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Informācija par Sabiedrību 

 
Sabiedrības nosaukums SIA „Ventspils lidosta” 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 51203031491 Komercreģistrā   

Ventspils, 2007. gada 10. decembrī 
  
Darbības nozare saskaņā ar NACE kodu 
klasifikāciju  

Lidostas, NACE2 52.23 Aviotransporta 
palīgdarbības 

  
Adrese Ganību iela 103, 

Ventspils, LV-3601 
Latvija 

  
Dalībnieku pilni vārdi un adreses Ventspils pilsētas dome (100%) 

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601 
Latvija 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie 
amati  

Juris Tovstuļaks, valdes priekšsēdētājs  

   
Pārskata periods 2019. gada 1. janvāris – 30. septembris 
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Vadības ziņojums 
 
Darbības veids  
SIA „Ventspils lidosta” pamatdarbības veids ir gaisa transporta palīgdarbība. Tiek veikta arī 
nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšana. 
 
Sabiedrības darbība pārskata periodā 
Pārskata periodā veikta lidlauka pamatdarbība, kā arī 2015.gada 24.novembra līguma par 
sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Ventspils lidosta” izpilde. 
SIA „Ventspils lidosta” 2019.gada deviņu mēnešu periodā apkalpoti 152 lidojumi un 503 pasažieri.  
 
Sabiedrības finanšu darbība 
SIA „Ventspils lidosta” kopējie ieņēmumi 2019.gada deviņu mēnešu periodā sastāda  
EUR 77 646 jeb 66% no 2019.gada plāna. 
SIA „Ventspils lidosta” 2019.gada deviņu mēnešu kopējie izdevumi sastāda EUR 91 411 jeb 72% 
no 2019.gada plāna. 
Sabiedrība 2019.gada deviņu mēnešu periodu noslēdza ar zaudējumiem EUR 13 765 apmērā jeb 
par EUR 4 739 lielākā apmērā no plānotajiem zaudējumiem. 
 
Sabiedrības pakļautība riskiem 
Sabiedrība ir pilnībā atkarīga no valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām, jo pārskatāmā periodā 
nav paredzami saimnieciskās darbības ieņēmumi tādā apjomā, lai kompensētu lidostas 
uzturēšanas izmaksas. 
 
Nākotnes perspektīva 
Šobrīd Ventspils lidosta, atbilstoši pašreizējam sertifikātam, specializējas vispārējas aviācijas 
lidojumu apkalpošanā. Pašreiz esošā Ventspils lidostas sertifikāta ietvaros lidlaukā ir atļauti 
vispārējās aviācijas lidojumi un speciālie aviācijas darbi (piemēram, aviācijas meklēšanas un 
glābšanas darbi, kurus veic Valsts robežsardzes (VRS) un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Gaisa 
spēku (NBS GS) gaisa kuģi) saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (Visual Flight Rules) dienā 
un naktī. Lidlauka tehniskie parametri ļauj apkalpot gaisa kuģus, kuru maksimālā pacelšanās masa 
nepārsniedz 30 tonnas. 
 
Tā kā valstī ir nepieciešamība nodrošināt tādu sabiedriski svarīgu funkciju izpildi kā meklēšana un 
glābšana, civilmilitārās sadarbības atbalsta sniegšana un citu funkciju izpilde, Saeima 2014.gada 
2.oktobrī pieņēma likumprojektu „Grozījumi likumā „Par aviāciju””, 2015.gada 28.jūlijā tika 
apstiprināti ministru kabineta noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas 
saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”, ar kuriem tiek noteikta 
kārtība, kādā valsts un pašvaldība nepieciešamības gadījumā var uzlikt valsts nozīmes civilās 
aviācijas lidlaukam sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības tādu sabiedriski 
svarīgu funkciju veikšanas kā meklēšana un glābšana, civilmilitārās sadarbības atbalsta sniegšana 
un citu funkciju izpilde un noteikta kārtība, kādā var tikt kompensēti ar saistību izpildi radušies 
izdevumi. 2015.gada 24.novembrī tika noslēgts līgums “Par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas 
atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ventspils lidosta””, ar ko Valsts un 
pašvaldība kompensē kapitālsabiedrībai izdevumus, kas radušies šo saistību izpildei. 
 
Tāpat ir veikta lidlauka sertifikācijas iespēju izvērtēšana turpmākajos gados. Esošajā tehniskajā 
lidlauka stāvoklī un ar šobrīd pieejamiem personāla resursiem lidlauka sertifikācija, atbilstoši 
2014.gada 12.februāra Komisijas Regulas (ES) Nr.139/2014, ar ko nosaka prasības un 
administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (EK) Nr.216/2008 (turpmāk Lidlauku Regula) un Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta 
noteikumu Nr.635 “Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un 
ekspluatāciju”, kā arī citu saistošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, nav iespējama. 
 
Tomēr, ir identificēts minimālais darbu apjoms, tehniskās darbības un personāla komandas 
sastāvs, lai ierobežotā apmērā lidlauks tiktu sertificēts arī komerciālo lidojumu apkalpošanai. 
Ņemot vērā, ka Lidlauka Regula pieļauj lidlaukiem pierādīt to atbilstību regulas prasībām, ne tikai 
izpildot regulā un ar to saistītajās lidlauku sertifikācijas specifikācijās noteiktos standartus, kā arī 
ieteicamo praksi, bet arī pierādot alternatīvus risinājumus kā tiek nodrošināta lidlauka droša 
ekspluatācija, ir veikta Ventspils lidlauka sertifikācijas iespēju izvērtēšana. 
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Atbilstoši Ventspils lidlauka sertifikācijas darba plānam, lidlauku ir iespējams sertificēt 
komerclidojumiem, taču būtiskākais faktors ir izmaksu pieaugums pret ieņēmumu prognozēm.  
 
Ņemot vērā, ka nav prognozējams būtisks ieņēmumu pieaugums, ir nepieciešams izvērtēt šādu 
ieguldījumu un izdevumu lietderību plašākā skatījumā jeb kā šāda lidostas attīstība var ietekmēt 
Ventspils pilsētas un reģiona attīstību. Uzskatām, ka lidlauks, kas var apkalpot komerclidojumus, 
var kalpot kā katalizators, lai sekmētu turpmāku Ventspils pilsētas un reģiona attīstību. 
 
Ņemot vērā, ka ar lidlauka sertifikāciju saistīto papildu izmaksu lielāko pozīciju veido darba algas 
fonds un nepieciešamie speciālisti Latvijā kopumā ir ļoti ierobežots skaits, šobrīd būtu ļoti būtiski 
atgriezties pie diskusijas par vienota Latvijas civilās aviācijas lidlauku ekspluatanta izveides.  
 
Kapitālsabiedrība uzskata, ka ekspluatanta izveides nepieciešamība ir būtiska, lai samazinātu gan 
Ventspils lidlauka uzturēšanas, gan sertifikācijas izmaksas, jo pie plānotās lidojumu noslodzes, 
nepieciešamos speciālistus un darbiniekus nebūs iespējams nodrošināt ar pilnas slodzes darbu. 
 
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi 
ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.  
 

 
 
_____________________ 
Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Paziņojums par vadības atbildību 
 

 Pamatojoties uz SIA „Ventspils lidosta” valdes rīcībā esošo informāciju, SIA „Ventspils 
lidosta” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem ir sagatvots 
saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu 
vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 

Sabiedrības nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem 
izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (19.11.2019., 
protokols Nr.78). 
 
 
__________________________ 
Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 
Nr. 
p.k. 

Rādītāja nosaukums 
2019.gada 
9 mēneši 

2018.gada 
9 mēneši. 

1 2 5 6 

1 Neto apgrozījums 1 520 3 290 

2 Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas 62 218 72 818 

3 Bruto peļņa vai zaudējumi -60 698 -69 528 

4 Administrācijas izmaksas 29 193 28 157 

5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 76 126 76 903 

6 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 0 0 

7 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 0 0 

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 0 0 

9 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -13 765 -20 782 

10 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 
  

11 Pārējie nodokļi 
  

12 Neto peļņa vai zaudējumi -13 765 -20 782 

    
 
 
 
 
__________________________ 
Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Bilance  

 
 

 
euro 

A K T Ī V S 30.09.2019. 30.09.2018. 
1. Ilgtermiņa ieguldījumi    
    I. Nemateriālie ieguldījumi    
         2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. tml. tiesības - - 
          I. KOPĀ : - - 
    II. Pamatlīdzekļi    
          1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 1 974 007 1 997 808 
          4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 6 648 12 033 
          5. Pamatlīdzekļu izveidošana 94 271 94 271 
          6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem    
          II. KOPĀ : 2 074 926 2 104 112 
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    
 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: - - 
1. I E D A Ļ A S   K O P S U M M A           2 074 926 2 104 112 
2. Apgrozāmie līdzekļi    
    III. Debitori    
          1.Pircēju un pasūtītāju  parādi 1 620 2 511 
          4. Citi debitori 2 250 707 
          7. Nākamo periodu izmaksas 458 2 431 
          II.KOPĀ: 4 328 5 649 
   V. Naudas līdzekļi                                                V. KOPĀ: 30 178 31 048 
2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A           34 506 36 697 

AKTĪVU KOPSUMMA 2 109 432 2 140 809 

 
 

P A S Ī V S 30.09.2019. 30.09.2018. 
1. Pašu kapitāls    
          1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 982 454 1 982 454 
          IV.  KOPĀ: 1 982 454 1 982 454 
          1. Nesadalītā peļņa:    
                        a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (187 512) (167 159) 
                        b) pārskata gada nesadalītā peļņa (13 765) (20 782) 
1. I E D A Ļ A S   K O P S U M M A           1 781 177 1 794 513 
3. Kreditori    
    I. Ilgtermiņa kreditori    
    12. Nākamo periodu ieņēmumi 293 774 314 037 
       I. KOPĀ: 293 774 314 037 
     II. Īstermiņa kreditori    
         5. Saņemtie avansi 15 868 13 349 
         6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1 513 2 444 
        10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 1 922           1 937 
        11. Pārējie kreditori 2 740           2 749 
         12. Nākamo periodu ieņēmumi 5 065 5 065 
        15. Uzkrātās saistības 7 373 6 715 
        II. KOPĀ: 34 481 32 259 
3. I E D A Ļ A S   K O P S U M M A           328 255 346 296 

PASĪVU KOPSUMMA 2 109 432 2 140 809 
 
 
 
__________________________ 
Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 Pamatkapitāls Iepriekšējo gadu 
uzkrātie 

zaudējumi 

Pārskata gada 
peļņa/(zaudējumi) 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 
     
     
2018. gada 
30. septembrī 1 982 454 (167 159) (20 782) 1 794 513 
     

2019. gada 
30. septembrī 1 982 454 (187 512) (13 765) 1 781 177 

 
 
 
 
__________________________ 
Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naudas plūsmas pārskats 
 
 30.09.2019.  30.09.2018. 

 EUR  EUR 
Pamatdarbības naudas plūsma    
Saimnieciskās darbības ieņēmumi 15 436  19 318 
Saimnieciskās darbības izdevumi (66 549)   (66 813) 
Pamatdarbības neto naudas plūsma (51 113)  (47 495) 
    
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (1 165)  (150) 
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (1 165)  (150) 
    
Finansēšanas darbības naudas plūsma    
Ieņēmumi no finansēšanas darbības 62 410  60 816 
Izdevumi no finansēšanas darbības (3 035)  (6 369) 
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 59 375  54 447 
    
Pārskata perioda neto naudas plūsma 7 097  6 802 
    
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 23 081  24 246 
    
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 30 178  31 048 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 
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Pārskata pielikums 

 
1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 
 
 Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots par 9 mēnešu periodu, kas 
beidzās 2019.gada 30.septembrī. 
 Gada pārskats atspoguļo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ventspils lidosta” finanšu 
stāvokli uz 2019.gada 30.septembri. Pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 
“Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un citiem 
grāmatvedību reglamentājošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
 Sabiedrības funkcionālā un pārskata valūta ir euro. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek 
pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā 
atsauces kursa. 
 Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. 
 Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc tiešās metodes.   
 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sastādīts pēc horizontālās shēmas. 
 
 
2. Pārskata posteņi novērtēti atbisltoši šādiem grāmatvedības principiem: 
 
 Pārskats sagatavots ievērojot darbības turpināšanās principu. Izmantotas tās pašas 
novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā. 
 Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas 
neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas 
saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos. 
 Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 
pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgi posteņi, kuri būtiski nemaina pārskatu, bet padara to 
detalizētu. 
 
 
 
 
__________________________ 
Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 
 


