VAS “Latvijas Loto” vispārējais stratēģiskais mērķis, komercdarbības veids un
stratēģiskie darbības virzieni un mērķi
Vispārējais stratēģiskais mērķis.
VAS “Latvijas Loto” vispārējais stratēģiskais mērķis izriet no Latvijas Republikas likuma
“Azartspēļu un izložu likums” (AIL) 63.panta 1.daļā kapitālsabiedrībai noteiktās pamatdarbības:
“(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"; un atbilstoši AIL mērķim: “nodrošināt sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību
aizsardzību”; kā arī ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos kritērijus valsts
komercdarbības veikšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, VAS “Latvijas Loto” vispārējais
stratēģiskais mērķis ir: 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.
Pamatdarbības ilgtermiņa stratēģiskais mērķis.
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” darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam darbības virzieni un mērķi:
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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).
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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.
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