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Informācija par Sabiedrību 
 
Sabiedrības nosaukums SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003435328 Komercreģistrā  

Rīga, 2004. gada 16. jūnijā  
  
Darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikāciju Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie 

pakalpojumi, kods 74.9; 
Tehniskā pārbaude un analīze, kods 71.20;  
Iekārtu remonts, kods 33.12;  
Zinātniskās pētniecības darbs, kods 72; 
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas 
instrumentu un aparātu ražošana, kods 26.51 

  
Adrese Krišjāņa Valdemāra iela 157, 

Rīga LV-1013 
Latvija 

  
Dalībnieku pilni vārdi un adreses Ekonomikas ministrija (100%) 

Brīvības iela 55, 
Rīga, LV-1519 
Latvija 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati  Iveta Blaua – valdes locekle 

Prokūriste Inese Feldmane 
 

Pārskata gads 2019. gada 1. janvāris - 31. decembris 
  
Grāmatvedības kontaktinformācija Ilga Krastiņa - grāmatvede 
  
Revidenta vārds un adrese SIA "D.Daņēvičas revidentu birojs" 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 33 
Tērbatas iela 8B-75, 
Rīga, LV-1050 
Latvija  
 
Atbildīgā zvērinātā revidente: 
Dagnija Daņēviča 
sertifikāts Nr. 72 
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Vadības ziņojums 
 
Darbības veids 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk Sabiedrība) ir 
valsts kapitāla sabiedrība, kurā LR Ekonomikas ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Sabiedrība ir 
reģistrēta LR Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40003435328. Sabiedrībai ir reģionālā nodaļa Daugavpilī 
un pārbaudes vietas Liepājā, Talsos un Valmierā, kurās tiek sniegti verificēšanas un kalibrēšanas 
pakalpojumi. Sabiedrības pamata darbības veids ir metroloģisko pakalpojumu sniegšana. Sabiedrība sniedz 
mērīšanas līdzekļu verificēšanas, kalibrēšanas un testēšanas pakalpojumus, kā arī veic elektropreču 
sertificēšanu. 

Sabiedrības struktūrvienība - Metroloģijas birojs pilda nacionālās metroloģijas institūcijas 
pienākumus, kura darbojas saskaņā ar likumu “Par mērījumu vienotību” 14.panta pirmo daļu un Ministru 
kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.3 “Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju” 2.punktu 
nacionālās metroloģijas institūcijas funkciju un uzdevumu pildīšanas deleģējumu.  
 
Sabiedrības darbība pārskata gadā 
 

Sabiedrība 2019. gadā ir strādājusi atbilstoši “SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” darbības 
plānā 2019.gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Ņemot vērā to, ka Sabiedrības stratēģiskais mērķis 
ir nodrošināt tirgus nepilnības un darboties sabiedrības interesēs, 2019.gadā tika turpināts darbs pie jaunu 
mērījumu attīstības un to ieviešanas, kas tika apstiprināts pēc veiktās tirgus izpētes, ar mērķi noteikt esošā 
tirgus piedāvājuma atbilstību pieprasījumam. Lai nodrošinātu šo mērījumu attīstību un ieviešanu, Sabiedrībai 
bija nepieciešams investēt naudas līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumos un citās ar attīstību saistītajās izmaksu 
pozīcijās. 
 

Pārskata gadā Sabiedrība veiksmīgi darbojusies jaunu pakalpojumu attīstīšanas jomā, saglabājot 
līdera pozīcijas metroloģijas pakalpojumu sniegšanas tirgū. 
Pārskata gadā kā prioritātes tika noteiktas: 

1. Augstas precizitātes metroloģisko pakalpojumu kompleksa nodrošināšana atbilstoši valsts un 
sabiedrības interesēm.  

2. Materiāli tehniskās bāzes modernizācija. 
3. Izdevumu un nerentablo mērījumu optimizācija. 
4. Uzturēt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, nodrošinot to 

starptautisku atzīšanu. 
Sabiedrība 2019.gadā ir optimizējusi Liepājas pārbaudes vietas izmaksas un sašaurinājusi tās 

akreditācijas sfēru verificēšanas jomā.  
Talsu un Valmieras pārbaudes vietu, kā arī Daugavpils laboratorijas akreditācijas sfēra saglabāta iepriekšējā 
apmērā. Rīgas laboratorijā paplašināta akreditācijas sfēra verificēšanas jomā.  
 
Metroloģijas biroja darbība pārskata periodā 
 
 Metroloģijas biroja darbība pārskata periodā 
 Metroloģijas birojs ir atbildīgs par saistību, kas izriet no Starptautiskās svaru un mēru komitejas 
Savstarpējās atzīšanas līguma (turpmāk – CIPM MRA) un Eiropas nacionālo metroloģijas institūciju 
sadarbības organizācija (turpmāk – EURAMET) memoranda izpildes.  

Metroloģijas birojs uztur starptautiskajām prasībām atbilstošus un metroloģiski izsekojamus 
nacionālos mērvienību etalonus. 2019. gadā veikta 4 nacionālo mērvienību etalonu kārtējā kalibrēšana 
Čehijas, Dānijas un Somijas NMI. Pilnveidots materiāli tehniskais nodrošinājums LNE 11 (Cēzija frekvences 
etalons) darbības atjaunināšanai. 
  2019. gadā veikta nacionālo mērvienību etalonu stabilitātes analīze un dreifa novērtēšana 
starpkalibrēšanas periodā. Pārskata  periodā novērtēta mērīšanas līdzekļu atbilstība un izsniegti 33 mērīšanas 
līdzekļu nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāti, kā arī informācija par to iekļauta Valsts mērīšanas līdzekļu 
reģistrā. Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, pārskatīta un aktualizēta mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa 
apstiprināšanas/pagarināšanas procedūra, kā arī mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta 
un tā pielikuma saturs (apstiprināts ar SIA LNMC valdes sēdes 24.10.2019 protokolu Nr. 01-03/20), ņemot 
vērā nākotnē plānoto reglamentētās metroloģijas digitalizāciju. 2019. gada decembrī organizēts seminārs 
“Mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa apstiprināšanas/ pagarināšanas procedūra. Piemērojamie normatīvie 
dokumenti.”   

Metroloģijas birojs piedalījās  vairāku Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādē, tostarp sagatavoti 
priekšlikumi izmaiņām Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 977 “Prasības 
mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”, kā arī  dalība Ministru 
kabineta noteikumu projekta “Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādē. 

2019. gada aprīlī veikta Metroloģijas biroja kvalitātes sistēmas ikgadējā izvērtēšana EURAMET TC-Q 
Stīringa komitejā. 2019. gadā veikts visaptverošs kvalitātes pārvaldības sistēmas audits un sagatavots plāns 
pārejai uz  LVS EN ISO/IEC 17025:2017. Līdz 2019. gada beigām ieviesta Metroloģijas biroja kvalitātes 
pārvaldības sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām.  

2019. gada decembrī Metroloģijas birojs pievienojās Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona Eiropas 
metroloģiskajam tīklam (European Metrology Network Nordic-Baltic). Uzsāktas sarunas par savstarpējo 
sadarbību metroloģijas jomā ar NVO un augstākās izglītības iestādēm (piemēram, RTU, LU un LAĶIFA).  

Metroloģijas birojs 2019. gadā turpināja sadarboties ar EURAMET, kā arī ar Starptautisko 
reglamentētās metroloģijas organizāciju (OIML) un Eiropas reglamentētās metroloģijas kooperāciju 
(WELMEC). biroja darbinieki piedalījās tehniskās komitejas TC-Q gadskārtējā sanāksmē, Generālās 
asamblejas sanāksmē un BIPM gada sanāksmē.  
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Metroloģijas biroja finanšu informācija 
  Deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildei atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2019. gadam”, 
budžeta programmā 26.00.00 “Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību 
aizsardzība” SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” struktūrvienībai “Metroloģijas birojs” piešķirta 
dotācija 151 300 EUR.   
Sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi 6 339 EUR. 
Pārdoto preču un sniegto pakalpojumu ražošanas izmaksas 155 296 euro. 
Saskaņā ar Valsts kases norādījumiem, Citadele bankā atvērts atsevišķs norēķinu konts maksas pakalpojumu 
ieņēmumiem.  Gada beigās maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikums 2416.30 euro. 
 
Sabiedrības darbība pārskata periodā mērīšanas līdzekļu verificēšanas, kalibrēšanas, testēšanas un 
sertificēšanas jomās  

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 
pirmo daļu un 7.pantu ar 2016.gada 13.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.387 tika noteikts Sabiedrības 
vispārējais stratēģiskais mērķis – veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai 
nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepietiekama 
konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.  

2019.gadā, atbilstoši V/A “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) noteiktajām 
prasībām, notika Sabiedrības kārtējā uzraudzības vizīte mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas 
jomās. LATAK veica Sabiedrībā kārtējo uzraudzības vizīti ar mērķi noteikt institūcijas atbilstību ISO/IEC 
17020:2012 standarta un normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā tika pieņemts LATAK lēmums par institūcijas 
atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kā arī tika paplašināta akreditācijas sfēra ar 2 jaunām 
verificēšanas metodēm. 

Ar 2019. gada 23. septembrī lēmumu Nr. 254/2019 tiek saglabāta akreditācija atbilstībai LVS NE 
ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.  
 Ņemot vērā 2016.gadā apstiprināto stratēģisko mērķi, Sabiedrība, atbilstoši tirgus pieprasījumam un 
sabiedrības interesēm, ir paplašinājusi akreditēto mērījumu skaitu verificēšanas jomā.  
 
 
Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu 
 Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 633 463 parastajām daļām 
ar  EUR 1 nominālvērtību katra. 

 
Zinātniskās pētniecības un sabiedrības attīstības pasākumi 

Sabiedrība 2019. gadā ir uzsākusi izstrādāt Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam.  
Sabiedrība ir veikusi darbu un izstrādājusi jaunas metodes mērīšanas līdzekļu verificēšanas un 

kalibrēšanas jomā, atbilstoši tautsaimniecības pieprasījumam un klientu izteiktajiem priekšlikumiem. 
Sabiedrība ir investējusi finanšu līdzekļus jaunu iekārtu iegādē, lai uzlabotu labākās mērīšanas spējas un 
paaugstinātu mērījumu precizitāti. 
 
Sabiedrības pakļautība riskiem 

Sabiedrība nav pakļauta būtiskam valūtas kursu svārstību riskam, jo norēķini notiek Latvijas 
Republikas valsts valūtā. Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoms ir atkarīgs no tautsaimniecības attīstības 
tempiem. Tā kā metroloģiskie pakalpojumi ir cieši saistīti ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 
saistošo normatīvo aktu prasībām, Sabiedrība ir pakļauta normatīvo aktu prasību izmaiņu riskam.  
 
Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs 

Sabiedrībai nav reģistrētas filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.  
 
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.  
 
Valdes ieteiktā peļņas sadale 
 
 Pārskata gada peļņu novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 
 
Nākotnes perspektīva 

Par prioritātēm 2020. gadā Sabiedrība ir noteikusi jaunu mērījumu attīstību, kā arī paaugstināt 
sniegtā pakalpojuma kvalitāti un mērījumu precizitāti. Sabiedrība plāno paplašināt akreditēto mērījumu jomu 
kalibrēšanas jomā, galvenokārt nodrošinot sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus tirgus 
segmentos, kuros ir nepietiekama konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz, atbilstoši 
Stratēģijā noteiktajam. 

Lai saglabātu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, Sabiedrībai nepieciešams piedalīties starptautiskajos 
starplaboratoriju salīdzinošajos mērījumos, saglabājot labākās mērīšanas spējas un pakalpojuma sniegšanu, 
atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. 

2019.gadā Sabiedrība turpinās darbu, lai nodrošinātu fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes 
uzturēšanu un mērvienību reproducēšanu atbilstoši Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu 
prasībām metroloģijas jomā. Mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procesam piesaistīt ārējos tehniskos 
ekspertus ar kompetenci attiecīgajās metroloģijas jomās. Veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, 
augstskolām un reģionālajām NMI, tādējādi stiprinot Metroloģijas biroja kapacitāti. Apzinot tautsaimniecības 
vajadzības un sadarbojoties ar reģionālajām NMI, izveidot vienotu stratēģiju reģionālā līmenī, tādējādi  
paplašinot un uzlabojot metroloģisko pakalpojumu un pētījumu kvalitāti nacionālā un reģionālā līmenī. 
 
 

Iveta Blaua 
Valdes locekle 

 
 
 
Rīgā, 2020. gada ……………. 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gadu 
 

 Pielikums 2019  2018 
  EUR  EUR 
     
Neto apgrozījums 1 1 076 319  1 111 325 
     
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto 
preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 (1 150 744)  (1 149 267) 
     

Bruto peļņa  (74 425)  (37 942) 
     
Pārdošanas izmaksas 3 (7 401)  (2 935) 
     
Administrācijas izmaksas 4 (228 851)  (230 221) 
     
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 383 071  321 170 
     
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (64 113)  (61 213) 
     
     

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  8 281  (11 141) 
     
     
     

Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas  8 281  (11 141)  

     
     

Pārskata gada peļņa   8 281  (11 141)  

 
Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
    
 
 
 
 
 

Iveta Blaua  Ilga Krastiņa 
Valdes locekle  Grāmatvede 

 
 
Rīgā, 2020. gada ……………. 
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Bilance 2019. gada 31. decembrī 
 Pielikums 31.12.2019.   31.12.2018. 
Aktīvs        EUR  EUR 
Ilgtermiņa ieguldījumi     
Nemateriālie ieguldījumi     

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes   1 029  1 916 

Nemateriālie ieguldījumi kopā:  7 1 029  1 916 
Pamatlīdzekļi:     

Nekustamie īpašumi- zemes gabali, ēkas, inženierbūves, 
ilggadīgie stādījumi 

 
281 868  333 209 

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  80 470  87 116 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  63 331  77 263 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  7 410  - 

Pamatlīdzekļi kopā: 8 433 079  497 588 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  434 108  499 504 
     
Apgrozāmie līdzekļi     
Krājumi:     

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  398  391  
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem  120  - 

Krājumi kopā:  518  391 
     

Debitori:     
Pircēju un pasūtītāju parādi 9 63 112  97 045 
Citi debitori 10 55 593  2 485 
Nākamo periodu izmaksas 11 16 326  27 243 
Uzkrātie ieņēmumi  4 532  4 384 

Debitori:  139 563  131 157 
     

     
     
Nauda: 12 510 090  484 629 
     

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  650 171  616 177 

Aktīvu kopsumma  1 084 279  1 115 681 

 
 
 
 

 

   
Pasīvs     
Pašu kapitāls:     
Pamatkapitāls 13 633 463  633 463 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  49 627  - 
Rezerves:     

a) pārējās rezerves  323 802  426 241 
Nesadalītā peļņa/ (nesegtie zaudējumi):      

a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi  (110 790)  (99 649) 
b) pārskata gada peļņa  8 281  (11 141) 

Pašu kapitāls kopā:  904 383  948 914 
     
Ilgtermiņa kreditori:     
       Pārējie kreditori 14 -  745 

Nākamo periodu ieņēmumi 15 -  - 

Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:  745  745 
Īstermiņa kreditori:     

No pircējiem saņemtie avansi  2 688  1 354 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  15 075  14 013 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas  16 50 288  42 222 
Pārējie kreditori 14 33 667  38 009 
Nākamo periodu ieņēmumi 15 2 864  1 265 
Uzkrātās saistības 17 75 314  69 159 

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  179 896  166 022 

Pasīvu kopsumma  1 084 279  1 115 681 

Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 

Iveta Blaua  Ilga Krastiņa 
Valdes locekle  Grāmatvede 

 
Rīgā, 2020. gada  
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gadu 
 

 Pamatkapitāls Ilgtermiņa 
ieguldījumu 

pārvērtēšanas 
rezerve 

Pārējās 
rezerves 

Nesadalītā 
peļņa/ (nesegtie  

zaudējumi) 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
       
2017. gada 31. decembrī 633 463  426 241 (99 649) 960 055 
Dividendes    - - 
Pārskata gada peļņa    (11 141) (11 141) 
      

2018. gada 31. decembrī  633 463 - 426 241 (110 790) 948 914 
Rezervju reklasifikācija  102 439 (102439) - - 
Ilgtermiņa  ieguldījumu   
pārvērtēšanas rezerve  

 
(52 812)   (52 812) 

Dividendes -  - - - 
      
Pārskata gada peļņa -  - 8 281 8 281 
      

2019. gada 31. decembrī 633 463 49 627 323 802 (102 509) 904 383 
      
      
      
      
      

      

 

Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats par 2018. gadu 
 Pielikums  2019  2018 
  EUR  EUR 
Pamatdarbības naudas plūsma     
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  8 281  (11 141) 

Korekcijas:     
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija  50 558  57 717 
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma 
korekcija 

 
887  1 152 

d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi  -  - 

Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību 
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 

 
59 726  47 728 

Korekcijas:     
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums  (19 678)  (13 274) 
b) krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums  (7)  9 
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums /(samazinājums) 

 
13 129  34 150 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  53 170  68 613 
     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (27 709)  (88 817) 
Saņemtie procenti  -  - 
Depozītu noguldījumu samazinājums  -  - 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (27 709)  (88 817) 
     
Finansēšanas darbības naudas plūsma     
Izmaksātās dividendes  (-)  (-) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (-)  (-) 
     
Pārskata gada neto naudas plūsma  25 461  (20 204) 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  484 629  504 833 
     

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 12 510 090  484 629 

 
Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums 
Grāmatvedības politika 
 
(a)  Vispārīgie principi 
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu 
funkcijas). Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība 
klasificējama kā maza sabiedrība. Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likuma” 9. panta prasībām. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības 
lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju 
reklasifikācija, kas neietekmē iepriekšējo periodu rezultātu un pašu kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu 
atbilstošā posteņa grāmatvedības politikas sadaļā, vai arī atbilstošajā finanšu pārskata pielikuma sadaļā. 
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu.  
 
(b) Informācija par sabiedrību 
Likumā noteiktā informācija par Sabiedrību uzrādīta atsevišķā sadaļā šī gada pārskata 3. lapā. 
 
(c) Neto apgrozījums 
Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdoto preču vērtības kopsumma, atskaitot 
pievienotās vērtības nodokli.  
 
(d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  
Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata perioda laikā ārvalstu valūtās veiktie darījumi tiek uzskaitīti 
saskaņā ar euro maiņas kursu, kas noteikts, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu 
centrālo banku saskaņošanas un publicēšanas procedūru. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas 
atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu 
valūtās maksājamos debitoru vai kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro 
saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas 
beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
 
(e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju vai nolietojumu. 
Amortizāciju vai nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai 
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vai 
pamatlīdzekļa vērtību līdz aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot 
šādas vadības noteiktas likmes:  
 % 2019. gadā        %2018. gadā 
Nemateriālie ieguldījumi  33                       33 
Ēkas un inženierbūves 2                          2 
Par pašu līdzekļiem iegādātas tehnoloģiskās iekārtas 10                        10 
Bez atlīdzības saņemtās tehnoloģiskās iekārtas 20                      20 
Datoru aprīkojums 33                       33 
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi 10                       10 
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, kurā tās ir radušās.  
 
 (f) Debitoru parādi 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus šaubīgiem un 
bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti 
gadījumos, kad Sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.  
 
(g) Noma ar izpirkumu 
Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti nomā ar izpirkumu un Sabiedrība pārņem ar tiem saistītos riskus un 
atdevi, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītēju samaksu. Līzinga 
procentu maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies. 
 
(h) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības 
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
(i) Atliktais nodoklis 
Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” nosacījumiem, Sabiedrība neatzīst atliktā 
nodokļa aktīvus vai saistības.  
(j) Dotācijas 
Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus 
pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas 
perioda laikā. 
 
(k) Nauda un naudas ekvivalenti 
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas 
kontu atlikumiem . 
 
(l)  Aplēšu izmantošana 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē 
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 
 
(m)         Pārvērtēšanas rezerve 
No pārējām rezervēm 2019.gadā tika izdalītas ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (ēkām un 
būvēm) 
 
(n) Notikumi pēc bilances datuma 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc 
pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
 
(o) Iespējamās saistības un aktīvi 
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, 
ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, 
ir pietiekami pamatota. 
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Pielikums (turpinājums) 
(1) Neto apgrozījums 

 
a) Neto apgrozījums pa darbības veidiem  2019  2018 
 EUR  EUR 
    
Valsts deleģēto funkciju ietvaros maksas pakalpojumu ieņēmumi  6 339  7 149 
Ieņēmumi no komercdarbības 1 069 980  1 104 176 

 1 076 319  1 111 325 
b) Neto apgrozījums pa ģeogrāfiskiem reģioniem     
    
Latvijā sniegtie pakalpojumi 1 065 427  1 095 861 
Pārējās Eiropas Savienības valstīs gūtie ieņēmumi 10 892  15 464 

 1 076 319  1 111 325 

 

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

 
Personāla izmaksas 776 651  755 908 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 51 445  58 869 
Komunālie pakalpojumi 91 336  95 587 
Transporta izdevumi 66 923  68 723 
Saņemtie ārpakalpojumi 44 069  63 256 
Sakaru pakalpojumi 12 252  12 311 
Aparatūras kalibrēšanas pakalpojumi 8 730  15 186 
Komandējuma izdevumi 11 401  16 793 
Pārējās ražošanas izmaksas 46 420  26 036 

Nekustamā īpašuma nodoklis 36 598  36 598 

  1 150 744  1 149 267 
 

(3) Pārdošanas izmaksas 
 
Reklāmas un mārketinga izmaksas 961  895 
Šaubīgi un zaudēti debitoru parādi 6 440  2 040 

 7 401  2 935 

 
(4) Administrācijas izmaksas 
 
Personāla izmaksas 212 254  209 183 
Pabalsti 1 250  5 352 
Biroja uzturēšanas izmaksas 4 405  6 042 
Reprezentācijas izdevumi 1 741  1 278 
Profesionālo pakalpojumu izmaksas 2 400  2 450 
Juridiskie pakalpojumi 710  595 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 717  789 
Pārējās administrācijas izmaksas 5374  4 532 

 228 851  230 221 
 

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
 
Ieņēmumi no nomas maksas 164 984  165 327 
Dotācija valsts deleģēto funkciju veikšanai 149 650  155 061 
Ieņēmumi no NĪ pārdošanas 67 828  - 
Citi ieņēmumi 609  782 

 383 071  321 170 
 
(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
    
Telpu un zemes noma 31 873   31 875 
Telpu remonts 2 644  6 611 
Darbinieku apdrošināšana 7 843  5 048 
Apsardzes pakalpojumu izmaksas 2 359  2 343 
Apsaimniekošanas izmaksas 5 249  4 431 
Soda nauda -  - 
Citas izmaksas 14 145  10 905 

 64 113  61 213 
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Pielikums (turpinājums) 
 
 
(7) Nemateriālie ieguldījumi 

 Koncesijas, patenti, licences 
 EUR 
Sākotnējā vērtība  
31.12.2018. 51 031 
Iegādāts - 
Norakstīts 17 248 

31.12.2019. 33 783 
  
Amortizācija  
31.12.2018. 49 115 
Aprēķināts par 2019. gadu 887 
Norakstīta 2019. gadā 17 248 

31.12.2019. 32 754 
  

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2018. 1 916 

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019. 1 029 

 
(8) Pamatlīdzekļi 

 
 Nekustamie 

īpašumi- zemes 
gabali, ēkas, 

inženierbūves  

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces 

Pārējie 
pamatlīdzekļi  

Avansa 
maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
Sākotnējā vērtība      
31.12.2018. 824 219 1 456 819 498 548 - 2 779 586 
Iegādāts - 6 662 13 637 7 410 27 709 
Norakstīts 82 290 (117 160) (60 274) - (259 724) 

31.12.2019. 741 929 1 346 321 451 911 7 410 2 547 571 
      
Nolietojums      
31.12.2018. 491 010 1 369 703 421 285 - 2 281 998 
Aprēķināts  9 858 13 308 27 392 - 50 558 
Par norakstīto 40 807 (117 160) (60 097) - (218 064) 

31.12.2019. 460 061 1 265 851 388 580 - 2 114 492 
      

Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2018. 333 209 87 116 77 263 - 497 588 

Atlikusī bilances 

vērtība 31.12.2019. 281 868 80 470 63 331 7 410 433 079 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(9) Pircēju un pasūtītāju parādi 
 31.12.2019.  31.12.2018. 
 EUR  EUR 
    
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 67 798  108 539 
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (4 686)  (11 494) 

 63 112  97 045 

 

(10) Citi debitori 
 
Telpu īrnieku parādi 3 563  1 420 
Par Liepājas nekustamo īpašumu 50 900  - 
Pārējie debitori 1 130  1 065 

 55 593  2 485 

 
(11) Nākamo periodu izmaksas 
 
Transporta apdrošināšana -  1 208 
Veselības apdrošināšana 5 718  6 040 
Pārējās nākamo periodu izmaksas 10 608  19 995 

 16 326  27 243 
 

 
(12) Naudas līdzekļi kasē un bankā 
    
Naudas līdzekļi bankā 505 438  481 391 
Naudas līdzekļi kasē  4652  3 238 

 510 090  484 629 

 
 
(13) Pamatkapitāls 
 
2019. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir 633 463 EUR, kas 
sastāv no 633 463 parastajām daļām ar EUR 1 nominālvērtību katra. 
 
 
(14) Pārējie kreditori 
    
LMT pēcapmaksas līgumi – ilgtermiņa daļa -  745 

Kopā ilgtermiņa daļa -  745 
    
Norēķini par darba algu    30 779     35 390 
Citi kreditori 2 888  2 619 

Kopā īstermiņa daļa 33 667  38 009 
    

Pārējie kreditori kopā 33 667  38 754 

 
(15) Nākamo periodu ieņēmumi 

 
Dotācijas metroloģijas struktūrvienības pamatlīdzekļu finansēšanai – 
ilgtermiņa daļa -  - 

Kopā ilgtermiņa daļa -  - 
    
Dotācijas metroloģijas struktūrvienības pamatlīdzekļu finansēšanai – 
īstermiņa daļa 2 242  591 
Ieņēmumi no telpu nomas 622  674 

Kopā īstermiņa daļa 2 864  1 265 
    

Nākamo periodu ieņēmumi kopā 2 864  1 265 
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Pielikums (turpinājums) 
 

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 
 

 PVN UVTLN NĪN UDRVN VSAOI IIN Kopā 
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
        
Parāds 31.12.2018. 12 609 923 - 23 19 680 8 987 42 222 
Aprēķināts par 2019. gadu 205 340 2 640 36 598 294 272 849 137 838 655 559 
Samaksāts 2019. gadā 204 845 2 640 36 598 295 268 390  134 725 647 493 

Parāds 31.12.2019. 13 104 923 - 22 24 139 12 100 50 288 

 

(17) Uzkrātās saistības 
 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 EUR  EUR 
    
Neizmantotiem atvaļinājumiem 61 460  59 181 
Komunālajiem pakalpojumiem 4 353  4 837 
Par revīziju 1 250  1 142 
Citas 8 251  3 999 

 75 314  69 159 

 
(18) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 

 2019.  2018. 
    
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā: 71  73 

 
(19) Vadības atalgojums   

 2018.  2018. 

 EUR  EUR 

Valdes locekļu:    
·  darba samaksa 32 310  30 409 
·  sociālās apdrošināšanas iemaksas 7 783  7 326 

 40 093  37 735 

 
(20) Notikumi pēc pārskata gada beigām 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 
finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī. 
 
 
 
 

Iveta Blaua  Ilga Krastiņa 
Valdes locekle  Grāmatvede 

 
Rīgā, 2020. gada ……………… 

 


