VAS “Latvijas Loto” vispārējais stratēģiskais mērķis, misija, komercdarbības
veids un stratēģiskie darbības virzieni un mērķi
Vispārējais stratēģiskais mērķis.
VAS “Latvijas Loto” vispārējais stratēģiskais mērķis ir apstiprināts ar Ministru kabineta
(turpmāk MK) 2017.gada 24.oktobra sēdes lēmumu 1 sekojošā redakcijā: starptautiski atzītā
sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot
augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību
Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.
Latvijas valdības lēmums apliecina valsts stratēģisko interesi īstenot VAS “Latvijas
Loto” darbību atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk AIL) mērķim: “nodrošināt
sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību” un ietver norādi uz valsts kā akcionāra
gribu saglabāt VAS “Latvijas Loto” valsts kapitālsabiedrības statusā atbilstoši VPIL
88.panta 1.daļas 1.apakšpunktā noteiktajam - tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad
tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. Ievērojot
vispārējo stratēģisko mērķi, VAS “Latvijas Loto” īsteno valsts mēroga izložu monopolu
atbilstoši AIL 61.panta pirmo daļu: “(1) Latvijas Republikā valsts mēroga izložu
organizēšanas monopols pieder valstij”, un 63.panta pirmo daļu: “(1) Valsts mēroga izlozes
organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav
atsavināmas un privatizējamas, — valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto”.
VAS „Latvijas Loto” misija.
Mēs sniedzam cilvēkiem augstākās klases spēles iespēju sociāli atbildīgā veidā, kur
ieguvējs ir ikviens – daļa gūst laimestus, bet visi - jauku izklaidi un apziņu, ka ar viņu
līdzdalību tiek finansēti projekti, kas nozīmīgi katram no mums Latvijā.
VAS “Latvijas Loto” nākotnes vīzija – 100% valsts īpašumā esoša kapitālsabiedrība,
kas nodrošina ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu spēļu vidi un pakalpojumus, īsteno valsts mēroga
izložu monopolu, nodrošinot, ka gūtā peļņa nonāk valsts budžetā, kas ļauj valstij to novirzīt
valsts un /vai sabiedrības vajadzībām.
VAS “Latvijas Loto” darbības un stratēģiskās attīstības pamatā ir misija, kas definē
kapitālsabiedrības pastāvēšanas iemeslu, jomu, kurā tā darbojas, klientus, kurus tā apkalpo.
Misija un vīzija nosaka uzņēmuma stratēģisko virzību un ietver uzņēmuma darbības piecas
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MK 24.10.2017. sēdes protokols Nr.52. 6§; 25.10.2017. rīkojums Nr.606.

pamatvērtības, uz kurām ir balstīta VAS „Latvijas Loto” darbības misijas īstenošana: 1)
drošība; 2) kvalitāte; 3) darbinieki; 4) sociālā atbildība; 5) inovācijas un tehnoloģijas.

Pamatdarbības stratēģiskais mērķis.
VAS “Latvijas Loto” pamatdarbības ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir uzņēmuma
darbības un attīstības redzējums, kas, līdzīgi kā Latvijas valdības noteiktais vispārējais
stratēģiskais mērķis, ir definēts ilgtermiņā vairāku vidēja termiņa stratēģiju īstenošanas
konsekvencei: Palielināt Latvijas Loto īpatsvaru izložu un azartspēļu tirgū, minimizējot
nelegālo operatoru ietekmi, virzot patērētājus spēlei sociāli atbildīgā, drošā un legālā vidē,
kur komercdarbībā gūtā peļņa nonāk valsts budžetā, kas ļauj valstij to novirzīt valsts un/vai
sabiedrības vajadzībām.
VAS “Latvijas Loto” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam 2 darbības
virzieni un mērķi:
Stratēģiskie
darbības
virzieni

Darbības
virzienu
īstenošanas
mērķi
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Sociāli atbildīga, tiesiska,
kvalitatīva un ilgtspējīga
uzņēmuma darbība,
pārvaldība un attīstība

Profesionāli, kompetenti,
motivēti darbinieki.
Sociāli atbildīgi, droši, efektīvi
un tehnoloģiski attīstīti darbības
procesi un vide, kas nodrošina
uzņēmuma stratēģiskā mērķa
sasniegšanu

Esošu un jaunu
produktu attīstība

Tirdzniecības
vietu un
izplatīšanas
kanālu attīstība

Veicināt esošo
produktu un
pakalpojumu
attīstību, izpētīt
jaunas biznesa
iespējas un ieviest
jaunus produktus
komercsabiedrības
produktu portfelī

Nodrošināt pēc
iespējas plašāku
produktu
pieejamību,
attīstot un
pilnveidojot
tiešsaistes
tirdzniecības
kanālus un
tirdzniecības tīklu
Latvijā

Stratēģijas projekts apstiprināts jaunā redakcijā (22.08.2018. valdes sēdē apstiprinātais Projekts, protokols Nr.31., lēmums Nr.2.1).ar
24.01.2019. VAS “Latvijas Loto” valdes sēdes protokola Nr.3, lēmumu Nr.6., kas izskatīts jaunā redakcijā (04.10.2018. padomes sēdē
pieņemtais Projekts, protokols Nr.7, lēmums Nr.1.1.) 04.02.2019. padomes sēdē (protokols Nr.1, lēmums Nr.1.2) un iesniegts informācijai LR
FM (ar 20.12.2018. FM vēstuli Nr.8-7/1-2/6253 tika saņemts nozares ministrijas saskaņojums Projektam) un atbildei uz atzinumu
(10.01.2019.PKC vēstule Nr. 1.2-5.1/3) PKC ar 08.02.2019. vēstuli Nr.2019-01/034. 21.02.2019. ar PKC vēstuli Nr.1.2-5.1/10 saņemts PKC
atzinums ar atļauju Stratēģiju apstiprināt padomes sēdē.

VAS “Latvijas Loto” komercdarbības veids, saskaņā ar NACE klasifikatoru, ir
azartspēles un derības (92.00). VAS „Latvijas Loto” darbība tiek finansēta no VAS „Latvijas
Loto” saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, atbilstoši ikgadējam VAS
„Latvijas Loto” budžetam (netiek izmantotas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi, vai
citi finansēšanas avoti).
Budžetā iekļauto investīciju un citu pakalpojumu / preču iegādes veikšana tiek vadīta
un realizēta saskaņā ar kapitālsabiedrībā izstrādātiem un apstiprinātiem iekšējās kārtības
politikas dokumentiem, atbilstoši LR normatīvo aktu, saistošo LR FM iekšējo normatīvo aktu
un starptautisko standartu regulējumam.
Korporatīvā pārvaldība.
VAS “Latvijas Loto” saimnieciskā darbība ir balstīta uz ilgtspējīgu spēļu politiku, kas izriet no
Eiropas Loteriju asociācijas “Baltās grāmatas”, sniedzot pakalpojumus sociāli atbildīgā veidā:
1) mazinot atkarību riskus; 2) virzot patērētājus spēlei aizsargātā un kontrolētā vidē; 3)
nodrošinot spēlētāju tiesību aizsardzību un valsts kontroli pār spēļu atbilstošu norisi; 4)
ierobežojot izložu un azartspēļu tirgus pārkaršanu; 5) nodrošinot sabiedrības interešu
aizsardzību, lai novērstu krāpšanos un naudas atmazgāšanu. Atbilstoši šiem pamatprincipiem
tiek īstenota VAS “Latvijas Loto” korporatīvā pārvaldība, izmantojot ilggadīgi uzkrātas
specifiskas nozares zināšanas un pieredzi apvienojumā ar uzņēmuma nemitīgas uzlabošanas un
pilnveidošanas politiku, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes valsts mēroga izložu
organizēšanu, nodrošinot sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību, virzot
patērētājus spēlei sociāli atbildīgā, drošā un legālā vidē, kur naudas līdzekļi no spēles nonāk
valsts budžetā sabiedrības labā.

