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Informācija par Sabiedrību  

 

Uzņēmuma nosaukums 

 

Elektroniskie sakari 

Juridiskais statuss  Valsts akciju sabiedrība 

Kapitāla daļu turētājs  Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija, 100% 

Reģistrācijas numurs 

komercreģistrā  
40003021907 

Reģistrācijas datums 

komercreģistrā 
14.10.2004. 

Darbības veids Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldība, numerācijas 

datu bāzes uzturēšana, elektromagnētiskās saderības 

nodrošināšanas pakalpojumu sniegšana, elektronisko sakaru tīklu 

antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes 

staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšana u.c. 

NACE kods 61.9 (Citi telekomunikāciju pakalpojumi) 

63.11 (Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības) 

71.20 (Tehniskā pārbaude un analīze) 

72.1 (Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabas 

zinātnēs un inženierzinātnēs) 

74.9 (Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie 

pakalpojumi) 

Juridiskā / pasta adrese Eksporta iela 5, Rīga, Latvija, LV-1010  

Valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda  

Valdes locekļi Vija Gēme 

Kaspars Paupe  

Pārskata periods 2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 31. decembris 

Finanšu pārskatā lietotā 

naudas vienība 
EUR 



 

VAS “ELEKTRONISKIE SAKARI”  

 GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADA 12 MĒNEŠIEM 

PĀRSKATA PERIODS 01.01.2017. - 31.12.2017. 

NAUDAS VIENĪBA EUR  
 

4 

 

Starpperiodu vadības ziņojums 

Darbības analīze pārskata periodā* 

 

Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari” (turpmāk arī – VAS ES vai Sabiedrība) pārskata 

perioda neto apgrozījums ir 6 646,1 tūkst. EUR, kas salīdzinājumā ar 2016. gadu ir palielinājies par 

1,9 %. Apgrozījuma pieaugums skaidrojams ar elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas 

ieņēmumu palielināšanos, pieprasījuma kāpumu pēc radioiekārtu tehnisko projektu saskaņošanas 

pakalpojumiem un ieņēmumu pieaugumu no komercpakalpojumu nodrošināšanas. Pārskata gadā 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 58,4% palielinājušies arī pārējie uzņēmumu saimnieciskās 

darbības ieņēmumi (t.sk. ieņēmumi no telpu iznomāšanas, ieņēmumi no turpmākajā saimnieciskajā 

darbībā neizmantojamo pamatlīdzekļu atsavināšanas, procentu ieņēmumi u.c.). Līdz ar to 

2017. gadu VAS ES noslēdza ar tīro peļņu 77,3 tūkst. EUR., kas ir par 16,7 % lielāka nekā 

iepriekšējā gadā (2016. gada tīrā peļņa 66,2 tūkst. EUR).  

Finanšu rādītāju analīze un risku vadība* 

Pārskata periodā salīdzinājumā ar 2016. gadu ir uzlabojusies realizācijas rentabilitāte (2017. gadā: 

1,2 %; 2016. gadā: 1,0 %). Likviditātes rādītāji ir saglabājušies nemainīgi (2017. un 2016. gadā: 

5,8) kas norāda, ka VAS ES spēj norēķināties par savām saistībām bez sarežģījumiem. Maksātspējas 

rādītāji liecina par to, ka Sabiedrība savu saistību segšanai un darbības finansēšanai izmanto savu 

kapitālu un VAS ES finansiālā darbība vērtējama kā stabila. 

 

 

 

*Rezultāti tiks precizēti līdz gada pārskata apstiprināšanas brīdim.  

Normatīvo aktu regulējums 

 

Numerācijas pārvaldība 

Sagatavoti un iesniegti VARAM priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 

2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr.45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot 

numerācijas datubāzi”, iekļaujot jaunu nodaļu par numerācijas pārvaldīšanas nodrošināšanu. 

Ņemot vērā esošās VAS ES uzturētās Numerācijas datubāzes darbības būtiskos riskus, 

nepieciešama nekavējoša jaunas Numerācijas datubāzes izstrāde. Līdzekļi jaunas datu bāzes 

izveidei līdz šim nav piešķirti. Līdz ar to VAS ES valsts kapitāla daļu turētājs pieņēma lēmumu 

vērsties Ministru kabinetā ar priekšlikumu saglabāt visu VAS ES 2016. gada tīro peļņu VAS ES rīcībā, 

līdzekļus 56 530,10 EUR apmērā novirzot jaunas Numerācijas datubāze izstrādes uzsākšanai. 

2017. gada 15. novembrī ar MK rīkojumu Nr.679 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju 

sabiedrības ”Elektroniskie sakari” peļņas daļu par 2016.gadu” priekšlikums ir atbalstīts - VAS ES 

peļņas daļu 56 530,10 EUR novirzot jaunas Numerācijas datubāzes pirmās kārtas izstrādei. 

Atlikušo datubāzei nepieciešamo līdzekļu 168 470,00 EUR piešķiršana 2018. gada valsts budžeta 

ietvaros nav atbalstīta, līdz ar to līdzekļi atbilstoši 2017. gada 14. novembra MK protokollēmumam 

Nr. 47.§ tiks pieprasīti 2019. gada veidošanas procesā. 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana 

Rādītājs 
2017. gads 

 

2016. gads 

Saistību īpatsvars bilancē 14,4% 14,8 % 

Saistību attiecības pret pašu kapitālu 0,2 0,2 

Pašu kapitāla īpatsvars bilancē 72,5 % 72,2 % 
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Sagatavoti un iesniegti Satiksmes ministrijai priekšlikumi ministrijas regulējumam par elektronisko 

sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības uzraudzības kārtību, nosakot VAS ES tiesības un 

pienākumus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas jomā. 

 

Administratīvo pārkāpumu procesa likums 

Sagatavoti un iesniegti VARAM priekšlikumi grozījumiem likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu 

procesa likums” (Nr.1160/Lp11) 317.pantā “Kompetentās iestādes likumā noteikto sodu 

piemērošanai”, lūdzot noteikt, ka kompetentā iestāde elektronisko sakaru jomas administratīvo 

pārkāpumu lietvedības un administratīvo sodu piemērošanā ir VARAM. 

 

Nacionālais radiofrekvenču plāns 

Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 

„Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu 

radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem 

nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”, kas paredz: 

- ieviest Eiropas Komisijas lēmumu (ES) 2016/2317, kas saistīts ar mobilajiem sakariem gaisa 

kuģos;  

- paplašināt 80 GHz frekvenču joslu, kas pieejama fiksētajiem sakariem, nolūkā palielināt 

komersantiem pieejamo frekvenču resursu; 

- pārplānot 870-876 MHz/915-921 MHz PMR/PAMR radiofrekvenču joslas, ņemot vērā to 

harmonizēšanu citiem lietojumiem CEPT; 

- jaunu radiofrekvenču joslu, kuras iedalītas tikai valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto 

radiosakaru sistēmu darbībai (AS joslas), noteikšanu un koplietošanas joslu definēšanu kā AS 

joslas; 

- aktualizēt atsauces uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

- noteikumu 1. pielikumā izslēgt anulētos ECC/ERC lēmumus; 

- izslēgt suņu izsekošanas iekārtu izmantošanas ierobežojumus 5 km attālumā no robežas ar 

kaimiņvalstīm. 

 

Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas 

Sagatavoti un iesniegti VARAM priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija 

noteikumos Nr. 453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām”, paredzot, ka 

radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju varēs pieprasīt arī, ja kuģi tikai plānots reģistrēt 

Latvijā, tā novēršot pretrunu, ka VAS ES kuģa stacijas atļauju nedrīkst izdot bez kuģa reģistrācijas 

kuģu reģistrā, savukārt, VAS “Latvijas Jūras administrācija” kuģi nevar reģistrēt Latvijas Kuģu 

reģistrā bez kuģa stacijas atļaujas. 

 

Tehnisko nosacījumu izsniegšana AS joslās 

 

Sagatavoti un iesniegti VARAM priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam “Noteikumi par 

tehnisko nosacījumu izsniegšanu radiofrekvenču joslu, kuras iedalītas valsts aizsardzības 

vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai, lietošanai”, kas noteiktu kārtību, kādā valsts 

akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz tehniskos nosacījumus radiofrekvenču joslu, kuras 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem 

un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas 

vispārīgajiem nosacījumiem iedalītas tikai valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto radiosakaru 

sistēmu, lietošanai. 
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Administratīvie jautājumi 

25. aprīlī starp VAS ES, VARAM un AS „Telekom Baltija” tika noslēgts administratīvais līgums par 

tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā, kas ierosināta 2012. gada 6. novembrī pēc AS 

„Telekom Baltija" pieteikuma par publiski tiesisko attiecību satura – VAS ES tiesībām prasīt un AS 

„Telekom Baltija" pienākumu maksāt VAS ES pieteicējai 2012. gada 6. jūlijā un 6. augustā 

izrakstītajos četros rēķinos (Nr.2973-0275, Nr.2973-0276, Nr.2973-0278) norādītās summas un šo 

summu pareizību. Administratīvā rajona tiesa 2017. gada 27. aprīlī, ņemot vērā iesniegto 

administratīvo līgumu, nolēma izbeigt tiesvedību. 

15. maijā akcionāru sapulce apstiprināja VAS ES gada pārskatu par 2016. gadu. 

 

29. maijā VAS ES kvalitātes pārvaldības sistēma ir auditēta un sertificēta kā ISO 9001:2015 

standartiem atbilstoša. Starptautiska kvalitātes standarta ISO 9001:2015 prasību pamatā ir uz risku 

apzināšanu balstīta domāšana (“plāno - dari - pārbaudi – rīkojies”) apvienojumā ar sakārtotiem 

iekšējiem procesiem visos organizācijas līmeņos. VAS ES sertificētā darbības sfēra aptver 

radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, elektronisko sakaru 

tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru, bāzes staciju ierīkošanas tehnisko 

projektu akceptēšanu. Uzņēmumā jau vairākus gadus ir ieviesta un darbojas kvalitātes vadības 

sistēma, kas nodrošina precīzu atbildību un pienākumu sadalījumu uzņēmumā tā, lai katra 

darbinieka kompetences efektīvi tiktu izmantotas uzņēmuma un klientu mērķu īstenošanā. 

2017. gada 9. jūnijā akcionāru sapulce apstiprināja VAS ES vidēja termiņa darbības stratēģiju 

periodam no 2016. gada līdz 2019. gadam. 

VAS ES ir noteikts stratēģiskais mērķis 2016.-2019. gadam - radiofrekvenču spektra uzraudzības 

sistēmas attīstīšana, paplašinot stacionāri pārraugāmo teritoriju, kurā notiek nepārtraukta 24 

stundu radiofrekvenču spektra uzraudzība, paaugstinot informācijas apjomu un kvalitāti efektīvai 

frekvenču resursu plānošanai (papildus resursu/kanālu noteikšana), sniedzot operatīvu 24/7 

informāciju par notiekošo frekvencēs, kuras tiek izmantotas sabiedriskās kārtības un drošības 

nodrošināšanai (policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība), aviācijas drošībai un kuģošanai, 

radiosakaru nodrošināšanai, kas aptver lielu cilvēku skaitu. Ņemot to vērā, kā arī to, ka radio 

monitorings ir būtiska radiofrekvenču spektra pārvaldīšanas procesa sastāvdaļa, VAS ES 2017.gada 

15.augustā (vēstule Nr.4.4.2/938) ir lūgusi kapitāldaļu turētājam lemt par nedzīvojamās telpas 

K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 901 3798, nodošanu VAS ES (ieguldīšanu 

pamatkapitālā).  

 

21. septembrī tika noslēgts sadarbības līgums ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par 

iespēju VAS ES tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūt informāciju no transportlīdzekļa un to vadītāju 

valsts reģistra par mazizmēra kuģošanas transportlīdzekli un tā īpašnieku apjomā, kāds 

nepieciešams VAS ES funkciju izpildei. 

Septembrī VAS ES ir kļuvusi par Latvijas Drošības un Aizsardzības Industriju federācijas biedru. 

Starptautiskā darbība 

Laika periodā no 23. līdz 25. janvārim Minskā norisinājās XII Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību 

komisijas sēde ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos. Sēdē piedalījās VAS 

ES valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda un Tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs. 

Latvijas – Baltkrievijas Starpvaldību komisijas sēdes ietvaros ar Baltkrievijas sakaru administrācijas 

pārstāvjiem tika pārrunāti jautājumi, kas skar abu valstu pierobežas teritorijas frekvenču spektra 
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drošu un kvalitatīvu izmantošanu un pārraudzību, kā arī tika apspriestas iespējas ciešākai 

sadarbībai, lai sekmētu abu valstu iespējas attīstīt jau esošos 4G mobilos sakarus un 5G 

risinājumus nākotnē, radio apraidi, TV apraidi, u.c. Tāpat Latvijas un Baltkrievijas sakaru 

administrācijas pārstāvji apmainījās ar pieredzi, lai rastu ilgtermiņa risinājumus sakaru nozares 

dinamiskajai attīstībai atbilstošam tehniskās pārvaldības modelim, kas vērsts uz regulāru  darba 

efektivitātes paaugstināšanu un izmaksu samazināšanu, un  izvērtēja komercpakalpojumu 

segmenta attīstības perspektīvas. 

No 28 līdz 29. martam Rīgā notika Baltkrievijas sakaru administrācijas un VAS ES vadības un 

speciālistu tikšanās, kuras laikā tika parakstīta vienošanās par sadarbību. Vienošanās paredz 

regulāru pieredzes apmaiņu radio monitoringa un frekvenču spektra pārraudzības jautājumos. 

VAS ES inženieri baltkrievu kolēģus iepazīstināja ar uzņēmuma  sasniegumiem radiofrekvenču 

spektra uzraudzībai lietojamo Informācijas sistēmu izstrādē, kā arī praksē kopīgi ar Baltkrievijas 

kolēģiem veica frekvenču spektra mērījumus. Baltkrievijas sakaru administrācijas vadītājs atzinīgi 

novērtēja VAS ES konstruktīvo, uz sadarbību orientēto tikšanos un aicināja Latvijas kolēģus 

apmeklēt viņa vadīto sakaru administrāciju, lai informētu arī par Baltkrievijas sasniegumiem 

radiofrekvenču spektra uzraudzībā. 

No 31. jūlija līdz 4. augustam VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti piedalījās divpusējā Latvijas – 

Krievijas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksmē Krievijā, Maskavā, kuras laikā 

puses apsprieda frekvenču koordinācijas jautājumus dažādiem radiosakaru dienestiem. Uz 

sanāksmi VAS “Elektroniskie sakari” bija iesniegusi priekšlikumus Krievijas sakaru administrācijai 

esošo frekvenču koordinācijas vienošanos pārskatīšanai, lai uzlabotu 3G un 4G platjoslas mobilo 

sakaru sistēmu lietošanas iespējas 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz un 2300 MHz joslās 

un jaunu koordinācijas vienošanos noslēgšanai Latvijā pārplānošanā esošajā 1500 MHz joslā, kā arī 

Eiropā 5G ieviešanas uzsākšanai paredzētajā 3400-3800 MHz joslā. 

No 19. - 22. septembrim Jūrmalā notika Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences 

(CEPT) Elektronisko sakaru komitejas (ECC) Frekvenču menedžmenta (FM) darba grupas FM22 

apakšgrupas 48.sanāksme, ko šogad rotācijas kārtībā rīkoja VAS “Elektroniskie sakari” un kurā 

piedalījās aptuveni 60 delegāti no 20 valstīm. 

17. novembrī un 12. decembrī noslēgti koordinācijas līgumi: 

- 694 – 790 MHz joslā – noslēgta vienošanās ar Igaunijas sakaru administrāciju par 

radiofrekvenču izmantošanu pierobežā MFCN tīklu darbībai (Bukareste, 17.11.2017.); 

-  694 – 790 MHz joslā – noslēgta koordinācijas vienošanās DTT sistēmām ar Polijas sakaru 

administrāciju (Varšava, 12.12.2017.); 

- 694 – 790 MHz joslā – noslēgta koordinācijas vienošanās DTT sistēmām ar Lietuvas sakaru 

administrāciju (12.12.2017.). 

 

Sabiedrības informēšana 

Latvijas mēroga pasākuma “Ēnu diena 2017” ietvaros, kas šogad veltīta mazāk redzamajām 

profesijām, VAS ES 15. februārī aicināja skolniekus iepazīt radiosakaru inženieru profesijas 

pievilcību un uzņēmuma speciālistu ikdienas darba pienākumus, kas saistīti ar radiofrekvenču 

spektra uzraudzību. Ēnu dienas programmas pamatā bija teorētisko zināšanu apvienošana ar 

praktiskām nodarbībām – proti, došanās “lapsu” medībās” jeb radiotraucējumu meklēšanā ar visu 

nepieciešamo mērinstrumentu arsenālu. Pēc pasākuma, jaunieši apmierinātības aptaujas anketās 

minēja, ka “vēlētos padziļināti apgūt noteiktus fizikas un matemātikas tematus, kas virzītu uz 

http://www.vases.lv/
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priekšu izpratni par profesijas būtību”, savukārt VAS ES raksturoja kā “interesantu, samērā nopietnu 

un ļoti svarīgu uzņēmumu”. 

2. un 3. martā LR Aizsardzības ministrijas rīkotajā pasākumā “Industrijas dienas 2017” VAS ES 

speciālisti piedalījās ar prezentāciju par uzņēmuma iespējām iesaistīties Latvijas Nacionālo bruņoto 

spēku (NBS) militāro spēju attīstībā un uzturēšanā. VAS ES ir gatavi nodrošināt radiosakaru tīklu 

plānošanu, teorētiskas un praktiskas apmācības frekvenču spektra plānošanā un monitoringā 

militārajām vajadzībām, jo uzņēmuma rīcībā ir ne tikai profesionālas mērierīces, bet arī uzņēmuma 

speciālistu izstrādāts produkts - monitoringa vadības programmatūra. VAS ES kolektīvs no Nacionālo 

bruņoto spēku Štāba bataljona ir saņēmis Atzinības rakstu par ieguldījumu bataljona izaugsmē, 

atzīmējot NBS Štāba bataljona 25. 

12. aprīlī VAS ES rīkoja semināru pārstāvjiem no Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un 

Reģionālās attīstības ministrijas un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas par 5G 

mobilajiem sakariem frekvenču spektra plānošanu virs 24 GHz joslas. 

5. un 6. maijā,  Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)  Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē 

Rīgā, Āzenes ielā 12 norisinājās “Skolēnu Elektronikas olimpiāde 2017” un  10. Latvijas robotikas 

čempionāts. Pasākumu laikā gan dalībniekiem un atbalstītājiem, gan jebkuram interesentam bija 

iespēja iepazīties ar VAS ES mobilo radio monitoringa laboratoriju, ko sakaru inženieri izmanto, lai 

uzraudzītu Latvijas frekvenču spektra lietošanu, tajā skaitā, atrastu dažādas ierīces  un iekārtas, kas 

izraisījušas sakaru traucējumus. VAS ES speciālistu iesaistes mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu 

interesi par robotiku un inženierzinātnēm, sniedzot iespēju tikties  ar attiecīgās nozares 

speciālistiem, kas  saprotami izstāsta par saviem ikdienas pienākumiem, demonstrē mēriekārtas un 

izskaidro kvalitatīvu  elektronisko sakaru  nozīmi valsts drošībā, tautsaimniecībā un attīstībā. 

12. maijā tika organizēta VAS ES Tehniskā departamenta direktora Māra Aleksandrova tikšanās ar 

Latvijā vadošo tehnoloģiju žurnālistu un blogeri Kristapu Skuteli, lai skaidrotu mediju pārstāvim VAS 

ES lomu elektronisko sakaru nozares attīstībā un valsts uzdoto funkciju izpildē. 

17. maijā, realizējot sabiedrisko attiecību aktivitātes un sadarbojoties ar partneriem, tika izglītoti 

Rīgas Tehniskās universitātes 1. kursa maģistra studiju programmas studenti. Tika nolasīta lekcija 

par spektra pārvaldību un sarīkots radiotehnisks vingrinājums - raidītāju meklēšana. Pasākums 

notika RTU, ETF, Telekomunikāciju institūtā. 

30. maijā VAS ES, “Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra” 

(MRCC Rīga), VAS “Latvijas Jūras administrācijas”, un AS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas“ 

eksperti pulcēja  reģistrēto peldlīdzekļu īpašniekus un  personas, kas vēl tikai plāno pievienoties 

kuģotāju pulkam, lai vienoti informētu un diskutētu par tēmām, kas skar drošu kuģošanu. Semināra 

tēmas: “Peldlīdzekļu un motoru reģistrācija”, “Jūras mobilo radiosakaru lietošanas nepieciešamība 

un kārtība”, kā arī “Meklēšanas un glābšanas operāciju koordinēšana un vadīšana jūrā”. Semināra 

“Droša kuģošana” laikā paneļdiskusijas formātā tika sniegtas atbildes uz konkrētiem dalībnieku 

uzdotiem jautājumiem, noskaidrotas aktualitātes un kopīgi identificētas “problēmzonas”, kuru 

risināšanā atbildes ir jāmeklē ilgtermiņā. 

9. jūnijā VAS ES vecākais eksperts gaisa un jūras mobilo radiosakaru jautājumos Juris Vaļenieks 

sniedza interviju LNT ziņām par radio amatierisma kustības nozīmi mūsdienās un ieguldījumu 

inženierzinātņu popularizēšanā. Sižetā tika atspoguļoti VAS ES organizētie radioamatieru eksāmeni 

un pieminēts viens no komercpakalpojumiem: radioamatieru semināri. 
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Septembrī tika sagatavots un pārraidīts RigaTV24 informatīvs videomateriāls par 5G mobilo sakaru 

ieviešanu Latvijā un VAS “Elektroniskie sakari” lomu tajā. VAS "Elektroniskie sakari" pārstāvji Māris 

Aleksandrovs un Rinalds Ritmanis atbildēja uz konkrētiem jautājumiem: “Vai 5G mobilie sakari būs 

pieejami visiem? “, “Kādā ziņā 5G ir pārāks par esošo 4G?”, “Vai pēc 5G ieviešanas mums būs 

jāmaina savi viedtālruņi?” u.tml. 

6. oktobrī organizēts seminārs, lai informētu par radiofrekvenču lietošanas tehniskajiem 

nosacījumiem 3400 – 3800 MHz frekvenču joslās, kas saskaņā ar Eiropas Komisijas 

nospraustajiem mērķiem, ir paredzēta kā viena no primārajām joslām nākotnes mobilo sakaru (5G) 

attīstībai un ieviešanai. Seminārā piedalījās vairāk nekā divdesmit Latvijas sakaru nozares 

dalībnieku, telekomunikāciju uzņēmumu, ministriju un regulējošo organizāciju pārstāvji, lai klātienē 

iepazītos ar  3400 – 3800 MHz frekvenču joslas izmantošanas nosacījumiem un diskusiju veidā 

rastu atbildes uz  jautājumiem. Semināra laikā arī iezīmējās tēma, kas būtu tālāk 

apspriežama  Satiksmes ministrijas organizētajā darba grupā par nacionālo 5G  ieviešanas ceļvedi 

Latvijā. Piemēram, par optisko šķiedru un  mobilo sakaru tīklu  bāzes staciju blīvāku izvietošanu un 

kvalitātes prasību noteikšanu atbilstoši Eiropas Elektronisko sakaru kodeksam. 

Sakarā ar šī gada 27. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) notikušo 

divu 50 MHz platu kanālu izsoli attiecīgajās frekvencēs – iepriekš tika sagatavota informācija par 

izsoles priekšmeta tehniskajiem nosacījumiem, kuri ir pieejami jebkuram interesentam. Jau pirms 

izsoles saskaņā ar Nacionālo frekvenču plānu un starptautiskajiem radiofrekvenču nolīgumu 

nosacījumiem, kas noslēgti balstoties uz VAS ES sadarbību ar Latvijas kaimiņvalstīm, tika izstrādāti 

frekvenču kanālu lietošanas nosacījumi. Ierasti frekvenču spektra izmantošanas koordinēšana 

nozīmē kompromisu rašanu starp valstīm, lai elektronisko sakaru attīstīšana vienā valstī 

neietekmētu tuvējo valstu sakaru darbību. 

 

Citi būtiskākie notikumi 

 

Pārskata periodā notika četri radioamatieru eksāmeni. Eksāmeniem kopumā bija pieteikušies 14 

reflektanti. 

No 15. līdz 17. septembrim VAS ES, sadarbojoties ar FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma 

organizatoriem Latvijā, nodrošināja spektra izmantošanas uzraudzību un aizsardzību no radiosakaru 

traucējumiem NESTE WORLD RX OF LATVIA rallijkrosa sacensību laikā Rīgā, Biķernieku kompleksajā 

sporta bāzē. 

VAS ES, iesaistoties projektos, kas veltīti Latvijas simtgadei, bija izveidojusi  un jau vairākus 

gadus Latvijas jubilejas mēnesī piedāvā  izglītojošu un izklaidējošu spēli  - aplikāciju, kurā ikviens līdz 

18. novembrim var apsveikt jubilāri Latviju dzimšanas dienā interesantā, ikdienā  neierastā veidā. 

Šogad par pasākuma patronu bija kļuvis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars 

Gerhards, kurš izvēlējās labākos apsveikumus, kas tika apkopoti speciālā grāmatā kā dāvana 

Latvijai. Projektā bija iesaistījušies arī paraolimpieši Diāna Dadzīte, Aigars Apinis, Edgars Bergs, kas 

kļuvuši par „Apsveikums Latvijai”  vēstnešiem un izveidoja savus vēstījumus.Projekts tika īstenots 

divās daļās. Centrālajā daļā līdz 2017. gada  18. novembrim ikviens varēja iesūtīt savu apsveikumu 

Latvijai, savukārt otrajā posmā, sadarbībā ar Latvijas Paralimpisko komiteju no 13. novembra līdz 

17. novembrim notika zibakcijas, kurās ikviens varēja noklausīties un atšifrēt Latvijas paraolimpiešu 

nosūtītos apsveikumu Latvijas skolēniem. 
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Saīsinātais finanšu pārskats 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 

31. decembrim 

Klasificēts pēc izdevumu funkcijas 

  
Piezīmes 

numurs 

01.01.2017.-

31.12.2017. 

EUR* 

01.01.2016.-

31.12.2016. 

EUR  

Neto apgrozījums 1 6 646 127 6 521 518 

Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 (6 323 749) (5 869 367) 

Bruto peļņa 
 

322 378 652 151 

Administrācijas izmaksas 3 (345 142) (277 726) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

(t.sk. procentu ieņēmumi) 
4 136 684 86 270 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

(t.sk. procentu izmaksas) 
5 (26 668) (370 649) 

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   87 252 90 046 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

 

(10 000) (44 179) 

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma 

nodokļa aprēķināšanas  
77 252 45 867 

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa saistību 

atlikumu izmaiņām  
0 20 639 

Pārskata gada peļņa    77 252 66 06 

 

*Rezultāts tiks precizēts līdz gada pārskata  apstiprināšanas brīdim.  
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Bilance 2017. gada 31. decembrī 

AKTĪVI 

  
Piezīmes 

numurs 

 

31.12.2017.* 

 

 

31.12.2016. 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi      

 Nemateriālie ieguldījumi     

   Nemateriālie ieguldījumi   521 872 302 301 

   Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 6 384 480 0 

Nemateriālie ieguldījumi kopā   906 352 302 301 

 Pamatlīdzekļi     

Nekustamie īpašumi: zemesgabali,  

ēkas un inženierbūves 
  4 087 799 4 196 405 

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces   2 118 558 2 522 210 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   548 247 316 233 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas 

7 206 249 15 366 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  0 479 

Pamatlīdzekļi kopā   6 960 853 7 050 693 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   7 867 205 7 352 994 

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi     

    Avansa maksājumi par krājumiem  504 523  

   Pārējie krājumi   1 921 1 429 

Krājumi kopā   2 425 1 952 

Debitori     

   Pircēju un pasūtītāju parādi 8 288 476 134 592 

Citi debitori 9 60 318 3 534 

Nākamo periodu izmaksas 10 115 635 96 610 

Uzkrātie ieņēmumi 11 532 213 526 571 

Debitori kopā 
 

996 642 761 307 

Naudas līdzekļi 12 3 986 384 4 781 249 

Apgrozāmie līdzekļi kopā   4 985 451 5 544 508 

Aktīvu kopsumma   12 852 656 12 897 502 

 

 

*Rezultāti tiks precizēti līdz gada pārskata apstiprināšanas brīdim.  
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PASĪVI 

  
Piezīmes 

numurs 

 

31.12.2017.* 

 

 

31.12.2016.  

 

Pašu kapitāls      

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 13 8 721 583 8 721 583 

Nesadalītā peļņa     

a) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa    524 640 514 664 

b) Pārskata perioda peļņa   77 252 66 506 

Pašu kapitāls kopā   9 323 475 9 302 753 

Uzkrājumi     

Citi uzkrājumi 14 1 684 694 1 684 694 

Uzkrājumi kopā   1 684 694 1 684 694 

Kreditori     

Ilgtermiņa kreditori     

Nākamo periodu ieņēmumi   612 071 589 136 

Atliktā nodokļa saistības   373 364 373 364 

Ilgtermiņa kreditori kopā   985 435 962 500 

Īstermiņa kreditori     

No pircējiem saņemtie avansi   1 849 2 248 

Norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
15 40 772 74 868 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
16 183 606 256 788 

Pārējie kreditori 17 413 743 436 956 

Nākamo periodu ieņēmumi   5 435 2 345 

Uzkrātās saistības 18 213 647 174 350 

Īstermiņa kreditori kopā   859 052 947 555 

Kreditori kopā   1 844 487 1 910 055 

Pasīvu kopsumma                 12 852 656 12 897 502 

 

 

*Rezultāti tiks precizēti līdz gada pārskata apstiprināšanas brīdim.  
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Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 2017. gada 

31. decembrī 

Sagatavots pēc netiešās metodes 

  
01.01.2017. -

31.12.2017. 

01.01.2016. – 

31.12.2016. 

Pamatdarbības naudas plūsma  
 

Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu 

ienākuma nodokļa korekcijas 
87 252 90 046 

Korekcijas par:   

Korekcija par pamatlīdzekļu nolietojumu u.tml. 973 097 1 302 317 

Korekcija par izmaiņām debitoros, kreditoros un 

krājumos 
(279 662) 261 642 

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa 

maksājumiem 
(88 356) 0 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 692 331 1 654 005 

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

Samaksātā nauda par pamatlīdzekļu, nemateriālo 

ieguldījumu iegādi un to izveidošanu 
(1 546 136) (2 108 509) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 56 250 25 637 

Saņemtie procenti 3 810 3 886 

Ieguldīšanas neto naudas plūsma (1 486 076) (2 078 986) 

Finansēšanas darbības naudas plūsma   

Izmaksātās dividendes par iepriekšējo gadu 0 (44 475) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 0 (44 475) 

Valūtas kursu svārstību rezultāts (1 120) (1 357) 

Pārskata perioda neto naudas plūsma (794 865) (470 813) 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

perioda sākumā 
4 781 249 5 252 062 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

perioda beigās 
3 986 384 4 781 249 

 



 

VAS “ELEKTRONISKIE SAKARI”  

 GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADA 12 MĒNEŠIEM 

PĀRSKATA PERIODS 01.01.2017. - 31.12.2017. 

NAUDAS VIENĪBA EUR  
 

14 

 

 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2017. gada 

31. decembrī 

  
Pamat- 

kapitāls 

Iepriekšējā 

perioda peļņa 

vai zaudējumi 

Pārskata 

perioda peļņa 

vai zaudējumi 

Pašu 

 kapitāls 

31.12.2015. 8 721 583 509 722 49 417 9 280 722 

2015. gada peļņas pārnesums uz 

iepriekšējā perioda rezultātiem 
- 49 417 (49 417) - 

Izmaksātas dividendes par 2015. 

gadu 
- (44 475) - -44 475 

Pārskata gada peļņa - - 66 506 66 506 

31.12.2016. 8 721 583 514 664 66 506 9 302 753 

2016. gada peļņas pārnesums uz 

iepriekšējā perioda rezultātiem 

 

- 66 506 (66 506) - 

Izmaksātas dividendes par 2016. 

gadu 
- - - - 

Dividendes saglabāšana 

“Numerācijas datu bāzes” izveidei1 
- (56 530) - (56 530) 

Pārskata gada peļņa - - 77 252 77 252 

31.12.2017. 8 721 583 524 640 77 252 9 323 475 

 

 
1 Saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2017. protokollēmuma Nr. 56  46. paragrāfu un 11.12.2017. ārkārtas 

akcionāru sapulces Nr.4 lēmumu Nr.1 – par 85% no 2016. gada tīrās peļņas, t.i., 56 530,10 EUR saglabāšanu 

VAS “Elektroniskie sakari” rīcībā – jaunas valsts informācijas sistēmas “Numerācijas datubāze” izveides 

pirmajai kārtai. 
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Saīsinātā finanšu pārskata pielikums* 

 

(1) Neto apgrozījums 

Darbības veids 
01.01.2017.-

31.12.2017. 

01.01.2016.-

31.12.2016. 

Elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi 6 525 092 6 412 935 

Dotācija Numerācijas datu bāzes uzturēšanai 85 268 89 237 

Ieņēmumi no radioiekārtu uzstādīšanas tehnisko projektu izskatīšanas 

un akceptēšanas 
25 094 14 185 

Citi pamatdarbības ieņēmumi (komercpakalpojumi) 10 673 5 161 

Kopā 6 646 127 6 521 518 

 

 (2) Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

 01.01.2017.-

31.12.2017. 

01.01.2016.-

31.12.2016. 

Personāla izmaksas (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) 
3 783 223 3 622 124 

Uzkrāto atvaļinājumu izmaksas (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas) 
30 343 0 

Iemaksas pensiju fondos 83 848 83 654 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 1 031 926 869 063 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 338 643 276 603 

Telpu uzturēšanas un tehniskā atbalsta izmaksas 239 252 209 592 

Autotransporta (t.sk. apdrošināšanas) izmaksas 123 323 103 618 

Komandējumu izmaksas 97 364 85 013 

Mēraparatūras kalibrēšana, remonts un uzturēšanas izmaksas 65 010 36 575 

Profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas izmaksas 64 510 40 346 

Dalības maksājumi starptautiskajās organizācijās 56 662 56 094 

Nekustamā īpašuma nodoklis 49 925 8 243 

Darbinieku apdrošināšanas izmaksas 49 112 47 884 

Datortehnikas piederumu izmaksas 44 710 21 839 

Telpu remonta un tehnisko iekārtu uzturēšanas izmaksas  40 687 32 031 

Mazvērtīgā inventāra izmaksas 30 021 24 151 

Sakaru pakalpojumu izmaksas 29 857 35 730 

Numerācijas datu bāzes izmaksas 19 458 22 660 

Pieaicināto ekspertu izmaksas 17 867 6 682 

Darba aizsardzības izmaksas 17 029 10 025 

Kvalitātes vadības sistēmas izmaksas 11 341 1 597 

Starptautiskās darba grupas organizēšana 11 158 0 

Informatīvā nodrošinājuma izmaksas 7 733 11 631 

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos - izmaksu daļa 0 122 442 

Pārējās sniegto pamatpakalpojumu iegādes izmaksas 80 747 141 770 

Kopā 6 323 749 5 869 367 
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(3) Administrācijas izmaksas 

 
01.01.2017.-

31.12.2017. 

01.01.2016.-

31.12.2016. 

Personāla izmaksas (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) 
291 298 240 663 

Uzkrāto atvaļinājumu izmaksas (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas) 
65 0 

Iemaksas pensiju fondos 1 367 1 375 

Autotransporta (t.sk. apdrošināšanas) izmaksas 26 382 20 197 

Bankas pakalpojumu izmaksas 1 355 1 141 

Pārējās administrācijas izmaksas 24 675 14 350 

Kopā  345 142 277 726 

 

(4) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi (t.sk. procentu ieņēmumi) 

 01.01.2017.-

31.12.2017. 

01.01.2016.-

31.12.2016. 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas 56 250 25 637 

Ieņēmumi no telpu iznomāšanas 24 996 3 523 

Ieņēmumi no citu organizāciju komandējumu izdevumu 

kompensācijām 
4 742 4 012 

Procentu ieņēmumi (par depozītiem, krājkontu un norēķinu kontu 

atlikumiem) 
4 165 3 957 

Ieņēmumi no citu organizāciju komunālo izdevumu kompensācijām 0 11 888 

Pārējie ieņēmumi 46 706 37 253 

Kopā  136 684 86 270 

(5) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas (t.sk. procentu izmaksas) 

 
01.01.2017.-

31.12.2017. 

01.01.2016.-

31.12.2016. 

Semināru, sanāksmju, kopsapulču u. tml. pasākumu nodrošināšanas 

izdevumi 
10 055 22 907 

Tehniskās rezerves uzkrājumu veidošana 0 338 909 

Pārējās izmaksas 16 613 31 740 

Kopā  26 668 370 649 

 

(6) Nemateriālo ieguldījumu izveidošana  

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Integrētās pakalpojumu sniegšanas darba vides risinājuma izstrāde 384 480 0 

Kopā 384 480 0 
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(7) Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Mobilo mērlaboratoriju izveide 190 447 0 

Radiofrekvenču uzraudzības sistēmas attīstība 11 373 11 373 

Apkures sistēmas izbūve 4 429 0 

Kondicionēšanas sistēmas izbūve  0 3 993 

Kopā 206 249 15 366 

 (8) Pircēju un pasūtītāju parādi 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites bruto vērtība 294 617 140 844 

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem (5 638) (6 063) 

Kavējuma nauda (503) (189) 

Kopā neto vērtība 288 476 134 592 

 (9) Citi debitori 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa 34 177 0 

Avansa maksājumi par pakalpojumiem  17 193 0 

Autotransporta atsavināšana 8 750 0 

Norēķini ar avansu norēķinu personām 17 23 

Pārējo debitoru neto vērtība, t.sk.: 181 3 511 

 Pārējo debitoru bruto vērtība 181 4 025 

 Kavējuma nauda 0 (514) 

Kopā neto vērtība 60 318 3 534 

 (10) Nākamo periodu izmaksas 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Dalības maksa starptautiskajās organizācijās 55 353 45 312 

Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas izmaksas 
27 208 27 564 

Programmatūru nodrošinājums 8 639 7 465 

Autotransporta apdrošināšanas izmaksas 4 373 1 881 

Darba samaksa un VSAOI 2 641 8 29 

Komandējumu izdevumi 2 390 4 399 

Pārējās nākamo periodu izmaksas 15 031 9 160 

Kopā 115 635 96 610 
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(11) Uzkrātie ieņēmumi 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Uzkrātie ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem 531 858 526 500 

Uzkrātie ieņēmumi par depozītnoguldījumu 355 71 

Kopā 532 213 526 571 

 (12) Naudas līdzekļi euro un ārvalstu valūtā, kas konvertēti  euro pēc Eiropas Centrālās bankas 

kursa uz 31.12.2017. 

Sadalījums pa valūtām: 31.12.2017. 31.12.2016. 

Norēķinu konts un krājkonts EUR 3 084 891 3 880 010 

Depozīta noguldījums EUR  900 000 900 000 

Norēķinu konts USD  1 493 1 239 

Kopā 3 986 384 4 781 249 

(13) Pamatkapitāls  

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Pamatkapitāls 8 721 583 8 721 583 

Kopā 8 721 583 8 721 583 

 
VAS „Elektroniskie sakari” reģistrētais pamatkapitāls 8 721 583,- EUR, kas ir sadalīts 8 721 583 parastajās akcijās, kuru 

turētāja pārskata gadā ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2011. 

rīkojumam Nr.6). Katras akcijas nominālvērtība ir viens euro.  

 (14) Citi uzkrājumi 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Uzkrājumi tehniskās rezerves izveidošanai 1 684 694 1 684 694 

Kopā 1 684 694 1 684 694 

(15) Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Norēķini par kondicionēšanas sistēmas izbūvi 9 652 0 

Norēķini par preču piegādi 5 925 11 250 

Pārējie norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 25 195 63 618 

Kopā  40 772 74 868 
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(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 109 462 189 029 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 67 422 1 235 

Pievienotās vērtības nodoklis 6 666 22 311 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0 32 

Dabas resursu nodoklis 56 2 

Kopā  183 606 256 788 

(17) Pārējie kreditori  

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Norēķini par tarifu korekciju saskaņā ar MK 

26.04.2016. noteikumiem Nr.255, tajā skaitā 
177 028 409 201 

 par pārskata periodu 170 978 2 403 390 

 par iepriekšējiem periodiem 6 050 5 811 

Pārējie kreditori 236 715 27 755 

Kopā  413 743 436 956 

2  Tarifu korekcija tiks precizēta līdz gada pārskata apstiprināšanas brīdim. 

(18) Uzkrātās saistības 

 31.12.2017. 31.12.2016. 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 

un VSAOI 
183 543 153 135 

Pārējās uzkrātās saistības 30 104 21 215 

Kopā 213 647 174 350 

(19) Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata sastādīšanas dienai nav 

bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu 

jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 
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Paziņojums par vadības atbildību 

Pamatojoties uz VAS Elektroniskie sakari valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati 

ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 

 

 

 

*Rezultāti tiks precizēti līdz gada pārskata apstiprināšanas brīdim.  

 


