie kā vērsties un prasīt atbildību?

 	 jā (10 punkti)
 	 nē (0 punkti)

8.  Vai skaidri zināt savu akciju vērtību?
 	 jā (10 punkti)
 	 nē (0 punkti)
 	 aptuveni (5 punkti)

Atbildes:
40–70 punkti – izskatās, ka jūsu akcijas ir labi aizsar-
gātas gan pret ugunsgrēku vai pazušanu, gan trešo per-
sonu prettiesiskām darbībām. Droši vien tās ir iekļautas 
biržā vai par to glabāšanu saskaņā ar līgumu atbildīgs ir 
Latvijas Centrālais depozitārijs un/vai jūsu banka.

21–39 punkti – ir daudz neskaidrību. Visticamāk, jūs 
neesat interesējies par savu akciju statusu, tāpēc grūti 
pateikt, vai pastāv apdraudējumi. Noteikti ievāciet vairāk 
informācijas savā uzņēmumā. Kad tas būs izdarīts, izpil-
diet testu no jauna. 

0–20 punkti – izskatās, ka jūsu akcijām ir zems drošī-
bas līmenis un jūsu īpašumtiesības var apdraudēt pret-
tiesiska trešo personu rīcība, ugunsgrēks utt. Ja vēlaties 
aizsargāt savu īpašumu, sāciet interesēties, vai jūsu 
akcijas būtu iespējams pārvest uz jūsu bankas kontu vai 
akcionāru reģistru glabāt depozitārijā. Uzziniet vairāk 
par akciju drošību 93. lpp.

Vai taVas akcijas 
ir drošībā?
Uzņēmumu akciju vērtība laika gaitā var būt krietni pieaugusi un kļuvusi ievērojami lielāka nekā 
to sākotnējā vērtība jeb nominālvērtība. Piemēram, uzņēmumam attīstoties, tirgus vērtība akciju 
sabiedrībai, kurā sākotnēji bijušas 30 000 akciju par 1 latu, var būt pieaugusi līdz 30 miljoniem latu. 
Tas nozīmē, ka vienas akcijas vērtība tādā gadījumā ir nevis viens lats, bet jau 1000 latu. Izpildi šo 
testu un noskaidro, cik lielā drošībā ir tavas akcijas. 
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Pārtikas nozares produkcijas galvenais patērētājs 
ir Latvijas iedzīvotājs. 2010. gadā tikai aptuveni 
25% no kopējā saražotā apjoma tika eksportēti. 
Tāpēc, saglabājoties negatīvam iedzīvotāju skaita 
pieaugumam, kā arī stagnējošai iedzīvotāju 
pirktspējai, arī šajā un nākamajā gadā nav gai-
dāma vietējo ražošanas apjomu būtiska pozitīva 
attīstība. Savukārt kopējā pārtikas tirgus apgro-
zījuma ziņā, visticamāk, jārēķinās ar pieaugumu, 
jo, pirmkārt, vietējie ražotāji savu izejvielu un 
energoresursu cenu kāpumu vēl tikai turpinās 
kompensēt ar augstāku gala produkta cenu, 
otrkārt, cenas visdrīzāk turpinās augt arī labai 
daļai importēto produktu – tas mūsu izde-
vumus var ietekmēt samērā būtiski, ņemot 
vērā, ka aptuveni 40% no kopējā tirgus 2010. gadā aizņēma 
importētie pārtikas produkti.
Pārtikas izejvielu cenu indeksi globālajā tirgū jau aptuveni 
gadu ir stabili turpinājuši kāpt, taču ANO septembra dati 
rāda cenu samazinājumu par 2%, salīdzinot ar augustu 

(balstoties uz mēneša laikā reģistrēto labības, 
cukura un pārtikas eļļu cenu kritumu, kā arī labas 
graudaugu ražas prognozi ASV). Tomēr pāragri 
spriest, vai tas liecina par tendenci turpmākam 
cenu kritumam, ņemot vērā, ka cenas ietekmē 
ne vien ražas apjoms, bet arī kvalitāte, pieprasī-
jums un – pēdējos gados visvairāk – spekulatīvs 
pieprasījums izejvielu biržās, kam nav sakara ar 
reālo patēriņu. 
Nozares ekspertu aprindās tomēr dominē viedok-

lis, ka ilgtermiņā nebūs iespējams izvairīties no 
pārtikas cenu pieauguma, jo tiek prognozēts, 
ka pasaulē saražoto apjomu jau tuvākajos des-
mit gados nebūs iespējams pietiekami audzēt, 
lai apmierinātu pieprasījumu. Šī iemesla dēļ 

pat tiek runāts par globālo pārtikas krīzes risku. Latvijas 
ražotāja un patērētāja dzīvi šie procesi visdrīzāk ietekmēs 
nelabvēlīgi, ņemot vērā ierobežoto nozares eksporta po-
tenciālu un ekonomikas iekšējās norises, tāpēc turpmākās 
attīstības prognozēs nākas palikt pie negatīva vērtējuma.

PĀRTIKAS	RAŽOŠANA

Patēriņš iekšējā tirgū salīdzinājumā ar pagājušo 
gadu ir kāpis par 7%, tomēr, ņemot vērā ekono-
miskās krīzes sekas, kas ietekmējušas pirktspēju, 
kā arī ievērojamos emigrācijas apjomus, jāsecina, 
ka sasniegt 2006. gada patēriņa līmeni Latvijā 
nebūs iespējams vēl daudzus gadus. Savukārt eks-
portā, salīdzinot ar pagājušo gadu, esam uzrādījuši 
pat virs 30% lielu pieaugumu. Te jāņem vērā, ka 
vēsturiski mūsu pārtikas ražotāju eksporta apjoms 
bijis relatīvi zems. Kopumā Latvijas pārtikas 
produktu ražotāju nākotne ir ārējos tirgos, 
iekšējā tirgū sagaidāma stagnācija. 
Pārtikas nozares eksportā procentuālos apjomos 
(97%) līderis joprojām ir zivrūpniecība. Tomēr 
augoša tendence eksportā vērojama arī piena un 
gaļas produktiem. Protams, aktīvi eksportētāji ir arī tādi flag-
maņi kā Laima, Latvijas Balzams, Balticovo, PureFood u. c.
Ja analizējam pasaules tendences pārtikas jomā, jāsecina, 

ka esam atkarīgi no notikumiem Āzijā, jo, strauji 
augot labklājībai, šobrīd arvien vairāk cilvēku šajā 
reģionā pārtiku sāk patērēt līdzīgi eiropiešiem. 
Tas nozīmē strauju resursu deficīta veidošanos un 
vēl straujāku izejvielu cenu kāpumu. Tam pieskai-
tot iedzīvotāju skaita pieaugumu pasaulē kopumā, 
kļūst acīmredzams, ka ilgtermiņā pārtikas nozarē 
nekas vairs lētāks nekļūs. Protams, ir pozīcijas, 
kuras atsevišķās pārprodukcijas situācijās mēdz 

kristies, kā tas pāris gadus notika, piemēram, 
olu tirgū, taču šai dinamikai ir īstermiņa rak-
sturs. 
Lauksaimniecības produktu un pārstrādātas 
pārtikas ražošanai Latvijā joprojām ir milzīgs 
potenciāls. Kaut arī ir ievērojams pieprasījums, 

joprojām piektdaļa visu lauksaimniecisko zemju Latvijā ir 
neapstrādātas. Šis ir ļoti perspektīvs virziens nākotnes inves-
tīcijām un inovācijām. 

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE: NEGATĪVA

NĀKOTNI NOTEIKS PATĒRIŅA PARADUMU IZMAIŅAS ĀZIJĀ

DIDZIS ŠMITS, 
LATVIJAS PĀRTIKAS 

UZŅĒMUMU 
FEDERĀCIJAS PADOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

GUNA RIEKSTIŅA, 
NORDEA ZIEMEĻVALSTU 

KLIENTU APKALPOŠANAS 
NODAĻAS VADĪTĀJA

															Vieta	topā	 	 Uzņēmuma	vērtība,	LVL	milj.	
	 2011	 2010	 Uzņēmums	 2011	 2010
 71 40 BALTICOVO, AS 29.3 43.5
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Šis gads atnesa kārtējās izmaiņas nodokļu 
likumdošanā, palielinot PVN par 1% no gada 
sākuma, bet akcīzi stiprajam alkoholam – no 
jūlija. Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienības 
pārstāvji jau otro gadu atgādina, ka šādas izmai-
ņas palielina ēnu ekonomikas apjomu, kura tiek 
vērtēta aptuveni 40% apjomā no stiprā alkohola 
tirgus. Būtu vairāk jādomā par pašmāju ražotāju 
eksportspējas veicināšanu, nevis jāfokusējas uz 
akcīzes palielināšanu, kā arī topošo program-
mu alkohola patēriņa mazināšanai un alkohola 
ierobežošanai, kas nenoliedzami ir nepiecie-
šams sabiedrības veselības uzlabošanai. Bažas 
rada tas, ka, neierobežojot nelegālo alkohola 
tirgu, šī programma nenesīs vēlamo efektu, bet gan izraisīs 
vēl lielāku spiedienu uz vietējiem ražotājiem, kas nodrošina 
darba vietas un dod artavu valsts budžetā. 
Tiek vērtēts, ka alus tirgus 2011. gadā varētu būt pieaudzis 
par 3%, ko labvēlīgi ietekmējusi siltā vasara. Lielie ražotāji 
šogad atsākuši investēt ražošanas iekārtās, to jaudās un 

jaunu produktu klāstā. Par alu šā gada pirmajos 
sešos mēnešos iekasēts par 10,45% vairāk akcīzes 
nodokļa nekā pērn šādā periodā. 
Tikmēr pirmajā pusgadā vērojams degvīna rea-
lizācijas kritums par 11%. Arī Latvijas Balzams 
ziņoja, ka apgrozījums samazinājies – par 17%, 
norādot, ka kritums vietējā tirgū bijis 10% apjomā. 
Vīna, alus un dzirkstošo dzērienu tirgus kopumā 
uzrāda pozitīvu pieaugumu. Šīs produktu grupas 

nav tik ļoti pakļautas viltojumiem, un nelegālā 
tirgus efekts šeit vērtējams kā neliels. 
Uzņēmumi sākuši papildus investēt nealkoho-
lisko dzērienu produktu grupās, nodrošinot 
ieņēmumus, kuriem nav izteiktas sezonālas 

līknes un kas ir mazāk atkarīgi no valdības plānotām un 
neplānotām nodokļu izmaiņām.
Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni joprojām ir viena 
no mūsu nozīmīgākajām eksporta precēm, un šīs produktu 
grupas eksporta apjoms pirmajā pusgadā pieaudzis par 28%. 
Tādēļ 2011. gads vērtējams pozitīvāk nekā iepriekšējais.

ALKOHOLISKIE	DZĒRIENI

2010. gads alus nozarē vērtējams kā stabils. 
Lai arī saspringtā ekonomiskā situācija un asā 
konkurence tirgū izraisīja cenu deflāciju, karstais 
laiks vasaras sezonā veicināja alus patēriņa pie-
augumu. Nozare spēja saglabāt iepriekšējā gada 
apgrozījuma līmeni. Savukārt izmaksu efektivi-
zācijas programmas un optimizācija ir palīdzē-
jušas nozarei strādāt ar samazinātām izmaksām, 
kopumā nedaudz palielinot nozares peļņu. Pārējo 
alkoholisko dzērienu tirgū pērn bija ievērojams 
kritums, ko pamatā radīja paaugstinātās pro-
duktu cenas pēc akcīzes nodokļa palielinājuma, 
kā arī nelegālā alkohola tirgus atdzīvošanās.
Savukārt šis gads mūs neaplaimoja ar lieliskiem 
laika apstākļiem alus sezonā, un arī ekono-
mikas izaugsme nav vēl atstājusi pozitīvu ietekmi uz alus 
patēriņu. Kopējais patēriņš šogad saglabāsies aizvadītā 

gada līmenī. Konkurences cīņas stagnējoša tirgus 
apstākļos šogad vēl vairāk saasinājušās. Nerau-
goties uz izejvielu un materiālu cenu pieaugumu, 
nozares kopējais apgrozījums 2011. gadā nebūs 
pieaudzis.
Uzņēmumi pārāk paļaujas uz to, ka ir iemācīju-
šies efektivizēt izmaksas; cerot uz tirgus attīstību 
tuvākajā nākotnē un savas ietekmes palielināju-
mu, daudzi ļaujas masveida produktu kampaņu 

vilinājumam, kas samazina uzņēmumu vidējos 
ieņēmumus. Pat ja inflāciju izdodas absorbēt ar 
ekonomēšanu, peļņas līmenis pārtikas indus-
trijā diemžēl vēl joprojām neaug un saglabājas 
minimālā apjomā. Uzņēmējiem jābūt pacietī-
gākiem un radošākiem ar inovācijām tehnolo-

ģijās vai produktos, pakāpeniski attīstot tirgus apjomus, lai 
ilgtermiņā kāpinātu biznesa vērtību.

TENDENCE ĻAUTIES MASU KAMPAŅU VILINĀJUMAM, 
CEROT UZ DRĪZU UZPLAUKUMU

EVA SIETIŅSONE‑ 
ZATLERE,

CĒSU ALUS VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

SNIEDZE SAINSA, 
UNICREDIT BANK 

UZŅĒMUMU FINANSĒŠANAS 
NODAĻAS VADĪTĀJA

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE: POZITĪVA
															Vieta	topā	 	 Uzņēmuma	vērtība,	LVL	milj.	
	 2011	 2010	 Uzņēmums	 2011	 2010
 19 31 LATVIJAS BALZAMS, AS 105,2 52,9
 63 65 CĒSU ALUS, AS 33,7 27,7
 68 ‑ JAUNPAGASTS PLUS, SIA 31,1 ‑
 93 67 ALDARIS, AS 21,5 26,7
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Transporta pakalpojumi un kravu uz-
glabāšana šogad pirmajā pusgadā bijusi 
viena no visstraujāk augošajām lielajām 
ekonomikas nozarēm. Pirmajos divos 
ceturkšņos pret atbilstošiem iepriekšējā 

gada periodiem nozare augusi vidēji par 7,5%. Šajā laikā 
pārvadājumu pakalpojumu eksports šogad faktiskajās cenās 
audzis par 13,9%, pārsniedzot 540 milj. latu. Īpaši strauji 
šajā laikā palielinājušies ienākumi no sauszemes transporta 
pārvadājumiem – par 32,8%. Ostās pārkrauto kravu apjoms 
šajā pusgadā pret 2010. gada pirmo pusi kļuvis par 11,5% 
smagāks. 
Transporta nozares pieaugumu šogad veicināja daudzi 
faktori. Ar divciparu skaitli mērāmā ātrumā 2011. gadā kāpj 

apstrādes rūpniecība, aug arī pārējās 
preču nozares – lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un ieguves 
rūpniecība, kas rada papildu pār-
vadājamo kravu apjomu iekšējā 
tirgū. Palielinās tirdzniecības, 

jo īpaši ilglietošanas preču, apgro-
zījums. Konkurēt ārējā tirgū šogad 
palīdzēja Krievijas preču tranzīta 
pieaugums, daļēji aizsalušais Somu 
jūras līcis un arī Krievijas patēriņa 
preču importa kāpums. 
Izejvielu eksports no Krievijas nema-
zināsies, taču 2012. gadā tik strauja 
pieauguma nozarē vairs noteikti ne-
būs, kaut arī vismaz līdz nākamgad 
tur gaidāmajām vēlēšanām augstā 
līmenī turēsies Krievijas imports. 
Mūsu rūpniecība augs daudz lēnāk, 
mežsaimniecības izstrādes apjomi 
visdrīzāk kritīsies, sarūkot ciršanas 
apjomiem valsts mežos.

TRANSPORTS,	TRANZĪTS,	LOĢISTIKA

Cilvēku, preču un produktu kustības intensitāte 
pieaug ar katru gadu, un arī Latvijā palielinās 
transporta nozares ietekme uz tautsaimniecību. 
Diemžēl nespēja pieņemt gala lēmumus – gan 
lidostā un airBaltic, gan Rīgas brīvostā – ārkārtīgi 
traucē nozares attīstībai. Birokrātijas dēļ iestrēgusi 
ostas būvniecība Krievu salā. Arī mēs esam atkarī-
gi no tās, domājot par dzelzceļa tīkla attīstību upes 
kreisajā krastā.
2011. gada kravu pārvadājumu apjoma pieau-
gums pa dzelzceļu (18% deviņos mēnešos pret 
attiecīgu iepriekšējā gada periodu) ļauj prog-
nozēt, ka šis būs dzelzceļa kravu pārvadājumu 
rekordgads. Ostām dažās no kravu grupām sasniegts bezmaz 
pārkraušanas jaudu maksimums, piemēram, naftas produk-
tiem un beramkravām Rīgā, kur jādomā par to palielināšanu, 
jo interese ir.
Ventspils ostas veiksmīgu darbību traucē privātīpašnieku 
savstarpējās nesaskaņas un struktūras nesakārtotība. Tur 

brīžiem emocijas izrādās stiprākas par biznesa 
domāšanu. Iekšzemes pārvadājumu apjomiem pa 
dzelzceļu raksturīga tendence ik gadu samazinā-
ties, tomēr šis ir svarīgs Latvijas transporta nākot-
nes jautājums. Iekšzemes dzelzceļš varētu palīdzēt 
ievērojami atslogot valsts ceļus no smagajām kra-
vām – kokmateriāliem, būvmateriāliem u. c. – un 
tādā veidā samazināt ceļu uzturēšanas izmaksas.
Dzelzceļa kravu pārvadājumiem reģionā nepie-

tiek vagonu, jo pieaugošais ogļu pieprasījums 
pasaules tirgos radījis pusvagonu deficītu, trūkst 
beramkravu vagonu, arī pastāvīgi augošie kontei-
neru pārvadājumu apjomi liek cīnīties par jaunu 

kravas platformu iegādes iespējām. 
Latvijas Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoma lielāko daļu 
veido ogļu pārvadājumi, un no Krievijas vai caur to nāk teju 
70% no pārvadājumu apjoma. Neraugoties uz vairāku jaunu 
ostu darbības uzsākšanu Krievijā, prognozēju stabilu kravu 
apjomu no Krievijas arī nākotnē.

BŪS DZELZCEĻA KRAVU PĀRVADĀJUMU REKORDGADS

UĢIS MAGONIS, 
VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ 

PREZIDENTS

PĒTERIS STRAUTIŅŠ, 
DNB NORD BANKAS 
EKONOMIKAS EKSPERTS

	 Vieta	topā	 Uzņēmuma	vērtība,	LVL	milj.
	 2011	 2010	 Uzņēmums	 2011	 2010
	 3	 3	 LATVIJAS	DZELZCEĻŠ,	VAS	 440.4	 386.0

	 11	 10	 RĪGAS	SATIKSME,	RPSIA	 158.2	 173.3

	 17	 -	 VENTSPILS	NAFTA	TERMINĀLS,	SIA	 119.4	 -

	 23	 12	 RĪGAS	TIRDZNIECĪBAS	OSTA,	SIA	 90.0	 131.6

	 30	 33	 LATVIJAS	AUTOCEĻU	UZTURĒTĀJS,	VAS	 67.4	 48.9

	 34	 30	 STARPTAUTISKĀ	LIDOSTA	RĪGA,	VAS	 60.1	 54.1

	 39	 -	 BALTIJAS	TRANZĪTA	SERVISS,	AS	 53.2	 -

	 52	 57	 PASAŽIERU	VILCIENS,	AS	 41.9	 30.4

	 54	 13	 ALPHA	OSTA,	SIA	 40.6	 131.6

	 56	 23	 STREK,	SIA	 38.0	 65.0

	 59	 66	 BALTIC	CONTAINER	TERMINAL,	SIA	 36.9	 27.6

	 64	 44	 LATVIJAS	GAISA	SATIKSME,	VAS	 32.9	 39.0

	 78	 -	 BALTIC	COAL	TERMINAL,	AS	 26.2	 -

	 94	 -	 TRANSTRADE	RIGA,	SIA	 21.5	 -

	 99	 90	 SSF	LOGISTIC,	SIA	 20.4	 18.4

NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGNOZE: NEITRĀLA
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EKSPLOZĪVA LATVIJAS UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBA BŪS SAISTĪTA VAI NU AR 
EKSPORTU, VAI AR KONSOLIDĀCIJU, VAI ARĪ – SUPERPROJEKTIEM
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Starp citu, reizēm daudzi gaidāmie pārsteigumi un straujas 
izaugsmes saredzamas jau iepriekš. Arī šodien... 
Eksperti par pašreizējo Latvijas situāciju teic – ja gribi 
atrast uzņēmumu ar straujas izaugsmes potenciālu, meklē 
divas lietas: vai nu 
lai būtu pieaugošs 
eksports, vai arī 
sagaidāma liela 
investora ierašanās, 
kurš veiks iekšējā 
tirgus spēlētāju 
konsolidāciju. Vai 
arī – ideālā gadī-
jumā – gan viens, 
gan otrs. Gan viena, 
gan otra piemērs 
– piena pārstrādes 
līderis AS Rīgas 
Piena kombināts 
(RPK).
 
RPK. EKSPORTS 
UN NOPIRKŠANA
Jauna akcionāra – ar Danone saistītā krieva Andreja 
Beshmeļņicka – atnākšana uz RPK šogad nozīmēja gan 
investīcijas jaunu iekārtu iegādē, gan jaunu Krievijas tirgus 
iekarošanas stratēģiju un pat pārrunas par fermu un piena 
kombinātu iegādi, ieskaitot Andra Šķēles ģimenei piedero-
šo Valmieras Pienu.
Notiks arī eksperimenti: Latvijā sāks laist tirgū produkciju, 
kas līdz šim pie mums vispār netika ražota, pastāsta RPK 
padomes priekšsēdētājs Ivars Strautiņš. Pēc jautājumiem 
par to, vai patiesi ar A. Šķēli norisinās sarunas par Valmie-
ras Piena iegādi, I. Strautiņš izsakās noslēpumaini: varbūt, 
ka arī norisinās. Un tūlīt pat apstiprina: interese par Val-
mieru ir, jo RPK un Valmieras Piena produktu sortiments 

lielā mērā viens otru dublē. Un krievu investors ar saviem 
finanšu resursiem interesējas arī par citu spēlētāju iegādi. 
„Tā pati Šķēles ģimene – ja vien mums izdotos vienoties 
strādāt tandēmā...” sapņaini izsakās I. Strautiņš. Un pre-

cizē: viens variants 
– ja RPK nopirks 
Valmieras Pienu; 
otrs – ja uzņēmu-
mi apmainīsies ar 
akcijām.
Pat ja nepievērša-
mies citu spēlētāju 
pirkšanas un kon-
solidācijas sce-
nārijam, vienalga 
iespaidu atstāj RPK 
nodoms nākamgad 
divkāršot ražošanas 
jaudas. Vaicāju – 
vai tas nozīmē, ka 
iepriekšējā gada 53 
miljonu latu lielā 
apgrozījuma vietā 

būs 100 miljoni? I. Strautiņš teic, ka daudz kas būs atkarīgs 
no cenu dinamikas un otrā krīzes viļņa, tomēr pamāj ar 
galvu: lai justos pārliecinoši, nepieciešams sasniegt 100 
miljonu latiņu, un tas esot pilnīgi reāls uzdevums.
Bet tagad atzīmēsim: viss iepriekšminētais šajā numurā 
publicētajā TOP 101 vēl nav ņemts vērā – vērtīgāko uzņē-
mumu saraksts tiek veidots, izmantojot aizvadītā – 2010. – 
gada pārskatus. Bet pērn situācija kombinātā bija sarežģīta 
– uzņēmums strādāja ar zaudējumiem. Un, ja iepriekšējā 
TOP 101 RPK burtiski ieķērās visvērtīgāko uzņēmumu 
saraksta pašā astē (89. vieta), tad šobrīd tas no topa jau 
izslīdējis laukā. Lai arī, spriežot pēc jaunākajiem apgrozī-
juma rādītājiem, notikumiem un tendencēm, – drīz vien 

PIRMS 5 GADIEM, PIRMSKRĪZES LAIKOS, IT VISS BIJA CITĀDĀK, TOSTARP ARĪ TOP 101 
PIRMAIS DESMITNIEKS. VĒL ĻOTI LABI KLĀJĀS BANKĀM – TO PIRMAJĀ DESMITNIEKĀ 

BIJA NEVIS DIVAS, KĀ IR TAGAD, BET GAN VESELAS ČETRAS. VISAI PĀRLIECINOŠI VĒL 
IZSKATĪJĀS PAREX (2007. GADĀ – 2. VIETA). UN VISVĒRTĪGĀKAIS UZŅĒMUMS BIJA 

NEVIS PĒDĒJO GADU NEMAINĪGAIS LĪDERIS LATVENERGO, BET GAN SWEDBANK. UN 
OTRĀDI – KURŠ GAN TAD PAZINA KOMPĀNIJU MIKROTĪKLS, KAS ŠOBRĪD TOP 101 

TIEK NOVĒRTĒTA PAR 85,83 MILJONIEM LATU?

Pat ja nepievēršamies 
citu spēlētāju pirk-
šanas un konsoli-

dācijas scenārijam, 
vienalga iespaidu 

atstāj RPK no-
doms nākamgad 

divkāršot ražo-
šanas jaudas. 
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atgriezīsies. Un nav izslēgts, ka uzreiz pirmajā divdesmit-
niekā – kaut kur netālu no Latvijas Balzama (19. vieta).

OLAINFARM. TĪRS EKSPORTS
Piemērs tam, ka reizēm iespējams iztikt bez konsolidācijas, 
ir Olainfarm (OLF), kura akcijas kotējas biržā NASDAQ 
OMX Riga. TOP 101 lejasgalā uzņēmums bezmaz ierāpoja 
2007. gadā, pēc kā pēdējos gados daudzmaz stabili noturas 
trešajā vai ceturtajā desmitniekā. Turklāt pašreizējais re-
zultāts – 51,34 miljonu latu liela kapitalizācija un 42. vieta, 
kas pamatojas uz 
Olainfarm 2010. gada 
atskaiti, – jau acīm-
redzami novecojies. 
Spriežot pēc šā gada 
atskaitēm, Olaines 
farmaceitiskā rūpnīca 
arvien vairāk pietu-
vojas nozares līderim 
Grindeks (GRD) – 
113,54 miljonu latu 
liela kapitalizācija 
un 18. vieta pagājušā 
gada topā. Spriediet 
paši: ja GRD šā gada 
noieta rādītāji liecina 
par stagnāciju (pus-
gada laikā apgrozī-
juma pieaugums ir 
1,9%, peļņas – 3,9%), 
tad OLF realizācija pusgada laikā pieaugusi par 42%, bet 
peļņa – pat par 79%. Un, ja apgrozījuma ziņā Olaines rūp-
nīca pagaidām izskatās divreiz mazāka nekā konkurents, 
tad tās peļņa jau pietuvojusies divām trešdaļām no GRD 
peļņas lieluma.
Kas pamatā šādiem panākumiem? Uzņēmums it kā nav 
iekarojis jaunus lielus noieta tirgus (vairāk nekā 80% no 
realizācijas apjoma pie-
nākas uz NVS valstīm) 
un pagaidām vēl nav 
izgudrojis preparātu 
pret AIDS. Spriežot 
pēc Olainfarm vadī-
tāja Valērija Maligina 
teiktā, iemesls ir izteikti 
evolucionārs: realizācijas 
tīkla un mārketinga attīstības dēļ līdzšinējie produkti kļūst 
aizvien populārāki.  
Pie tam brīdis, kad tirgū parādīsies OLF uzlabotais mildro-
nāts, nav aiz kalniem. Bet mildronāts – atgādināšu! – ir 
tieši tas konkurentu GRD preparāts, ar kura panākumiem 
lielā mērā skaidrojama šī uzņēmuma 18. vieta TOP 101 
(šī viena preparāta īpatsvars GRD apgrozījumā ir 51%). 
Tomēr arī uz jaunā uzlabotā mildronāta panākumiem 
tirgū nāksies gaidīt vismaz dažus gadus, bet patlabanējais 
realizācijas un peļņas pieaugums ir tas, kas uzņēmumu 

noteikti topā pacels daudz augstākā vietā jau nākamgad.

LIEPĀJAS METALURGS.
JAUNA BRUŅOŠANĀS PAKĀPE
Vēl piemērs, kas pašlaik liecina par jauna tehnoloģiskā ap-
bruņojuma līmeni, kurš augļus nesīs turpmākajos gados, ir 
Liepājas metalurgs (LME). Rudenī uzņēmums jau pabeidza 
jaunas elektriskā loka krāsns uzstādīšanu, ar to nomai-
not novecojušās Martena krāsnis. Un tam, spriežot pēc 
vadības iepriekšējiem izteikumiem, jānodrošina ražošanas 

apjomu palielinā-
šanos par 30–40%. 
Turklāt palielināsies 
arī rentabilitāte: 
tērauda kausēšana 
Martena krāsnīs gan 
nodrošināja kvalitāti, 
taču vienlaikus tas 
bija arī visai dārgs un 
darbietilpīgs process. 
Savukārt elek-
trokrāsnis nodrošina 
daudz zemākas 
pašizmaksas.
„Lai arī šīs Martena 
krāsnis bija moder-
nizētas, taču turpināt 
ar tām strādāt būtu 
droša nāve,” teic Vil-
nis Rantiņš, Latvijas 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas 
vadītājs. Un min divus argumentus par labu jaunajam bru-
ņojumam. Pirmkārt, Martena krāsnīm bija nepieciešams 
daudz strādnieku, bet elektroloka krāšņu apkalpošanai 
vajag mazāk cilvēku. Otrkārt, Martena krāsnīs varēja ražot 
tēraudu ar zemu oglekļa līmeni, bet jaunajās krāsnīs – arī 
leģēto tēraudu.

 „Rupji runājot, tagad 
viņi spēs izgatavot ne 
tikai armatūru, bet arī 
pilnīgi jaunus produk-
cijas veidus,” saka V. 
Rantiņš. Viņš piebilst, 
ka uzņēmumam vēl 
vajadzēs iziet jauno 
iekārtu aprobācijas 

procesu, kas prasīs 3–6 mēnešus, un tad LME sāks strādāt 
ar pilnu jaudu. Un beidzot spēs labi pelnīt, ja vien pāri 
nešļāksies otrais krīzes vilnis: tērauda tirgus pret to var 
izrādīties ļoti jūtīgs. Tiesa, V. Rantiņš nākotnē lūkojas ar 
optimismu: Āzijā un Dienvidamerikā joprojām saglabājas 
liels pieprasījums.  
Un tagad palūkosimies uz LME vietu topā – valsts lielākais 
rūpniecības uzņēmums atrodas 36. vietā. Tas skaidro-
jams ar reitinga sastādītāju metodoloģiju: vērā tiek ņemts 
apgrozījuma apjoms, peļņa pirms amortizācijas, kredīt-

Liepājas Metalurgs beidzot spēs labi pelnīt, ja vien pāri nešļāksies 
otrais krīzes vilnis: tērauda tirgus pret to var izrādīties ļoti jūtīgs.

RUDENĪ UZŅĒMUMS JAU PABEIDZA 
JAUNAS ELEKTRISKĀ LOKA KRĀSNS 
UZSTĀDĪŠANU, AR TO NOMAINOT 

NOVECOJUŠĀS MARTENA KRĀSNIS
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procentiem un pārējā – EBITDA. Un, lai arī LME apgrozī-
jums 2010. gadā, vēl izmantojot vecās iekārtas, bija 204,2 
miljoni – kas pietiekami pieklājīgi –, EBITDA, pastāvot 
šādam apgrozījumam, sastādīja minimālos 2,5 miljonus 
latu. Pieaugot apgrozījumam par 30–40% un palielino-
ties arī rentabilitātei, pilnīgi iespējams iekļūt arī TOP 20, 
uzskata eksperti.

TREŠAIS 
VARIANTS – 
SUPERPROJEKTI?   
Starp citu, eksports, 
jaunas iekārtas, 
konsolidācija – tas 
ir pārāk šaurs vārdu 
krājums, ar kuriem 
pietiktu Latvijas uz-
ņēmumu gaidāmo 
panākumu iespēja-
mības izskaidroša-
nai. Virkne ekspertu 
– no investīciju baņ-
ķieriem līdz LIAA 
pārstāvjiem – runā 
par to, ka Latvijas 
ekonomikai prin-
cipā nepieciešami 
superprojekti. Un, 
kā rāda pēdējie notikumi Rīgas Kuģu būvētavā (RKB), 
tādi veiksmes stāsti kļūst iespējami ne tikai Rietumu 
investoru ienākšanas dēļ.
Patlaban TOP 101 tāda uzņēmuma kā RKB nav. Kas ne-
pārsteidz: pēdējos gados RKB strādājusi ar zaudējumiem 
– tikai pērn uzrādīja nelielu peļņu: 159 tūkstošus latu. 
Vārdu sakot, RKB ir rūpnīca, kas tradicionāli pelna visai 
sūru maizi. Un pēkšņi oktobrī – pieteikums superpro-
jektam, turklāt kādam! 
RKB uzvar tenderī par 
peldošas gāzes platfor-
mas uzbūvēšanu ukraiņu 
VAS Černomorņeftjegaz 
vajadzībām, un kon-
trakta summa ir... 399,8 
miljoni ASV dolāru – 
tātad vairāk nekā 200 
miljoni latu. Un uzbūvēt 
vajag ātrāk nekā gada 
laikā. Turklāt RKB gada 
apgrozījums līdz šim brīdim ir tikai 31,1 miljons latu. 
Vai tas nav brīnums? 
Tajā brīdī, kad man izdodas sazvanīt RKB vadītāju 
un galveno īpašnieku Vasiliju Meļņiku, viņa reakcija 
– noguruma un apmierinātības apvienojums: šī pasūtī-
juma dēļ četrus mēnešus praktiski nācies dzīvot lidma-
šīnā. Toties tagad Rīgas kuģu būvētāji, pēc V. Meļņika 
vārdiem, būs spiesti uzlēkt augstāk par savu galvu – un 

RKB pārvērtīsies par pavisam cita līmeņa uzņēmumu. 
Šo gāzes platformu RKB būvēs, sadarbojoties ar sešām 
ārzemju kuģu būvētavām, turklāt ģenerāluzņēmējs, kurš 
atbildīgs par objekta kvalitāti un termiņiem, – tieši RKB.
„Papildus nolīgsim 100 cilvēku. Būs investīcijas kons-
truēšanas bāzē, inženierijas bāzē. Mūsu kuģu būves 
uzņēmums iziet uz pavisam citiem projektiem, uz jaunu 

līmeni,” saka V. 
Meļņiks. Protams, 
pēc pirmajiem 
priekiem par 
sasniegumu pie 
horizonta jau parā-
dās liels jautājums 
– vai arī pēc tam 
būs dārgi projekti, 
vai arī pēc gada 
nāksies atgriezties 
pie iepriekšējiem 
apgrozījumiem? 
Protams, atbildi 
šodien nespēj sniegt 
neviens. Pats V. 
Meļņiks uzskata, ka 
galvenais – nodot 
pirmo šāda līmeņa 
objektu, bet tālāk 
jau ies vieglāk.
Atzīmēsim – pēc šī 

notikuma RKB akcijas Rīgas biržā kļuva par vienām no 
visaktīvāk pirktajām – to cena vairāk nekā divkāršojās, 
palecoties no 30 santīmiem uz 65. Vienlaikus šķiet, ka 
RKB rokās nonākusī zīle – Černomorņeftjegaz pasūtī-
jums – nav vienīgais izaugsmes slēdzis. RKB jau pazi-
ņojusi, ka investēs līdzekļus jaunā virzienā – dzelzceļa 
vagonu ražošanā, kā arī par dažu Vidusjūras baseina 

valstu interesi būvēt RKB 
nelielus SWAT tipa kara 
kuģus. Tādi jau būvēti 
Latvijas jūras kara flotei, 
un to būvēšanas tehno-
loģija tika pārņemta no 
vāciešiem. „Vienkār-
ši – cilvēki gaida, kad 
mums beigsies nenoteik-
tība par valdību, un pēc 
tam grasās atbraukt uz 
Latviju. Šie ir vienas no 

Vidusjūras valstu kara flotes pārstāvji. Viņu Aizsardzības 
ministrija ļoti ieinteresēta,” teic V. Meļņiks.  
Vārdu sakot, tuvākajos divos gados būs ļoti interesanti 
vērot, vai RKB kļūs par Latvijas superprojektu, un, ja jā 
– tad kā tas atainosies TOP 101 spogulī. Pagaidām atliek 
atzīt: gandrīz 400 miljonu ASV dolāru vērta ārvalstu 
kontrakta gūšana, šķiet, ir vienīgais šāda veida izrāviens 
visā Latvijas biznesa vēsturē. 

Virkne ekspertu – no investīciju baņķieriem līdz LIAA pārstāvjiem – runā 
par to, ka Latvijas ekonomikai principā nepieciešami superprojekti.

RKB JAU PAZIŅOJUSI, KA INVESTĒS 
LĪDZEKĻUS JAUNĀ VIRZIENĀ – 

DZELZCEĻA VAGONU RAŽOŠANĀ, KĀ 
ARĪ PAR DAŽU VIDUSJŪRAS BASEINA 
VALSTU INTERESI BŪVĒT RKB NELIELUS 

SWAT TIPA KARA KUĢUS
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Ņemot vērā to, ka paši vērtētāji iebilst, ka tiktu salīdzināti 
vienam un tam pašam uzņēmumam dažādos laika perio-
dos piemērotie pārvaldības koeficienti, ilustrējot šo tēmu, 
aprobežosimies ar šā gada TOP 101 pārvaldības koeficien-
tu sagrupēšanu. 

LABĀKIE   BIRŽĀ KOTĒTIE
Uzņēmuma pārvaldības kvalitāte un savlaicīgs risku me-
nedžments palielina uzņēmuma vērtību, tātad arī sum-
mu, ko investori gatavi maksāt par uzņēmuma akcijām. 
Piemēram, par iespēju investēt sakārtotos uzņēmumos ar 
samazinātiem pārvaldības riskiem pensiju un ieguldījumu 
fondi maksā vidēji par 20% vairāk. Vēlams, lai tāda uzņē-
muma akcijas tiktu kotētas biržā. 
Uzņēmuma vērtību ietekmē tas, vai nepastāv kādi zem‑
ūdens akmeņi vai riski, kas varētu neļaut kompānijai 
darboties vismaz tikpat veiksmīgi, ja mainītos to īpašnieki 
vai vadība. Tāpat vērtību ietekmē uzņēmuma caurspī-
dīgums un spēja veiksmīgi darboties, esot publikas un 
mediju uzmanības lokā. Pilnībā pārvaldības kvalitāti un 
riskus iespējams apzināt, vienīgi veicot due dilligence izpēti 
sadarbībā ar pašu uzņēmumu. TOP 101 katru uzņēmu-
mu atbilstīgi īpašai metodoloģijai analizē pēc 20 publiski 
pieejamiem indikatoriem, kur katram no tiem piešķirts 
noteikts punktu skaits. 
Kā aprēķinājis Āris Dreimanis, biržas NASDAQ OMX Riga 
korporatīvo komunikāciju nodaļas vadītājs, no pārvaldī-
bas aspekta vislabāk novērtētā uzņēmumu grupa ir biržā 
kotētie uzņēmumi – šo uzņēmumu risku, caurspīdīguma 
un finanšu pārskatu kvalitātes vidējais novērtējums 100 
punktu skalā ir 80 punkti. Šie uzņēmumi tiek uzraudzīti 
gan no akcionāru, gan no biržas, gan Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas (FKTK) puses. No akcionāriem pietie-
kami neatkarīga un profesionāla valde šajā grupā ir 77% 
uzņēmumu. Visiem biržā kotētajiem uzņēmumiem ir arī 
padome – kā papildu pārvaldes mehānisms starp akcionā-
riem un valdi.
Otra labāk pārvaldītā uzņēmumu grupa ir finanšu sek-
tors – bankas un apdrošinātāji, kuru darbību uzrauga un 
regulē FKTK. Šajā grupā uzņēmumu vidējais novērtējums 
ir 78 punkti no 100 un 90% uzņēmumu ir no akcionāriem 
pietiekami neatkarīga un profesionāla valde, atzīst Ā. 

Dreimanis. Visiem ir arī padome. 
Savukārt valsts un pašvaldības kontrolēto uzņēmumu 
grupā novērtējumu uz leju velk uzņēmumu politizācija un 
bieži vien arī tas, ka akcionāram nav skaidras uzņēmumu 
pārvaldības politikas. Vidējais vērtējums šajā grupā ir 
tikai 22 punkti, ziņo biržas NASDAQ OMX Riga pārstāvis. 
Gandrīz nevienam uzņēmumam šajā grupā nav pado-
mes – tās vai nu nav izveidotas, vai, tur, kur tās bijušas, 
likvidētas. 
Visvairāk uzņēmumu ir tādi, kuri neiekļūst nevienā no 
minētajām kategorijām. Šajā grupā risku, uzņēmumu 
caurspīdīguma un finanšu pārskatu kvalitātes vidējais 
novērtējums vidēji ir zemāks – 35 punkti. 48% no šiem 
uzņēmumiem ir no akcionāriem pietiekami neatkarīga un 
profesionāla valde. 

KĀ VĒRTĒTS?
Detalizēti izvērtēti apmēram 15 kritēriji. 
Svarīgākie no tiem:

 Iespēja publiski pieejamos avotos noskaidrot, kas ir 
uzņēmuma īpašnieki – patiesā labuma guvēji.

 Cik lielā mērā uzņēmuma valde ir neatkarīga, nesaistīta 
ar akcionāriem?

 Cik droši uzņēmumā runā par finanšu rezultātiem, vai 
uzņēmums pats vismaz divas reizes gadā publisko savus 
finanšu rādītājus – pelņu, apgrozījumu, prognozes?

 Gada pārskata kvalitāte un sagatavošanas standarti, tā 
piezīmēs iekļautā informācija par uzņēmuma darbības 
segmentiem, risku pārvaldību, saistībām.

 Uzņēmuma mājas lapā pieejamā informācija par uzņē-
mumu – valde, padome, gada pārskata esamība, struktūra, 
misija un vīzija.
Ir pārvaldības riski, ko var ietekmēt tikai paši īpašnieki, – 
piemēram: vai lielākie īpašnieki paši darbojas uzņēmuma 
valdē vai izvēlas citus profesionālus vadītājus; vai īpašnieki 
publisko to, ka viņi ir uzņēmuma īpašnieki, vai uzskata, ka 
šādas informācijas publicēšana uzņēmumam var nākt par 
ļaunu.
Pēc biržas domām, pastāv vairāki faktori, ko var ietekmēt 
uzņēmuma vadītāji – piemēram, finanšu pārskatu saga-
tavošanas standarti un pārskatā iekļautās informācijas 

NOVĒRTĒJUMA ŠĶĒRSGRIEZUMI
Uzņēmumu novērtēšanā nav nozīmīgas ietekmes pārvaldības novērtējumam, kas izpau-
žas noteikta koeficienta piemērošanā. Biznesa vērtība galvenokārt ir atkarīga no uzņē-

muma finanšu rādītājiem, nevis no tā, kāds izrādās uzņēmuma pārvaldības novērtējums. 
Un tomēr – salīdzināšana ir cilvēku un arī analītiķu dabā.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA
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kvalitāte, uzņēmuma caurspīdīgums – mājas lapā pieejamā 
informācija par uzņēmuma vadību, gada pārskats u. tml. 
Pieejamība parāda uzņēmuma pārliecību par sevi, padara to 
stiprāku un stabilāku par uzņēmumiem, kurus būtībā nebūt 
ne konfidenciālas informācijas publiska parādīšanās var 
novest krīzes situācijā vai radīt negaidītus satricinājumus.
„Aplūkojot TOP 101 gadu pēc gada, nekādas lielas izmaiņas 
nenotiek,” komentē biržas NASDAQ OMX Riga pārstāvis. Pē-
dējos trīs gados vidējais pārvaldības un risku koeficients topā 
iekļuvušajiem uzņēmumiem saglabājies faktiski nemainīgs – 
45–47 punktu robežās. Taču ir izņēmumi, kuri īpaši priecē.

ALFOR – CAURSPĪDĪGUMA   
UZLABOŠANAS PIEMĒRS
Šī uzņēmuma pārvaldības un risku vērtējums pagājušajā 
gadā bija 27 punkti, bet šogad – jau 64. Daļa no pieau-

guma skaidrojama tieši ar to, ka uzņēmums pats biržā 
painteresējās par šāda vērtējuma iemesliem un bez lielām 
pūlēm palielināja savu caurspīdīgumu, ko var labi redzēt 
ALFOR mājas lapā. Tajā ievietots gan gada pārskats, gan 
plašāka informācija par vadību un publiskota arī uzņēmu-
ma struktūra.
Dace Konrade, SIA ALFOR finanšu direktore, atzīst, ka 
uzņēmumā pastāvīgi strādājuši, lai pilnveidotu un attīstītu 
uzņēmuma pārvaldību un organizācijas kultūru. „Minētās 
informācijas publiskošana bija iespēja to parādīt arī mūsu 
partneriem un sabiedrībai,” atzīst uzņēmuma pārstāve. 
Nosakot uzņēmuma vērtību, tiek izvērtēti ne tikai iepriek-
šējo periodu finanšu rezultāti. „Uzskatām, ka kompānijas 
ilgtermiņa darbību nosaka uzņēmuma vadības kompe-
tence, skaidri noteikti mērķi un sakārtota darbība, kas 
nodrošina šo mērķu sasniegšanu,” saka D. Konrade.
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Biržā kotētie uzņēmumi

19 LATVIJAS BALZAMS, AS 100 105,24 52,92 98,89% 74,9 7,8 Alkoholisko dzērienu ražošana

18 GRINDEKS, AS 94 113,54 48,53 133,94% 65,1 11,6 Medicīna un farmācija

5 LATVIJAS GĀZE, AS 91 354,51 226,18 56,74% 353,3 56,7 Enerģētika

47 VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS 85 49,09 54,87 -10,54% 39,2 6,8 Ražošana

42 OLAINFARM, AS 80 51,34 45,16 13,67% 25,0 6,7 Medicīna un farmācija

Finanšu sektora uzņēmumi

6 SEB BANKA, AS 97 256,16 162,29 57,83% 2 718,0 227,9 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

31 LATVIJAS KRĀJBANKA, AS 97 62,92 37,67 67,04% 654,2 56,0 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

2 SWEDBANK, AS 94 537,05 400,96 33,94% 4 180,7 480,3 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

45 LTB BANK, AS 91 49,38 36,92 33,73% 445,2 44,4 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

44 UNICREDIT BANK, AS 84 49,98 48,27 3,54% 704,3 45,5 Bankas, apdrošinātāji un citi finanšu pakalpojumi

Valsts vai pašvaldības kontrolētie uzņēmumi

1 LATVENERGO, AS 42 973,95 1 020,70 -4,58% 574,7 206,3 Enerģētika

26 RĪGAS SILTUMS, AS 42 81,46 94,81 -14,08% 112,3 12,7 Komunālie pakalpojumi

9 VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, VAS 35 199,20 115,61 72,31% 21,3 12,4 Operācijas ar nekustamo īpašumu

3 LATVIJAS DZELZCEĻŠ, VAS 33 440,42 385,96 14,11% 257,4 54,9 Transports, tranzīts, loģistika

34 STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA, VAS 28 60,09 54,13 11,02% 22,7 8,7 Transports, tranzīts, loģistika

Citi uzņēmumi

58 OLYMPIC CASINO LATVIA, SIA 80 37,04 - - 15,9 6,2 Azartspēles

7 LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA 79 244,48 304,67 -19,76% 134,1 53,6 Telekomunikācijas un sakari

8 LATTELECOM, SIA 77 217,80 239,84 -9,19% 139,2 43,6 Telekomunikācijas un sakari

37 SEVERSTAĻLAT, AS 70 54,01 - - 118,6 5,1 Ražošana

12 TELE2 HOLDINGS, SIA 68 149,77 212,67 -29,58% 97,6 29,5 Telekomunikācijas un sakari

* Bankām, apdrošinātājiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem uzskaites specifikas dēļ ir norādītā pašu kapitāla 
novērtējums (veikts balstoties uz pašu kapitāla bilances vērtību, nevis koriģēto EBITDA, kā pārējiem saraksta dalībniekiem).
** Bankām, apdrošinātājiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem uzskaites specifikas deļ ir norādītā pašu kapitāla 
bilances vērtība.
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Salīdzinot ar iepriekšējā gada TOP 101, redzams, ka vai-
rāku nozaru līderi zaudējuši savas vadošās pozīcijas, tāpēc 
analizēsim izmaiņu iemeslus un tuvāk iepazīsim jauno 
līderu interesantākos sekotājus.
Starp vērtīgākajiem uzņēmumiem pēc viena gada pārtrau-
kuma atkal redzam Liepājas metalurgu, kas ir ražošanas 
nozares līderis. Ar Itālijas Unicredit finansējumu uzņē-
mumam izdevies veikt megainvestīcijas, un pēc šī cikla 
pabeigšanas tam būs pilnībā jauna, moderna ražotne. 
Uz pēdām min topa jaunienācējs Severstaļlat, kas gan 
darbojas atšķirīgā segmentā. Iepriekšējā gada ražošanas 
nozares līdere Valmieras stikla šķiedra, kuru citi mēdz pie-
skaitīt arī farmācijas un ķīmijas nozarei, šogad piekāpusies 
ne vien iepriekšminētajiem uzņēmumiem, bet arī vado-
šajam metāllūžņu iepircējam un pārstrādātājam Baltijas 
valstīs SIA Tolmets.
Kopš dibināšanas 1999. gadā Tolmets apgrozījums ir ne-
mitīgi palielinājies, un tā darbība aptver 85% Latvijas un 
pusi Baltijas kopējā tirgus. Investējot modernu tehnolo-
ģiju attīstībā un iepirkšanas tīkla paplašināšanā, Tolmets 
ieguvis labu reputāciju Rietumos, taču tā darījumu 
partneru kartē arvien vairāk karodziņu parādās arī Tāla-
jos Austrumos. Metāllūžņu eksporta jomā uzņēmums 
pazīstams ne vien Spānijā, Šveicē, Nīderlandē, Vācijā 
un Turcijā, bet arī Austrumāzijā. Tolmets valdes loceklis 
Roberts Ivanovs nemitīgi seko līdzi tirgus situācijai un 
nekavējoties reaģē uz izmaiņām tajā. Par Tolmets gal-
veno priekšrocību viņš uzskata elastīgu un sabalansētu 
cenu politiku.

Jāatzīmē, ka TOP 101 iekļuvušie ražotāji šogad atrodas 
augstāk par būvniekiem, kuru priekšgalā arī izrāvies 
ražotājs.
Salīdzinot ar iepriekšējā gada vērtīgāko uzņēmumu sa-
rakstu, var secināt, ka būvniecības un būvmateriālu nozare 
zaudējusi visvairāk uzņēmumu – vairāk nekā pusi. 9 no 
14 iepriekšējā gada topā pārstāvētajiem uzņēmumiem 
šogad tajā vairs nav atrodami. Jaunais būvniecības un 
būvmateriālu nozares līderis JELD‑WEN Latvija dibināts 
1994. gadā un pārstāv vienu no lielākajiem globālajiem 
durvju un logu ražotājiem.
Līdzšinējais būvniecības nozares Nr. 1 Skonto būve pie-
dzīvojis krasu vērtības kritumu par 59%, kas šogad ir otra 
lielākā lejupslīde starp visiem TOP 101 esošajiem uzņē-
mumiem. 
Grindeks salīdzinājumā ar pagājušā gada rādītājiem pagai-
dām izrāvies medicīnas un farmācijas nozares līderpozī-
cijās, bet – kas zina, kā būs nākamgad. Papildinājumi, kas 
šogad ieviesti TOP 101 vērtēšanas metodoloģijā, paaug-
stinot neto apgrozījuma nozīmību uzņēmuma novērtēju-
mā, nosaka ievērojamo atšķirību (pozitīvā virzienā) starp 
Grindeks novērtējumu topā un uzņēmuma vērtību, kas 
balstās uz tirgus kapitalizāciju 2011. gada augusta beigās, 
atzīst IBS Prudentia asociētais direktors Andrejs Golubči-
kovs. Iepriekšējais nozares līderis aptieku tīkls Recipe Plus 
vietu nozares vērtīgāko trijniekā ir saglabājis, turklāt vi-
celīderis Olainfarm to apsteidzis pavisam nedaudz, un arī 
kopējā topā šie uzņēmumi gozējas blakus viens otram.
Rimi Latvija izrāvies tirdzniecības nozares priekšgalā, 

kļūstot par vērtīgāko tirdznie-
cības uzņēmumu un apsteidzot 
līdzšinējo līderi Maxima Lat‑
vija, kas pērn zaudējis turpat 
vai pusi savas biznesa vērtības. 
Galvenos faktorus, kas to no-
teica, min cits Prudentia aso-
ciētais direktors Toms Dzenis. 
„Maxima EBITDA (ienākumi 
pirms procentu, nodokļu, 
amortizācijas un nolietojuma 
atskaitījumiem – red.) ir bū-
tiski zemāka nekā iepriekšējā 
gada TOP 101. Rimi šis rādī-
tājs ievērojami palielinājies, 
un šī gada topā tas ir augstāks 
nekā Maxima. Tādēļ Rimi arī 
ir vērtīgāks par konkurentu, jo 
apgrozījums pērn kritās abiem 
uzņēmumiem,” vērtējuma loģi-
ku skaidro T. Dzenis. 

ZAUDĒ VĒRTĪBU UN VADOŠO POZĪCIJU

AIVIS LANGBAUMS

NOZARES, KURĀS MAINĪJIES LĪDERIS
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10 18 RIMI LATVIA, SIA 164,98 93,94 75,62% 391,8 15,1 60

15 8 MAXIMA LATVIJA, SIA 122,54 223,69 -45,22% 390,5 11,8 51

16 94 URALCHEM TRADING, SIA 120,96 16,84 618,35% 456,5 11,7 16

38 - DROGAS, AS 53,58 - - 50,5 5,8 50

66 64 DEPO DIY, SIA 31,12 27,83 11,82% 80,5 3,5 50

91 - NARVESEN BALTIJA, SIA 22,06 - - 53,9 1,9 59

NOZARES LĪDERIS UN SEKOTĀJI TIRDZNIECĪBĀ
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VADĪTĀJU MAIŅA
AIVIS LANGBAUMS

Latvijas vērtīgākā uzņēmuma Latvenergo, kā arī dažu citu 
uzņēmumu, kuru vadītāji pērn nomainīti, vērtība ir sama-
zinājusies. Vērtības negatīva dinamika var būt priekšvēst-
nesis pārmaiņu gaidām vadībā.
Saskaņā ar TOP 101 pētījumu Latvenergo vērtība pērn 
salīdzinājumā ar 2009. gada beigām samazinājusies vairāk 
nekā par 46 miljoniem latu. Līdz ar uzņēmuma vadītāja 
maiņu, kas notika pērnā gada nogalē, tā valdē parādīju-
šies vēl divi jauni locekļi. Ekonomikas ministrijas (EM) 
valsts sekretārs Juris Pūce slavē koncerna apgrozījuma, 
EBITDA un peļņas nozīmīgu pieaugumu salīdzinājumā ar 
2009. gadu. Taču atzīst, ka vienlaikus uzņēmuma vērtība 
nav tikai tā finansiālie rādītāji vai tirgus apmērs. „Skaidrs, 
ka daļas no uzņēmuma vadības aizturēšana krimināl-
procesa ietvaros nevar būt veicinājusi koncerna vērtību,” 
atzīst J. Pūce.
Kā, savukārt, skaidro Āris Žīgurs, Latvenergo valdes 
priekšsēdētājs, koncerna pārvaldes sistēma tiek būvēta un 
attīstīta atbilstoši Baltijas Korporatīvās pārvaldības insti-
tūta izstrādātajām Valsts uzņēmumu pārvaldības vadlīni‑
jām Baltijas valstīs. „Esam sākuši jauna posma ilgtermiņa 
stratēģijas izstrādi ar mērķi palielināt koncerna vērtību 
un nodrošināt rentablu izaugsmi,” skaidro Ā. Žīgurs. Kā 
piezīmē Latvenergo valsts pilnvarnieks, uzņēmumam jāiz-
vēlas tāda stratēģija, kas īstenojama pie jebkura akcionāra 
lēmuma par peļņas sadali.
2010. gadā Baltijā kompānija pārdevusi teju par 15% 
vairāk elektroenerģijas nekā gadu iepriekš. Tiesa, kopumā 
2010. gadā no visas Latvenergo pārdotās elektroenerģijas 
mazāk par 10% realizēti klientiem ārpus Latvijas. Taču 
kaimiņu tirgu iekarošanas rezultāti, tāpat kā peļņas rādītā-
ji (43,8 milj. latu), pērn Latvenergo vairākkārt pārsnieguši 
plānoto. Jāpiebilst, ka arī uzņēmuma aktīvu vērtība pērn 
palielinājusies par 34%, sasniedzot 2,2 miljardus latu.

PIEDĀVĀS JAUNU MODELI VALSTS 
KAPITĀLDAĻU PĀRVALDEI
J. Pūce atzīst, ka nopietni jāraugās uz visu valsts uzņē-
mumu pārvaldības problēmu – pašreizējais pārvaldības 
modelis iebūvējot interešu konfliktus. Lai risinātu šo 
problēmu sistēmiski, EM jau esot izstrādājusi un pie-
dāvās valdībai jaunu koncepciju par valsts kapitāldaļu 
pārvaldības modeļa maiņu. „EM iekšēji nošķir jautājumu 
risināšanu, kas saistīti ar elektroenerģijas tirgu attīstību 
un koncerna akcionāru sapulces pienākumu pildīšanu,” 
apgalvo J. Pūce.

MINISTRIJĀ UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBAS 
RISKI NAV IDENTIFICĒTI
Toties Satiksmes ministrijā (SM) apgalvo, ka viņu pārrau-
dzītajos uzņēmumos viss esot kārtībā un arī pārvaldības 
riskus tur nemanot. Ministrija arī nevelk paralēles starp 
Latvijas Gaisa satiksmes (LGS) vadības maiņu, no vienas 
puses, kas arī notika pērn, un tās darbības un biznesa 
vērtības samazināšanos – no otras. Pērn attiecībā pret 
2009. gadu LGS neesot novērojamas aktīvu kopsum-
mas izmaiņas. Būtisku ietekmi uz peļņas samazinājumu 
radījuši uzkrājumi šaubīgiem debitoriem, neiegūtā peļņa 
un lieli amortizācijas izdevumi, kurus iekļauj izmaksās, 
skaidro SM.
Savukārt Starptautiskajai lidostai Rīga un Latvijas auto‑
ceļu uzturētājam (LAU), kur vadītājs nomainījās šogad, 
tik tiešām vērojams biznesa vērtības palielinājums pēc 
būtības, kā to definē ministrija. LAU pērn salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu var lepoties ar krietnu neto apgro-
zījuma un peļņas palielinājumu, ko veicināja virsplāna 
darbu apjoms meža ceļu un pašvaldības ceļu būvniecībā, 
veiktā izmaksu optimizācija un kredītu procentu izmaksu 
samazinājums.

ILGTERMIŅĀ IETEKMĒ VĒRTĪBAS IZMAIŅAS

               Vieta topā  Uzņēmuma vērtība, LVL milj. 
 2011 2010 Uzņēmums 2011 2010
 1 1 LATVENERGO, AS 974,0 1 020,7
 26 17 RĪGAS SILTUMS, AS 81,5 94,8
 34 30 STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA, VAS 60,1 54,1
 64 44 LATVIJAS GAISA SATIKSME, VAS 32,9 39,0
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UZŅĒMUMU VADĪBAS KOMANDAS

Kad skatāmies uz vērtīgāko uzņēmumu sarakstu, meklējot 
uzņēmumus, kuru panākumus nosaka nevis viens vai daži 
līderi, bet spilgta vadības komanda, atrodam ne vienu vien 
interesantu piemēru. TOP 101 veidotājiem līdz šim vairāk 
iznācis izcelt vadītāja un ne tik daudz viņa komandas 
lomu uzņēmuma vērtības palielināšanā.
Mārtiņš Martinsons, FranklinCovey vadītājs Latvijā, kurš 
trenē uzņēmumu vadības komandas apmācībās, TOP 101 
augšgalā pamana virkni spilgtu vadības komandu, kas 
orientētas uz uzņēmuma vērtības pieaugumu. Tomēr katrā 
no tām ir izteikti līderi, izņemot tādus uzņēmumus, kuros 
noteicošā izrādās sistēma. Viens spilgtākajiem uzņēmu-
miem, kurš sabiedrības apziņā saistās ar kadru kalvi, ir 
Statoil Latvija.

SISTĒMA STIPRĀKA PAR PERSONĀLIJĀM
Kad jaunajai uzņēmuma izpilddirektorei Ilzei Siliņai 
jautājam par tiem, kuri no uzņēmuma vadības saņēmuši 
paaugstinājumu Statoil starptautiskajās struktūrās, viņa 
nosauc četrus augsta līmeņa vadītājus: (Baiba Rubesa, 
S. Šteins, A. Alts un G. 
Āboltiņš-Āboliņš.
Noteiktās situācijās, kad 
kādā segmentā agresīva 
darbība tālākā tirgus ieka-
rošanā nav ne nepiecieša-
ma, ne arī faktiski iespē-
jama, kad uzņēmumam 
piederošā tirgus daļa ir tik 
iespaidīga, ka uzlikto kon-
kurences ierobežojumu dēļ 
tās audzēšana drīkst notikt gandrīz vai tikai uz franšīzes 
rēķina, vajadzīgi vadītāji, kuri ir labi administratori, nevis 
spēcīgi līderi. 
„Tirgus līderim ar tik 
spēcīgu zīmolu un 
iestrādātu sistēmu labs 
vadītājs ir administra-
tors, kurš uztur sistē-
mas darbību,” vērtē M. 
Martinsons. Līderi izaug 
pašā uzņēmumā, un va-
dības komandai nemaz 
tik ļoti nav vajadzīgi 
ienācēji no ārpuses, ku-
riem varētu būt tieksme 
kaut ko mainīt.
I. Siliņa norāda, ka, 
atlasot vadītājus ārpus 
uzņēmuma, Statoil 

rūpīgi veic mājas darbu, meklējot tādus, kuru vērtības 
saskan ar uzņēmuma vērtībām. Sistēmas darbībai un pēc-
tecībai katram vadītājam jābūt potenciālam aizvietotājam, 
kurš tiek atbilstoši attīstīts. Statoil Latvija izpilddirektore 
atsaucas uz personāla attīstības pamatpostulātu, ka labam 
vadītājam jābūt spēcīgam līderim. Viņa nosauc harismu 
par īpašību, kas kopīga pasaules spēcīgākajiem līderiem, 
un spriež, ka šo īpašību var „izkopt, ilgtermiņā mērķtiecīgi 
attīstot individuālās prasmes”.

STABILĀS UN AGRESĪVĀS KOMANDAS
FranklinCovey pārstāvis TOP 101 augšgalā izceļ divu veidu 
komandas –  stabilās un agresīvās. Stabila vadības koman-
da, kura ar minimālām pārmaiņām efektīvi darbojas jau 
daudzus gadus, ir Grindeks, spējot sasniegt pietiekami 
ambiciozus mērķus. Savstarpēja cieņa, komandas gars un 
filozofija, kas to vieno, valda Latvijas Valsts mežu vadības 
grupā. Kaut arī LMT vienmēr izcēlies ar lēnu lēmumu 
pieņemšanu, var just, ka, ienākot katram jaunam cilvēkam, 
tās darbība kļūst agresīvāka.

Ļoti radoša un inovatīva 
vadība ir Tele2, kas, atrodot 
jaunus risinājumus, pieņem 
nestandarta lēmumus, 
kuri ļāvuši iegūt iespaidīgu 
tirgus daļu. Agresīvās pie-
ejas un vadības komandas 
nopelns ir Lattelecom tēls 
– tā šo lielo pūķi pārvei-
dojusi par uzņēmumu, 
kas orientēts uz rezultātu. 

Juris Gulbis pulcē ap sevi cilvēkus, kuri iekaro tirgu. Tiesa, 
nākotne, iespējams, nesīs pārmaiņas šajā pieejā.
Iestrādāta sistēma – tāpat kā stabila vadības komanda – 

miera laikos var ilgstoši 
dot rezultātus, ja mērķis 
ir noturēt pozīcijas. No 
TOP 101 otrā piecdes-
mitnieka M. Martinsons 
izceļ Olympic Casino 
Latvia, kuram viena no 
panākumu atslēgām ir 
saglabātais vadības ko-
dols, kurš labi komunicē 
savā starpā. „Nav vērts 
jaukt ārā komandu, 
kura spēj iziet cauri 
krīzei un panākt pozi-
tīvus rezultātus,” atzīst 
eksperts.

AIVIS LANGBAUMS

SPILGTA KOMANDA BEZ IZTEIKTA LĪDERA – RETUMS

„NO LĪDERA ATKARĪGS, KĀDA IR 
KOMANDA AP TO. FUTBOLA KOMANDU, 

KURĀ IR ZVAIGZNES, SPĒS VADĪT TIKAI 
SPĒCĪGS TRENERIS. LAI VADĪTU SPILGTAS 

PERSONĪBAS, IR JĀBŪT LĪDERIM – 
MAGNĒTAM, KURŠ TĀS PIEVELK,” UZSKATA 

MĀRTIŅŠ MARTINSONS.

Statoil Latvija vadības komanda 
2010. gadā –  sistēmas produkts?
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Nav drošu ziņu, kas ir vērtīgākais uzņēmums Lietuvā, bet 
Igaunijā tā šogad ir Swedbank, kur tās vērtību uz gada 
sākumu aplēsuši 1,8 miljardu eiro apjomā. Taču nez vai 
to varam mehāniski salīdzināt ar Kapitāla un tā partneru 
sniegto vērtējumu Latvijas uzņēmumiem.
Līdzības ir. Piemēram, gan TOP 101, gan Igaunijas 
GILD 100 vērtību rēķina, izmantojot viena gada rezul-
tātus, taču ir arī daudz atšķirību. Galvenā ir tā, ka igauņi 
vērtē uzņēmumu pašu kapitāla vērtību. Tiesa, gadījies 
dzirdēt viedokli, ka Igaunijas tops savā ziņā būtu iekļau-
jams momentuzņēmuma jeb tā saukto snapshot pētījumu 
kategorijā – tas veidots, ņemot vērā 2010. gada rezultātus, 
un nav uzskatāms par Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu 
sarakstu. Korporatīvo finanšu uzņēmums GILD, kas jau 
vairākus gadus Latvijas TOP 101 radniecīgu uzņēmumu 
sarakstu veido Igaunijā, dēvē to par GILD 100. 

ARVIEN GRŪTĀK IERAUDZĪT REĀLO AINU 
APDROŠINĀŠANĀ
Igaunijas sarakstā atrodami daudzi mums pazīstami uzņē-
mumi, piemēram, virkne visā Baltijā strādājošu apdro-
šinātāju, kuri parādās Igaunijas biznesa reģistrā. Faktiski 
nu jau visi lielākie apdrošinātāji tā vai citādi strādā vai arī 
nākotnē strādās kā Baltijas uzņēmumi – tāpat kā Seesam 
no nākamā gada.
Autoritatīvs avots, kurš nevēlējās, ka viņa domas izskan 
publiski, Kapitālam atzina, ka starptautiskie apdrošinātāji 
mēdz izmantot dažādas viltības, lai izvairītos no reālo 
zaudējumu publiskošanas. Daži apdrošinātāji ārpus Bal-
tijas parakstītās prēmijas uzrāda kā Baltijas datus vai arī 
uzrāda apdrošināšanas apjomus, kuriem pievienoti dati 
par dzīvības apdrošināšanu. 

ATŠĶIRĪBAS VĒRTĒJUMĀ 
Otrs vērtīgākais Igaunijas uzņēmums šogad ir energo-
kompānija Eesti Energia, kuras vērtība – 1,5 miljardi 
eiro (salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tai fiksēts vērtības 
pieaugums par 340 miljoniem eiro, taču Igaunijas topa 
veidotāji šogad modificējuši savu metodoloģiju). Igaunijas 
GILD 100 veidotāji rēķina pašu kapitāla vērtību (equity 
value), kas būtībā veidojas, uzņēmuma īpašniekiem kapi-
talizējot nākotnē sagaidāmās naudas plūsmas.
Savukārt TOP 101 metodoloģijas izstrādātāji no inves-

tīciju baņķieru sabiedrības Prudentia aprēķina uzņēmu-
mu biznesa vērtību (enterprise value), kas ir nākotnes 
saimnieciskās darbības naudas plūsmu kapitalizācija, 
neņemot vērā finanšu parādu saistības, naudas atlikumus 
un finanšu ieguldījumus (arī tos, kas nosacīti nav saistīti 
ar pamatdarbību). „Vienīgais izņēmums ir bankas, apdro-
šinātāji un citu finanšu pakalpojumu sniedzēji, kuriem 
finanšu uzskaites īpatnību dēļ ne EBITDA, ne uzņēmuma 
vērtība netiek izmantota,” skaidro IBS Prudentia asociē-
tais direktors Andrejs Golubčikovs.
Cik var spriest no tā, ko atklāj igauņu veidotais pētījums, 
pieeja atlasei abām kompānijām ir līdzīga (piemēram, tiek 
izslēgtas bezpeļņas organizācijas, holdingkompānijas). 
Taču Prudentia izvirza sākotnējo barjeru, pēc kuras mūsu 
partneris Lursoft IT nosūta vērtēšanai uzņēmumu saraks-
tu. Nav īsti skaidrs, vai šādu sākotnējo atlasi veic GILD.
Kopējā vērtēšanas pieeja abos topos arī ir līdzīga, t. i., 
abos gadījumos izmanto tirgus pieeju. Būtu pamatoti 
sagaidīt, ka arī GILD (tāpat kā Prudentia) gadījumā runa 
ir par zināma vērtējuma reizinātāja izmantošanu. Latvijas 
topā visiem uzņēmumiem ir divi uzņēmuma vērtības 
koeficienti – pret apgrozījumu un pret EBITDA, izņemot 
bankas, apdrošinātājus un citus finanšu pakalpojumu 
sniedzējus.
Prudentia izmanto starptautisko nozaru klasifikatoru 
GICS ar dažām korekcijām. Abu topu veidotāji veic 
aprēķinu korekcijas. GILD apgalvo, ka veic korekcijas 
pēc ģeogrāfijas (Prudentia ņem vērā, ka salīdzināmo 
uzņēmumu izlases tiek veidotas no Eiropas biržās 
kotētajiem uzņēmumiem), izaugsmes potenciāla, 
riska profila un atšķirībām rentabilitātē. Atšķirības 
rentabilitātē ņem vērā arī Latvijā, piemēram, ja 
vērtējamam uzņēmumam EBITDA marža krietni atšķiras 
no salīdzināmās izlases vidējā līmeņa, tad attiecīgi tiek 
koriģēti svara koeficienti abiem UV reizinātājiem.
Visbeidzot – GILD 100 nav izmantotas papildu korpo-
ratīvās pārvaldes risku prēmijas vai diskonti jeb pārval-
dības koeficienti, kas tiek piemēroti Latvijas uzņēmumu 
vērtējumā. Tāpēc, lai kā arī vēlētos, diez vai būtu korekti 
salīdzināt pat divus JELD‑WEN uzņēmumus (tikai pie-
minēsim, ka šīs kompānijas Igaunijas uzņēmuma vērtība 
aplēsta 44 miljonu eiro apjomā un tas, tāpat kā Latvijā, 
ieņem vietu vērtīgāko uzņēmumu septītajā desmitā).

AIVIS LANGBAUMS

SALĪDZINĀJUMS AR IGAUNIJU

KAIMIŅVALSTS KONTEKSTĀ
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Valsts uzņēmumi dominē Latvijas vērtīgāko uzņēmumu 
augšgalā – tātad varam ar tiem lepoties? Salīdzinājums ar to 
vērtību iepriekšējā gada topā zināmā mērā liecina par to, kā 
pērn pārvaldīti valsts aktīvi. No TOP 101 pirmajiem desmit 
uzņēmumiem Latvijas valstij ir pilnīga vai būtiska līdzdalība 
sešos. Neliels akciju skaits valstij pieder arī Latvijas Gāzē – 
tādējādi pilnīgi privātas no pirmā desmitnieka ir tikai divas 
lielākās Latvijas komercbankas Swedbank un SEB, kā arī Rimi.
Lai arī Latvija nav definējusi, kāda valsts tā vēlētos būt – libe-
rāla vai sociāldemokrātiska –, tomēr līdzšinējā ekonomiskā 
politika un nodokļu režīms izrādījies visnotaļ liberāls, atzīst 
Indars Aščuks, biržas NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdē-
tāja vietnieks. Taču, analizējot TOP 101, jāsecina, ka valsts uz-
ņēmumu dominance ir pārāk liela un grūti pamatojama – īpaši 
ņemot vērā to, ka valsts, vismaz Latvijas gadījumā, tomēr nav 
tas labākais saimnieks. „Ja vēlamies būt pārtikusi, uz privāto 
iniciatīvu balstīta ekonomika, valsts uzņēmumu īpatsvars Lat-
vijas ekonomikā jāmazina,” uzskata biržas vadības pārstāvis.

Valsts aktīvu vērtība palielinās
TOP 101 iekļauto valsts un pašvaldību kontrolēto uzņēmumu 
kopējā vērtība (nevis valsts daļas vērtība) pārsniedz trīs mil-
jardus latu un šogad sasniedz 38% no visu vērtīgāko 101 uzņē-
mumu vērtības. Novērtējumā izmantotās peļņas (peļņa pirms 
nodokļiem, pirms finanšu atskaitījumiem un amortizācijas) 
kopsumma valsts uzņēmumiem ir 645 miljoni latu, kas kopējā 
topa uzņēmumu peļņā (2,56 miljardi latu) ir 25%.
Priecē, ka TOP 101 iekļauto valsts un pašvaldības uzņēmumu 
vērtība gada laikā vidēji pieaugusi un kāpums ir 4%. Tomēr 

visu uzņēmumu kopējā vērtība (to, kas iekļuvuši gan pagājušā 
gada topā, gan šāgada) pieaugusi par 13%. „Ja salīdzinājumu 
veicam ar tiem uzņēmumiem, kas ir privātīpašumā, – to vērtī-
ba savukārt gada laikā pieaugusi par 20%,” konstatē I. Aščuks.
Tātad valsts un pašvaldību uzņēmumi savu vērtību iepriekšējā 
gadā audzējuši krietni lēnāk nekā lielākie privātie uzņēmumi. 
Jāņem vērā, ka šajā topā nav airBaltic, Citadeles un Parex ban-
kas, kas valsts uzņēmumu kopējos finanšu darbības rādītājus 
krietni pavilktu uz leju. Vislielākais vērtības pieaugums gada 
laikā bijis veiksmīgi strādājošajiem Latvijas Valsts mežiem – 
113 miljonu latu pieaugums jeb 40%. 
Kā uzsver biržas vadītājas vietnieks, pilnvērtīga valsts un 
pašvaldības uzņēmumu darbības analīze regulāri būtu 
jāveic valstij kā šo uzņēmumu akcionāram un šī informācija 
jāpublisko. Valsts šogad plānojusi radīt līdzīgu pārskatu tam, 
ko pērn veidoja Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 
vadībā. I. Aščuks cer, ka vēl šogad to ieraudzīsim – lai būtu 
aktuāla informācija, ko analizēt. Lietuvā šogad valsts uzņēmu-
mi jau atklāj informāciju ceturkšņa griezumā, apkopo to un 
dara pieejamu plašākai sabiedrībai.

Valsts kontrole vien noplāta rokas
„Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politika Latvijā nav defi-
nēta,” Kapitālam atzīst valsts kontroliere Inguna Sudraba. Uz-
raudzība pār ieguldītā kapitāla atdevi faktiski netiek īstenota. 
Saeima divreiz pieņēmusi īpašus lēmumus, uzdodot Ministru 
kabinetam definēt valsts finanšu ieguldījumu mērķi, sagaidā-
mos darbības rezultātus un metodes, ar kurām tos sasniegt. 
„Diemžēl valdība nav nodrošinājusi šī uzdevuma izpildi,” – 

Valsts kontrolei atliek 
vien noplātīt rokas.
No TOP 101 valsts 
uzņēmumiem pamat-

kapitālu pērn palielinājusi 
tikai Hipotēku un zemes 
banka – valsts uzņēmu-
miem papildu līdzekļi 
attīstībai nav bijuši nepie-
ciešami. Valsts uzņēmumi 
ir visnotaļ pārkapitalizēti, 
kas noteikti būtu pamats 
diskusijai par vienreizējo 
dividenžu potenciāla 
gūšanu no šiem uzņēmu-
miem. „Kādēļ gan valstij 
kā akcionāram turēt 
brīvus naudas līdzekļus 
uzņēmumos, kuriem 
nav konkrētu investīciju 
projektu, kur šī nauda būs 
nepieciešama?” retoriski 
jautā I. Aščuks.

SALĪDZINĀJUMS AR PRIVĀTAJIEM 
UZŅĒMUMIEM NEVIEŠ OPTIMISMU

AIVIS LANGBAUMS

VALSTS UN PAŠVALDĪBU AKTĪVI

	 Vieta	topā	 Uzņēmuma	vērtība,	LVL	milj.
	2011	 2010	 Uzņēmums	 2011	 2010

	 1	 1	 LATVENERGO,	AS	 974,0	 1	020,7

	 3	 3	 LATVIJAS	DZELZCEĻŠ,	VAS	 440,4	 386,0

	 4	 5	 LATVIJAS	VALSTS	MEŽI,	VAS	 395,1	 281,5

	 7	 4	 LATVIJAS	MOBILAIS	TELEFONS,	SIA	 244,5	 304,7

	 8	 6	 LATTELECOM,	SIA	 217,8	 239,8

	 9	 14	 VALSTS	NEKUSTAMIE	ĪPAŠUMI,	VAS	 199,2	 115,6

	 11	 10	 RĪGAS	SATIKSME,	RPSIA	 158,2	 173,3

	 22	 19	 LATVIJAS	HIPOTĒKU	UN	ZEMES	BANKA,	VAS	 91,5	 93,4

	 26	 17	 RĪGAS	SILTUMS,	AS	 81,5	 94,8

	 30	 33	 LATVIJAS	AUTOCEĻU	UZTURĒTĀJS,	VAS	 67,4	 48,9

	 33	 20	 RĪGAS	ŪDENS,	SIA	 62,4	 74,6

	 34	 30	 STARPTAUTISKĀ	LIDOSTA	RĪGA,	VAS	 60,1	 54,1

	 50	 42	 PAULA	STRADIŅA	KLĪNISKĀ	UNIVERSITĀTES	SLIMNĪCA,	VSIA	 45,2	 39,9

	 52	 57	 PASAŽIERU	VILCIENS,	AS	 41,9	 30,4

	 57	 58	 RĪGAS	AUSTRUMU	KLĪNISKĀ	UNIVERSITĀTES	SLIMNĪCA,	SIA	 37,9	 30,1

	 62	 53	 CEĻU	SATIKSMES	DROŠĪBAS	DIREKCIJA,	VAS	 34,1	 34,5

	 64	 44	 LATVIJAS	GAISA	SATIKSME,	VAS	 32,9	 39,0

	 96	 -	 TIESU	NAMU	AĢENTŪRA,	VAS	 21,0	 -



atvijā akcionāru īpa-
šumtiesību politika 
ir nesakārtota, radot 
plašas iespējas krāpša-
nas gadījumiem, kad 
vienā dienā iespējams 

zaudēt arī simtiem tūkstošu vēr-
tas uzņēmuma akcijas. Patlaban 
Komerclikumā nav noteiktas for-
mas, kā tiek reģistrēta un glabāta 
informācija par slēgtas akciju 
sabiedrības (AS) akcionāriem, arī 
Komercreģistrā šāda informācija 
netiek fiksēta. Dažkārt valdes lo-
cekļa datorā vai piezīmju burtnīcā 
glabāts akcionāru reģistrs ir vie-
nīgais īpašumtiesības apliecinošs 
ieraksts. Ja šādā reģistrā kāds 
veic pretlikumīgus ierakstus, tad 
tieši patiesajam akcionāram tiesas 
ceļā jāpierāda, ka viņš savas vār-
da* akcijas nav pārdevis. Latvijas 
Centrālais depozitārijs izpētījis, ka 
tiesu procesa ilgums līdz likumīgo 
īpašnieku tiesību atjaunošanai var 
ilgt no diviem līdz sešiem gadiem, 
kuru laikā jaunais īpašnieks uzņē-
mumā var izdarīt brīnumu lietas, 
sākot ar vadības nomaiņu un bei-
dzot ar aktīvu izsaimniekošanu. 

No šādām situācijām var izvai-
rīties, ja akcionāru reģistra uztu-
rēšanu nodod neatkarīgai trešajai 
pusei. Tā, piemēram, biržā kotēto 
AS akcionāru reģistrus uztur Lat-
vijas Centrālais depozitārijs. Bet 
slēgto AS īpašnieki un vadītāji līdz 
šim šādu iespēju nav aktīvi izman-
tojuši – Latvijas Centrālā depozi-
tārija piedāvāto akcionāru reģistra 
kārtošanu papildus 33 biržā 
kotētajiem uzņēmumiem šobrīd 
izmanto vēl aptuveni 30 kom-
pānijas no apmēram 917 Latvijā 
reģistrētajām AS. Depozitārija val-
des loceklis Raitis Vancāns pieļauj, 
ka patlaban uzņēmēju vidū vēl 
netiek atbilstoši novērtēti riski, ko 
rada 21. gadsimtam neatbilstošu 
reģistra formātu izmantošana. 

Par akcionāru reģistra nodo-

šanu neatkarīgai pusei īpaši būtu 
jādomā tiem uzņēmumiem, starp 
kuru akcionāriem valda nesa-
skaņas. Kā stāsta R. Vancāns, vēl 
viena iespēja, kā nosargāt savu 
kapitālu, ir akcionāru sapulcē 
lemt par vārda akciju konvertāciju 
uz uzrādītāja akcijām, kas tiek 
glabātas banku kontos, līdzīgi kā 
to dara biržā kotēto uzņēmumu 
akcionāri. Vārda akciju konver-
tācija par uzrādītāja akcijām, 
ko veikt arī piedāvā Centrālais 
depozitārijs, vienlaikus var būt 
veiksmīgs risinājums investoru 
un kredītlīdzekļu piesaistei no 
bankām, jo uzrādītāja akcijas var 
izmantot kā ķīlu saistību izpildes 
nodrošināšanai. R. Vancāns no-
vērojis, ka tieši ārvalstu investoru 
un kapitāla piesaistes gadījumā 
profesionāla akcionāru reģistra 
kārtošanas prakse ir viens no 
priekšnosacījumiem sadarbībai, jo 
ļauj investoram būt drošam par 
saviem ieguldījumiem. 

Uz jautājumu, kāda ir samaksa 
par Centrālā depozitārija piedāvā-
tajiem pakalpojumiem, R. Vancāns 
atbild, ka katrā gadījumā tā ir 
individuāla un atkarīga no akcio-
nāru skaita, uzņēmuma lieluma 
un citiem faktoriem. Vārda akciju 
reģistra uzturēšana ar depozitārija 
starpniecību uzņēmumam vidēji 
izmaksā dažus simtus latus gadā, 
kas, īpaši ņemot vērā riskus, uzņē-
muma izmaksu pozīcijās neveido 
būtisku daļu. Līgumu ar depozitā-
riju uzņēmums var arī individuali-
zēt, piemēram, paredzot specifis-
kas saistības un pienākumus pret 
akcionāriem, kredītiestādēm vai 
investoriem. Klasiski depozitārijs 
glabā pie sevis visu dokumentā-
ciju, uz kā pamata veikti ieraksti 
akcionāru reģistrā. 

Atbilstoši valdes pieprasīju-
mam depozitārijs jebkurā brīdī var 
sagatavot akcionāru sarakstu vai 
veikt tajā izmaiņas, pamatojoties 

uz attaisnojošiem dokumentiem. 
Kā uzsver R. Vancāns, atbildīga-
jām valsts institūcijām tomēr būtu 
jādomā, kā īpašumtiesību politiku 
sakārtot, lai novērstu krāpniecības 
riskus. Viņaprāt, situāciju pilnībā 
var atrisināt atbilstošas izmaiņas 
Komerclikumā. Piemēram, Igaunijā 
un vēl citās Eiropas valstīs likumdo-
šana paredz, ka akciju sabiedrības 
akcijas ir iegrāmatotas depozitārijā 
un darījumi ar tām vai to īpašnieku 
maiņa notiek tikai caur banku 
kontiem. Strīdu gadījumā bankas 
izziņa par fiziskai vai juridiskai 
personai piederošām uzņēmuma 
daļām ir pietiekams juridisks pa-
matojums, lai pierādītu un aizstā-
vētu savas īpašumtiesības. 

* Uzziņai
Atšķirība starp vārda un uzrā-

dītāja akcijām ir juridiska. Vārda 
akcijām īpašnieks tiek noteikts, 
paskatoties uzņēmuma valdes 
uzturētā sarakstā, kāds vārds tur 
ir ierakstīts. Uzrādītāja akcijas, 
tāpat kā nauda, tiek iegrāmatotas 
to īpašnieku kontos bankā. Tās 
pieder tam, kurš uzrāda bankas 
izziņu, ka viņa kontā ir šīs akcijas.

Raitis  Vancāns,  
Latvijas Centrālā depozitārija 
valdes loceklis

SADARBĪBĀ AR LATVIJAS CENTRĀLO DEPOZITĀRIJU

Nosargā savu kapitālu
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KLIENTELISMS UN NEPOTISMS VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS

57% VALSTS ĪPAŠI LIELO UN LIELO KAPITĀLSABIEDRĪBU 
VADĪTĀJU BIJUŠI POLITISKI ANGAŽĒTI

PĀRĀK DAUDZ 
POLITIKAS 

UN TĀS INTEREŠU
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Politizācija un nepotisms lielo un īpaši lielo kapitālsabiedrību vadībā

Avots: VID amatpersonu deklarāciju datubāze www.vid.gov.lv; aģentūras LETA arhīvs www.leta.lv; 
uzņēmumu un partiju interneta mājaslapas; UR apkalpojošās firmas SIA Lursoft datubāzes.

Valsts uzņēmumu pārvaldība ir viens no tiem jautājumiem, 
kura risināšana līdz šim atstāta pašplūsmā, vairāk koncen-
trējoties uz politisko spēlīšu aizkulisēm, nevis valsts aktīvu 
iespējami kvalitatīvāku pārvaldību, kam sekotu arī to vērtī-
bas pieaugums, kas īpaši svarīgi, ja valsts tuvākā vai tālākā 
nākotnē nolemtu šos uzņēmumus nodot privātā sektora 
rokās. 
Turklāt vietā ir korporatīvo finanšu ekspertes Valērijas Ga-
poņenko iepriekšējā Kapitālā teiktais – ja valsts mācēs labi 
pārvaldīt savus uzņēmumus, arī kvalitatīva to privatizācija 
tai būs pa spēkam.
Runājot par valsts kapitālsabiedrību vadību, visbiežāk 
diskusijas apstājas pie secinājuma, ka padomes un nu jau arī 
valdes ir politisko partiju barotnes, kas partijas kasei aku-
mulē tik nepieciešamos līdzekļus. Tiesa, pētījumu, cik tad 
melns ir tas velns, nav nemaz tik daudz. Turklāt problēmas 
jau neapstājas pie uzņēmumu vadītāju politiskās piederības, 
kas pats par sevi nevar kalpot par diskriminējošu faktoru 
darba tirgū, bet pie vispārējas savējo sistēmas, kas ietver ne 
vien ar partijām saistītos, bet arī pēc nepotisma principiem 
izvirzītus valsts aktīvu pārvaldītājus. 

KĀ FUNKCIONĒ NEPOTISMS UN 
KLIENTELISMS
Klientelisms un nepotisms ikdienas publiskajā komunikācijā 
ir jēdzieni, par kuru nozīmi tuvu ne katram būs nojausma. 
Veicot pētījumu maģistra darbam, ne reizi vien, iepazīsti-
not ar izvēlēto tēmu, saņēmu pretjautājumu: „Kas, kas? Un 
tagad vēlreiz, bet, lūdzu, latviski!” Jēdzieni, lai gan Latvijas 
biznesā un politikā ļoti aktuāli, tomēr praktiski maz pētīti 
un apspriesti. 
Gan klientelisms, gan nepotisms teorētiskajā literatūrā tiek 
pieskaitīti pie vienām no senākajām sociālās organizācijas 
formām, kas nereti kalpo par risinājumu dažādām valstiska 
līmeņa neizdarībām, piemēram, demokrātijas pārstāvnie-
cības problēmām, pārmērīgām birokrātiskām procedūrām, 
uzticības krīzēm u. tml. Klientelismu, kurš funkcionē caur 
patronu un klientu vairāklīmeņu attiecībām, pētnieki 
gandrīz vienbalsīgi klasificē kā vienu no korupcijas formām. 
Savukārt nepotisms, kura saknes meklējamas latīņu vārdā 
nepots jeb brāļadēls, māsasdēls, visbiežāk tiek uzlūkots 
privātā sektora kontekstā, taču valsts struktūrās šā fenomena 

izpausmes arī ierindojamas publiskās korupcijas skaitā. 
Klientelisma attiecības balstās principā, ka balsis vai politis-
kais atbalsts tiek apmainīts pret darbu, materiāliem labu-
miem, karjeras aizsardzību, pakalpojumiem u. c. ieguvu-
miem, lai attiecības būtu abpusēji izdevīgas.1 Apmaiņā pret 
aizsardzību, politisko aizbildniecību un citiem labumiem 
patrons saņem lojalitāti, darbu, politisko atbalstu un arī 
prestižu, kas savukārt rada kropļojumus sistēmā, veicinot 
vēl lielāku nevienlīdzību sabiedrībā, jo no ekonomiskās un 
politiskās vides daļēji tiek izslēgtas tās personas, kas šajās 
attiecībās nespēj vai negrib iekļauties. 
Savukārt nepotisma definīcijai vārdnīcas piedāvā dažādas 
interpretācijas, taču pamatā tas tiek definēts kā „varas vai 
augsta amata nodrošināta priekšrocību došana saviem 
radiniekiem, īpaši attiecībā uz iekārtošanu labā darbā” 
(Longmens - Longman). Nepotisma skaidrojumos nereti 
tiek iekļauta arī priekšrocību nodrošināšana draugiem ar 
piebildēm, ka šāda rīcība ir netaisnīga. Nepotisms klasiski 
tiek saistīts ar radniecību, taču šīs attiecības var veidoties 
ne tikai starp vienas ģimenes locekļiem, bet arī starp citām 
sociālajām vai ekonomiskajām grupām. Līdzīgi kā kliente-
lisms, arī nepotisms ir saistīts ar patronāžu, jo arī šajās at-
tiecībās veidojas patrona un klienta sadarbības formas, taču 
atšķirība ir tā, ka no klienta nepotisma gadījumā var netikt 
prasīta abpusēja labumu apmaiņa, jo tajā dominē altruisma 
principi. 

NE KVALITĀTE, NE GODĪGA KONKURENCE
Protams, var vaicāt, kas gan tur slikts, ja tētis vai partijas 
biedrs iekārto labā darbā? Pamatā atbilde ir viena: tā ir 
neprofesionāla rīcība, jo ietekmē ne tikai konkrētās orga-
nizācijas vadības stilu, kontroli, personāla organizāciju un 
tēlu, bet rada arī darba tirgus kropļojumus. Turklāt, ko darīt 
tiem, kuriem nav ietekmīgu tanšu un onkuļu, bet politiskās 
partijas nevilina? 
Nepotisma un arī klientelisma sistēmas var izslēgt darba 
tirgus radīto līdzsvaru un konkurenci, jo cilvēkam darbs ir 
pieejams, pateicoties radniecībai, nevis profesionālajai kva-
litātei un spējām. Lai arī abi šie fenomeni neparedz kukuli 
valsts amatpersonai, tie abi paredz kukulim pielīdzināmas 
labumu apmaiņas formas. Klientelisma gadījumā kukuļa 
1 Sousa L. Clientelism and the Quality (ies) of Democracy Public and Policy Aspects. 
Budapest: A Research Center at Central European University, 2008, p.2.
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Amatpersonu skaits
valdē 21 13 16 15 6 11 8 11 22 15 17 26 9 12 202

padomē 19 18 23 9 - 5 18 14 15 13 27 24 23 26 234

Politizētās amatpersonas 
valdē 9 4 6 2 4 4 2 6 8 8 5 9 6 1 74

padomē 15 15 16 9 - 2 8 13 13 5 18 18 22 19 173

Nepotisma gadījumi
valdē 3 - 2 2 1 2 1 1 1 1 2 - 1 - 17

padomē 2 1 4 2 - 1 - 3 4 3 3 2 5 2 32
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KLIENTELISMS UN NEPOTISMS VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS

LGS LDz LAU PSKUS
Austrumu 
slimnīca

BKUS Hipotēku banka  

padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē

LC 2316 9500 4017 4017 7500

LPP 20 255 2620 28 200 28 990 42 720 4100 2000     

JL 2184 1069 9825 4275 6315   

TB/LNNK 30 836 2000 4000  

TP 55 000 9150 4500 23 000 26 365 18200 10 530 14 000 9000 100          

ZZS 34 200 29 385 23 800 18 200 1774 200       

LZP 17  406  

LZS 30 680 30 430 30    

Vienotība

PLL 15 000    

PS 560 200  

VL/TB/LNNK

SCP  

LPP/LC 200 13 850 860    

Cita 29 004 1300 60 700  

Kopā: 162 197 83 535 134 870 53290 121 547 18 200 16 464 700 0 14 200 30 13 275 9800 6315            

Kopā: 245 732 188 160 139 747 17 164 14 200 13 305 16 115        

           
           vietā patrons saņem politisko atbalstu (piemēram, balsoju-

mu vēlēšanās, ziedojumu partijai), bet klients saņem kāroto 
labumu (piemēram, amatu, labvēlīgākus nosacījumus, licen-
ci, iepirkumu, lielākus resursus no valsts budžeta). Savukārt 
nepotismā klients iegūst amatu un tā sniegtos materiālos 
labumus, bet patrons gūst savas ģimenes vai pietuvināto 
cilvēku atzinību un arī savas varas paplašinājumu. 
Attiecībā uz valsts uzņēmumu pārvaldību jo īpaši svarīgi 
uzsvērt – gan nepotisms, gan klientelisms nenodrošina, ka 
amatos nonāk labākie un spējīgākie. Protams, to ne vienmēr 
var sniegt arī atklāti rīkots konkurss vai ar talantu mednieku 
(headhunters) palīdzību atrasts vadītājs, taču šādā gadījumā 
arī rezultātu no vadītāja prasīt ir daudz vieglāk, nebaidoties 
izsaukt savējo pretestību un neapdraudot partijas kases 
saturu.

GALVENAIS KRITĒRIJS – PROFESIONALITĀTE
To, pēc kādiem principiem būtu jāizraugās valsts uzņē-
mumu vadītāji, nosaka vairākas korporatīvās pārvaldības 
vadlīnijas valsts uzņēmumiem, piemēram, Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Baltijas 
Korporatīvās pārvaldības institūta (BKPI). Ne vienās, ne 
otrās nav teikts, ka valsts uzņēmumos jāstrādā tikai apolitis-
kiem cilvēkiem. Turklāt, ņemot vērā Latvijas nu jau nepilnos 
divus miljonus, tas arī būtu neizpildāms uzdevums. 
Tomēr labā prakse paredz, ka valstij kā uzņēmuma īpaš-
niekam jāspēj nodrošināt strukturēta un caurredzama valžu 
un padomju nominēšanas un iecelšanas procedūra, radot 
priekšnosacījumus, lai vadībā nokļūtu profesionāļi, kuri 
darbojas uzņēmuma ilgtermiņa interesēs. Visi valžu un 

padomju locekļi jānominē caurredzamā procesā, skaidri 
nosakot, ka viņu uzdevums un pienākums ir strādāt kompā-
nijas interesēs. Uzņēmumu valdes un padomes jāaizsargā 
no politiskās iejaukšanās. Papildus tam, ka amatpersonām 
jābūt profesionālām un kompetentām, tiek ieteikts tās izvē-
lēties no privātā sektora. 

BEZMĒRĶĪGA POLITIKA
Par to, ka valstij ilgu laiku nav bijis ne jausmas, kas tad īsti 
tai pieder un kāpēc, liecina tas, ka tikai šoruden Ekonomi-
kas ministrija ir sagatavojusi Valsts kapitāla daļu pārvaldības 
koncepciju, bet pirmais apkopojums par valsts aktīviem 
tapa vien pērn. Tajā tad arī pirmo reizi parādījās konkrēts 
uzņēmumu skaits, to uzskaitījums un darbību raksturo-
joši rādītāji. Apskats parādīja, ka arī pēc vērienīgās valsts 
uzņēmumu privatizācijas valsts īpašumā joprojām tieši vai 
pastarpināti ir vairāk nekā 140 uzņēmumu, kuru pārvaldība 
līdz šim bijusi decentralizēta.
Patlaban Ekonomikas ministrija piedāvā valsts aktīvu 
pārvaldībā ieviest daļēji centralizēto modeli, kur joprojām 
saglabātos nozaru ministriju loma, bet finanšu rezultātu jau-
tājumus un pārvaldības principu ieviešanu uzraudzītu viena 
institūcija – Privatizācijas aģentūra. Pozitīvi, ka koncepcijā 
identificētas gan problēmas, gan arī piedāvāti risinājumi, 
taču bažas rada tas, cik ilgā laikā koncepciju izdosies 
iedzīvināt praksē, jo laika ietvari ministrijas piedāvājumiem 
nav iezīmēti. Laba korporatīvā pārvaldības prakse paredz 
arī to, ka ikvienam valsts iedzīvotājam kā valsts uzņēmumu 
akcionāram ir jābūt brīvai piekļuvei informācijai par to, kā 
strādā uzņēmums, kas to vada un kādas ir viņu profesionā-

LIELO UN ĪPAŠI LIELO VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU AMATPERSONU                    
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 VNĪ Lidosta Rīga PV LVRTC LP LVM Latvenergo

padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē padomē valdē

5100 780 984 800 300 100

    8400 32 400 2205 400 7600 37 555 30 400 15 000 4000

905 7500 885 5745 5 15 640 353 2258 50 745 325 73 282

 2000 6790 2000 13 826 4500 6500 5836 2000

     58 730 42 000 15 110 85 000 9150 100 41 700 16 215 39 232 61 000 77 996

    24 050 23 800 100 21 700 4100 7500 200 26 135 95 258 22 335

  17 406 1500 1150 400

  30 430 30 430 1966 2190 1500 2135 49 655 7950

150 2500 4100 14,23

 15 000 15 000 15 500 9000

12 700 2714 10500 5000

5000

35 900

 3000 3200 200 3000 500 16 310 19 600 13 310

 4600 50 2985 70 3760 1625 952 27 741

         127 665 116 430 85 265 134 306 12 555 29 825 52 019 6200 126 368 24 710 185 419 156883 287 614 4000

        244 095 219 571 42 380 58 219 151 078 342 302 291 614

Avots: KNAB partiju finanšu datubāze www.knab.lv; UR apkalpojošās firmas SIA Lursoft datubāzes
Atsauce: Vairākās kapitālsabiedrībās strādājošo ziedojumi iekļauti katras attiecīgās kapitālsabiedrības amatpersonu ziedojumu sarakstā

lās kvalitātes.
Izpētot kopskaitā 14 valsts īpaši lielo un lielo kapitālsabied-
rību interneta mājaslapas, aina veidojas diezgan bēdīga, 
atklājot, ka darbības atklātība ir problēma valsts kapitālsa-
biedrībās, jo izvēlētos informācijas pieejamības kritērijus 
(vadība un tās CV, gada pārskats, iepirkumi, aktualitātes 
uzņēmumā, korporatīvās pārvaldības kodekss) pilnībā 
nespēja izpildīt neviens no 14 uzņēmumiem. Visi uzņēmu-
mi bija nodrošinājuši tikai iespēju sekot līdzi aktualitātēm 
un iepirkumiem, bet tikai Latvenergo piedāvā iepazīties ar 
korporatīvās pārvaldības principiem. Pilnīgākā informācija 
par uzņēmuma darbību rodama Latvenergo un Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) mājaslapās, bet 
vistrūcīgākās iespējas iepazīties ar uzņēmuma pārvaldi ir 
Valsts nekustamajos īpašumos (VNĪ).

VAIRĀK NEKĀ PUSE POLITIZĒTO
Analizējot no Lursoft iegūtos kapitālsabiedrību amatper-
sonu sarakstus no 2003. gada, kad tika izveidota esošā 
uzņēmumu vadības sistēma, likvidējot valsts pilnvarnieku 
amatus, līdz 2011. gada februārim, tika secināts, ka no 436 
amatpersonām 247 jeb 57% ir identificējamas kā politizētas. 
Dominējošā skaitā (74%) politizētās amatpersonas bijušas 
valsts kapitālsabiedrību nu jau likvidētajās padomēs, bet 
valdēs to īpatsvars veidojis 37%. Politizācija tika noteikta 
pēc pētnieka Valta Kalniņa iepriekš definētajiem kritērijiem 
– partejiskās piederības, ziedojumiem politiskajām partijām, 

kandidēšanas Saeimas, pašvaldību vai Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kā arī ieņemtajiem politiskajiem amatiem. 
Tā kā politiskā piederība nevar kalpot par pamatu cilvēka 
diskriminācijai darba tirgū, lai noskaidrotu personu piemē-
rotību ieņemamajam amatam, no oficiāliem informācijas 
avotiem tiek iegūta informācija par amatpersonas līdzšinējo 
darba pieredzi un izglītību, kuriem būtu jākalpo par gal-
venajiem kritērijiem darbinieku izvēlē. Informāciju par 95 
valsts uzņēmumu vadītāju iegūto izglītību nemaz neizdevās 
noskaidrot, bet 17 gadījumos amatpersonas nebija ieguvušas 
augstāko izglītību. 
Spilgtākais piemērs šajā gadījumā laikam ir VNĪ, Latvijas 
Pasta, Pasažieru vilciena (PV) un vēlāk arī lidostas Rīga 
padomē strādājušais Arnis Pļaviņš, kurš, pēc publiski pieeja-
mās informācijas, ieguvis vidējo speciālo izglītību, bet kura 
meitas toties bija toreizējā satiksmes ministra Aināra Šlesera 
(LPP/LC) sekretāres. 
Ne ar zinātniskiem grādiem, toties labiem kontaktiem ar 
A. Šleseru var lepoties arī LVRTC valdē strādājušais Lauris 
Dripe, kurš studijas sācis politikas zinātnē, bet par to, vai 
tās rezultējušās arī zaļos vai sarkanos diploma vāciņos, 
vēsture klusē. L. Dripes gadījums īpašs arī ar to, ka savējo 
sistēmā veiksmīgi ticis integrēts arī viņa brālis Ģirts Dripe, 
kurš 2009. gadā kļuva par A. Šlesera jauno preses sekretāru 
un tika iecelts PV padomē. Turklāt par to, kādu izglītību 
ieguvis Ģirts, publiskajos interneta resursos informācija nav 
atrodama. 

                      VEIKTIE ZIEDOJUMI PARTIJĀM (LĪDZ 20.05.2011)
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KLIENTELISMS UN NEPOTISMS VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
Interesanti, ka ar daudz plašākiem darba gājuma aprakstiem 
var lepoties tieši politizētās amatpersonas, kuras lielā daļā 
gadījumu, lai arī sākušas savu karjeru privātajā sektorā, 
lielāko daļu savas profesionālās darbības pavadījušas dažādu 
valsts institūciju, valsts un pašvaldību uzņēmumu amatos. 
Par klientelisma attiecībām pētīto uzņēmumu vadībā liecina 
arī iespaidīgās ziedojumu summas politiskajām partijām. 
Turklāt, jo vairāk politizētu amatpersonu uzņēmuma vadībā, 
jo lielākas summas tiek ziedotas partijām. 
Labs apliecinājums tam ir Latvijas Valsts meži (LVM), kur 
četru valdes locekļu veiktie ziedojumi partijām sasniedza 
pat 156 883 latus. LVM 
vadītāji arī ierindojas 
aktīvāko ziedotāju sa-
rakstā, kopumā politisko 
partiju kases papildinot 
ar 342 302 latiem. Otro 
godpilno vietu ieņem 
Latvenergo amatpersonas 
ar partijām saziedotiem 
291 614 latiem, bet trešo 
VNĪ – ar 244 095 latiem. Viskūtrākās ziedotājas izrādījušās 
slimnīcu vadības – bērnu, Stradiņa un Austrumu slimnī-
cu vadītāji kopā politiķiem saziedojuši 41 705 latus. Liels 
labums nav nācis arī no Hipotēku bankas vadītājiem, kuru 
atvēlētā summa partijām veido 16 115 latu. 
Ziedojumi gājuši plašam partiju skaitam, bet lielākās summas 
visai likumsakarīgi ieripojušas tieši valdošo partiju maci-
ņos, kas kalpo par vēl vienu norādi klientelisma principiem. 
Norādes uz klientelisma attiecībām sniedz arī amatpersonu 
rotācija, proti, aktīvāka vadības nomaiņa notiek laikā, kad 
pārmaiņas piedzīvo atbildīgās ministrijas politiskā vadība. 
Arī izmaiņas koalīcijas sastāvā ietekmē to, kādā sastāvā strādā 

uzņēmuma vadības komanda, kas nesakrīt ar ieteikto praksi 
nodrošināt darbības nepārtrauktību arī gadījumos, ja pārmai-
ņas notiek politiskajā situācijā. Jāpiebilst, ka arī atklāti kon-
kursi uz vakantajiem amatiem nav ierasta prakse un visbiežāk 
tikuši izsludināti vien gadījumos, ja procesam bijusi pievērsta 
pastiprināta sabiedrības uzmanība.

NEPOTISMU PIERĀDĪT GRŪTI
Tā kā Latvijā nav publiskas datubāzes vai informācijas avota, 
kurā pieejama informācija par personu radiniekiem un tu-
viniekiem, nepotisma identificēšanai pamatā tika izmantota 

Valsts ieņēmumu dienes-
ta (VID) amatpersonu 
deklarāciju datubāze, kurā 
pieejama informācija par 
amatpersonas norādī-
tajiem pirmās pakāpes 
radiniekiem. Par nepotis-
mu gan netiek uzskatīti 
gadījumi, kad radinieki 
strādā dažādu nozaru mi-

nistriju pārraudzītajās jomās, kuru politiskajā vadībā atrodas 
dažādu partiju pārstāvji. Savukārt ieskaitītas arī tās amatper-
sonas, kurām, saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu vēstīto, bijušas 
draudzības saites ar augstākā līmeņa politiķiem. No visām 
apskatītajām amatpersonām nepotisms bija pierādāms 49 
jeb 11% gadījumu. 
Ņemot vērā, ka šādas informācijas pieejamība ir ļoti apgrū-
tināta, iespējams, nepotisma gadījumu valsts kapitālsabied-
rībās bijis vairāk, taču pētījumā izmantoju tikai tos gadīju-
mus, kad informācijai varēja gūt ticamu apstiprinājumu. Par 
nepotisma principiem liecina arī tas, ka, piemēram, vairākos 
gadījumos A. Šlesera padomnieki, šoferi un viņu dēli nebija 
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Latvenergo Ir Ir, izstrādāts arī ilgtspējas indekss Ir, bet nav valdes locekļu pieredzes aprakstu Ir Ir

LVM Ir Nav, bet ir detalizēta uzņēmuma stratēģija Ir, bet nav valdes locekļu pieredzes aprakstu Ir Ir

BKUS Nav Nav Nav Ir Ir

Austrumu slimnīca Nav Nav Ir, bet nav valdes locekļu pieredzes aprakstu Ir Ir

PSKUS Nav Nav, bet ir kvalitātes vadības sistēma Ir, bet nav valdes locekļu pieredzes aprakstu Ir Ir

VNĪ Nav Nav Nav Ir Ir

Hipotēku banka Ir Nav Ir, bet nav pieredzes aprakstu Ir Ir

Lidosta Rīga Ir Nav Ir, bet nav pieredzes aprakstu Ir Ir

LAU Ir Nav, bet ir kvalitātes vadības sistēma Ir Ir Ir

LP Ir Nav Ir Nav Ir

PV Ir Nav Nav Ir Ir

LGS Ir Nav Ir, bet nav pieredzes aprakstu Ir Ir

LVRTC Ir Nav Ir Ir Ir

Avots: Autores veidota tabula pēc uzņēmumu mājaslapās pieejamās informācijas

Informācijas pieejamība valsts kapitālsabiedrību interneta mājaslapās

GALVENĀ PROBLĒMA ATTIECĪBĀ UZ 
VALSTS UZŅĒMUMIEM, TO PĀRVALDĪBU 

UN DARBĪBU NEPOTISMA UN KLIENTELISMA 
GADĪJUMĀ IR, KA TĀDĒJĀDI TIEK IZJAUKTI 

GODĪGAS KONKURENCES PAMATI



veikuši ziedojumus politiskajām partijām, kas norāda uz 
altruismu, kurš raksturīgs nepotismam. 
Ja klientelisma gadījumā labumu apmaiņai jābūt 
abpusējai, nepotisms šādu atgriezenisko saiti neprasa. 
Klientelisms un nepotisms arī pieprasa zināmu uzticību 
no klientiem. Pētījums to apstiprina, jo arī gadījumos, kad 
mainās ministri vai koalīcijas sastāvs, amatpersonas nesteidz 
mainīt savu politisko piederību, bet gan saglabā uzticību 
saviem patroniem (partijai), samierinoties vai pieņemot 
amata zaudēšanu. 
Galvenā problēma attiecībā uz valsts uzņēmumiem, to pār-
valdību un darbību gan nepotisma, gan klientelisma gadīju-
mā ir, ka tādējādi tiek izjaukti godīgas konkurences pamati 
ne vien darba tirgū, bet arī uzņēmējdarbības vidē kopumā. 
Abos gadījumos valsts uzņēmumi var prioritāri attiekties pret 
konkrētu sabiedrības grupu interesēm, nedarbojoties visas sa-
biedrības labā, uzlabojot uzņēmumu vadību, ceļot to vērtību 
un vairojot to sniegtos sociālos, kā arī ekonomiskos labumus. 
Nepotisms un klientelisms valsts kapitālsabiedrībās var no-
zīmēt to neprofesionālu vadību, bet tieši vadības komandas 
spējas un profesionalitāte lielā mērā ir pamatā uzņēmuma 
veiksmīgam darbam. Turklāt nepotisms un klientelisms 
augstākajā vadības līmenī var pārceļot arī uz zemākiem 
līmeņiem, iespējams, radot vēl plašākas organizatoriskās 
problēmas uzņēmumā, kur saskaras pretrunas starp savējo 
un valstiskajām interesēm. 

ĢIMENES UN BIZNESA VĒRTĪBU ATŠĶIRĪBAS

Avots: Lansberg I. Managing Human Resources in Family Firms: The problem of 
Institutional Overlap. Organizational Dynamics, 12 (1), 1983, p.44.

ĢIMENES
NORMAS

Vecākiem vajadzētu:

ATLASE
Sniegt iespējas 

tuviniekiem, ja viņiem ir 
tāda vajadzība.

ATALGOJUMS
Noteikt atalgojumu 

atbilstoši vajadzībām 
un attīstības 
iespējām.

NOVĒRTĒŠANA
Nediferencēt 
savus bērnus. 

Cilvēkus uzlūkot 
kā mērķi, 

nevis līdzekli.

APMĀCĪBA
Nodrošināt apmācību 
iespējas, kas apmierina 

indivīda attīstības vēlmes.

BIZNESA 
NORMAS

Izpildirektoram vajadzētu:

ATLASE
Algot tikai 
tos, kuri ir 

viskompetentākie.

ATALGOJUMS
Noteikt atalgojumu un 
citus labumus atbilstoši 

tirgus situācijai un 
darbinieka sniegumam.

NOVĒRTĒŠANA
Diferencēt darbiniekus, 

lai noteiktu labākos 
sasniegumus. Cilvēkus 

vairāk uzlūkot kā līdzekli, 
nevis mērķi.

APMĀCĪBA
Nodrošināt apmācības 
atbilstoši organizācijas 

mērķiem.

Sandras Kalnietes balva
LAI CILDINĀTU SIEVIETES UZŅĒMĒJAS UN VEICINĀTU SIEVIEŠU 
SAVSTARPĒJO SOLIDARITĀTI, EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTE 
SANDRA KALNIETE IZSLUDINA KONKURSU «ATDZIMT NO PELNIEM»

K O N K U R S A  N O L I K U M U  U N  P I E T E I K U M A  A N K E T U  S K A T Ī T :  www.lidere.lv
K O N K U R S A  I N F O R M A T Ī V A I S  P A R T N E R I S

Pretendentes dalībai konkursā piesaka trešās puses – sabiedriskas organizācijas, 
par pretendentes darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību 
pārstāvji, uzņēmēju organizāciju vai profesionālu asociāciju pārstāvji, juridiskas 
un � ziskas personas, kuras nav pretendentes pirmās pakāpes radinieki.

Konkurss ir izsludināts 22.09.2011.

Pieteikumus un vēstules gaidīsim līdz 14.11.2011. 
Pa pastu (pasta zīmogs): Biedrībai «LĪDERE», 
konkursam «ATDZIMT NO PELNIEM», Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 
Elektroniskā veidā līdz 14.11.2011., plkst. 17:00. e-pasts: lidere@lid.lv

• Konkursa uzvarētāja saņems 1000.00 LVL naudas balvu un piemiņas zīmi
• 15 labākās konkursa nominantes saņems Kalnietes k-dzes uzaicinājumu 

paviesoties Eiropas Parlamentā Briselē

Balvas pasniegšana notiks svinīgā sarīkojumā 2011. gada nogalē. 
Par šī sarīkojuma norisi konkursa rīkotāji informēs atsevišķi.
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MEŽRŪPNIECĪBAS NOZARES LĪDERIM IZSTRĀDĀTS SAVS PLĀNS – 
ATKĀRTOTAS GLOBĀLĀS KRĪZES GADĪJUMAM

Kā jūs pārdzīvosiet globālās krīzes otro vilni, ja tāds būs – par šo tēmu Latvijas valdība vasaras 
beigās konsultējās ar nozīmīgākajiem nozaru spēlētājiem. Pēc Kapitāla rīcībā esošās informā-
cijas, politiķi konsultējās arī ar Latvijas Finiera vadību. Tai, kā izrādās, krīzes otrajam vilnim jau 

izstrādāts savs Plāns B.

LATVIJAS FINIERA
PLĀNS B

FOTO: PHOTOS.COM  11 / 2011
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Spriežot pēc pēdējā gada notikumiem, uzņēmumam Latvi-
jas Finieris (LF) valsts velta īpašu uzmanību. Un, izskatās, 
ka to pat ņēmusi savā aizbildniecībā. 
Piemēram, pērn valsts kļuva pat par LF minoritāro 
akcionāri, lai, izmantojot pirmās rokas tiesības, nepieļau-
tu uzņēmuma akciju pārdošanu Krievijas koncernam Sveza. 
Bez tam pirms dažiem gadiem tā strauji paaugstināja valsts 
mežu izciršanas kvotu. Kā vēlāk atzina bijušais premjers Ivars 
Godmanis, tas bijis nepieciešams, lai atbalstītu nevis kaut kā-
das Latvijā darbojošās zviedru mežzāģētavas, bet gan tieši LF. 

PIELĀGOTIES KRĪZEI
Visbeidzot, šā gada augustā Latvijas prezidents kopā ar 
valdības locekļiem tikās ar LF vadību, lai uzzinātu, kā 
uzņēmums darbosies, ja pasaulei pāršļāksies otrais krīzes 
vilnis. Kā vēlāk atzinās prezidents Andris Bērziņš, lielākais 
bērza finiera ražotājs Baltijā viņu esot nomierinājis un 
viesis cerības. Uzņēmumā esot izskaitļots savs rezerves 
spilvens un secināts, ka pat jaunas krīzes gadījumā LF no-
turēsies, spējot veiksmīgi konkurēt pasaules tirgos. Jauna 
krīzes viļņa gadījumam uzņēmums esot izstrādājis savu 
Plānu B.
Detalizēti par Plānu B mūsu informācijas avoti nevēlējās 
runāt – informācija esot komerciāli sensitīva. Konkrētus 
skaitļus nesauc neviens. Tomēr principiāli svarīgākās iz-
dzīvošanas idejas LF padomes priekšsēdētājs Juris Biķis to-
mēr atklāja. Īsumā – ideja un glābiņš meklējams, regulējot 
attiecības starp cenām, produkciju, pielietošanas jomu un 
ģeogrāfiskajiem tirgiem. 
„Pasaules tirgus, kuram strādājam, mūsu mērogiem ir 
liels, un mūsu uzdevums ir pareizi novērtēt, kā nelielo 
daļu šajā tirgū pareizi sadalīt pa segmentiem,” saka J. Biķis. 
„To vidū, kas pērk mūsu produkciju, ir lielas industrijas – 
transporta, celtniecības kompānijas. Un ir privātais sektors 
– tie cilvēki, kas veic mazus remontus savās mājās. Viņi 
iegādājas mūsu produkciju vairumtirdzniecībā vai ma-
zumtirdzniecības celtniecības veikalos. Būtībā šīs dažādās 
nozares un nišas krīzes gadījumos reaģē atšķirīgi. Ir pat 
tāds krīzes pirmā viļņa laikā izdarīts novērojums, ka dau-
dzi cilvēki, kuri uz laiku bija zaudējuši darbu, izmantoja 
savu brīvo laiku, lai nodarbotos ar privātajiem remontiem. 
Tā ka mūsu Plāna B būtība ir pareiza balansēšana starp 
šiem abiem sektoriem.” 
Pēc J. Biķa vārdiem, otrs variants, kā piemēroties otrajam 
vilnim, saistāms ar produkta cenu. „Mums taču ir dažādi 
produkti – gan ievērojami dārgāki, gan vienkāršāki un 
lētāki. Krīzes gadījumā mēs varam koncentrēties uz lētāka-
jiem. Jā, no pievienotās vērtības viedokļa tie neizrādīsies 
tik izdevīgi, toties būs pieprasīti,” teic LF padomes vadītājs.
Pēc viņa vārdiem, šī izdzīvošanai nepieciešamā manevrē-
šanas pieredze tika gūta sarežģītajos 2008. un 2009. gada 
apstākļos. Tostarp arī pieredze veikt manevrēšanu starp 
reģioniem. „Mēs darbojamies Āzijā – Japānā un Ķīnā –, tāpat 
arī Amerikā, Eiropā. Krīzes gadījumā dažādu valstu pašsa-
jūta būs atšķirīga, un mēs to spēsim pareizi izmantot, savu 
produkciju pārdodot tirgos, kas vismazāk cietīs no krīzes.” 
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LATVIJAS FINIERA VĒSTURE

Saplākšņa ražošanas sākums
Saplākšņa ražošanas sākumi meklējami 
rūpnīcā Latvijas Bērzs, kura dibināta 1873. 
gadā. Vispirms tā ražo skolas tāfeles un 
namdaru zīmuļus, bet 1909. gadā pēc 
hidrauliskās preses uzstādīšanas sāk ražot 
saplāksni

Furniers – lielākais saplākšņa eksportētājs
Tiek dibināta finieru rūpnīca Furniers, kas 
kļūst par lielāko saplākšņa eksportētāju. 
Rūpnīca ražo arī speciālu aviācijas 
saplāksni

Parādās Lignums
Tiek dibināta tā laika modernākā finieru 
rūpnīca Lignums, kura gadā saražo 
15 000 m3 ūdensizturīgā un aviācijas 
saplākšņa. Visi saplākšņi tiek ražoti no 
Latvijas mežos augušās bērza koksnes 

Pārliecinoša izaugsme
Latvijas finierrūpniecība strauji attīstās līdz 
Otrā pasaules kara sākumam 

Apvienošanās ražošanas apvienībā
Apvienojot rūpnīcas Furniers, Lignums un 
Latvijas Bērzs, nodibina valsts uzņēmumu 
Latvijas Finieru ražošanas apvienība 

Līknes tiecas lejup
Sākas strauja  ražotā saplākšņa apjoma 
samazināšanās, kā iemesls ir PSRS 
sabrukuma procesi

Attīstība
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
no jauna atsākas saplākšņa un līmētās 
produkcijas ražošanas attīstība. 
Saplākšņa ražošanai izmanto Latvijas 
bērza koksni, finierkluču ievešana no 
Krievijas lielos apjomos vairs nenotiek

Nodibināta privāta akciju sabiedrība
Uz valsts uzņēmuma Latvijas Finieru 
ražošanas apvienība bāzes nodibina 
privātu akciju sabiedrību Latvijas Finieris

Izaugsmes tempi
Kopš 1992. gada, izmantojot saplākšņa 
ražošanas pieredzi un tradīcijas Latvijā, 
Latvijas Finieris strauji attīstījies – sasniegts 
5 reizes lielāks ražošanas apjoms un 10 
reizes pieauguši pārdošanas apjomi
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Vai otrā viļņa gadījumā LF apgrozījums samazināsies 
tikpat strauji kā pirmā viļņa laikā? Kā zināms, 2009. 
gadā koncerns LF izjuta būtisku triecienu: apgrozījums 
noslīdēja līdz 69 miljonu latu atzīmei. Salīdzinājumam 
– pirmskrīzes 2007. gadā šis rādītājs sasniedza 125 mil-
jonus. Tagad J. Biķis noskaņots optimistiskāk: „Apgrozī-
jums var kristies, taču ne tik strauji kā iepriekšējās krīzes 
laikā. Tagad mēs jūtamies ievērojami vairāk sagatavoti: 
esam izveidojuši jaunus sakarus un šobrīd cenšamies tos 
nepazaudēt – tie dod iespēju manevram.”
Tam, ka kārtējo globālo satricinājumu porciju – ja tāda 
būs – LF pārdzīvos vieglāk, tic būtībā visi Kapitāla 
aptaujātie eksperti. „Labprāt tam ticu. Šo kompāniju 
vēroju jau divus gadu desmitus, tās vadība vienmēr 
attīstījusies, un pārdzīvotās kritiskās situācijas tai arvien 
likušas izdarīt secinājumus,” uzskata investīciju kom-
pānijas Prudentia vadītājs Ģirts Rungainis. „J. Biķis ir 
nozares ilgdzīvotājs, pie 
tam ne tikai Latvijas 
mērogā. Viņu ciena un 
pazīst nozares pārstāvji 
visā Eiropā. Visbeidzot, 
uzņēmums finansiālajā 
ziņā ir stabils – tam 
nav daudz parādu, arī 
ražošana kļuvusi daudz 
efektīvāka, tāpēc otrajam vilnim viņi arī droši vien 
pienācīgi sagatavojušies. Bet, vai šis vilnis būs vai nē, – to 
redzēsim.”

ĪPAŠAS NOZĪMES BIZNESS
Vai valsts patiesi īpaši norūpējusies tieši par LF – šajā 
jautājumā J. Biķim ir savs viedoklis. Jā, valsts rūpējas, 
taču ne tik ļoti, kā par to pieņemts runāt.
Par to, kāpēc par Plānu B valsts dodas runāties tieši 
pie LF: „Es saprotu, kāpēc ar mums konsultējas. Mēs 
darbojamies ļoti plašā tirgū, un atšķirībā no citām 
kompānijām mums visā pasaulē ir 10 reģionāli tirdznie-
cības uzņēmumi, kuros strādā mūsu cilvēki. Tās ir mūsu 
acis un ausis dažādās valstīs, un viņi labāk izprot reālo 
situāciju eksporta tirgos. Tāpēc caur LF valdība reizēm 
var gūt daudz pareizāku, precīzāku situācijas interpre-
tāciju salīdzinājumā ar to, ko sniedz banku analītiķi vai 
Eurostat. Piemēram, kā jūtas direktors uzņēmumā, kas 
valstī X mūsu produkciju pārdod gala patērētājam. Mēs 
esam spējīgi pateikt, ko domā cilvēki Francijā, Vācijā, 
Korejā, – un šāda informācija nebūt nekaitē. Droši vien 
tāpēc meklējama loģika apstāklī, ka valdība reizēm 
mums uzdod jautājumus.”
Valsts mežu platību izciršanas apjomu palielināšana 
krīzes gados notika tieši LF interešu vārdā – tieši šādi 
izteicies tā laika premjerministrs Ivars Godmanis. „Es 
justos ļoti glaimots, ja tas būtu bijis tieši tā. Taču, ma-
nuprāt, valsts mērķis bija kokapstrādes nozares atbalstī-
šana kopumā. Taču, kas attiecas uz Godmaņa teikto, ka 
viņš ne tik ļoti bija norūpējies par Latvijā strādājošām 

zviedru zāģētavām, – uzskatu, ka ar to viņš domāja, 
ka lielākajiem zviedru koncerniem ir daudz plašākas 
manevra iespējas, bet viņu latviešu meitasuzņēmumi ar 
tādu aizmuguri varēja justies daudz pārliecinošāk. Savu-
kārt uzņēmumiem, aiz kuriem tādas mammas nestāvēja, 
šī palīdzība patiesi bija daudz vairāk vajadzīga. Domāju, 
ka lietas būtība visdrīzāk slēpjas šajā apstāklī.”
Par valsts palīdzību aizsardzības karā pret pircēju Sveza 
(Latvijas praksē praktiski unikāls gadījums): „Mēs esam 
liels uzņēmums un pērkam noteiktu no meža nākošu 
resursu daļu. Attiecībā uz to, ka krīzes laikā reizēm no-
tiek mēģinājumi pārpirkt uzņēmumus pret to akcionāru 
gribu, varu minēt sekojošus piemērus. Sākoties krīzei, 
Francija izveidoja īpašu fondu, lai palīdzētu biznesam, 
pret kuru norisinās šādi uzpirkšanas uzbrukumi. Arī 
Somija izdarīja ko līdzīgu – izveidoja valsts kompāniju, 
kas iegādājās daļas privātos uzņēmumos. Anglijā šī paša 

iemesla dēļ mainīja 
likumus. Pasaulē tā ir 
visai izplatīta prakse. 
Es pat teiktu, ka Latvija 
ar to nepietiekami no-
darbojas, atpaliekot no 
citām valstīm.”
Secinājums: J. Biķa 
teiktais attiecībā uz 

valsts „īpašām rūpēm” par LF neļauj spriest, ka tās biju-
šas pārmērīgas. Lai gan, ja ticam bijušajam premjeram 
I. Godmanim, J. Biķis krīzes laikā devies pie valdības ar 
lūgumu... izglābt LF. 

KĀDI BIJA SVEZAS DRAUDI
Un tomēr – vai iespējams runāt par to, ka LF ir īpašā 
valsts gādībā? Pēc Prudentia vadītāja Ģirta Rungaiņa 
domām – iespējams. Turklāt runa šeit ir arī par valsts 
interesēm. Piemēram, pēc Ģ. Rungaiņa domām, tās 
parādījās brīdī, kad notika Krievijas investora Sveza 
uzbrukums. 
„Saprotams, ka kokapstrāde ir visai svarīga nozare: meži 
klāj pusi Latvijas teritorijas, pie tam apmēram puse no 
tiem pieder valstij. Tie ir svarīgs sabiedrības un ekono-
mikas resurss. Šai nozarei pievienotās vērtības ķēdē ir 
dažādi līmeņi, un patlaban LF atrodas šīs ķēdes pašā vir-
sotnē un ir ārkārtīgi svarīgs tās elements. Attiecīgi, ja šo 
uzņēmumu iegādājas kāds ar nesaprotamām interesēm, 
valsts rezultātā var kaut ko zaudēt.” 
Ģ. Rungaiņa loģika ir šāda. Krievijai ir milzīgi bērzu 
resursi – tos izmantojot, šīs valsts uzņēmumi paši var 
saražot bērza finieri. Taču tas, ko viņi vēlētos iegūt Lat-
vijā, ir produkcijas realizācijas ārējais tīkls, ko 20 gados 
LF attīstījis teju visā pasaulē. Tādā veidā krievi varētu 
daudz veiksmīgāk un izdevīgāk pārdot savā valstī sara-
žoto produkciju. „Krievijā gan ražošanas pašizmaksas, 
gan izejvielas ir lētākas – jautājumu nav! Viņiem būtu 
izdevīgāk visu to saražot savā dzimtenē. Taču Latvija no 
tā vienīgi zaudētu,” uzskata Prudentia vadītājs.

NOZAREI PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS ĶĒDĒ 
IR DAŽĀDI LĪMEŅI, UN PATLABAN LF 

ATRODAS ŠĪS ĶĒDES PAŠĀ VIRSOTNĒ UN IR 
ĀRKĀRTĪGI SVARĪGS TĀS ELEMENTS
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Padomju laikā tika runāts par 
pilsētveidojošajiem uzņēmu-
miem, bez kuriem nespēja 
izdzīvot vesela pilsēta. LF – ļoti 
svarīgas industrijas līderis – ir tieši 
šāda veida piemērs. 
„Tāpēc aizsardzībai no valsts puses bija 
zināma loģika,” uzskata Ģ. Rungainis. 
„Vēl jo vairāk tālab, ka pēdējā laikā 
parādījusies izpratne, ka valstij nepie-
ciešama reindustrializācija. Protams, 
mēs visi gribam būvēt raķetes un pie-
vērsties nanotehnoloģijām, taču nebūt 
nav nepieciešams atteikties no tā, kas 
jau uzbūvēts, jo īpaši, ja tajā ietvertas 
tādas komponentes kā know how, 
infrastruktūra, tirgi un viss pārējais. 
Šajā gadījumā valsts rīkojās pareizi: no 
krievu skatpunkta šāds darījums ir iz-
devīgs un tam ir jēga, taču no Latvijas 
redzesviedokļa – tieši pretēji, tas arī 
neļautu gūt nodokļus. Līdztekus tam 
LF tāpat jau attīstās, investē un pakā-
peniski sasniedz daudz augstāku reģio-
nālo un tehnoloģisko līmeni, un kļūst 
par veselas industrijas stūrakmeni. 
Turklāt pozitīvi ir tas, ka LF ražo masu 
produkciju. Mēs, protams, varam radīt 
mēbeles ar skaisti izgrieztiem lauvu 
purniņiem un tā tālāk, taču tas nebūs 
masu līmenis.”
Starp citu, kompānijas Prudentia darbinieki ir vienisprā-
tis ar J. Biķi par to, ka nacionālajai ekonomikai svarīgus 
uzņēmumus valstij būtu jāaizstāv. Turklāt tas būtu jādara 
sistēmiski, nevis tādā veidā, kā tagad – reizi pēc reizes.
„Būtībā tā pati situācija vērojama arī airBaltic gadījumā. 
Šajā nozarē visas Eiropas kompānijas agri vai vēlu gūst 
valsts atbalstu, tāpēc ka agri vai vēlu pienāk krīzes brīži, 
ko aviokompānija vienatnē nespēj pārvarēt. Un, ja valsts 
katras krīzes laikā pieļaus nozaru nozīmīgāko uzņēmu-
mu, kuri sarūpē augstu pievienoto vērtību, sagrūšanu, 
tad sabiedrība būs nabadzīga uz visiem laikiem. Priekš 
tā nepieciešams izveidot īpašu fondu, kas palīdzētu tieši 
svarīgākajiem, nozīmīgākajiem uzņēmumiem. Protams, 
nevajag aizsargāt kompānijas un nozares, kas principā 

nav konkurētspējīgas. Protams, muļķīgi būtu cīnīties 
par tekstiluzņēmumu, kas Latvijā izgatavo krekliņus vai 
bikses. Ja kāds Latvijā grib ķerties pie šāda biznesa, tad 
lai pilnībā paļaujas uz sevi. Taču, ja pusi mūsu teritorijas 
sedz meži, tad attiecīgā uzņēmuma aizstāvēšana jau ir 
stratēģiskās attīstības jautājums.”

PLĀNS B? APGROZĪJUMA REKORDS 
JĀPĀRSNIEDZ 2012. GADĀ
Tomēr atgriezīsimies pie LF attīstības krīzes scenārija: kā 
uzzināja Kapitāls, Plānu B uzņēmums nav iedarbinājis – 
pagaidām neesot vajadzības.
Lai arī statistika vēsta par pasaules vadošo ekonomiku 
IKP izaugsmes tempu samazināšanos, uz LF darbību šis 
fakts nekādu iespaidu nav atstājis. Problēmas pagaidām 

neizjūt arī uzņēmuma ārvalstu acis un ausis. „Jā, mūsu 
partneri citās valstīs arī apspriež, kas un kā notiks, kas 
sagaidāms, taču tirgus pagaidām funkcionē normā-
li,” komentē J. Biķis. „Un mūsu realizācijas apjomi 

nekrītas. Tiesa, neskaidrības par tuvāko nākotni izjūta – tā 
patiesi ir.”
Kaut arī ir „neskaidrības izjūta”, LF vadība savus plānus 
un prognozes nepārskata: šogad joprojām tiek plānots 
apgrozījuma pieaugums par 24% – gandrīz līdz veik-
smīgākā – 2007. – gada līmenim. Pārspēt šo rekordu 
uzņēmums gatavojas jau 2012. gadā. 

PATEIKTAIS

Aizbrauciet uz Zviedriju – tur 
ir daudz mežu. Un praktiski 
nav baļķu pārvadāšanas 
mašīnu. Bet pie mums? 
Izbrauciet pa jebkuru 
centrālo ceļu laukā no Rīgas 
– šīs automašīnas atstājušas 
pat sliedes asfaltā. Jā, zviedri 
būtībā iekarojuši mūsu tirgu. 
Ja mēs paraudzīsimies uz 
visām lielajām kompānijām, 
kas Latvijā nodarbojas ar 
mežizstrādi, gandrīz visas tās 
izrādīsies skandināvu. Tā ir 
globalizācija. Jūs varat bļaut, 
cik vien vēlaties, taču aizliegt 
to nevar. Tā pati Vika Wood, 
kas izgatavo zāģmateriālus, 
vai arī tie, kas izstrādā 
apaļkoku, – pamatā tie ir 
skandināvi. Un tas bija mans 
lēmums – krīzes laikā atļaut 
izcirst vairāk valsts mežu, lai 

atbalstītu vietējo biznesu. 
Šīs skandināvu firmas izdarīja 
viltīgu gājienu, pirmskrīzes 
gados ļoti ievērojami paaug-
stinot iepirkuma cenas 
vietējiem mežu īpašniekiem. 
Pie tam tās to nedarīja pie 
sevis, Zviedrijā. Un šī mākslīgā 
cenas paaugstināšana 
sarežģīja LF iespējas tikt pie 
izejmateriāliem. Tāpēc ka 
aiz šīm zāģētavām stāv liels 
zviedru kapitāls, bet LF šādu 
iespēju nav. Un tad Biķis pie 
mums atnāca un teica, ka 
viņus vajag glābt un ka viņi 
paši tur neko nevar padarīt. 
Pavaicājiet Biķim, to taču 
es neesmu pats izdomājis! 
Tāpēc mēs atļāvām 
palielināt izciršanas apjomus 
2008. un 2009. gadā. Tā bija 
normāla ekonomiska cīņa.

Ivars Godmanis: 
Biķis teica, ka viņus vajag glābt

2006 2007 20092008 2010

160 178

98

157 140

DATI: LF

LATVIJAS FINIERA APGROZĪJUMS, 
MILJONOS EIRO



1O1
VĒRTĪGĀKAIS LATVIJAS UZŅĒMUMS

  11 / 2011
106

FOTO: AFP/IMAGEFORUM

PĀRDOT BIZNESU PILNĪBĀ VAI PIESAISTĪT INVESTORU – PIE TĀDIEM 
VARIANTIEM TIKAI IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ VIEN NONĀCA AP DESMIT LIELU UN 

VIDĒJU LATVIJAS UZŅĒMUMU: PŪRE, RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, 
TVNET, MAN-TESS, HOTEL DE ROME...

Tomēr gandrīz ikvienā vietējā biznesā ieraugāmas no-
teiktas problēmas, zemūdens akmeņi un trūkumi, kas 
parasti mulsina potenciālos pircējus. Par to, kam viņi 
pievērš uzmanību un kur meklējamas vietējā biznesa 
vājās vietas, Kapitāls jautāja investīciju bankas Pru-
dentia un auditorkompānijas PricewaterhouseCoopers 
(PwC) ekspertiem.

GRŪTI PLĀNOT
Prognozēšanas iespēja krietni pasliktinājusies. Lai 
pārdotu biznesu, nepieciešams plānot. Nevis galvā, bet uz 
papīra, turklāt, vēlams, ar izsmeļošu aprakstu: kā un uz 
kāda pamata tiek plānota attīstība, cik tajā nepieciešams 
ieguldīt naudu un tā tālāk. Jo jūsu biznesa cenu galve�
nokārt veido finanšu plūsmas nākotnē, un, ja tās netiek 

10 PROBLĒMAS, 
KAS TRAUCĒ PĀRDOT BIZNESU



prognozētas, nav arī skaidrs, cik jūsu bizness maksā. 
Tiesa, ja pirmskrīzes laikā parasta parādība bija 5 gadu 
perspektīvas plāns un eksperti tad žēlojās, ka bizness 
izaugsmi prognozē pārlieku drosmīgi, tad tagad situācija 
izmainījusies: būtībā izteikt jebkādas nākotnes prognozes 
ir ļoti grūti. Pasaulē atkal runā par otro krīzes vilni, tāpēc 
grūti atbildēt uz jautājumiem, kā tas ietekmēs pieprasīju�
mu un cenas.
„Kas konkrēti mulsina investoru? Viens no variantiem – 
ja bizness balstās tikai 
uz vienu vai dažiem 
klientiem, ar kuriem 
attiecības pilnībā kontro�
lē vienīgi īpašnieks. Ja 
viņš aiziet no biznesa, 
nav garantijas, ka klienti 
saglabāsies,” stāsta 
Ingrīda Dimiņa, PwC 
Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas direktore. To 
pašu var teikt par izejvielu iepirkuma plāniem – jo īpaši, 
ja ražošana atkarīga no viena veida izejvielām (piemēram, 
lauksaimniecības produkcija). Šādā gadījumā turpmāko 
cenu dinamiku grūti prognozēt.
Beigu galā biznesa īpašnieka un potenciālā investora 
prognozes visbiežāk krasi atšķiras: īpašnieks parasti 
situāciju redz optimistiskākās krāsās, kamēr investors 

uz to raugās konservatīvāk. Tiesa, kā pauž PwC, pro�
gnozes no biznesa puses netiek fatāli pārspīlētas. „Visi 
jau izgājuši cauri krīzei un skatās uz dzīvi ar diezgan 
skaidru skatienu,” saka I. Dimiņa. Kā investoru iespē�
jams pārliecināt, ka uzņēmumam vēl joprojām ir stabilas 
perspektīvas? Protams, viņš vēlēsies redzēt ar klientiem 
slēgtos līgumus, pēc kuriem var kaut ko prognozēt nā�prognozēt nā�
kotnē. Otrs variants: investors raugās uz nozari kopumā 
un izvērtē tās iespējas un perspektīvas.

Atšķirībā no iepriek�
šējo gadu situācijas 
pašlaik visskeptiskāk 
noskaņoti ir finanšu 
investori – viņi parasti 
tiešām pērk naudas 
plūsmas, taču tās tagad 
prognozēt grūti, stāsta 
Prudentia vadītājs 

Ģirts Rungainis. Par stratēģiskiem investoriem, tātad 
tiem, kas strādā tajā pašā nozarē, – viņi parasti labāk 
izprot, kādas ir pērkamā uzņēmuma perspektīvas un 
ko viņi ar to darīs. Ģ. Rungainis, tiesa, atzīst: izpratne 
ir izpratne, taču arī stratēģiem patīk spekulēt ar miglā 
tītajām perspektīvām – bet vairāk tāpēc, lai samazinātu 
cenu. PwC piebilst: stratēģiskajam investoram parasti ir 
savs biznesa plāns, un pārdevēja prognozes viņu īpaši 

SERGEJS PAVLOVS

KAS KONKRĒTI MULSINA INVESTORU? 
VIENS NO VARIANTIEM – JA BIZNESS 
BALSTĀS TIKAI UZ VIENU VAI DAŽIEM 

KLIENTIEM
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neinteresē. Te drīzāk būtiski ir iegādājamā biznesa ražo�
šanas un darbaspēka resursi, gaidāmie ekspluatācijas 
izdevumi un investīcijas.

VĀJA PĀRVALDĪBA – SPĒCĪGS SAIMNIEKS 
Mūžam aktuāla tēma. Menedžments ir galvenā pro�
blēma, kura dēļ Latvijas biznesu novērtē lētāk. Tā domā 
finanšu kompānijā Prudentia. „Mums vispār ir ļoti maz 
uzņēmumu ar patstāvīgu menedžmentu, kas būtu no�
šķirts no īpašniekiem. Lielākajā daļā gadījumu, īpašnie�
kiem pārdodot savu biznesu un aizejot, kompānijā paliek 
cilvēki, kas vairāk vai mazāk var noturēt uzņēmumu. Jā, 
viņi nenogremdēs biznesu. Tomēr šie cilvēki parasti nav 
spējīgi šo uzņēmumu attīstīt vai glābt ekstremālās situā�
cijās. Līdz tam mūsu ekonomika vēl nav izaugusi,” stāsta 
Ģ. Rungainis. Viņš uzskata, ka Latvijā visizplatītākais 
modelis – akcionāri paši kontrolē visus biznesa procesus. 
Savukārt ideāla situācija, pēc kuras vajadzētu tiekties, – lai 
akcionāri kontrolētu pārvaldniekus, kas strādātu uzņēmu� pārvaldniekus, kas strādātu uzņēmu�tu uzņēmu�
ma attīstībai. Bet tad nepieciešams izveidot sistēmu, kurā 
ietverts arī iekšējais audits un kontrole.
Arī PwC atzīst problēmas aktualitāti: „Ja šādu pārvaldo�
šu īpašnieku mērķis ir visu pārdot un aiziet no biznesa, 
pircējs būs skeptiski noskaņots: viņš nav gatavs maksāt 
pilnu cenu, jo nav pārliecināts, ka iepriekšējais īpašnieks 
pēc tam godprātīgi nodos lietas, informāciju par klien�
tiem, iestrādes un pieredzi,” 
stāsta I. Dimiņa. Savukārt, ja 
menedžments nodalīts 
no īpašniekiem, tam 
teorētiski vienalga, kā 
vadībā strādāt. 
Turklāt PwC īpaši uzsver 
uzņēmuma finanšu direk�
tora lomu un līmeni. Šis 
apstāklis ļoti svarīgs finanšu 
investoriem, kas darījumā 
pievērsīs uzmanību tieši 
atskaitēm. Ļoti svarīgi, lai tas 
pats grāmatvedis un finan�
šu direktors prastu angļu 
valodu. Svarīgi, lai viņš spētu 
izstāstīt par situāciju uzņē�
mumā un orientētos šajā 
biznesā. Ja uzņēmuma finan�
sisti nav īpaši kompetenti, tos 
nāksies vai nu nomainīt, vai apmācīt. Abos gadījumos tie 
būs papildu izdevumi.
„Mūsu uzņēmējiem šis moments parasti nešķiet īpaši 
svarīgs, jo viņi taču paši var ļoti labi pārzināt un atcerēties 
visus savus darījumus. Tomēr jaunajiem īpašniekiem visu 
nākas noskaidrot no nulles. Kad mēs veicam due diligen-
ce, šo darbinieku līmenis redzams uzreiz, tāpēc investori 
mums jautā: „Kāds jums šķiet šis speciālists?”” stāsta I. 
Dimiņa.

NE EKSPORTA, NE MĀRKETINGA
Mūžam aktuāla tēma. Šo problēmu īpaši akcentē Pruden-
tia eksperti – Latvijas iekšējais tirgus ar aptuveni 2 miljo�
niem iedzīvotāju ir pārāk mazs nopietniem spēlētājiem. 
Visbiežāk investori interesējas par uzņēmumiem, kam jau 
attīstīts eksports vai vismaz attiecīgs eksporta potenciāls. 
Un te mēs sastopamies ar problēmu, par kuru eksperti 
runā jau vairākus gadus, – Latvijas uzņēmumi nozaru 
ietvaros netiecas pēc konsolidācijas, bet lēmums iziet ār�
pus Latvijas daudziem saistīts ar nopietnas psiholoģiskas 
barjeras pārvarēšanu.
Tādējādi uzņēmumi, kas attīstījušies vismaz Baltijas 
mērogā, burtiski uz pirkstiem saskaitāmi. „Vāji attīstīti 
eksporta virzieni un vājš mārketings – tās ir diezgan 
nopietnas problēmas, kas skar daudzus Latvijas uzņēmu�
mus,” secina Ģ. Rungainis. Taču apstāklis, ka uzņēmums 
strādā tikai Latvijas patērētājam, mazina tā pievilcīgumu.

KLIENTI NEMAKSĀ,    
TAČU ĪPAŠNIEKS TO SLĒPJ
Krīzes iespaidā situācija krietni pasliktinājusies. Pat 
labos laikos jebkuram biznesam ir klienti, kas laicīgi 
neapmaksā rēķinus par precēm vai pakalpojumiem. Uz 
tādu slikto parādu rēķina uzņēmums parasti veido uzkrā�
jumus. Krīzes laikā reālā situācija pasliktinās, tomēr tas 

ne vienmēr tiek atspoguļots 
pārdošanai gatavotā uzņēmu�

ma bilancē – uzņē�ņē�
muma īpašnieki bieži 
vien izpušķo realitāti. 
Tādēļ, spriežot pēc bi�

lances, sanāk, ka visi debitori 
ir ļoti kārtīgi un maksā laicīgi 
un slikto parādu ir maz. To�
mēr pārbaudes laikā noskaid�
rojas: prece piegādāta tik sen, 
ka pastāv maza varbūtība gūt 
par to samaksu. Un, ja godīgi 
– šāds parāds ir jānoraksta.
Līdzīga situācija ir ar no�
liktavas krājumiem. Piemē�
ram, tāpēc, ka krīzes laikā 
samazinās pieprasījums pēc 
noteiktas preču grupas vai arī 
preci iespējams pārdot tikai 
par pazeminātām cenām. 

Bijuši gadījumi, kad īpašnieki stāstījuši, cik ātri pie viņiem 
notiek preču apgrozība, bet noliktavā iespējams ieraudzīt 
dažus iepakojumus, kas jau gadu vai divus nav izjutuši 
darbinieku roku pieskārienu. Savukārt jaunais īpašnieks 
vadās no tā, ka viņam diez vai izdosies šo preci pārdot.
Attapīgs biznesmenis var pielāgot vai izpušķot šos rādītā�
jus uzņēmuma pārdošanas brīdī, atzīst Prudentia eksperti. 
Tāpēc arī pircējam jābūt tikpat attapīgam. Un daļēji šī 
iemesla dēļ bieži vien bijuši gadījumi, ka uzņēmums pēc 
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* Vēsturiskie rezultāti (gada, ceturkšņa, mēneša) 
salīdzinājumā ar iepriekšējām prognozēm
* Nākotnes prognozes
* Iestrādnes, pasūtījumi, līgumi
* Galvenie klienti, piegādātāji 
* Konkurenti, tirgus analīze
* Nepieciešamās investīcijas
* Grāmatvedības principi
* Darbinieku un vadītāju darba līgumi
* Iespējamās saistības
* Nodokļi
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jauno īpašnieku ienākšanas kādu laiku strādā sliktāk. Jā, 
tam ir arī citi skaidrojumi: personāla apjukums, lojalitātes 
zudums, sliktākajā gadījumā – personāla aiziešana. Taču 
šādas situācijas veidošanos ietekmē arī tas, ka uzņēmums 
ticis īpaši pielāgots pārdošanai.

LIKVIDITĀTES PROBLĒMAS
Skārušas lielāko daļu uzņēmumu. Klientu nemaksāša�
na, tirgus sašaurināšanās un milzīgs spiediens uz cenām 
negatīvi ietekmē uzņēmuma naudas plūsmu. Tātad arī 
pats uzņēmums nevar laicīgi apmaksāt rēķinus un naudas 
attīstībai nepietiek. Ja uzņēmējs laikus paredzējis makroeko�
nomiskās problēmas, viņš ir paspējis sagatavoties, pievilkt 
finanšu grožus un nejutīsies pārāk cietis. Ja nav paredzējis 
– klāsies grūti.
Dažās nozarēs situāciju pasliktina izejvielu cenu nenoteiktī�
ba. Grūtā situācijā nonākuši uzņēmumi, kas strādā sektoros, 
kuros dominē valsts iepirkumi. Ja agrāk bankas kompensēja 
apgrozāmo līdzekļu trūkumu, tad tagad tikt pie bankas 
aizdevuma ir daudz grūtāk, bet dažkārt vispār neiespēja�
mi. Bieži vien tieši likviditātes trūkums izrādās galvenais 
iemesls, kāpēc īpašnieks pieņem lēmumu pārdot uzņēmumu 
un meklē investoru. Savukārt investors, novērtējot likviditā�
ti, izdara secinājumus par 
visām pozīcijām un aplūko 
visas prognozes un plānus, 
balstoties uz viskonser�
vatīvākajām gaidām. Un 
tas, protams, pazemina 
uzņēmuma cenu.
„Likviditātes problēma 
šobrīd īpaši aktuāla tajos 
uzņēmumos, kas it kā pārdzīvojuši krīzi, bet izgāja no tās 
novājināti,” piebilst Prudentia vadītājs Ģ. Rungainis. Viņš 
tomēr uzskata, ka tā nav vislielākā problēma: ir uzņēmumi, 
kas krīzei pielāgojušies, bet tie, kas to nav spējuši, beiguši 
darbību. Riska grupā drīzāk ir „kaut kas pa vidu” – uzņēmu�
mi, kuru situācija ir nestabila un nenoteikta. Visbiežāk tie ir 
ražotāji, kas strādā iekšzemes tirgum, kurā joprojām īpaša 
izaugsme nav vērojama.

NODOKĻU PARĀDI –    
KURŠ KURAM MAKSĀS?
Vienmēr interesē investoru. Auditori vienmēr izpēta, vai ir 
parādi valsts budžetam un otrādi – vai valsts nav parādā uz�
ņēmumam, piemēram, vai nav jāatgriež PVN. „Pārbaudām 
VID iesniegtās deklarācijas, lai nenotiktu tā, ka valsts vēl 
pēc tam piemēro parādu. Tālab investors atviegloti nopūšas, 
uzzinot, ka uzņēmumam nesen veikts nodokļu audits – pat 
ja tā rezultāti ne vienmēr ir pozitīvi un uzņēmums gatavs 
tiesāties. Tas nozīmē, ka pārbaudes periodā nav nekādu ne�
zināmu nodokļu risku un nenoteiktība pastāv attiecībā pret 
ievērojami īsāku laika periodu,” stāsta I. Dimiņa.
Investoru arī interesē, vai uzņēmumam ir zaudējumi no�
dokļu dēļ – tie samazinās vai ļaus uz dažiem gadiem atlikt 
uzņēmuma ienākuma nodokļu maksājumus. Tas nozīmē, ka 

uzņēmuma rīcībā paliks vairāk naudas, ko var izmantot at�
tīstībai un tekošajiem izdevumiem. Kaut arī te tomēr svarīgi, 
cik nodokļu zaudējumos norādītā summa ir reāla. „Mums 
bija gadījums, kad, pārskatot nepareizi sastādītu deklarāci�
ju, pagātnes zaudējumi samazinājās divas reizes. Rezultātā 
noskaidrojās, ka uzņēmumam jāsāk maksāt nodokļus valsts 
budžetā ievērojami ātrāk, nekā plānots, un tas ietekmēja 
uzņēmuma pārdošanas cenu,” stāsta PwC eksperte. 
Investoru interesē ikviens nozīmīgs uzņēmuma parāds valsts 
budžetam, kā arī summas, ko valsts parādā uzņēmumam. 
Vai nodokļu parādi tika samaksāti laicīgi? Ja nē, tad kāpēc 
un kādas sankcijas par to draud? Cik reāli ir atgūt pārmak�
sātās summas? Ja pastāv kādas šaubas par iespējām tās atgūt, 
investors ieņems viskonservatīvāko nostāju, t. i., uzskatīs, 
ka šo summu nav iespējams atgūt. Rezultāts – pazemināta 
biznesa vērtība.

DARĪJUMI AR SAVĒJIEM
Vienmēr aktuāli, turklāt ne tikai Latvijā. Problēma ir 
apstāklī, ka šādus darījumus viegli noslēgt, bet ekspertiem 
no malas tos grūti izskaitļot. Te ir divi tipiski stāsti. Pirmais 
– kad vietējās firmas noslēdz līgumus ar tā sauktajām ie�
saistītajām pusēm. Tie var būt draugi, radi, citas firmas, kas 

pieder tam pašam uzņē�
mējam, vienkārši partneri, 
ar kuriem pastāv neformā�
las attiecības. Tādas lietas 
ir ļoti izplatītas vietējo 
uzņēmumu vidū, kuru 
īpašnieki arī ir vietējie un 
daudzus gadus strādā tajā 
pašā tirgū. Un ļoti daudzos 

gadījumos šādi darījumi uzņēmumam nav izdevīgi. Vai 
otrādāk – aizdomīgi izdevīgi. Piemēram, uzņēmumam ir 
telpas, kuras tiek izīrētas labu paziņu veikaliem par izteikti 
mazu cenu. Līgums noslēgts uz ilgu laiku un to lauzt – 
grūti. Vai arī darījums ar piegādātāju, kuram nez kāpēc 
maksā vairāk par tirgus vidējo cenu. Vai arī īpašie klienti, jo 
sevišķi, ja tie ir lieli. 
Ja viens klients vai piegādātājs nodrošina vairāk nekā 50% 
apgrozījuma, tad tā jau ir potenciāla problēma. Iespējams, 
šis klients vai piegādātājs – tieši otrādi – ir diezgan izdevīgs, 
un visbiežāk tas izskaidrojams ar ilgām un labām perso�
nīgajām attiecībām. Bet šīs personīgās attiecības parasti 
uzņēmumā uztur 1–2 cilvēki, turklāt vienojas nevis papīra 
formātā, bet gan neformāli – bezmaz vai telefoniski. Ja 
šādā gadījumā nav sastādīta līguma, bet ir tikai cilvēciskās 
attiecības, tas var izraisīt problēmas – ja otrai pusei kaut kas 
mainās. Vēl viens variants: kredīti, kurus firmas izsniedz 
saviem akcionāriem un/vai darbiniekiem – bieži bez pro�
centiem un galvojuma. Parasti uzņēmuma pircējs norunā, 
lai šie kredīti tiktu dzēsti līdz darījumam.
Eksperti teic, ka šādas problēmas pastāv gandrīz ikvienam 
uzņēmumam. „No trim uzņēmumiem, kurus mēs tikko 
novērtējām, šādi gadījumi tika fiksēti visos trijos,” stās�
ta I. Dimiņa. Kā auditori meklē iespējamo sazvērestību? 

PROBLĒMA IR APSTĀKLĪ, KA DARĪJUMUS 
AR SAVĒJIEM VIEGLI NOSLĒGT, BET 
EKSPERTIEM NO MALAS TOS GRŪTI 

IZSKAITĻOT
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„Skatāmies, kas veido izdevumus, kādi līgumi noslēgti ar 
klientiem un partneriem. Vārdu sakot, cenšamies saprast, 
kas lācītim vēderā,” stāsta PwC eksperte.

ALGAS APLOKSNĒS
Pēdējos gados situācija uzlabojusies. Nopietni uzņēmu�
mi, kas varētu būt interesanti pircējiem, algu jomā jau sen 
attīrījušies, konstatē eksperti. Tomēr ekonomikā kopumā 
aplokšņu problēma vēl joprojām ir aktuāla, tāpēc risks sa�
glabājas. Taču investors šādus tēriņus neredz, tāpēc parasti 
potenciālais uzņēmuma pircējs analizē oficiālās uzņēmuma 
algas, salīdzinot tās ar vidējo līmeni nozarē. „Citas pār�
baudes iespējas nav. Un es neteiktu, ka pēdējā laikā šī būtu 
nopietna problēma – algas vairāk vai mazāk atbilst statisti�
kā norādītajām,” apgalvo I. Dimiņa. 

ZELTA IZPLETŅI
Tēma nav draudoša, taču vienmēr aktuāla. Jauna uzņē�
muma īpašnieka ienākšana bieži nozīmē vadības maiņu. Un 
te viens no jūtīgākajiem aspektiem – darba līgumā noteiktās 
kompensācijas uzņēmuma vadītājiem atlaišanas gadījumā. 
Dažkārt jaunajiem īpašniekiem nākas maksāt ļoti nopietnas 
summas. „Mūsu praksē bija pat gadījums, kad uzņēmuma 
bijušajam vadītājam vajadzēja maksāt vairāk nekā 100 000 

latu lielu kompensāciju,” stāsta PwC eksperte. 
„Saprotams, ka šādus punktus darba līgumā pircējs vēlas 
noskaidrot iepriekš, tāpēc vienmēr lūdzam parādīt vismaz 
augstākā vadības līmeņa darbinieku darba līgumus – mek�
lējam tā sauktos zelta izpletņus.”
Eksperte teic, ka lielo uzņēmumu gadījumā vienmēr ko 
tādu var atrast – sākot ar parastām kompensācijām 2–3 
mēneša algu apmērā. Tomēr tas viss tiks ņemts vērā inves�ts vērā inves� vērā inves� inves�
tora piedāvātajā biznesa cenā.

LABĀKIE AKTĪVI – JAHTAS UN AUTO
Problēma visbiežāk aktuāla maziem un vidējiem uzņē-
mumiem. Neprofila aktīvi – tie, kas atrodas uzņēmuma 
bilancē, bet biznesam ne īpaši vajadzīgi. Klasisks gadī�
jums – uzņēmuma īpašnieks pērk sev luksusklases auto un 
ieraksta to firmas bilancē, tādējādi ieekonomējot nodokļu 
izdevumus. Vārdu sakot, ja treknajos gados auditori stāstīja 
par pavisam smieklīgiem gadījumiem – piemēram, kāds 
uzņēmums savā bilancē bija iekļāvis jahtu, lai, tā teikt, 
vizinātu klientus –, tad tagad šī problēma nav īpaši aktuāla. 
Kā atzīst Prudentia eksperti, tagad uzņēmumā, kas tiek 
gatavots pārdošanai, lieliski saprot, ka viss liekais no bilan�
ces jāizsviež ārā. Bet tie, kas nesaprot, visbiežāk ir mazie 
uzņēmumi. 
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Nereti nākas dzirdēt uzņēmumu vadītājus sūdzamies, ka 
īpašnieks pārāk iejaucas, savukārt īpašnieka prātā mājo neuz-
ticība – vai tik tikko pieņemtais vadītājs nezog? Par saliedētām 
šādas attiecības nodēvēt grūti, taču, kā izrādās, tās ir dabisks 
process brīdī, kad uzņēmējam jāatdod savs ilgi lolotais bizness 
profesionāla audzinātāja rokās.
Gan pētījumos, gan sarunās ar Latvijas biznesmeņiem un 
ekspertiem atklājas, ka firmas veiksmes vai neveiksmes ļoti 
atkarīgas no iekšējās komunikācijas. Britu Elizabetes Čelas un 
Pola Treisija pētījums par attiecību veidošanu mazos uzņēmu-
mos apliecina, ka tad, kad cilvēkam jāspēlē divas lomas, rodas 
nenoteiktība un lomu konflikti, kas noved pie nepatīkamiem 
rezultātiem. Tas nozīmē – lai kāds būtu uzņēmuma lielums, 
katra dalībnieka lomai jābūt pietiekami skaidrai. Piemēram, 
jābūt precīzi zināmam, kurš būs atbildīgs par Ziemassvētku 
akcijas veidošanu – sabiedrisko attiecību vai mārketinga 
cilvēks.

KAD UZŅĒMUMS IZAUG LIELĀKS
Tomēr bieži vien lomu pārklāšanās notiek. Visgrūtāk no tās 
izvairīties tieši uzņēmuma īpašniekam, kurš biznesa sākuma 

periodā uzņemas arī vadītāja pienākumus. „Ir divi laika posmi 
uzņēmuma dzīvē, kur vajadzīgi divi dažādi cilvēki,” skaidro 
biznesmenis un SIA Primekss valdes loceklis Jānis Ošlejs. „Ir 
sākuma stadija, kurā uzņēmumam ir ideja, ko vajag īstenot, 
bet nav skaidrs, kā to atrisināt. Uzņēmējs tad pats izdomā, 
kā un kad ir labi. Uzņēmējs pats strādā un pats visas lietas 
atrisina.”
„Tad, kad uzņēmums izaudzis lielāks,” J. Ošlejs turpina, „ir 
ļoti labi, ja īpašnieks atkāpjas. Jo viņš ir tas, kas uzsācis. Viņš 
ir labs, pieņemot ātrus lēmumus haosa situācijā, momentāni 
reaģējot, taču tā nav stratēģiska vadīšana. Kad uzņēmums 
izaug liels, tam vajag procedūru, regulāciju, formu, un tas 
strādā pretēji ātrai lēmumu pieņemšanai. Tad būtu labāk, ja 
uzņēmējs neiejaucas vadītāja darbā, kurš sakārto sistēmu.”

UN UZŅĒMUMAM IESTĀJAS PUBERTĀTE
Starptautiska personāla atlases uzņēmuma Amrop partneris 
Viesturs Lieģis stāsta, ka tajā režīmā, kad vadītājs veic arī ope-
ratīvu darbu, iestājas limits, griesti, ko uzņēmums var sasniegt. 
„80% uzņēmumu apstājas, jo var izaugt tik daudz, cik īpašnie-
kam galvā saiet, cik tā galva ir liela. Ja viņš nepieņem lēmumu 
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par profesionālu menedžmentu, tad pie tā lietas arī apstājas. 
Domāju, ka Latvijā varam atrast ļoti daudz piemēru tam, ka 
uzņēmuma izaugsme tikai šī iemesla dēļ arī apstājusies.” 
Attiecību starp tiem uzņēmumiem, kuru īpašnieki spēja 
mainīt domāšanas veidu, un tiem, kuri nevarēja, nav grūti sa-
skatīt: „Visi uzņēmumi, kas pārauguši no maza uz lielu, ir tādi, 
kas mainījušies. Visi, kas iesprūduši mazā vai vidējā uzņēmu-
ma stadijā, nav mainījušies,” stāsta J. Ošlejs.

LIDO STĀSTS
Viens no uzņēmumiem, kam savu krīzi nācās piedzīvot tieši 
uzņēmuma īpašnieka vienpersonisku lēmumu dēļ, ir ēdināša-
nas uzņēmums LIDO. Tieši krīzes laikā – 2008. gadā – uzņē-
muma īpašnieks Gunārs Ķirsons aizņēmās vairāk nekā 8 mil-
jonus latu un sāka dizaina māju ražošanu. Diemžēl šis projekts 
nedeva peļņu un uzņēmums nonāca finansiālās grūtībās. 
Šobrīd LIDO īpašnieks G. Ķirsons atzīst savu kļūdu: „Katru 
dienu es to brīdi jutu, taču pārstāju just, kad Eiropa daudz 
solīja. Un es nejutu, ka šie solījumi nav pareizi un tie domāti 
tikai tādēļ, lai mēs tiem ticētu. Šodien mēs redzam – ne tikai 
firmas nonākušas grūtībās, bet gan veselas valstis Eiropā ban-
krotē. Tā laikam bija mana lielākā kļūda.” 
Vienots komandas darbs un strikta lomu sadale kā labākais 
uzņēmuma pārvaldes variants ir motīvs, kas vijas cauri visai 
mūsu sarunai. Patiesi – pie galda sēž ne vien G. Ķirsons, bet 

arī pārējie valdes locekļi: viceprezidente Rita Auziņa, finanšu 
direktore Baiba Sleže un mārketinga daļas vadītājs Kaspars 
Vanags. „Ja mersedesam noņem riteni, tas nebrauks. Ja nestrā-
dā vienotā komandā, darbs uz priekšu nevirzīsies. Ir iepriekš 
jāvienojas par lomām, un tām jābūt konkrētām. Ja kāds pie-
laidis cilvēcisku kļūdu, tā kopīgi jāizlabo,” tagadējo pārliecību 
par to, kā uzņēmums jāpārvalda, skaidro G. Ķirsons.
G. Ķirsons par savu iepriekšējo pieeju, pārvaldot LIDO, stāsta: 
„Jā, domāju, ka varbūt par daudz paņēmu uz sevi atbildību... 
autoritāti lielu. Bija jāpiespiež uzņemties atbildību vēl kādam. 
Un laikam tā ir mana lielākā kļūda dzīvē – daudzkārt pieņēmu 
lēmumus viens pats. Neviens toreiz negribēja tos pieņemt un 
uzņemties atbildību. Tas varbūt bija ērti kolēģiem, bet darbam 
tomēr nevajadzēja apstāties. Firma piederēja vienam cilvēkam 
– tas ir, man, – un tā laikam bija lielākā kļūda.”
Mainīt pārvaldības stilu G. Ķirsonam palīdzēja speciālistu 
skats no malas. „Kad mēs izsaucām ātro palīdzību,” stāsta G. 
Ķirsons, „un tā pateica – tev laikam jāmaina komanda, jāmai-
na valde –, tad mēs paņēmām Ritu Auziņu, kas ir izgājusi „no 
– līdz”. No malas paņemti ir tie, kas tic mūsu firmai un redz 
mūsu pieeju darbam. Nu jā, ieteica tie, kas zina, varētu teikt – 
pētniecības firma.”
Lai gan lēmumi vairs netiek pieņemti vienpersoniski, ideālā 
pārvaldes struktūra uzņēmumā vēl nav izveidojusies. „Šajā 
brīdī vēl pastāv mazs haoss. Mēs pašlaik reorganizējamies, 
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un mums varbūt šis tas vēl pietrūkst. Mums varbūt vēl nav 
izveidojusies perfekta komunikācija, tāpēc mēs arvien vairāk 
un vairāk ieteikumu prasīsim mūs konsultējošai firmai. Mēs 
tiekamies vismaz divreiz nedēļā, mēs spriežam, tomēr patla-
ban mums vēl nav izveidota sistēma,” nopūšas G. Ķirsons.
Runājot par to, kur šobrīd virzās LIDO, uzņēmējs teic, ka 
notiek uzņēmuma restrukturizācija un tiek kārtotas juridiskās 
attiecības ar kreditoriem, lai varētu strādāt tāpat, kā agrāk. 
,,Mēs turpmāk nodarbosimies tikai ar ēdināšanu,” akcentē G. 
Ķirsons. Uzņēmējs atklāj, ka LIDO strādā pie jauna projek-
ta – veikala, kuram turklāt būs ēdināšanas pakalpojums, kas 
apmierinās visus – no maziem bērniem līdz sirmgalvjiem.

ĪPAŠNIEKA ANATOMIJA
LIDO gadījums lieliski atspoguļo to īpašnieku anatomiju, 
ko izpētījuši J. Ošlejs un V. Lieģis. „Jābūt narcisam, lai sāktu 
biznesu,” stāsta personāla atlases firmas pārstāvis V. Lieģis. 
„Šāda personība ir visgudrākā, un neviens nedrīkst izrādīties 
gudrāks par viņu. Šādam cilvēkam tas ir liels izaicinājums – 
nodot vadību cita rokās.” 
Kāpēc tā ir? Pastāv dažādi skaidrojumi. V. Lieģis, raugoties no 
īpašnieka perspektīvas, uzņēmumu salīdzina ar bērnu: „Kāda 
ir sajūta, savu bērtu atdodot? Tā ir saprotama. Ir vecāki, kas 
ļauj sist punus, un atkal ir tādi, kas to nepieļauj. Un tāpat ir 
ar akcionāriem. Ja palūkojamies uz Dzintara vadītāju Iļju 
Gerčikovu – viņš nevar šo uzņēmumu palaist vaļā. „Dzintars 
sasniedzis 4–5 miljonu apgrozījumu gadā, bet pats uzņēmums 
neaug. Viņš ir superķīmiķis un labi pārzina savu jomu, bet 
viņš viens pats to vairs nevar uztaisīt lielāku un nevar arī 
izlaist no rokām. Un tas nevar izaugt.” 
Tam, kāpēc uzņēmējam grūti mainīt savu domāšanu, J. Ošlejs 
redz citu pamatojumu: „Cilvēks pieradis strādāt noteiktā vei-
dā. Viņš, piemēram, ir pieradis uzņēmuma sākumposmā, kas 
arī vajadzīgs, ātri pieņemt visus lēmumus, iedziļināties visās 
detaļās, mainīt savu viedokli, ja tas vajadzīgs. Viņš pieradis pie 
tā, ka tā ir sekmīga darbības forma, un viņam izmainīt izprat-
ni, ka šī nav sekmīga darbības forma un tagad būtu vajadzīga 
pavisam cita, ir ļoti grūti.”

UZŅĒMUMS SVEŠĀS ROKĀS
Kad uzņēmums sasniedzis savas attīstības kritisko masu un 
vadība jānodod svešās rokās, kļūst aktuāls jautājums, kādam 
jābūt vadītājam. V. Lieģis uzsver, ka vadītājam, kas pārņem 
stūri no īpašnieka rokām, jāpiemīt īpašām kompetencēm. Šajā 
pārejas posmā uzņēmējam vajadzīgs uzticams, nevis profe-
sionāls vadītājs, un no vadītāja puses būtu kļūdaini domāt, 
ka šajā posmā uzņēmējs nedrīkst jaukties viņa darbā. Viņam 
jāsaprot, ka uzņēmējs ir viņa klients, kam jārada komforts.
„Man ir zināms piemērs, kas ļoti labi to ilustrē. Es runāju ar 
lielas pārtikas ražotāju grupas vadītāju. Viņš man jautā – ko 
tad tie vadītāji, ko atlasu, prasa. Nu, – atbildu – prasa, vai 
īpašnieks daudz jaucas iekšā? „Un pareizi prasa,” viņš atbild. 
Viņš ar savu akcionāru dienā sarunājas vismaz pusstundu. Un 
viņiem pastāv procedūra: 1–2 reizes nedēļā tiek sūtīta paka 
ar atskaitēm. Un vadītājs arī gatavojas visām tām sarunām, 
jo akcionārs to biznesu zina caurcaurēm. Viņš var paprasīt 
jebko, iztaujāt par jebkuru sīkumu, un grupas vadītājam jābūt 

gatavam par katru sīkumu sniegt atbildi. Un 25% sava laika šis 
vadītājs velta tikai tam, lai pamperotu to akcionāru, jo citādi 
tas akcionārs sāks traucēt.”
V. Lieģis sniedz arī citu piemēru – kad vadītājs ļoti veiksmīgi 
vadījis vairumtirdzniecības kompāniju. „Viņš bija labs ciparu 
taisītājs, reizi mēnesī sūtīja atskaites. Viņš jutās ļoti pārlieci-
nāts par sevi un aizgāja uz lielāku uzņēmumu. Savukārt šim 
uzņēmumam bija jāizveido pārvalde, kas spēj funkcionēt, 
taču viņš tādu nevarēja izveidot. Talantīgais vadītājs jutās kā 
kovbojs – sak, ko tie man tur pār plecu skatās! Šis ir piemērs, 
kas rāda – vadītājam jāizprot īpašnieka vajadzības.”

KLIBIE BĒRNI
Iepriekš minētie piemēri demonstrē, kas notiek ar īpašnieku 
un vadītāju pārejas posmā. Lai būtu labāka izpratne par se-
kām, kas rodas īpašnieka vai vadītāja pārmērīgas ietekmes dēļ, 
der pacelties putna lidojumā un aplūkot divus piemērus.
Viens no pēdējā laikā skaļākajiem iebildumiem pret īpašnieku 
pārmērīgu dominanci ir Jāņa Ceiča aiziešana no AS Rīgas 
Piena kombināts. Neoficiāli zināms, ka uzņēmuma akcionāri 
nerēķinās ar valdi Latvijā un īstermiņā grasās uzņēmumu 
pārdot.
Cita veida piemērs ir airBaltic, kur akcionāru līguma dēļ 
Bertoltam Flikam tika piešķirta pārāk liela vara. Gadījumu 
komentē finanšu konsultantu kompānijas Prudentia vadītājs 
Ģirts Rungainis: „Tas ir piemērs tam, ka nepietiekoša akcio-
nāru uzraudzība un ietekme uz kompānijas vadību noved pie 
vadības visatļautības, kā arī kritikas, analīzes un uzraudzības 
trūkuma. Sekas – ļoti bēdīgi rezultāti.” Situācija vēl joprojām 
nav līdz galam atrisināta, tāpēc iespējams izdarīt secinājumus 
par iepriekšējo vadības formu kā neveiksmīgu.

SECINĀJUMI 
Iepriekš minētie piemēri liek pārdomāt, kādas sekas ir nesi-
metriskai komunikācijai, kas rodas, ja īpašnieks nerēķinās ar 
vadītāju un vadītājs – ar īpašnieku. Kā atzīst J. Ošlejs, uzņē-
mumam attīstoties, īpašnieku – vadītāju lomas kļūst aizvien 
vertikālākas, tomēr komunikācijai būtu jāpaliek horizontālai. 
Arī britu pētījums par attiecībām mazos un vidēja lieluma 
uzņēmumos rāda, ka darbiniekiem jābūt vienotam redzēju-
mam par uzņēmuma attīstību un pietiekami skaidram lomu 
sadalījumam. 
Nobeigumā kā piemēru minēsim draugiem.lv, kas vēl pieskai-
tāms vidēja lieluma uzņēmumiem. „draugiem.lv nav tradicio-
nālu īpašnieku – vadītāju attiecību,” stāsta viens no uzņēmu-
ma īpašniekiem Agris Tamanis. „Mēs piedalāmies procesā, 
katrs atbildot par savu noteiktu sfēru. Es pamatā nodarbojos 
ar darba vides veidošanu, savukārt Lauris Liberts lielākoties 
uzturas ASV, kur veicina jauno produktu virzību un seko 
aktuālajām tendencēm, lai draugiem.lv neatpaliktu no tām. 
Par biznesu atbild direktore Agnese Zērne ar komandu. Pro-
tams, mēs regulāri saņemam atskaites un esam informēti par 
biznesa virzību, tomēr visi svarīgākie lēmumi tiek pieņemti 
koleģiāli.”
Horizontāla komunikācija vertikāli nošķirtās lomās – 
tāda varētu būt formula veiksmīgām īpašnieku – vadītāju 
attiecībām. 
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