
ILGTSPĒJAS UN 
GADA PĀRSKATS
2021

THINK GREEN, FLY GREEN!



ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2021 / 2

| ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC | ILGTSPĒJA | TIRGUS UN STRATĒĢIJA | LIDOJUMU DROŠUMS | VIDE | APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE | NODARBINĀTĪBA |  

 | ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA | BALTIJAS SAVIENOŠANA AR ĀRZEMĒM | KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS IZKLĀSTĪJUMS | GADA PĀRSKATS | 

SATURS

INFORMĀCIJA PAR KONCERNA  
MĀTES SABIEDRĪBU 4
LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI  5
NEATKARĪGS IEROBEŽOTAS  
PĀRLIECĪBAS ZIŅOJUMS 6
PAR ZIŅOJUMU 9
PRIEKŠVĀRDS 10
ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC 11
	 VĒRTĪBAS	 11

	 GAISA	FLOTE		 12

	 PAMATINFORMĀCIJA	 12

	 TVĒRUMS	UN	SASNIEGUMI	2021.	GADĀ	 12

	 ILGTSPĒJAS	REZULTĀTI	2021.	GADĀ	 13

GALVENIE ILGTSPĒJAS ATSAUCES  
RĀDĪTĀJI 2021. GADĀ PA MĒNEŠIEM 15
2021. GADĀ SAŅEMTĀS ATZINĪBAS 19
ILGTSPĒJA SABIEDRĪBĀ AIRBALTIC 20
	 VADĪBAS	PIEEJA	ILGTSPĒJAI	 21

	 CENTRĀLĀS	ILGTSPĒJAS	TĒMAS		 22

	 IEINTERESĒTO	PUŠU	IESAISTE	 23

	 NĀKOTNES	MĒRĶI	 24

TIRGUS UN STRATĒĢIJA  25
LIDOJUMU DROŠUMS UN DROŠĪBA 27
	 DROŠUMS	 28

	 DROŠĪBA	 29

	 ĀRKĀRTAS	SITUĀCIJU	ORGANIZĀCIJA	 30

VIDE 31
	 IETEKME	UZ	KLIMATU,	OGLEKĻA	 
	 KOMPENSĀCIJA	(BIODEGVIELA)	 32

	 TIEŠĀS	(1.	DARBĪBAS	JOMA)	SEG	EMISIJAS	 32

	 NETIEŠĀS	ENERĢIJAS	(2.	DARBĪBAS	JOMA) 
	 SEG	EMISIJAS	 33

	 PĀRĒJĀS	NETIEŠĀS	(3.	DARBĪBAS	JOMA)	 
	 SEG	EMISIJAS		 33

	 ENERĢIJAS	PATĒRIŅŠ	 
	 (ENERGOEFEKTIVITĀTE),	BIODEGVIELA		 34

	 ENERĢIJAS	PATĒRIŅA	SAMAZINĀŠANA		 35

	 DEGVIELAS	EFEKTIVITĀTE		 36

	 TROKSNIS	 36

	 ATKRITUMU	APSAIMNIEKOŠANA	 
	 UN	CIRKULĀCIJA		 36

	 ATKRITUMU	ŠĶIROŠANA		 37

	 SADZĪVES	UN	JAUKTU	IEPAKOJUMU	 
	 ATKRITUMI		 37

	 IZNĪCINĀTI	DOKUMENTI	–	PAPĪRA	ATKRITUMI		37

	 BĪSTAMIE	ATKRITUMI		 37

	 LIDOJUMA	LAIKĀ	RADUŠIES	ATKRITUMI	 38

APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE 39
	 PUNKTUALITĀTE		 40

	 ATKLĀTA	UN	PĀRREDZAMA	KOMUNIKĀCIJA		 41

	 MĀRKETINGA	KOMUNIKĀCIJA		 41

	 DATU	AIZSARDZĪBA	UN	KIBERDROŠĪBA	 43

	 KLIENTU	UN	PASAŽIERU	ATSAUKSMES 
	 	UN	APMIERINĀTĪBA		 44

NODARBINĀTĪBA 45
	 NODARBINĀTĪBAS	POLITIKA	 46

	 PERSONĀLS	 47

	 NEPILNA	LAIKA	NODARBINĀTĪBA	 47

	 DARBINIEKU	MAINĪBA		 48

	 JAUNI	DARBINIEKI	 50

	 DAŽĀDĪBA	UN	VIENLĪDZĪGAS	IESPĒJAS	 51

	 DARBA	ATTIECĪBAS	 53

	 APMĀCĪBA	UN	ATTĪSTĪBA	 54

	 DARBINIEKU	SNIEGUMA	APSKATS	 55

	 ATGRIEZENISKĀ	SAITE	 56

	 VESELĪBA	UN	DROŠĪBA	 57

	 NELAIMES	GADĪJUMI	DARBĀ	 58



ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2021 / 3

| ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC | ILGTSPĒJA | TIRGUS UN STRATĒĢIJA | LIDOJUMU DROŠUMS | VIDE | APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE | NODARBINĀTĪBA |  

 | ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA | BALTIJAS SAVIENOŠANA AR ĀRZEMĒM | KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS IZKLĀSTĪJUMS | GADA PĀRSKATS | 

	 VESELĪGAS	UN	DROŠAS	UZVEDĪBAS 
	 	VEICINĀŠANA	 59

	 GODĪGS	ATALGOJUMS	 60

	 DARBA	DEVĒJA	ZĪMOLS	 60

	 LIFE	@AIRBALTIC	AMBASSADORS	 61

	 AIRBALTIC	ABSOLVENTU	KOPIENA	 61

	 IEGULDĪJUMS	NĀKOTNES	DARBINIEKOS	 61

ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA 62
	 ĒTIKA	UN	CAURSKATĀMĪBA	 63

	 PROCEDŪRA	ZIŅOŠANAI	PAR	PĀRKĀPUMIEM		63

	 SANKCIJU	REGULĒJUMS	 63

	 PRETKORUPCIJA	 63

	 GODĪGA	KONKURENCE	 64

	 PIEGĀDĀTĀJU	VADĪBA	 64

	 IEGĀDĀTO	PRODUKTU	UN	PAKALPOJUMU 
		 PROCENTUĀLĀ	DAĻA	 65

	 RISKU	PĀRVALDĪBAS	PROCESS	 66

	 ATBILSTĪBA	 66

BALTIJAS SAVIENOŠANA AR ĀRZEMĒM UN 
IETEKME UZ VIETĒJO EKONOMIKU 67
	 PĀRSTĀVĪBA	ASOCIĀCIJĀS,	ORGANIZĀCIJĀS	 
	 UN	SAVIENĪBĀS	 69

	 KOPIENAS	IESAISTĪŠANA	UN	ATBALSTS	 70

	 PILOTU	AKADĒMIJA	 71

	 SADARBĪBA	AR	LIEPĀJAS	VALSTS	 
	 TEHNIKUMU		 71

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS 
IZKLĀSTĪJUMS 72
	 INFORMĀCIJA	PAR	AIRBALTIC	IEKŠĒJĀS 
	 	KONTROLES	UN	RISKU	ELEMENTIEM	 73

	 ĪPAŠUMTIESĪBAS	UN	AKCIONĀRI	 74

	 ORGANIZATORISKĀ	UN	VADĪBAS	STRUKTŪRA	 74

	 AKCIONĀRU	SAPULCE	 74

	 UZRAUDZĪBAS	PADOME	 75

	 VALDE	 75

	 AUGSTĀKĀ	VADĪBA	KOMANDA	 76

GRI INDIKATORU TABULA 77
SPECIFISKO STANDARTU INFORMĀCIJA 79

GADA PĀRSKATS
	 NEATKARĪGA	REVIDENTA	ZIŅOJUMS	 81

	 VADĪBAS	ZIŅOJUMS		 88

	 ZIŅOJUMS	PAR	VADĪBAS	ATBILDĪBU		 99

	 PEĻŅAS	VAI	ZAUDĒJUMU	APRĒĶINS	 100

	 VISAPTVEROŠO	IENĀKUMU	PĀRSKATS		 101

	 BILANCE	 102

	 NAUDAS	PLŪSMAS	PĀRSKATS	 103

	 AIRBALTIC	PAŠU	KAPITĀLA	IZMAIŅU	 
	 PĀRSKATS		 104

	 KONCERNA	PAŠU	KAPITĀLA	IZMAIŅU	 
	 PĀRSKATS		 105

	 PIELIKUMS	 106



ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2021 / 4

| ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC | ILGTSPĒJA | TIRGUS UN STRATĒĢIJA | LIDOJUMU DROŠUMS | VIDE | APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE | NODARBINĀTĪBA |  

 | ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA | BALTIJAS SAVIENOŠANA AR ĀRZEMĒM | KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS IZKLĀSTĪJUMS | GADA PĀRSKATS | 

Sabiedrības	nosaukums Air	Baltic	Corporation	

Sabiedrības	juridiskais	statuss Akciju	sabiedrība

Vienotais	reģistrācijas	numurs,	
vieta	un	datums

40003245752
Rīga,	1995.	gada	8.	februārī

Pamatdarbības	veids Pasažieru	un	kravu	aviopārvadājumi

Adrese Starptautiskā	Lidosta	Rīga,	
Tehnikas	iela	3,	
Mārupes	novads,	
Latvija,	LV-1053

Akcionāri Latvijas	Republika
SIA	„Aircraft	Leasing	1
Citi

96.14%;	97.03%	no	2022.g.	17.	janvāra	
3.86%;	2.97%	no	2022.g.	17.	janvāra	
0.0002%;	0.000123255%	no	2022.	g.	
17.	janvāra	

Valdes	locekļi Martin	Gauss
Vitolds	Jakovļevs
Pauls	Juris	Cālītis

Valdes	priekšsēdētājs
Valdes	loceklis
Valdes	loceklis	

Padomes	locekļi Nikolajs	Sigurds	Bulmanis
Kaspars	Āboliņš
Lars	Thuesen
Toms	Siliņš

Padomes	priekšsēdētājs
Padomes	priekšsēdētāja	vietnieks
Padomes	loceklis	
Padomes	loceklis

Pārskata	gads 2021.	gada	1.	janvāris	–	2021.	gada	31.	decembris

Revidenti Zvērinātu	revidentu	
komercsabiedrība:
SIA	„PricewaterhouseCoopers
Komercsabiedrības	licence	Nr.	5
Kr.	Valdemāra	iela	21	–	21,	
Rīga,	LV-1010,	Latvija

Atbildīgā	zvērinātā	revidente:
Jana	Smirnova
Sertifikāts	Nr.	188

INFORMĀCIJA PAR KONCERNA  
MĀTES SABIEDRĪBU
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AVIĀCIJĀ LIETOTIE TERMINI

ACMI	vienošanās	par	gaisa	kuģu	nomu	starp	divām	
aviosabiedrībām,	saskaņā	ar	kuru	viena	aviosabiedrība	
(iznomātājs)	nodrošina	gaisa	kuģi,	apkalpi,	tehnisko	
apkopi	un	apdrošināšanu	(aircraft,	crew,	maintenance,	and	
insurance	–	ACMI)	citai	aviosabiedrībai	(nomnieks)

IATA	Starptautiskā	gaisa	transporta	asociācija	 
(International	Air	Transport	Association)

ICAO	Starptautiskā	civilās	aviācijas	organizācija	 
(International	Civil	Aviation	Organization)

ASK	pieejamie	sēdvietu	kilometri	apzīmē	katras	pieejamās	
sēdvietas	nolidotos	kilometrus

RPK	ieņēmumu	pasažieru	kilometri	apzīmē	katra	
ieņēmumus	nesošā	pasažiera	nolidotos	kilometrus

CASK	apzīmē	operatīvo	izmaksu	sadalījumu	pa	
pieejamajiem	sēdvietu	kilometriem

RASK	apzīmē	ieņēmumu	sadalījumu	pa	pieejamajiem	
sēdvietu	kilometriem

Yield	vidējie	vienas	biļetes	ieņēmumi	pa	maršrutiem;	tiek	
aprēķināts	kopējos	pasažieru	un	čarteru	ieņēmumus	dalot	
ar	RPK	

RNP AR	Nepieciešamā	navigācijas	veiktspēja	ar	
nepieciešamo	autorizāciju	(Required	Navigation	
Performance	with	Authorization	Required)

SDG	Ilgtspējīgas	Attīstības	Mērķi	 
(Sustainable	Development	Goals)

LV CAA	Latvijas	Civilās	Aviācijas	Aģentūra

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 

FINANŠU TERMINOLOĢIJA

EBITDAR1	ieņēmumi	pirms	procentu,	nodokļu,	
nolietojuma,	amortizācijas	un	nomas	atskaitījumiem,	kā	arī	
pirms	izmaiņām	uzkrājumos	tiesvedībām

EBITDAR2	ieņēmumi	pirms	procentu,	nodokļu,	
nolietojuma,	amortizācijas	un	nomas	atskaitījumiem,	
kā	arī	pirms	izmaiņām	uzkrājumos	tiesvedībām	un	neto	
zaudējumiem	no	aktīvu	vērtību	samazināšanās	nomas	
līgumiem	

EBIT	ieņēmumi	pirms	procentu,	nodokļu	atskaitījumiem,	
kā	arī	pirms	izmaiņām	uzkrājumos	tiesvedībām	

Pamatdarbības rezultāts1	rezultāts	pirms	izmaiņām	
uzkrājumos	tiesvedībām

Pamatdarbības rezultāts2	rezultāts	pirms	izmaiņām	
uzkrājumos	tiesvedībām	un	neto	zaudējumiem	no	aktīvu	
vērtības	samazināšanās	nomas	līgumiem

Neto aizņēmumi	finanšu	rādītājs,	kas	apzīmē	aizņēmumus	
ieskaitot	nomas	saistības,	bet	atskaitot	naudu	un	tās	
ekvivalentus
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PricewaterhouseCoopers SIA 
Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija, 40003142793 
T: +371 6709 4400, F:+371 6783 0055, www.pwc.lv  
 

 
 

Neatkarīgs ierobežotas pārliecības ziņojums 
 
 
Air Baltic Corporation AS Vadībai: 
 
Ievads 

Air Baltic Corporation AS (“Sabiedrība”) Vadība mūs ir piesaistījusi veikt ierobežotas pārliecības 
apliecinājuma uzdevumu par Atlasīto informāciju, kas aprakstīta zemāk un ietverta Air Baltic 
Corporation AS Ilgtspējas un gada pārskatā 2021 no 9. līdz 80. lappusei (“2021. gada Ilgtspējas 
pārskats”). 2021. gada Ilgtspējas pārskatā ir sniegta ar Sabiedrību un tās meitas sabiedrībām (kopā “Air 
Baltic Corporation Koncerns”) saistīta informācija. 

Atlasītā informācija 

Mēs izvērtējām kvalitatīvo un kvantitatīvo informāciju, kas ir atklāta 2021. gada Ilgtspējas pārskatā un 
uz kuru ir atsauce vai tā ir iekļauta Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) Satura Indeksā (turpmāk – 
“Atlasītā informācija”). Atlasītā informācija ir sagatavota saskaņā ar GRI Ilgtspējas ziņošanas 
standartu pamatlīmeņa (Core) prasībām (turpmāk – “GRI standarti”), ko izdevusi Globālā ziņošanas 
iniciatīva (GRI). 
 
Mūsu ierobežotās pārliecības procedūru apjoms bija ierobežots ar Atlasīto informāciju par 2021. gadu. 
Mēs neesam veikuši nekādas procedūras attiecībā uz iepriekšējiem periodiem vai citām 2021. gada 
Ilgtspējas pārskatā iekļautajām pozīcijām, un tāpēc par to neizsakām nekādus secinājumus. 
 

Ziņošanas kritēriji 

Mēs izvērtējām Atlasīto informāciju, izmantojot atbilstošus kritērijus, tostarp ziņošanas principus un 
prasības GRI standartos (turpmāk – “Ziņošanas kritēriji”). Mēs uzskatām, ka ziņošanas kritēriji ir 
atbilstoši mūsu ierobežotās pārliecības sniegšanas uzdevuma mērķim. 

Sabiedrības Vadības atbildība 

Sabiedrības Vadība ir atbildīga par: 

• iekšējās kontroles izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, kas attiecas uz Atlasītās informācijas 
sagatavošanu un kurā nav būtisku neatbilstību krāpšanas vai kļūdu dēļ; 

• iekšējās metodoloģijas un vadlīniju izveidi Atlasītās informācijas sagatavošanai un ziņošanai 
saskaņā ar Ziņošanas kritērijiem; 

• Atlasītās informācijas sagatavošanu, izvērtēšanu un ziņošanu saskaņā ar Ziņošanas kritērijiem; 
un 

• Atlasītās informācijas precizitāti, pilnīgumu un noformējumu. 
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Mūsu atbildība 

Mēs esam atbidīgi par: 

• uzdevuma plānošanu un izpildi, lai iegūtu ierobežotu pārliecību par to, ka Atlasītajā informācijā 
nav būtisku neatbilstību krāpšanas vai kļūdu dēļ; 

• neatkarīga secinājuma veikšanu, pamatojoties uz mūsu veiktajām procedūrām un iegūtajiem 
pierādījumiem; un 

• mūsu secinājuma paziņošanu Sabiedrības Vadībai. 

Šis ziņojums, iekļaujot secinājumu, ir sagatavots tikai un vienīgi Sabiedrības Vadībai, lai palīdzētu tai 
izpildīt ziņošanas pienākumu par Air Baltic Corporation Koncerns ilgtspējas darbībām un aktivitātēm. 
Mēs atļaujam šo ziņojumu iekļaut 2021. gada Ilgtspējas pārskatā, kas tiks publicēts Sabiedrības 
mājaslapā1, lai palīdzētu Vadībai pildīt savus pārvaldības pienākumus, iegūstot neatkarīgu 
ierobežotas pārliecības ziņojumu saistībā ar Atlasīto informāciju. Tiesību aktu pieļaujamajās robežās 
mēs neuzņemamies un nepiekrītam uzņemties atbildību par mūsu darbu vai šo ziņojumu pret 
jebkurām trešajām personām, izņemot Sabiedrības vadību, izņemot gadījumus, kad attiecīgie 
noteikumi ir skaidri saskaņoti rakstiski un ir saņemta mūsu iepriekšēja rakstiska piekrišana. 

Piemērotie profesionālie standarti un pārliecības līmenis 

Mēs veicām ierobežotas pārliecības pārbaudi saskaņā ar Starptautisko apliecinājuma uzdevumu 
standartu Nr.3000 (Pārskatīts) “Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskās finanšu informācijas 
revīzija vai pārbaude”, kurus ir izdevusi Starptautiskā audita un apliecinājuma uzdevumu standartu 
padome. Ierobežotas pārliecības uzdevuma ietvaros veikto procedūru apjoms ir būtiski mazāks kā 
procedūras, kas tiktu veiktas pietiekamas pārliecības uzdevuma ietvaros, attiecībā gan uz risku 
novērtēšanu, ietverot izpratnes par iekšējo kontroli iegūšanu, gan procedūrām, kas veiktas attiecībā 
uz identificētajiem riskiem. Procedūras, kas tiek veiktas ierobežotas pārliecības uzdevumā, atšķiras 
pēc būtības un laika, un to apjoms ir mazāks nekā pietiekamas pārliecības uzdevumā. Līdz ar to 
pārliecības līmenis, kas iegūts ierobežotas pārliecības uzdevumā, ir ievērojami zemāks nekā 
pārliecība, kas būtu iegūta, ja būtu veikts pietiekamas pārliecības uzdevums. 

Mūsu neatkarība un kvalitātes kontrole 

Mēs esam ievērojuši neatkarības un citas ar ētiku saistītās prasības, kas iekļautas Starptautiskās 
Grāmatvežu ētikas standartu padomes izdotajā Starptautiskajā Profesionālu Grāmatvežu ētikas 
kodeksā (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus). Šīs prasības balstās uz pamatprincipiem, kas 
saistīti ar godprātību, objektivitāti, profesionālo kompetenci un pienācīgu rūpību, kā arī konfidencialitāti 
un profesionālu rīcību. Mēs esam ievērojuši citus uz mums attiecināmos ētikas pienākumus, kā to 
nosaka Starptautiskais Profesionālu Grāmatvežu ētikas kodekss.  

Savā darbībā mēs piemērojam 1. Starptautisko kvalitātes kontroles standartu un attiecīgi uzturam 
visaptverošu kvalitātes kontroles sistēmu, iekļaujot tajā dokumentētas politikas un procedūras, kas 
nodrošina ētikas prasību, profesionālo standartu, kā arī atbilstošu juridisko prasību ievērošanu. 

 
1 Par Sabiedrības mājaslapas uzturēšanu un integritāti atbild Vadība, mūsu veiktais darbs neietver šo jautājumu izskatīšanu, un 
līdz ar to mēs neuzņemamies nekādu atbildību par izmaiņām, kas varētu būt notikušas ziņotajā Atlasītajā informācijā vai 
Ziņošanas kritērijos, kad tie tiek ievietoti Sabiedrības mājaslapā. 
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Veikto procedūru apkopojums 

Mūsu veiktās procedūras iekļāva 2021. gada Ilgtspējas pārskatā sniegtās informācijas pārbaudi izlases 
veidā. Mēs arī izvērtējām būtiskas aplēses un spriedumus, kurus Vadība izdarīja, sagatavojot 2021. 
gada Ilgtspējas pārskatu atbilstoši GRI vadlīnijām. 

Mēs veicām šādas procedūras: 

• Intervējām Vadības un augstākās vadības locekļus, lai izvērtētu GRI vadlīniju piemērošanu un 
lai iegūtu izpratni par iekšējo kontroļu vidi saistībā ar ilgtspējas informācijas sagatavošanu; 

• Izvērtējām 2021. gada Ilgtspējas pārskatā iekļautās informācijas iegūšanas, apkopošanas un 
uzrādīšanas procesus; 

• Salīdzinājām datus no Atlasītās informācijas ar iekšējo dokumentāciju, lai apstiprinātu Vadības 
un augstākās vadības apgalvojumus, kurus ieguvām veicot intervijas; 

• Salīdzinājām 2021. gada Ilgtspējas pārskatā ietverto finanšu informāciju ar Air Baltic 
Corporation Koncerna 2021. gada finanšu pārskatiem; un 

• Izvērtējām 2021. gada Ilgtspējas pārskata vispārējo formātu un saturu, ņemot vērā uzrādītās 
informācijas atbilstību piemērojamajiem kritērijiem. 

 

Ziņošanas un mērījumu metodoloģijas 

Saskaņā ar GRI standartiem ir virkne dažādu, bet pieņemamu mērījumu un ziņošanas metožu. Šīs 
metodes var radīt būtiski atšķirīgus ziņošanas rezultātus, kas var ietekmēt salīdzināmību ar citām 
organizācijām. Tāpēc Atlasītā informācija ir jālasa, ņemot vērā Vadības izmantoto metodoloģiju, kā 
aprakstīts 2021. gada Ilgtspējas ziņojumā un par kuru ir pilnībā atbildīga Sabiedrība. 

Mūsu secinājums 

Pamatojoties uz mūsu pārbaudi, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas mums 
liktu uzskatīt, ka 2021. gada Ilgtspējas pārskats nav sagatavots, visos būtiskajos aspektos, atbilstoši 
Ziņošanas kritērijiem. 
 

 
PricewaterhouseCoopers SIA 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
Licence Nr. 5 

 
 
 
 
 
Eva Jansen-Diener  Jana Smirnova 
Prokūriste  Atbildīgā zvērinātā revidente 

  Sertifikāts Nr. 188 
   
 
Rīga, Latvija 
2022. gada 4. aprīlī 
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PAR ZIŅOJUMU
Air	Baltic	Corporation	AS,	reģistrācijas	numurs	40003245752,	
ir	 kapitālsabiedrība,	 kas	 reģistrēta	 Latvijā,	 un	 tās	 pārve-
damie	vērtspapīri	obligāciju	veidā	tiek	tirgoti	regulētā	tirgū	
(Euronext Dublin).	

Šis	 2021.	 gada	 ilgtspējas	 ziņojums	 (tālāk	 tekstā	 —	
Ilgtspējas	ziņojums)	ir	sagatavots	saskaņā	ar	GRI	Standarta	
pamatprasībām.	 Tas	 papildina	 Gada	 pārskata	 Vadības	
ziņojumu	 un	 Korporatīvās	 vadības	 ziņojumu.	 Tāpat	 šis	
ziņo	jums	 ietver	 informāciju	 par	 Air	 Baltic	 Corporation	 AS	
nefinanšu	 rezultātu	 galvenajiem	 elementiem,	 norādot	 uz	
tās	darbības	ietekmi	uz	vidi,	sociālajiem	un	nodarbinātības	
aspektiem,	 pretkorupcijas	 un	 kukuļdošanas	 novēršanas	
pasākumiem,	plašākas	sabiedrības	iesaistīšanu	un	atbalstu,	
kā	arī	citiem	nefinanšu	elementiem.

Šis	 Ilgtspējas	 ziņojums	 ietver	 Air	 Baltic	 Corporation	 AS	
ilgtspējas	 informāciju,	 iekļaujot	 tās	 filiāles	 –	 Air	 Baltic	
Training	 SIA,	 Baltijas	 Kravu	 Centrs	 SIA	 un	 Aviation	 Crew	
Resources	AS	(visi	kopā	tālāk	–	airBaltic,	Grupa,	Sabiedrība,	
Uzņēmums,	 lidsabiedrība).	 Kopš	 2019.	 gada	 ziņojumi	 par	
nefinanšu	un	ilgtspējas	tēmām	tiek	sagatavoti	katru	gadu.	
Iepriekšējos	ziņojumos	sniegtajā	 informācijā	 izmaiņas	nav	
veiktas.	Ziņojuma	metode	un	galvenās	tēmas	ir	tādas	pašas.	

Ilgtspējas	ziņojums	ietver	periodu	no	2021.	gada	1.	janvāra	
līdz	31.	decembrim,	un	ir	daļa	no	Air	Baltic	Corporation	AS	
Grupas	Konsolidētā	gada	pārskata	un	Air	Baltic	Corporation	
AS	Gada	pārskata.	

Jebkurus	jautājumus	par	Ilgtspējas	ziņojumu,	lūdzu,	sūtiet	
uz	šādu	e-pasta	adresi:	sustainability@airbaltic.lv.	

Ziņojums	 ir	 publiskots	2022.	 gada	14.	 aprīlī.	 Iepriekšējais	
ziņojums	tika	publiskots	2021.	gada	15.	aprīlī.
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airBaltic	 ir	plaši	pazīstama	tās	 inovāciju,	 ilgtspējas,	daudz-
veidības	un	 iekļautības	centienu	dēļ.	Lidsabiedrības	misija	
ir	 nodrošināt	 savienojamību	 starp	 Baltijas	 valstīm	 un	
pārējo	 pasauli,	 tādējādi	 sniedzot	 nozīmīgu	 ieguldījumu	
ekonomikā,	kā	arī	veicinot	Baltijas	valstu	attīstību	kā	vienam	
no	galvenajiem	Eiropas	biznesa	centriem.

Saskaņā	ar	Lidsabiedrības	biznesa	plānu	airBaltic	vīzija	paredz,	
ka tā	 kļūs	 par	 ilgtspējīgu	 lidsabiedrību	 ES	 aviācijas	 tirgū,	
vienlaikus	turpinot	nepārtrauktu	izaugsmes	ceļu	un	inovatīvi	
uzlabojot	pasažieru	pieredzi.	Līdz	2025.	gadam	Uzņēmums	
plāno	pārvadāt	10	miljonus	pasažieru	gadā,	 tādējādi	arvien	
vairāk	palielinot	savu	ietekmi	vietējā	ekonomikā.	

Lai	nodrošinātu	klimata	mērķu	izpildi,	2021.	gadā	airBaltic	
un	visa	aviācijas	nozare	kopumā	veica	dažādus	nozīmīgus	
un	 gana	 izaicinošus	 pasākumus.	 Uzņemoties	 aviācijas	
nozares	 mērķus,	 ko	 definēja	 Airlines for Europe	 (A4E)	
saskaņā	 ar	 Destination 2050	 saistībām,	 lidsabiedrība	
airBaltic	 ilgtermiņā	 ir	 apņēmusies	 kļūt	 par	 ilgtspējīgu	
lidsabiedrību	 kopienas	 daļu.	 airBaltic	 pievienojās IATA Fly 
Net Zero	saistībām,	kas	tika	parakstītas	2021.	gada	oktobrī,	
apņemoties	 līdz	 2050.	 gadam	 sasniegt	 nulles	 oglekļa	
emisiju	līmeni.	2021.	gada	jūlijā	Eiropas	“zaļā”	kursa	ietvaros	
līdz	 ar	 Eiropas	 Klimata	 likumu	 ES	 noteica	 saistošu	 mērķi	
līdz	 2050.	 gadam	 sasniegt	 klimata	 neitralitāti,	 piedāvājot	
“Fit for 55”	 paketi.	 “Fit for 55”	 pakete	 ir	 saistīta	 arī	 ar	 ES	
mērķi	 līdz	 2030.	 gadam	 samazināt	 neto	 siltumnīcefekta	
gāzu	emisijas	par	vismaz	55	%,	tādēļ	airBaltic	ievēros	arī	ES	
noteiktos	mērķus.	

Tā	 kā	 daudzi	 ilgtspējas	 aspekti	 kļūst	 arvien	 nozīmīgāki,	
Uzņē	mums	 ir	 ieviesis	 dažādus	 digitalizācijas	 un	 darbības	

efek	tivitātes	uzlabošanas	projektus,	lai	vēl	vairāk	mazinātu	
savu	 ietekmi	uz	 vidi.	Uzņēmums	aizsāka	RNP AR	 augstas	
precizitātes	 lidojumu	pieeju	Rīgā	un	digitalizēja	gan	pilotu	
lidojumu	plānus,	gan	virszemes	apkalpošanas	pēclidojumu	
ziņojumus.	 Būtiski,	 ka	 2021.	 gadā	 Uzņēmums	 par	 20%	
vairāk	 izmantoja	 ilgtspējīgas	 aviācijas	 degvielu	 nekā	
2020.	gadā,	un	perona	darbiniekiem	Rīgā	tika	nodrošināti	
jauni	elektroautomobiļi.	

2020.	 gadā,	 kad	 Covid-19	 izraisīja	 lielāko	 krīzi	 aviācijas	
vēsturē,	 Uzņēmums	 pārskatīja	 savu	 uzņēmējdarbību.	 Šis	
laiks	airBaltic	 lika	pārvērtēt	arī	Sabiedrības	pamatvērtības,	
ieviešot	tādas	vērtības	kā	Mēs nodrošinām. Mēs rūpējamies. 
Mēs augam.	Kopš	tā	laika	Uzņēmums	ir	rīkojies	pārdomāti,	
veicinot	 šo	 vērtību	 iekļaušanu	 lidsabiedrības	 stratēģijās	
un	ikdienas	darbā.	2021.	gadā	visi	airBaltic	vadītāji	apguva	
dažādības	un	iekļaušanas	kursu.		

Veicinot	 dzimumu	 līdztiesību	 visās	 Sabiedrības	 darbības	
jomās,	airBaltic	atbalsta	progresu	aviācijas	nozarē,	kā	arī	Bal-
tijas	reģionā.	Uzsverot	Sabiedrības	sasniegumus,	2021.	gadā	
airBaltic	 jau	 otro	 reizi	 tika	 izvirzīts	 finālistu	 sa	rak	stā	 IATA 
Daudzveidības	 un	 iekļaujošas	 komandas	 ap	bal	vojumam.	
Lidsabiedrība	ir	parakstījusi	IATA 25by2025	dzimumu	dažā-
dības	 solījumu,	 apņemoties	 līdz	 2025.	 gadam	 palielināt	
sieviešu	līdzdalību	augstākās	vadības	amatos	par	25%.	

2021.	 gadā	 tūrisma	 nozare	 piedzīvoja	 daļēju	 atgūšanos,	
taču	 dažādi	 mainīgie	 Covid-19	 ierobežojumi	 Eiropā	 jo	pro-
	jām	 spēcīgi	 to	 ietekmēja.	 Uzņēmums	 kopā	 pārvadāja	
1,6	miljonus	pasažieru,	kas	atbilda	airBaltic	gada	mērķiem,	
tomēr	rādītājs	 joprojām	bija	par	68	%	zemāks	nekā	pirms	
pandēmijas	2019.	gadā.	

Daļējas	atgūšanās	rezultātā	airBaltic	varēja	pieņemt	atpakaļ	
darbā	150	savu	bijušo	darbinieku	un	piesaistīt	423	jaunus,	
motivētus	profesionāļus.	Lai	veicinātu	Sabiedrības	ilgt	spējīgu	
izaugsmi,	nākotnē	airBaltic	piesaistīs	papildu	darbiniekus.	

airBaltic	 prognozē	 Eiropas	 aviācijas	 tirgus	 turpmāku	
atgūšanos,	tomēr	mainīgie	ceļošanas	paradumi	un	īstermiņa	
tendences	 joprojām	 Sabiedrībai	 radīs	 izaicinājumus.	
2022.	 ga	dā	 darbu	 sāks	 Sabiedrības	 pirmā	 bāze	 ārpus	
Baltijas	valstīm	—	Tamperē,	Somijā,	—	un	Sabiedrības	gaisa	
floti	papildinās	vēl	astoņas	Airbus	A220-300lidmašīnas.	

MARTINS ALEKSANDRS GAUSS 
(Martin Alexander Gauss), 

valdes	priekšsēdētājs,	ģenerāldirektors

PRIEKŠVĀRDS



ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2021 / 11

| ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC | ILGTSPĒJA | TIRGUS UN STRATĒĢIJA | LIDOJUMU DROŠUMS | VIDE | APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE | NODARBINĀTĪBA |  

 | ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA | BALTIJAS SAVIENOŠANA AR ĀRZEMĒM | KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS IZKLĀSTĪJUMS | GADA PĀRSKATS | 

VĒRTĪBAS
airBaltic	 pamatvērtības	 tika	 pārskatītas	 2020.	 gadā	 pēc	
dažādiem	 organizētiem	 darbsemināriem	 un	 aptaujām	
airBaltic	klientu	un	ieinteresēto	personu	vidū.

ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC
airBaltic	 ir	 vadošā	 lidsabiedrība	 Latvijā	 un	 Igaunijā,	 un	
viens	 no	 lielākajiem	 pārvadātājiem	 Lietuvā,	 nodrošinot	
tiešos	lidojumus	no	visām	Baltijas	valstu	galvaspilsētām	—	
no	 Rīgas	 (Latvija),	 Viļņas	 (Lietuva)	 un	 Tallinas	 (Igaunija).	
Uzņēmums	nodrošina	vislabāko	savienojamību	uz	Baltijas	
reģionu	un	no	 tā,	 un	 veic	 tiešos	 lidojumus	uz	 vairāk	nekā	
70	 galamērķiem	 Eiropā	 un	 ārpus	 Eiropas.	 airBaltic	 ir	
daļa	 no	 aviācijas	 nozares	 un	 piedāvā	 gaisa	 pārvadājumu	
pakalpojumus,	 ietverot	 pasažieru	 pārvadāšanu	 regulāros	
un	 čarterreisu	 lidojumos,	 kravu	 pārvadāšanu	 un	 ACMI 
(lidmašīna, apkalpe, apkope un apdrošināšana)	 pakal-
pojumus.	 airBaltic	 ir	 “hibrīda”	 aviokompānija,	 kas	 apvieno	
labāko	 tradicionālo	 tīkla	 aviokompāniju	 un	 zemo	 cenu	
pārvadātāju	praksi.	Turklāt,	esot	tīkla	lidsabiedrība,	airBaltic	
var	 izmantot	 Rīgu	 kā	 savienojumu	 centru.	 Sabiedrībai	 ir	
ievērojama	tiešā	un	netiešā	ietekme	uz	Latvijas	ekonomiku.	
Sabiedrības	 pakalpojumi	 ir	 pieejami	 dažādiem	 klientu	
veidiem	un	pakalpojumu	saņēmējiem:	biznesa	pasažieriem,	
pasažieriem,	 kas	 dodas	 atpūtā,	 VFR	 (ģimeņu	 un	 draugu	
apmeklēšanas)	 pasažieriem,	 čarterreisu,	 ACMI	 un	 kravas	
pārvadāšanas	klientiem.

airBaltic	 ir	 akciju	 sabiedrība,	 kas	 dibināta	 1995.	 gadā.	
Tās	 galvenais	 birojs	 atrodas	 Tehnikas	 ielā	 3,	 Rīgas	
Starptautiskajā	 lidostā,	 Latvijā.	 2021.	 gada	 31.	 decembrī	
Sabiedrības	 galvenais	 akcionārs	 ir	 Latvijas	 valsts,	 kam	
pieder	 96,14	 %	 akciju.	 Larsam	 Tūsenam	 (Lars Thuesen),	
kam	 pilnībā	 pieder	 SIA	 “Aircraft	 Leasing	 1”,	 un	 pārējiem	
mazākuma	 akcionāriem	 pieder	 atlikušie	 3,86	 %	 akciju.	
Savukārt	kopš	2022.	gada	17.	janvāra	Latvijas	valstij	pieder	
97,03%,	 bet	 pārējiem	 akcionāriem	 –	 2,97%.	 Sabiedrībā	
strādā	1	559	darbinieki.	2021.	gadā	Uzņēmums	pārvadāja	
1,63	 miljonus	 pasažieru	 vairāk	 nekā	 23	 444	 lidojumos.	
Ieņēmumi	sasniedza	204	miljonu	eiro.	airBaltic	pašu	kapitāls	
sasniedz	negatīvu	rezultātu	118,3	miljonu	eiro	apmērā,	bet	
parādsaistības	ir	858	miljoni	eiro.

VĪZIJA:	Mūsu	vīzija	paredz,	ka	airBaltic	kļūs	par	 ilgtspējīgu	
lidsabiedrību	 ES	 aviācijas	 tirgū,	 vienlaikus	 turpinot	 ne	pār-
trauktu	izaugsmes	ceļu	un	nodrošinot	pasažieru	pieredzes	
inovatīvus	uzlabojumus,	kā	arī	veicinot	Baltijas	valstu	attīstību	
kā	vienam	no	galvenajiem	Eiropas	biznesa	centriem.

MISIJA:	 	Mūsu	misija	 ir	nodrošināt	būtisku	savienojamību	
starp	 Baltijas	 valstīm	 un	 pasauli,	 kā	 arī	 sniegt	 nozīmīgu	
ieguldījumu	ekonomikā.

Mēs nodrošinām – 
esam	stingri	apņēmušies	sniegt	
augstākā	līmeņa	kvalitāti	visos	
mūsu	darbības	aspektos.	Mēs	
nodrošinām,	ka	ceļošana	mūsu	
klientiem	ir	droša,	punktuāla	un	
ērta.	Mēs	esam	uzticams	partneris	
ikvienam,	ar	ko	sadarbojamies.	
Dodot	iespēju	cilvēkiem	nokļūt	
dažādos	galamērķos,	mēs	
sniedzam	labumu	visai	sabiedrībai.

Mēs rūpējamies – 
mēs	mīlam	to,	ko	darām,	un	mūsu	
kaislība	pret	aviāciju	iedvesmo	
citus.	Ar	pasažieriem	veidojam	
ilgstošas	attiecības,	apzinoties	
viņu	vajadzības	un	piedāvājot	
labāko	iespējamo	servisu.	Ilgtspēja	
ir	mūsu	darbības	pamatā	–	
īstenojot	biznesu,	mijiedarbojoties	
ar	cilvēkiem,	rūpēs	par	vidi,	
ieviešot	videi	labvēlīgu	praksi	it	
visur,	kur	to	spējam.

Mēs augam – 
izaicinājumus	uztveram	kā	iespēju	
attīstīties.	Ieviešot	inovatīvus	
jaunumus,	pilnveidojamies	un	
virzāmies	uz	priekšu,	lai	būtu	
nozares	attīstības	priekšgalā.	
Esam	komanda,	kuru	veido	
jomas	labākie	profesionāļi,	
kuri	nepārtraukti	strādā,	lai	
būtu	uzdevumu	augstumos.	
Mēs	ticam	līdzsvaram	starp	
ātru	un	gudru	domāšanu	–	īsti	
līderi	ir	elastīgi	vizionāri,	kuri	
pieņem	skaidrus	lēmumus,	lai	
pielāgotos	pārmaiņām	un	radītu	
labāku	nākotni.
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 Meitasuzņēmumi:  
SIA	“Air	Baltic	Training”;	SIA	“Baltijas	 
Kravu	Centrs”;	AS	“Aviation	Crew	

Resources”	un	SIA	“Loyalty	Services”	
(likvidēts	2021.	gada	decembrī);	.

Tallina

Viļņa

RĪGA

1995 
DIBINĀTA:	in	1995

RIGA
GALVENĀ MĪTNE: 
Rīgā	(Latvija)

76 & 94
76	galamērķi	 
94	maršrutos

33%
TIRGUS	DAĻA	Baltijas	valstu	

galvaspilsētās,	tostarp	 
57%	Rīgā	(2020.	gadā	57%),	 
22%	Tallinā	(2020.	gadā	27%),	 
11%	Viļņā	(2020.	gadā	14%).

32
ekspluatācijā	esoši	lidaparāti	 

(2020.	gadā	25)

3 319 316 
sēdvietas	

(2020.	gadā:	2	776	344)

1 559
darbinieki	

(2020.	gadā	1195)

0.6 M
599	400	airBaltic	
Club	LOJALITĀTES	

PROGRAMMAS	dalībnieku	
(2020.	gadā	2.36)

PAMATINFORMĀCIJA

TVĒRUMS UN SASNIEGUMI 2021. GADĀ
(GADA BEIGĀS)

GAISA FLOTE 
Šajā	gadā	lidsabiedrība	saņēma	septiņas	Airbus A220-300 
lidmašīnas,	 globāli	 kļūstot	 par	 šī	 lidmašīnu	 tipa	 lielāko	
operatoru.	 airBaltic	 vienlaicīgi	 ir	 arī	 lielākais	 lidmašīnu	
Airbus A220	 operators	 Eiropā.	 Sabiedrībai	 pašlaik	 ir	
32	 šāda	 tipa	 lidmašīnas,	 un	 gaidāms,	 ka	 2022.	 gada	
beigās	tām	pievienosies	vēl	astoņas.
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ILGTSPĒJAS REZULTĀTI 2021. GADĀ

1 627 958 
Pārvadātie	pasažieri:	

(1,34	miljoni	2020.	gadā)

94 
Apkalpoto	maršrutu	skaits	

(76	2020.	gadā)

9.0 miljoni kg
kravas	

(7,5	miljoni	kg	2020.	gadā)

23 444
Veikto	lidojumu	skaits
(22	342	2020.	gadā)

66.3 %
3	MIN	precizitātes	koeficients	

(84,8	%	2020.	gadā)

45
Samaksāts	algās:	miljoni	EUR	
(51	miljons	2020.	gadā)

13.5
Latvijā	samaksātie	nodokļi:	

miljoni	EUR	 
(20,7	miljoni	2020.	gadā)

78 869
Degvielas	patēriņš	tonnās: 
(58	256	tonnas	2020.	gadā)

98.6 % 
Regularitātes	faktors	
(99,9	%	2020.	gadā)

53.6 % 
Noslogojuma	faktors	
(52	%	2020.	gadā)

84.9 %
15	MIN	precizitātes	koeficients	

(94,6	%	2020.	gadā)

65
Neto	veicinātāja	rezultāts:	indeksa	
punktu	saglabāšanas	rādītājs	privāto	
klientu	vidū,	kas	liecina	par	klientu	
apmierinātību	un	lojalitāti,	balstoties	
uz	aptaujām	12	351	respondenta	vidū	
(75	punkti	starp	3	095	respondentiem	

2020.	gadā).
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248 437
CO2	emisiju	tonnas	( joma	1) 
(183	505	tonnas	2020.	gadā)

436 
Papīra	atkritumi:	tonnas	 
(866	tonnas	2020.	gadā)

35 
Darbinieku	lojalitātes	indekss	
2021.	gada	3.	ceturksnī 
(22	2020.	g.	3.	ceturksnī)

115
Oglekļa	emisijas	uz	

pasažierkilometru	(gramos) 
(126	2020.	gadā)

39 m3

Jauktā	iepakojuma	atkritumi 
(443	m3	2020.	gadā)

54% / 46%
Vīriešu/sieviešu	dzimuma	

proporcija	Grupā 
(52%/48%	2020.	gadā)

0
Nopietni	nelaimes	gadījumi	
darbā/nāves	gadījumi 
(0	2020.	gadā)

47
Darbiniekiem	organizēto	

apmācību	stundu	skaits	(pilotu	
kabīne,	stjuarti	un	tehniķi) 

(73	2020.	gadā)
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Pasažieru	veselība	un	drošība	
ir	airBaltic	nozīmīgākā	
prioritāte.	Tādēļ	lidsabiedrība	
airBaltic	bija	patiesi	
pagodināta	kļūt	par	pirmo	
lidsabiedrību	pasaulē,	kas	
saņēma	5	zvaigžņu	COVID-19 
drošības	novērtējumu	
no	Skytrax.

GALVENIE ILGTSPĒJAS ATSAUCES RĀDĪTĀJI 
2021. GADĀ PA MĒNEŠIEM

JANVĀRIS

Rūpējoties	par	darbinieku	
labsajūtu	un	garīgo	veselību,	
airBaltic	ieviesa	Kolēģu	
atbalsta	programmu	
darbiniekiem,	kas	jutīgi	
pret	dažādiem	drošības	
jautājumiem.	Augustā	
programma	tika	paplašināta,	
kad	pieeja	tai	tika	nodrošināta	
visiem	Grupas	darbiniekiem.	

FEBRUĀRIS

Lai	samazinātu	papīra	
patēriņu,	airBaltic	pilotiem	
ieviesa	elektroniskos	
lidojumu	plānus,	aizstājot	
drukātās	pilotu	instruktāžas.	
Tas	bija	viens	no	pēdējiem	
dokumentiem,	kas	pilotiem	
pirms	katra	lidojuma	
bija	jāizdrukā.	

MARTS

https://skytraxratings.com/covid-19-airline-safety-ratings
https://skytraxratings.com/covid-19-airline-safety-ratings
https://skytraxratings.com/covid-19-airline-safety-ratings
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Esot	inovatīvs	uzņēmums,	
airBaltic	2014.	gadā	kļuva	par	
pirmo	lidsabiedrību,	kas	saviem	
pasažieriem	ļāva	norēķināties	
ar	Bitcoin.	2021.	gadā	airBaltic	
kļuva	par	pirmo	lidsabiedrību	
pasaulē,	kas	izdeva	neaizstājamos	
blokķēžu	žetonus	jeb	NFT.	
Piedāvāt	iegādāties	NFT	ir	
nākamais	Sabiedrības	solis	
blokķēžu	tehnoloģijā.

APRĪLIS

Lai	ieguldītu	plašākā	aviācijas	
infrastruktūrā	un	ekonomiskā	
izaugsmē	valstī,	airBaltic	paziņo	
par	plānu	būvēt	Baltijas	Kravas	
centru	Rīgas	Lidostā.	Tas	būs	
lielākais	gaisa	pārvadājumu	kravu	
apstrādes	centrs	Baltijas	valstīs.	

Lai	nodrošinātu	pēctecību	vadītāju	
pozīcijās	ilgtermiņā,	mācībām	airBaltic	
Līderības	programmā	ALFA	tika	izraudzīts	
31	darbinieks	ar	augstu	potenciālu.	
airBaltic	programma	Līderi	nākotnei	
(ALFA)	ir	Lidsabiedrības	iekšēja	darbinieku	
attīstības	programma,	kuras	mērķis	ir	
attīstīt	Sabiedrības	talantīgos	darbiniekus	
un	uzlabot	viņu	potenciālu,	ņemot	vērā	
lidsabiedrības	nākotnes	vīziju.	ALFA 
programma	ir	daļa	no	airBaltic	profesionālās	
pilnveides	un	personāla	attīstības	
stratēģijas	kā	arī	ilgtspējas	attīstības.

MAIJS

Lai	atbalstītu	Sabiedrības	
nākotnes	izaugsmes	plānus	un	
nozares	atgūšanās	prognozes,	
airBaltic	sāka	aktīvi	pieņemt	
darbā	bijušos	darbiniekus	
un	vēlāk	piesaistīt	arī	jaunus	
profesionāļus.	2021.	gadā	
Uzņēmums	kopā	pieņēma	
atpakaļ	150	agrāko	darbinieku.

JŪNIJS

Pirmajā	rindā:	Martins	Gauss,	valdes	priekšsēdētājs	un	galvenais	
izpilddirektors,	Ingūna	Andže,	VP	Stjuartu	vadības	jautājumos,	
Vilmantas	Vaclovas	Mažonas,	VVP	Lidojumu	vadības	jautājumos
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airBaltic	pārsniedz	2019.	gada	
maršrutu	skaitu,	savienojot	
Baltijas	valstis	ar	gandrīz	
90	galamērķiem.	2021.	gadā	
Sabiedrībai	izdevās	saglabāt	
tirgus	daļas	Baltijas	
valstīs,	nodrošinot	labāko	
savienojamību	lidojumiem	uz	šo	
reģionu	un	no	tā.

SEPTEMBRIS

Lai	turpinātu	lidsabiedrības	
inovatīvo	vīziju,	airBaltic	ievieš	
digitālo	SKY	pakalpojumu	
platformu,	tiešsaistes	
aizkavējušās	bagāžas	
platformu,	un	jaunu	kopīgas	
pārlūkošanas	funkciju	Zvanu	
centra	darbībām,	vēl	vairāk	
uzlabojot	pasažieriem	sniegto	
pakalpojumu	līmeni.

JŪLIJS

Lai	nodrošinātu	pastāvīgu	
dialogu	ar	darbinieku	
pārstāvjiem,	Sabiedrība	uzsāk	
sarunas,	lai	pārskatītu	esošā	
Kolektīvā	darba	līguma	(CLA)	
nosacījumus,	kas	sākotnēji	tika	
noslēgts	2009.	gadā.

Ieguldot	degvielas	ekonomijā,	
CO2	un	trokšņa	emisiju	
mazināšanā,	airBaltic	
iesaistās	ilgtspējīgas	lidojumu	
RNP AR	augstas	precizitātes	
pieejas	izveidē,	un	ir	pirmā	
lidsabiedrība	Rīgas	Lidostā,	kas	
izmanto	šo	pieeju	lidojumiem.	

AUGUSTS
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airBaltic	ievieš	digitālus	
virszemes	apkalpošanas	
pēclidojuma	ziņojumus,	lai	
mazinātu	papīra	patēriņu.	
Katru	gadu	Sabiedrība	attīsta	
dažādus	digitālus	risinājumus,	
kas	ļauj	tai	kļūt	vēl	efektīvākai	
savā	darbā.	

NOVEMBRIS

Lai	uzlabotu	savienojamību,	
airBaltic	paziņo,	ka	2022.	gada	
maijā	atvērs	jaunu	bāzi	
Tamperē,	Somijā,	kas	būs	
Sabiedrības	pirmā	bāze	
ārpus	Baltijas	valstīm.	
airBaltic,	turpinot	darbību	
Rīgā,	Latvijā,	no	Tamperes	
nodrošinās	tiešos	lidojumus	uz	
sešiem	galamērķiem.	

Lai	mazinātu	CO2	emisijas,	
airBaltic	par	20%	palielina	
ilgtspējīgas	aviācijas	
degvielas	(SAF)	izmantošanu	
salīdzinājumā	ar	2020.	gadu.	
Lidsabiedrība	uzskata,	ka	
SAF	būs	arvien	ievērojamāka	
nozīme	aviācijas	nozarē.

DECEMBRIS

airBaltic	kopā	ar	IATA	dalībniekiem	
apņemas	panākt	lidojumu	nulles	
emisijas	līdz	2050.	gadam.	Tas	ir	
būtiski,	lai	nodrošinātu	aviācijas	
nozares	ilgtspējīgu	nākotni.

Lai	veicinātu	cilvēktiesību	ievērošanu	
uz	izglītotu	sabiedrību.	Darbiniekus	
un	pasažierus	jautājumos	par	cilvēku	
tirdzniecību	apkarošanu	lidostās.	airBaltic	
cieši	sadarbojas	ar	Rīgas	Starptautisko	
lidostu	un	Ārlietu	ministriju.	

OKTOBRIS

Laila	Odiņa,	Starptautiskās	lidostas	Rīga	valdes	priekšsēdētāja,	
Dmitrijs	Trofimovs,	Iekšlietu	ministrijas	valsts	sekretārs,	 
Gunta	Vīksne,	Patvēruma	‘Drošā	Māja’	valdes	priekšsēdētāja,	 
Iluta	Lāce,	biedrības	‘Centrs	Marta’	valdes	locekle	un	direktore.

https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/
https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/
https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/
https://www.mfa.gov.lv/en/article/ministry-foreign-affairs-joins-memorandum-cooperation-prevention-human-trafficking-aviation-sector?utm_source=https://www.google.com/
https://www.mfa.gov.lv/en/article/ministry-foreign-affairs-joins-memorandum-cooperation-prevention-human-trafficking-aviation-sector?utm_source=https://www.google.com/
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2021. GADĀ 
SAŅEMTĀS ATZINĪBAS
Pandēmijas	 laikā	 airBaltic	 nodrošināja	 būtisku	 savieno-
ja	mību	 ar	 Baltijas	 reģionu,	 kā	 arī	 saglabāja	 savu	 tirgus	
līdera	 pozīciju	 gan	 Rīgas,	 gan	 Tallinas	 lidostā.	 Lai	 atzītu	
tās	 avio	savienojamības	 ietekmi,	 ko	 airBaltic	 nodrošina	
Igaunijai,	Igaunijas	premjerministre	Kaja	Kallasa	un	Latvijas	
premjerministrs	 Krišjānis	 Kariņš	 airBaltic	 pasniedza	
Livonijas	 balvu.	 Šī	 balva	 katru	 gadu	 tiek	 pasniegta	
sekmīgākajam	Latvijas	Uzņēmumam	Igaunijā.	

Kopš	2020.	gada	airBaltic	izmanto	mūsdienīgāko	lidmašīnu	
tipa	floti	–	tā	sastāv	tikai	no	Airbus A220-300	 lidmašīnām.	
Ieguldījumi	jaunajā	gaisa	flotē	ļauj	Sabiedrībai	samazināt	tā	
CO2	emisijas	par	vairāk	nekā	20%.	2021.	gadā	A220-300 
flotes	apjoms	sasniedza	32	lidmašīnas.	Interneta	vietne	un	
avio	 industrijas	 pakalpojumu	 sniedzējs	 ch-aviation	 atzina	
airBaltic	 par	 2021.	 gada	 Eiropā	 jaunākās	 lidmašīnu	 flotes	
balvas	ieguvēju.

2021.	gada	21.	maijā	airBaltic	 ieguva	trešo	vietu	konkursā	
“Gada	 preču	 zīme	 pasaulei”	 2020	 (Pasaules	 gada	 preč-
zīme).	Konkursu	organizēja	Latvijas	Tirdzniecības	un	Rūp-
nie	cības	 kamera,	 Latvijas	 Republikas	 Patentu	 valde	 un	
Latvijas	Dizaineru	apvienība.	Balvu	saņēma	airBaltic	 jaunā	
prečzīme	 “Think Green, Fly Green”	 (Domā	 zaļi,	 lido	 zaļi),	
ko	 Sabiedrība	 izmanto	 komunikācijā	 saistībā	 ar	 ilgtspējas	
tēmām	un	lidsabiedrības	moderno	lidmašīnu	floti.

Latvijas	lidsabiedrība	airBaltic	tika	atzīta	arī	par	labāko	darba	
devēju	transporta	un	loģistikas	nozarē	jau	desmito	gadu	pēc	
kārtas.	Tā	 liecina	nacionālā	mēroga	aptauja,	ko	organizēja	
personāla	 atlases	aģentūra	 “CV-Online	Latvija”.	Šāda	atzi-
nība	 ir	 apliecinājums,	 ka	 airBaltic	 ir	 pieņēmusi	 pareizos	
lēmumus,	koncentrējoties	uz	atklātu	komunikāciju,	sociālo	
atbildību	un	caurskatāmību	pandēmijas	laikā.

Gadu	 gaitā	 airBaltic	 ir	 turpinājusi	 strādāt,	 lai	 panāktu	
dzimumu	 līdztiesību	 Sabiedrībā	 un	 veicinātu	 labi	 apmak-
sātu	 profesiju	 izvēli	 sievietēm.	 Šā	 izraudzītā	 mērķa	 rezul-
tātā	 Starptautiskā	 Gaisa	 transporta	 asociācija	 (IATA)	
pazi	ņoja,	 ka	 Latvijas	 lidsabiedrība	 airBaltic	 ir	 viena	 no	
trim	 lidsabiedrībām,	 kas	 izvirzītas	 IATA	 Daudzveidības	 un	
iekļaujošas	komandas	balvai.

Kaja	Kallasa,	Igaunijas	Republikas	premjerministre,	Martins	Gauss,	valdes	
priekšsēdētājs	un	galvenais	izpilddirektors,	Krišjānis	Kariņš,	Latvijas	
Republikas	premjerministrs

Aivis	Brodiņš,	CV-Online	Latvia	vadītājs,	Martins	Gauss,	valdes	
priekšsēdētājs	un	galvenais	izpilddirektors,	Kristīne	Jēkabsone-Nazarova,	
prezidenta	asistente,	Gatis	Stanga,	Salona	Standartu	Speciālists

https://www.ltrk.lv/lv/content/jaunumi/5830
https://about.ch-aviation.com/blog/2021/03/15/uganda-airlines-wins-the-ch-aviation-worlds-youngest-aircraft-fleet-award-2021/
https://about.ch-aviation.com/blog/2021/03/15/uganda-airlines-wins-the-ch-aviation-worlds-youngest-aircraft-fleet-award-2021/
https://www.lrpv.gov.lv/en/article/trademark-year-2020-competition-winners-awarded?utm_source=https://www.google.com/
https://www.topdarbadevejs.lv/gads/2020/
https://www.topdarbadevejs.lv/gads/2020/
https://www.iata.org/en/policy/future-of-airlines-2035/diversity-inclusion-awards/
https://www.iata.org/en/policy/future-of-airlines-2035/diversity-inclusion-awards/


ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2021 / 20

| ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC | ILGTSPĒJA | TIRGUS UN STRATĒĢIJA | LIDOJUMU DROŠUMS | VIDE | APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE | NODARBINĀTĪBA |  

 | ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA | BALTIJAS SAVIENOŠANA AR ĀRZEMĒM | KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS IZKLĀSTĪJUMS | GADA PĀRSKATS | 

Padziļināta	izpratne	par	ilgtspēju	un	dažādu	nozaru	ietekmi	uz	vidi	
globālā	mērogā,	kā	arī	airBaltic	ambīcijas	kļūt	par	ilgtspējīgu	pārvadātāju	
ES	aviācijas	tirgū,	nodrošina	nepārtrauktu	Sabiedrības	uzmanību	šai	
tēmai.	Ilgtspējas	aspekti	veido	svarīgu	Sabiedrības	nākotnes	attīstības	
daļu,	turklāt	kļūst	arvien	nozīmīgāki	patērētāju,	darbinieku	un	ieguldītāju	
vidū,	un	tie	ir	tikpat	svarīgi	kā	pakalpojumu	kvalitāte	un	precizitāte.	Tādēļ	
airBaltic	vēl	detalizētāk	izvērtē	izaicinājumus	un	dotās	iespējas	saistībā	ar	

ilgtspējas	jautājumiem	visās	Sabiedrības	darbības	jomās.	

ILGTSPĒJA SABIEDRĪBĀ 
AIRBALTIC
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To akcentē arī tas, ka 2021. gadā globālā 
līmenī bija vērojams, ka aviācijas nozare sper 
nākamos soļus ilgtspējas attīstībā. IATA 
ikgadējā pilnsapulcē 2021. gada 4. oktobrī tās 
biedru aviokompānijas pieņēma rezolūciju līdz 
2050. gadam sasniegt nulles līmeņa oglekļa 
emisijas, ko rada lidsabiedrību darbība, jeb tā 
dēvēto iniciatīvu “Fly net Zero 2050”. Turklāt 
“Airlines for Europe” izveidoja Eiropas aviācijas 
plānu ceļam uz nulles emisiju, kura nosaukums ir 
“Destination 2050”. 

Izvērtējot	 šos	 faktorus,	 arī	 airBaltic	 centīsies	 sasniegt	
nozares	 izvirzītos	 mērķus,	 kas	 ietver	 palielināt	 ilgtspējas	
aviācijas	 degvielas	 izmantošanu,	 kā	 arī	 veikt	 uzlabojumus	
satiksmes	vadībā	un	lidojumu	operācijās.

Tā	 kā	 airBaltic	 ir	 nozīmīga	 lidsabiedrība	 Baltijas	 reģionā,	
tai	 ir	 būtiska	 ietekme	 uz	 sabiedrību.	 Arvien	 pieaugošās	
ieinteresēto	pušu	gaidas,	mainīgās	valdības	pamatnostādnes	
un	 izmaiņas	 tiesību	 aktos,	 kā	 arī	 pieaugošā	 sabiedrības	
uzmanība	 šai	 arvien	 būtiskākai	 uzņēmējdarbības	 jomai	 ir	
rosinājusi	 Lidsabiedrību	 savu	 sociālo	 un	 vadības,	 kā	 arī	
ietekmi	uz	vidi	vēl	pārdomātāk	pārvaldīt.	2021.	gadā	airBaltic	
par	šīm	tēmām	vēl	sīkāk	izglītoja	darbiniekus,	pasažierus,	kā	
arī	sabiedrību	kopumā.	Kā	viena	no	svarīgākajām	ir	cilvēku	
tirdzniecības	apkarošana	lidostās.	To	darot,	airBaltic	tic,	ka,	
izglītojot	 cilvēkus	 par	 būtiskiem	 jautājumiem,	 var	 mainīt	
daudz	un	panākt	labāku	rezultātu.	

VADĪBAS PIEEJA ILGTSPĒJAI
Vairākus	 gadus	 airBaltic	 ir	 īstenojusi	 dažādas	 iniciatīvas,	
lai	 veicinātu	 ilgtspējīgāku	 uzņēmējdarbību,	 bet	 kopš	
2019.	 gada	 airBaltic	 pievērš	 lielu	 uzmanību	 apzinātai	
pieejai	 ilgtspējas	 tēmām.	Kopš	2019.	gada	Sabiedrība	par	
ilgtspējas	 jautājumiem	ziņo	“Ilgtspējas	un	gada	pārskatā”,	
ko	 apstiprina	 valde,	 padome	 un	 akcionāri,	 kuriem	 visiem	
kopā	pašlaik	ir	vislielākā	atbildība	par	ilgtspējas	jautājumiem	
lidsabiedrībā	 airBaltic.	 Lai	 panāktu	 ilgtspējīgāku	
uzņēmējdarbību	un	sasniegtu	 Ilgtspējas	attīstības	mērķus	
(SDG),	 tuvākajā	 nākotnē	 Sabiedrība	 plāno	 reorganizēt	
ilgtspējas	pārvaldību.	Taču	 līdz	tam	visas	airBaltic	 jomas	 ir	
iekļautas	 ar	 ilgtspēju	 saistītos	 aspektos,	un	 iekšējā	 sadar-
bība	starp	departamentiem	ir	ļoti	būtiska.	

2021.	 gadā	 ilgtspējas	 pārvaldību	 un	 tās	 aspektu	 novēr-
tēšanu	ikdienas	lēmumu	pieņemšanā	lidsabiedrībā	airBaltic	
īpaši	ietekmēja	šādi	faktori:
•	ārējo	noteikumu	pieņemšana,	piemēram,	“Fit for 55”,
•	nozares	saistības	(IATA),
•	sadarbības	partneru,	klientu	un	ieguldītāju	vēlme	redzēt,	
ka	Sabiedrība	kļūst	ilgtspējīgāka.

Tā	 rezultātā	 ilgtspējas	 aspekti	 arvien	 vairāk	 tiek	 iekļauti	
ilgtermiņa	plānošanas	dokumentos,	Sabiedrības	finanšu	un	
nefinanšu	mērķos,	 jo	 tie	 tiek	ņemti	 vērā	 ikdienas	 lēmumu	
pieņemšanā.	

Turklāt	2021.	gadā	airBaltic	atjaunināja	iekšējās	procedūras,	
kas	 atbalsta	 ilgtspējas	 attīstības	mērķus.	 Tāpat,	 pieņemot	
lēmumus	 par	 dažādiem	 jautājumiem,	 kas	 var	 ietekmēt	
vidi	 vai	 kādu	 citu	 ilgtspējas	 aspektu,	 katrs	 departaments	
cenšas	izvēlēties	videi	draudzīgāko	variantu.	Tāpēc	daudzas	
iniciatīvas	 un	 gada	 laikā	 veiktās	 darbības	 ir	 tuvinājušas	
Sabiedrību	vēl	ilgtspējīgākai	darbībai.
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CENTRĀLĀS ILGTSPĒJAS TĒMAS 
airBaltic	 ilgtspējas	 aspektus	 sāka	 rūpīgāk	 analizēt	
2019.	 gadā.	 Šī	 soļa	mērķis	 bija	 uzsākt	 iekšējās	 un	 ārējās	
diskusijas	 par	 ilgtspēju,	 palielināt	 organizācijas	 un	 tās	
partneru	 ieinteresētību	 un	 uzticēšanos	 šai	 tēmai,	 un	
apkopot	 visu,	 ko	 attiecīgās	 ieinteresētās	 puses	 sagaida	
un	 iesaka	 uzlabot.	 Izmantojot	 tiešsaistes	 aptauju	 un	
tiekoties	 ar	 galvenajām	 ārējām	 ieinteresētajām	 pusēm	
īpašā	 sanāksmē,	 tika	 iesaistīti	 aptuveni	 120	 korporatīvie	
klienti,	piegādātāji,	regulatori	un	politikas	veidotāji,	aviācijas	
nozares	 profesionāļi	 no	 Latvijas	 un	 ārvalstīm,	 finansētāji,	
NVO	 pārstāvji,	 vides	 organizācijas	 un	 izglītības	 iestādes.	
Turklāt	arodbiedrības	un	visi	darbinieki	tika	aicināti	dalīties	
savās	domās,	izmantojot	divas	aptaujas	un	īpašu	pasākumu,	
tā	 rezultātā	 iesaistīti	 tika	gandrīz	300	dalībnieku.	Analīzes	
noslēgumā	 airBaltic	 valde	 un	 augstākā	 vadība,	 balstoties	
uz	 ilgtspējības	aspektu	stratēģisko	atbilstību,	veidoja	savu	
viedokli.	 Iepriekš	 minētā	 procesa	 rezultātā	 tika	 definēti	
15	būtiskākie	 ilgtspējas	aspekti.	Matrica	atspoguļo	 iein	te-
resēto	pušu	un	Sabiedrības	augstākās	vadības	komandas	
prioritātes.

Šie	 aspekti	 nosaka	 darbības	 virzienu	 un	 jomas,	 ņemot	
vērā	 apsvērumus	 par	 ietekmi	 uz	 sabiedrību	 un	 airBaltic	
atbildību.	 Svarīgākais	 ir	 tas,	 ka	 Sabiedrības	 centieni	 ir	
īstenot	 tālāk	norādītos,	būtiskākos	 ilgtspējas	un	atbildīgas	
uzņēmējdarbības	vadības	aspektus:

•	lidojumu	drošība	kā	galvenā	atbildība;
•	 lidojumu	 savienojumu	 ietekme	 uz	 vietējo	 ekonomiku	 un	
darba	vietu	radīšanu;
•	darbinieku	veselība	un	drošība;
•	ietekme	uz	klimatu	un	energoefektivitāte;
•	 klientu	 pieredze	 un	 atbildība	 saziņā	 ar	 ieinteresētajām	
personām	un	sabiedrību	kopumā.

Ilgtspējas	ziņojumā	ir	izklāstīta	vadības	pieeja,	pamatprincipi	
un	darbības	dati	par	visām	šīm	15	svarīgākajām	tēmām.	

Papildus	 minētajam,	 arī	 Apvienoto	 Nāciju	 Organizācijas	
Ilgtspējas	 attīstības	 mērķiem	 (SDG)	 ir	 ļoti	 būtiska	 loma	
airBaltic	pieejā	šai	tēmai.	Sabiedrība	ir	izvērtējusi	to	atbilstību	
un	 cenšas	 sniegt	 nozīmīgu	 ieguldījumu	 visos	 17	 mērķos	
(SDG).	 Pamatojoties	 uz	 airBaltic	 darbinieku,	 ieinteresēto	
pušu	un	vadības	izveidoto	būtiskuma	matricu,	kurā	fokuss	
ir	 uz	 Sabiedrības	 ilgtspējas	 aspektiem	 un	 prioritātēm,	
Sabiedrība	 ir	 izvirzījusi	par	prioritāti	piecus	SDG,	kas	 tai	 ir	
visatbilstošākie	un	atbilst	arī	noteiktajām	 ilgtspējas	 fokusa	
tēmām.	Pieci	SDG,	 kas	 izvēlēti	 kā	 fokusa	punkti,	 ir:	 darbs	
un	 ekonomiskā	 izaugsme	 (SDG	 8),	 industrija,	 inovācijas	
un	 infrastruktūra	 (SDG	 9),	 atbildīgs	 patēriņš	 un	 ražošana	
(SDG	12),	klimata	politika	 (SDG	13),	miers,	 taisnīgums	un	
spēcīgas	institūcijas	(SDG	16).

Pārvalde

Vide
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Darba vieta

Sabiedrība

A – mūsu galvenā atbildība
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IEINTERESĒTO PUŠU IESAISTE
airBaltic	 ietekmē	un	sadarbojas	ar	plašu	ieinteresēto	pušu	
tīklu	—	ar	klientiem,	darbiniekiem,	akcionāriem,	kreditoriem,	
NVO	pārstāvjiem,	piegādātājiem	un	citiem	uzņēmējdarbības	
un	 sadarbības	 partneriem.	 Lai	 nodrošinātu	 uzticamību	
ieinteresēto	pušu	attiecībās,	Sabiedrība	cenšas	ievērot	labas	
pārvaldības	 principus,	 kā	 tas	 atspoguļots	 Korporatīvajā	
pārvaldības	ziņojumā.

Būtisks	aspekts	ieinteresēto	pušu	iesaistīšanas	pārvaldībā	
ir	 atklāta	 komunikācija	 par	 Sabiedrības	 rezultātiem,	 pro-
gresu,	 ikdienu	un	plāniem	—	 tas	 ir	būtiski	Sabiedrībai	un	
tās	sadarbībai	ar	 ieinteresētajām	pusēm.	Šāda	saziņa	 tiek	
uzturēta	katru	dienu	un	ir	daļa	no	Sabiedrības	ieinteresēto	
pušu	iesaistīšanas	pārvaldības.

Sabiedrība par prioritāti izvirza ciešu 
sadarbību ar saviem darbiniekiem, klientiem, 
kreditoriem un akcionāriem, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu airBaltic saimniecisko darbību, 
kā arī radītu vidi, kurā Sabiedrība spēj 
veiksmīgi attīstīties. airBaltic arī iesaistās 
dialogā ar tām iesaistītajām pusēm, kas 
ir būtiskas, lai nodrošinātu Sabiedrības 
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām, kas veicina ilgtspējību, un kas 
attīsta un veido Sabiedrības publisko tēlu, 
piemēram, valsts un starptautiskās iestādes 
un organizācijas, mediji, sabiedrība, politiķi, 
NVO pārstāvji u.c.

Lai	 ilustrētu	Sabiedrības	saziņas	praksi	 ar	 ieinteresētajām	
personām,	lūdzu,	skatiet	sīkāku	skaidrojumu	par	galvenajām	
ieinteresēto	personu	grupām.

DARBINIEKI.	 Kopš	 2013.	 gada	 Sabiedrība	 īsteno	 pastā-
vīgas	 ieklausīšanās	 stratēģiju,	 regulāri	 veic	 darbinieku	
iesais	tes	aptaujas	un	vāc	informāciju	par	citām	specifiskām	
aktivitātēm,	izmaiņām,	procesiem	utt.	Iesaistīšanās	indekss	
ir	 novērtējuma	 kopsavilkums,	 kas	 rāda	 darbinieku	 apmie-
rinātības,	 iesaistīšanās,	 noturēšanās,	 lojalitātes	 un	 mo	ti-
vācijas	 līmeni	 darbā.	 Kopumā	 Grupas	 darbinieki	 apliecina	
augstu	 iesaistes	 līmeni.	Darbinieku	 iesaistes	aptaujas	 tiek	
organizētas	regulāri	reizi	ceturksnī,	lai	sekotu	dinamikai	un	
nekavējoties	 pieņemtu	 lēmumus	 gadījumā,	 ja	 vērojamas	
kādas	 novirzes.	 2021.	 gadā	 darbinieku	 iesaistes	 līmenis	
liecina	 par	 pozitīvu	 tendenci	 un	 trešā	 ceturkšņa	 aptaujā	
sasniedza	81	punktu.	

Regulārās	 darbinieku	 sanāksmēs,	 kā	 arī,	 atjaunojot	 infor-
māciju	 Sabiedrības	 iekšējā	 interneta	 tīklā,	 Sabiedrības	
izpilddirektors	 un	 vadības	 locekļi	 informē	 par	 pandēmijas	
ietekmi	uz	Sabiedrību,	par	plāniem	un	centieniem	iespējami	
mazināt	 pandēmijas	 ietekmi,	 kā	 arī	 par	 piemērojamajiem	
drošības	 un	 veiktajiem	 epidemioloģiskajiem	 pasākumiem,	
lai	 palīdzētu	 valdībai	 ierobežot	 pandēmijas	 izplatīšanos.	
Šāda	 regulāra	 un	 pārskatāma	 informācija	 ir	 palīdzējusi	
pa	nākt	vienu	no	labākajiem	darbinieku	iesaistīšanas	rezul-
tātiem,	kāds	jebkad	ir	sasniegts	Sabiedrībā.

Galvenās	 komunikācijas	 tēmas	 attiecas	 uz	 izmaiņām,	
kas	 ietekmē	 personālu,	 arodveselību	 un	 labklājību	 darbā,	
vienlīdzību,	dažādību	un	iekļaušanu,	atbilstoši	lidsabiedrības	
pamatvērtībām	un	uzņēmējdarbības	praksei,	drošība	un	aiz-
sardzība,	karjeras	un	izglītības	un	profesionālās	izaugsmes	
iespējām	utt.

KLIENTI. Caurskatāmas,	regulāras	un	atvērtas	komuni	kā	cijas	
princips	kļuva	īpaši	nozīmīgs	2020.	gadā.	Tā	nozīme	pieauga	
arī	2021.	gadā	līdz	ar	vēl	nepieredzētu	COVID-19	pandēmijas	
ietekmi,	jo	īpaši	aviācijas	sektorā.	Lai	saglabātu	un	uzlabotu	
pārskatāmības	līmeni,	airBaltic	pastiprināja	komunikāciju	ar	
klientiem	par	tādām	tēmām	kā	ceļojumu	pieredze,	lidojumu	
regularitāte	 un	 precizitāte,	 klientu	 apkalpošanas	 kvalitāte,	
drošība	un	aizsardzība,	kā	arī	par	dažādām	ilgtspējas	tēmām.	

airBaltic	 lielu	 uzmanību	 velta	 klientu	 pieredzei,	 ko	 klienti	
gūst,	ceļojot	ar	tās	lidojumiem.	Klientu	pieredze	atspoguļo	
airBaltic	 piedāvāto	 pakalpojumu	 kvalitāti.	 Tādēļ	 airBaltic	
pieliek	 lielas	 pūles,	 lai	 uzrunātu	 klientus	 un	 nodrošinātu	
efektīvu	savstarpējo	komunikāciju.	Tas	tiek	darīts,	izmantojot	
klientu	pieredzes	aptaujas,	ņemot	vērā	klientu	atsauksmes,	
kas	 saņemtas	 oficiālajos	 kanālos	 un	 sociālajos	 medijos,	
klientu	tikšanās	reizēs	u.c.	airBaltic	sazinās	ar	klientiem	ar	
da	žā	du	 kanālu	 palīdzību,	 piemēram,	 airBaltic.com	 mājas-
lapu,	e-	pastiem	un	ziņojumiem,	airBaltic	mobilajā	lietotnē,	
sociālajos	tīklos,	žurnālā	Baltic	Outlook	u.c.	

KREDITORI UN AKCIONĀRI.	 airBaltic	 augstu	 vērtē	 savas	
saistības	pret	kreditoriem	un	cenšas	attaisnot	savu	partneru	
cerības,	kā	arī	nekavējoties	novērš	jebkuras	bažas,	kas	tiem	
radušās.	Tā	kā	Sabiedrība	obligācijas	 ir	 iekļautas	 sarakstā	
Euronext Dublin,	 Sabiedrībai	 ir	 jāsniedz	 visa	 pieprasītā	
informācija	 Euronext Dublin	 un	 attiecīgajām	 iestādēm.	
Regulāra	 un	 pārskatāma	 komunikācija	 ar	 Sabiedrības	
partneriem,	 piemēram,	 lidmašīnu	 iznomātājiem	 un	 citiem	
kreditoriem	 Sabiedrībai	 ir	 ārkārtīgi	 svarīga,	 un	 īpaši	 nozī-
mīga	 tā	 izrādījās	COVID-19	pandēmijas	 laikā,	 tāda	 tā	 ir	un	
būs	arī	turpmāk.
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Sabiedrības	 kreditori	 un	 akcionāri	 regulāri	 tiek	 informēti	
par	 Sabiedrības	 darbību,	 biznesa	 stratēģiju	 un	 finansiālo	
stāvokli.	 Šī	 informācija	 ir	 pieejama,	 regulāri	 atklājot	 to	
Euronext	Dublin,	starpposma	pārskatos,	finanšu	pārskatos,	
valdes	ziņojumā,	ikgadējās	akcionāru	sapulcēs	utt.

Iestādes.	airBaltic	cenšas	uzturēt	efektīvu	komunikāciju	ar	
visām	iesaistītajām	valdības	un	pārnacionālajām	iestādēm.	
Tas	 ietver	 komunikāciju	 ar	 attiecīgajām	 iestādēm	 par	
lidojumu	operāciju	drošību	un	aizsardzību,	klientu	tiesībām,	
konkurenci	un	valsts	atbalstu,	lidojumu	darbības	ietekmi	uz	
vidi,	darba	tiesībām	un	nodokļu	piemērošanu.	Komunikācija	
dialoga	 veidā	 tiek	 uzturēta	 ar	 vietējām,	 valsts,	 ES	 līmeņa	
iestādēm	un	Latvijas	valdību,	kā	arī	ar	 jebkuru	galapunkta	
un	pārlidojuma	valsti.	Bieži	tas	izpaužas	kā	oficiāla	rakstiska	
komunikācija,	 sanāksmes,	 apmācības,	 pārbaudes,	 auditi	
un	tml.

PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI UN SABIEDRĪBA KOPUMĀ. 
airBaltic	 Korporatīvās	 komunikācijas	 (PR)	 nodaļa	 rūpējas	
par	to,	lai	plašsaziņas	līdzekļi	un	sabiedrība	tiktu	informēta	
ar	 būtiskāko	 un	 jaunāko	 informāciju	 par	 Sabiedrību.	 Tas	
ietver	 informāciju	 par	 airBaltic	 produktiem	 un	 lidojumu	
tīklu,	 ikdienas	 darbību	 un	 pārkāpumiem,	 airBaltic	
panākumiem	 aviācijas	 nozarē,	 emisiju	 samazinājumu,	
ilgtspējas	iniciatīvām,	aviācijas	un	airBaltic	ietekmi	uz	vietējo	
ekonomiku,	kā	arī	reģiona	savienojamību.	

Komunikācija	 ar	 plašsaziņas	 līdzekļiem	 un	 sabiedrību	
tiek	 uzturēta,	 izmantojot	 Sabiedrība	 preses	 relīzes	 un	
konferences,	 intervijas	 nacionālajos	 un	 starptautiskajos	
plašsaziņas	 līdzekļos,	airBaltic	sociālo	plašsaziņas	 līdzekļu	
kanālus,	piemēram,	Facebook, Twitter, LindkedIn, Instagram, 
TikTok,	 reklāmas	 un	 kampaņas,	 žurnālu	Baltic Outlook	 un	
Zvanu	centru.

NĀKOTNES MĒRĶI
Lidsabiedrība	 airBaltic,	 esot	 Starptautiskā	 gaisa	 transporta	
asociācijas	(IATA) dalībniece,	ir	uzņēmusies	iniciatīvu	“Fly Net 
Zero”.	Tā	ir	aviosabiedrību	globālā	apņemšanās	panākt	nulles	
oglekļa	 emisijas	 līdz	 2050.	 gadam.	 Iniciatīvas	 galvenais	
mērķis	ir	panākt	nulles	oglekļa	emisijas	visās	aviokompāniju	
darbībās	 līdz	 2050.	 gadam.	 Šī	 apņemšanās	 nosaka	 gaisa	
transporta	mērķus	vienā	līmenī	ar	Parīzes	vienošanās	mērķi	—	
ierobežot	globālo	 sasilšanu	 līdz	1,5°C.	 Taču,	 lai	 to	panāktu,	
būs	 nepieciešami	 saskaņoti	 visas	 nozares	 (lidsabiedrību,	
lidostu,	gaisa	navigācijas	pakalpojumu	sniedzēju	un	ražotāju)	
centieni	un	 ievērojams	valdības	atbalsts,	 tādēļ	šis	 ir	globāls	
mērķis	ne	tikai	nozarei,	bet	visai	Eiropai.	

Būdama aviokompāniju asociācijas “Airlines for 
Europe” dalībniece, airBaltic sniedz ieguldījumu 
to pašu klimata misijas mērķu sasniegšanā, ko 
Eiropas aviācijas sektors, proti, “Destination 2050”. 
Galvenais mērķis Eiropas aviācijas sektoram ir 
līdzīgs IATA mērķim, proti, sasniegt CO2 emisiju 
līmeni līdz nullei visiem lidojumiem Eiropas 
Savienības iekšienē un no tās līdz 2050. gadam. 

Tas	nozīmē,	ka	līdz	2050.	gadam	šo	lidojumu	radītās	emi-
si	jas	 tiks	 pēc	 iespējas	 samazinātas,	 un	 visas	 atlikušās	
emisijas	 no	 atmosfēras	 izvadot	 ar	 negatīvām	 emisijām,	
kas	tiks	panākts,	izmantojot	dabiskās	oglekļa	piesaistītājus	
(piemēram,	mežus)	vai	īpašas	tehnoloģijas	(oglekļa	uztver-
šana	un	uzglabāšana).	ES	 iekšējos	 lidojumos	nulles	 līmenī	
līdz	2050.	gadam	varētu	sasniegt	līdztekus	ar	pasākumiem,	
kas	 nav	 balstīti	 tirgū.	 Taču	 airBaltic	 seko	 arī	 “Fit for 55”	
paketes	mērķiem,	ar	kuriem	Eiropas	Savienība	ir	plānojusi	
līdz	 2030.	 gadam	 samazināt	 emisijas	 par	 vismaz	 55%	
(salīdzinājumā	 ar	 1990.	 gadu),	 kā	 arī	 par	 galīgo	 mērķi	
izvirzot	 to,	 ka	 Eiropa	 līdz	 2050.	 gadam	 kļūst	 par	 pasaulē	
pirmo	klimata	neitrālo	kontinentu.	

Lai	sasniegtu	šos	ambiciozos	mērķus,	airBaltic	aktīvi	piedalās	
valsts	 līmeņa	Nacionālās	enerģētikas	un	klimata	pārmaiņu	
padomes	darba	grupā	par	ilgtspējas	mobilitāti.	Šī	grupa	tika	
izveidota	2021.	gada	beigās,	un	šobrīd	 tā	koncentrējas	uz	
tādiem	jautājumiem	kā	klimata	mērķu	ekonomiskās	ietek	mes	
modelēšana	 un	 analīze.	 Papildus	 dalībai	 valsts	 līmeņa	
aktivitātēs	 airBaltic	 ir	 aktīva	 Eiropas	 Savienības	 Aviā	cijas	
drošības	aģentūras	(EASA)	Vides	programmas	dalībniece	un	
atbalstītāja,	 dodot	 savu	 ieguldījumu	 pro	gram	mas	 attīstībā	
un	 piedaloties	 lidsabiedrību	 tehnisko	 ekspertu	 grupā,	 kā	
arī	daloties	ar	tās	darbības	un	degvielas	patēriņa	datiem,	lai	
apstiprinātu	 programmu	 kā	 daļu	 no	Demonstrācijas	 fāzes	
pirms	paredzētās	izvēršanas	2022.	gada	otrajā	pusē.
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airBaltic	biznesa	modeļa	pamatmērķis	ir	nodrošināt	savienojamību,	taču	
arī	2021.	gadā	COVID-19	pandēmija	turpināja	negatīvi	ietekmēt	ceļojumus,	
izmantojot	gaisa	transportu.	Vairāki	ierobežojoši	pasākumi,	tostarp	ceļošanas	
aizliegumi,	robežu	slēgšana,	prasības	veikt	testus	un	pašizolēties	bija	spēkā	
dažādos	laikos	visā	2021.	gadā.	Pirms	vakcinācija	kļuva	plaši	pieejama,	
lielākā	daļa	ierobežojošo	pasākumu	tika	īpaši	ieviesti,	lai	atturētu	cilvēkus	
no	ceļošanas.	Taču	lielākā	daļa	ceļojumu	aizliegumu	ES	tika	pakāpeniski	

samazināti	līdz	ar	ES	digitālā	COVID-19	sertifikāta	ieviešanu	2021.	gada	jūlijā,	
kas	ievērojami	palielināja	ceļojumu	pieprasījumu.	

TIRGUS UN 
STRATĒĢIJA 
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Atgūšanās	no	šīs	krīzes	turpinājās	visus	vasaras	mēnešus,	
un	to	galvenokārt	veicināja	atpūtas	ceļojumu	pieprasījums	
uz	saulainajiem	un	pludmales	kūrortu	galamērķiem.	Vēlāk,	
parādoties	 jauniem	 COVID-19	 paveidiem,	 daži	 ceļojumu	
ierobežojumi	 atkal	 tika	 atjaunoti,	 taču	 lielākā	 daļa	 valstu	
neattiecās	 uzņemt	 vakcinētos	 pasažierus.	 Gada	 laikā	
lidsabiedrībām	 Eiropā	 nācās	 pastāvīgi	 pielāgot	 savus	
lidojumu	grafikus	neprognozējamā	pasažieru	pieprasījuma	
dēļ.	 Šī	 neprognozējamība	 spēcīgi	 ietekmēja	 tirgu,	 kurā	
Sabiedrība	 strādā,	 un	 prasīja	 veikt	 stratēģijas	 korekcijas	
Sabiedrības	uzņēmējdarbībā.

Ņemot	 vērā	 iepriekš	 minētos	 apstākļus,	 airBaltic	 uzlaboja	
savu	 uzņēmējdarbības	 modeli,	 lai	 pielāgotu	 to	 “jaunajai	
normalitātei”.	airBaltic	turpināja	savu	elastīgo	pieeju,	ieviešot	
jaunus	maršrutus	 un	 palielinot	 lidojumu	 biežumu,	 kad	 tas	
bija	 komerciāli	 iespējams,	 kā	 arī	 atceļot	 tos	 lidojumus,	 kas	
radīja	zaudējumus,	kad	dažādi	valdības	ierobežojumi	negatīvi	
ietekmēja	pieprasījumu	pēc	lidojumiem	uz	noteiktiem	gala-
punktiem.	 Lidsabiedrība	 koncentrējās	 uz	 to,	 lai	 ierobe	žotu	
tos	lidojumus,	kuri	nesedza	mainīgās	izmaksas.

Sabiedrība	šobrīd	tiecas	uz	augstāku	lidmašīnu	utilizēšanu,	
izmantojot	 vienota	 tipa	 gaisa	 kuģu	 floti	 un	 pēc	 iespējas	
racionālāk	izmantojot	tā	centru	Rīgā.	Efektīvs	pamata	tran-
sporta	 mezgla	 modelis	 Rīgā	 joprojām	 ir	 airBaltic	 biznesa	
plāna	galvenais	balsts,	kas	veicina	efektīvu	resursu	izman-
tošanu	un	piedāvā	labāko	savienojamību	Sabiedrības	vietējā	
tirgū	Latvijā.

airBaltic	gūst	labumu	no	tā,	ka	lidsabiedrība	darbojas	Baltijas	
valstīs,	kur	ir	augošs,	bet	vēl	nenobriedis	tirgus	salīdzinājumā	
ar	 Rietumeiropas	 tirgiem,	 kas	 ir	 samērā	 piesātināti.	 Īpaši	
airBaltic	sagaida,	ka,	cilvēku	pirktspējai	uzlabojoties,	Baltijas	
valstu	iedzīvotāji	arvien	vairāk	ceļos	ar	lidmašīnu.

airBaltic	izmantotais	“hub-and-spoke”	modelis	Rīgas	lidostā	
nodrošina	Latvijai	konkurences	priekšrocības	salīdzinājumā	
ar	tuvākajiem	kaimiņiem.	Izmantojot	šo	modeli,	ir	pieejams	
vairāk	galapunktu	bez	piezemēšanās	citās	lidostās,	un	lido-

jumu	maršruti	 tiek	piedāvāti	biežāk,	nekā	citos	gadījumos	
būtu	 iespējams.	 Tas,	 savukārt,	 veicina	 papildu	 pasažieru	
plūsmu	un	ienākumus	valstij.	Tas	padara	Latviju	pievilcīgāku	
gan	biznesa	pasažieriem,	gan	arī	tūristiem.

Lai pielāgotos tirgus situācijai, ko radīja COVID-19 
pandēmija, 2021. gada oktobrī Sabiedrība 
apstiprināja uzņēmējdarbības plānu Above 
2026. Uzņēmējdarbības plāns Above 2026 tika 
izstrādāts, pārskatot informāciju un prognozes, 
kas bija iekļautas iepriekšējā uzņēmējdarbības 
plānā Destination 2025 CLEAN 2021, un airBaltic 
stratēģija tika pielāgota jaunajai tirgus realitātei. 

Pamatojums	uzņēmējdarbības	plāna	Above 2026	 pieņem-
šanai	 ir	 fakts,	ka,	kopš	Eiropas	Komisijas	 iepriekšējā	valsts	
atbalsta	 lidsabiedrībai	 airBaltic	 apstiprināšanas,	 COVID-19 
globālā	 situācija	 ir	 pasliktinājusies.	 Pārskatītais	 uzņē	mēj-
darbības	 plāns	 Above 2026	 ietver	 pārskatītas	 finanšu	
prog	nozes	Sabiedrībai	 līdz	2026.	gadam	(ieskaitot).	Uzņē-
mēj	darbības	 plāns	 balstās	 uz	 jaunāko	 nozares	 izpēti	 par	
aviācijas	nozares	atgūšanos	pēc	COVID-19	 izraisītās	krīzes.	
Tas	ietver	arī	atjauninātas	IATA	prognozes	par	pasa	žieriem,	
jo	 īpaši	 Baltijas	 aviācijas	 tirgum.	 Sīkāka	 infor	mācija	 par	
pamatojumu	 uzņēmējdarbības	 plāna	 Above 2026 pie-
ņemšanai	ir	pieejama	2021.	gada	Vadības	ziņojumā.	

Uzņēmējdarbības	plāns	 joprojām	 ietver	 atziņu,	 ka,	 neska-
toties	 uz	 COVID-19,	 gaisa	 satiksmei	 ir	 jāsaglabājas	 kā	
galvenajai	 pasaules	 infrastruktūras	 sastāvdaļai.	 Nozares	
eksperti	joprojām	prognozē	samērā	strauju	tirgus	atgūšanos	
“tuvējo	lidojumu”	un	“draugu	un	radu	apmeklēšanas”	(VFR)	
klientu	segmentos	pēc	ceļojumu	ierobežojumu	atcelšanas.	
Latvijas	 ģeogrāfiskā	 atrašanās	 vieta	 padara	 gaisa	 savie-
nojumus	 par	 kritisku	 vietējās	 infrastruktūras	 daļu.	 Tā	
rezul	tātā	airBaltic	 joprojām	 ir	 vispiemērotākā	 lidsabiedrība	
savienojumam	ar	Latviju	un	vienīgā	lidsabiedrība,	kas	Rīgas	
lidostā	izmanto	“hub-and-spoke”	modeli.
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Lidsabiedrība	airBaltic	ir	cieši	apņēmusies	nodrošināt	visaugstāko	kvalitāti	
visās	darbības	jomās	un	pārliecināties	par	to,	ka	ceļošana	visiem	klientiem	
ir	droša,	punktuāla	un	netraucēta.	Visaptveroša	un	integrēta	drošības	
pārvaldības	sistēma	nodrošina	atbilstību	Starptautiskās	Civilās	aviācijas	
organizācijas	(ICAO),	Starptautiskās	Gaisa	transporta	asociācijas	(IATA),	
Latvijas	Civilās	aviācijas	aģentūras	noteiktajiem	noteikumiem	un	jebkuras	
valsts,	kurās	airBaltic	darbojas,	piemērojamo	tiesību	aktu	prasībām.	

LIDOJUMU DROŠUMS 
UN DROŠĪBA
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DROŠUMS
airBaltic	drošības	pārvaldības	sistēma	ietver	visus	lidojuma	
dro	šības	 aspektus:	 politiku,	 risku	 pārvaldību,	 apmācību	
un	 drošī	bas	 veicināšanu,	 pastāvīgu	 darbību	 atbilstības	
no	vērtēšanu,	 kā	 arī	 iespējamu	 jaunu	 faktoru	 ietekmi	 uz	
darbības	vides	novērtēšanu.	

Visu	darbību	drošuma	uzraudzības	un	objektīvas	kontroles	
nolūkos	 airBaltic	 gaisa	 flote	 ir	 aprīkota	 ar	 Lidojumu	 datu	
uzraudzības	 (FDM)	 programmu,	 nodrošinot	 ātru	 piekļuvi	
datu	 ierakstīšanas	sistēmām	un	 ļaujot	ātru	un	vienmērīgu	
ar	 drošību	 saistīto	 datu	 pārsūtīšanu	 un	 analīzi.	 Digitālie	
datu	 ierakstītāji	 ir	 savienoti	 ar	 lidmašīnas	 “melno	 kasti”	
un	 dažādām	 vadības	 sistēmām,	 kas	 nodrošina	 lidojuma	
svarīgāko	parametru	pastāvīgu	ierakstīšanu	un	saglabāšanu,	
kā,	 piemēram	 ātrumu	 gaisā,	 droseļvārstu	 un	 lidojuma	
vadības	pozīciju,	dažādus	dzinēja	parametrus	un	aprīkojuma	
tehnisko	 stāvokli.	 Piemēram,	 lidmašīnu	 A220	 gaisa	 flotē	
lidojuma	 laikā	 tiek	 reģistrēti	 vairāk	 nekā	 2600	 parametri.	
Visbūtiskākie	drošības	parametri	nekavējoties	no	 lidojuma	
tiek	pārsūtīti	 lidmašīnas	 ražotājam	un	airBaltic,	bet	 lielākā	
daļa	 parametru,	 kuri	 ir	 mazāk	 būtiski	 laika	 ziņā,	 tiek	
pārsūtīti,	 lidmašīnai	 esot	 uz	 zemes.	 Datu	 ieguves	 ātrums	
2021.	gadā	lidmašīnu	A220	gaisa	flotē	liecina	par	stabiliem	
un	uzticamiem	rezultātiem	ar	97,0%	datu	pieejamību	FDM 
pārskatīšanai	 un	 analīzei.	 Salīdzinājumā	 ar	 iepriekšējo	
periodu,	 datu	 zudums	 ir	 samazināts	 par	 0,1%.	 Lidojuma	
datu	 analīzes	 rezultāti	 tiek	 izmantoti	 individuālu	gadījumu	
analīzei	 (nodrošinot	 lidojuma	 animācijas,	 paneļu	 skatus	
un	 tuvošanās	 trajektorijas,	 pamatojoties	 uz	 apkopotajiem	
lidojuma	 datiem)	 vai	 tendenču	 noteikšanai	 un	 statistikai,	
identificējot	to	pamatā	esošos	darbības	modeļus.

Kaut	 arī	 lidojumu	 datu	 monitorings	 sniedz	 objektīvu	
priekštatu	 par	 to,	 kas	 lidojuma	 laikā	 noticis	 ar	 lidmašīnu,	
neviens	 digitālais	 reģistrs	 nekad	 nespēs	 izskaidrot,	 kādēļ	
šādi	 notikumi	 atgadījušies	 noteiktā	 veidā.	 Tādēļ	 ārkārtīgi	
svarīgi	ir	iegūt	cilvēka	redzējumu	par	darbības	notikumiem	
vai	novirzēm.	Lai	to	veicinātu,	Sabiedrība	aicina	darbiniekus	
un	apakšuzņēmējus	ziņot	par	jebkuru	notikumu,	par	kuriem	
tie	 uzzina	 un	 kuri	 potenciāli	 varētu	 apdraudēt	 lidojuma	
drošumu.	 Pagājušā	 gada	 laikā	 tika	 saņemti	 un	 izmeklēti	
vairāk	 nekā	 5	 830	 ziņojumu,	 tostarp	 tādi,	 kas	 saistīti	 ar	
drošību	 (72	 lidojuma	 drošības	 un	 238	 kabīnes	 drošības	
ziņojumi,	kā	arī	76	ar	putniem	saistītu	negadījumu	ziņojumi	
un	 3	 516	 brīvprātīgi	 pilotu	 ziņojumi).	 Katrs	 ziņojums	 tiek	
analizēts,	 klasificēts	 un	 novērtēts	 attiecībā	 uz	 risku,	 kam	
seko	 koriģējošas	 vai	 profilaktiskas	darbības.	Papildus	 tam	
Iekšējās	 kvalitātes	 novērtēšanas	 darba	 grupa	 veic	 virkni	
iekšēju	revīziju,	analizējot	visas	kritiskās	un	reglamentētās	
drošības	darbības,	 lai	nodrošinātu	vispārēju	atbilstību	dro-

šības	 standartiem.	 2021.	 gadā	 vairāk	 nekā	 323	 auditos	
un	pārbaudēs	 tika	konstatētas	170	neatbilstības,	un	katra	
no	 tām	piedāvāja	 iespēju	 veikt	 labojumus	un	 tādējādi	 līdz	
minimumam	 samazinot	 iespējamību	 atkārtotas	 novirzes	
no	publicētajām	procedūrām.	Šādu	atbilstības	uzraudzību	
ne	 tikai	 nosaka	 aviācijas	 normatīvie	 akti,	 bet	 arī	 piedāvā	
stingru	 iekšējās	 kontroles	 elementu,	 nodrošinot,	 ka	 tiek	
atvēlēti	 resursi	 darbības	 procesu	 pastāvīgai	 uzraudzībai	
un	uzlabojumiem.

airBaltic, esot IATA dalībniece, katru otro gadu ir 
pakļauta rūpīgai revīzijai atbilstoši IATA Operāciju 
drošības audita (IOSA) standartiem, lai saglabātu 
vietu IOSA reģistrā. airBaltic ir reģistrēta IOSA 
kopš 2006. gada, un pašreizējā reģistrācija ir 
spēkā līdz 2022. gada 10. decembrim.

Papildus	iekšējai	un	nozares	uzraudzībai,	airBaltic	regulāri	ir	
pakļauta	vairākām	pārbaudēm,	kuras	veic	dažādas	ārvalstu	
iestādes,	 ES	 Peronu	 pārbaudes	 programmas	 ietvaros,	
kā	 to	 nosaka	 Eiropas	 Aviācijas	 drošības	 aģentūras	 gaisa	
satiksmes	 noteikumi.	 Kopumā	 2021.	 gadā	 programmas	
ietvaros	tika	veikti	42	drošības	novērtējumi.	Novērtējumus	
veica	 27	 dažādas	 aviācijas	 iestādes,	 un	 tie	 galvenokārt	
attiecās	 uz	 gaisa	 kuģa	 dokumentiem	 un	 rokasgrāmatām,	
lidojumu	 apkalpes	 apliecībām,	 gaisa	 kuģa	 šķietamo	
stāvokli	un	obligāto	pārbaudi,	salona	drošības	aprīkojums.	
airBaltic	visu	šo	pārbaužu	laikā	ir	saglabājis	nemainīgi	labus	
rezultātus,	un	ierindojoties	trešajā	vietā	no	18	pārvadātājiem,	
kas	darbojas	vietējās	bāzes	lidostā.

airBaltic	lidmašīnu	flote	ir	jauna,	moderna	un	uzticama,	un	
Sabiedrībai	ir	spēcīga	lidojumu	drošuma	kultūra.	Pārresoru	
drošības	 pārskata	 sanāksmes	 notiek	 divpadsmit	 reizes	
gadā;	tajos	ir	iesaistīta	gan	augstākā	vadība,	gan	operatīvais	
personāls,	 un	 tiek	 izskatīti	 visi	 iepriekšējos	 mēnešos	
radušies	 jautājumi	 un	 attiecīgi	 veiktās	 darbības.	 Papildus	
tam	 Sabiedrība	 apkopo	 detalizētus	 datus	 par	 visiem	 tās	
lidojumu	darbības	aspektiem,	lai	noteiktu	Sabiedrības	dar-
bību	 tendences	 un	 ar	 tām	 saistīto	 personālu.	 Attiecīgie	
saistītie	 darbinieki	 no	 Sabiedrības	 nodaļām	 katru	 nedēļu	
tiekas,	 lai	 pārrunātu	 jebkuras	 turpmākās	 identificētās	
tendences	un	to,	kā	tās	risināt.

Objektīva	 Sabiedrības	 darbību	 uzraudzība,	 pastāvīga	
piln	veide,	 uzlabošanas	 pasākumu	 īstenošana	 un	 atklāts	
dialogs	 ar	 iestādēm	 garantē	 drošu	 un	 augstas	 kvalitātes	
lidsabiedrības	darbību.
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DROŠĪBA
airBaltic	 ir	 apņēmusies	 nodrošināt	 pietiekamus	 resursus,	
lai	 veicinātu	 izpratni	 par	 drošību	 un	 izveidotu	 drošības	
kultūru	uzņēmumā,	nodrošinot	atbilstību	spēkā	esošajiem	
drošības	 noteikumiem,	 standartiem	 un	 iekšējām	
procedūrām.	 Drošības	 mērķi	 un	 veiktspējas	 standarti	
regulāri	tiek	pārskatīti,	lai	nodrošinātu	Drošības	pārvaldības	
un	 atbilstības	 nodrošināšanas	 rokasgrāmatas	 (Drošības	
programmas)	 nepārtrauktu	 uzlabošanu,	 kurā	 drošība	 ir	
identificēta	kā	galvenā	operāciju	prioritāte	visā	Grupā.	

MĒRĶIS IR:
•	sekmēt	augstu	operāciju	un	snieguma	uzticamības	līmeni;
•	 veicināt	 drošības	 izpratni	 un	 drošības	 kultūras	 izveidi	
airBaltic;
•	novērst	traumas,	kas	var	apdraudēt	operācijas	un/vai	dar-
binieku	drošību;
•	 novērst	 neatļautu	 piekļuvi	 airBaltic	 operācijām	 un	 infor-
mācijas	par	airBaltic	operācijām	nelikumīgu	izmantošanu.

GALVENIE DROŠĪBAS MĒRĶI IR:
1.	novērst	nelikumīgu	iejaukšanos;
2.	sodītu	neuzņemtu	pasažieru	skaits	uzņēmuma	līmenī	
nepārsniedz	1	cilvēku	uz	5000	pasažieriem.

Turklāt	katrai	stacijai/nodaļai/struktūrvienībai	 var	būt	 indi-
vi	duāli	 mērķi,	 kas	 ir	 augstāki	 par	 Sabiedrības	 kopējiem	
drošības	izpildes	mērķiem.

Visi darbinieki ir svarīgs drošības organizācijas 
resurss un lielākā vērtība, ienesot zināšanas un 
veidojot uzņēmuma vidi. Visi darbinieki var dot 
ieguldījumu vispārējā drošības līmenī savā darba 
vietā. Drošības uzdevums ir veicināt drošus 
darba apstākļus. Šie nosacījumi un airBaltic 
darbinieku un viņu darbības aizsardzība rada 
priekšnoteikumus ārējās vides uzticībai.

Drošības	līmenis	attiecībā	uz	risku	un	draudiem,	kuru	mērķis	
ir	 radīt	 kaitējumu	Sabiedrībai,	 ir	pastāvīgi	 jāizvērtē,	ņemot	
vērā	ekonomisko	motivāciju.	Tiek	 iekļauts	arī	pamatojums	
airBaltic	klientu	un	sadarbības	partneru	novērtējumam.

Aizsardzības	 līmenim	 ir	 jābūt	 saprātīgam,	 jo	nereālas	pra-
sības	vai	pārvērtēti	riski	un	draudi	var	veicināt	pazeminātu	
uzticības	līmeni	drošības	nodrošinājumā.

Detalizētāks	 apraksts	 par	 prasībām	 drošības	 procedūru	
piemērošanai,	 lai	sasniegtu	mērķi,	 ir	sniegts	airBaltic	Dro-
šī	bas	programmā.

Programmā	 ietvertajiem	 noteikumiem	 jāatbilst	 nacio	nā-
lajiem	un	starptautiskajiem	normatīvajiem	aktiem,	starptau-
tiskajiem	standartiem	un	praksei,	un	Latvijas	Civilās	aviācijas	
aģentūras	adaptētajām	prasībām.

airBaltic	 Drošības	 programmā	 iekļautie	 nosacījumi	 tiek	
piemēroti	 Latvijas	 Republikas	 teritorijā	 un	 lidojumu	 laikā.	
Kad	 airBaltic	 lidmašīna	 atrodas	uz	 zemes	 ārvalsts	 lidostā,	
airBaltic	personāls	ievēro	šīs	valsts	drošības	noteikumus	un	
procedūras.

Ņemot	 vērā	 apdraudējuma	 novērtējumu,	 var	 tikt	 īstenoti	
papildus	 un	 ārkārtas	 drošības	 pasākumi,	 kā	 norādīts	
programmā.

2021.	gada	 laikā	 ir	bijuši	vairāki	noteikumu	neievērošanas	
gadījumi,	kā	rezultātā	lidsabiedrībai	tika	piemērots	naudas	
sods	vai	brīdinājums.	Tie	pārsvarā	bija	saistīti	ar	lietām,	kad	
pasažieri	pārvadāti	bez	atbilstošas	dokumentācijas.
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ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU ORGANIZĀCIJA
airBaltic	ir	izveidojusi	Ārkārtas	situāciju	organizāciju	(ERO),	
kuru	 veido	 Uzņēmuma	 darbinieki,	 kas	 pārzina	 Ārkārtas	
situāciju	rokasgrāmatu	un	procedūras,	kas	jāīsteno	ārkārtas	
situācijā	un	iespējamas	krīzes	situācijā	Uzņēmumā	un	kuras	
varētu	ietekmēt	aviosabiedrības	labklājību,	vienlaikus	ļaujot	
turpināt	normālu	darbību	ar	minimāliem	traucējumiem.	

airBaltic	pastāvīgi	pilnveido	Ārkārtas	situāciju	rokasgrāmatu	
un	 Ārkārtas	 situāciju	 procedūras,	 lai	 tās	 izmantotu	 kā	
pamatnostādnes	jebkuras	ārkārtas	situācijas	un	iespējamas	
krīzes	risinājumam:

•	 glābjot	 dzīvības	 un	 līdz	 minimumam	 samazinot	 traumu	
iespējamību	 tieši	 iesaistītajām	 personām,	 tostarp	 pasa-
žie	riem	 un	 apkalpei,	 viņu	 radiniekiem	 un	 draugiem,	 avio-
sabiedrības	 darbiniekiem	 un	 citām	 ar	 incidentu	 saistītām	
personām;
•	 iespējami	 samazinot	 jebkādu	 negatīvu	 ietekmi	 uz	 lidsa-
biedrības	reputāciju;	
•	 līdz	minimumam	samazinot	 traucējumus	aviosabiedrības	
turpmākajā	ikdienas	darbībā.	

Gaisa	 kuģa	 avārijas,	 incidenta,	 vai	 jebkuras	 citas	 ārkārtas	
situācijas	 gadījumā,	 kas	 saistās	 ar	 mantu,	 kuru	 airBaltic	
izmanto	savā	darbībā,	Sabiedrības	politika	ir	šāda:	

•	cieši	sadarboties	ar	iesaistītajām	varas	iestādēm	un	orga-
nizācijām,	lai	glabātu	cilvēku	dzīvības	un	airBaltic	mantu;	
•	 iespējami	 ātri	 sniegt	 precīzu	 un	 saskaņotu	 informāciju	
tuvākajiem	 radiniekiem	 (personas	 tuvākajam	 dzīvajam	
radiniekam	 vai	 radiniekiem),	 plašsaziņas	 līdzekļiem	 un	
citām	iesaistītajām	personām;	
•	 palīdzēt	 visām	 attiecīgajām	 iestādēm	 notikuma	 cēloņu	
izmeklēšanā;
•	 izpildīt	 Sabiedrības	 saistības	 pret	 iesaistīto	 apkalpi,	
pasažieriem,	kravas	un	pasta	sūtījumu	nosūtītājiem;
•	ierobežot	ekonomiskās	sekas	un	ļaut	Sabiedrībai	turpināt	
strādāt.	 Tas	 nozīmē,	 ka	 Sabiedrība	 turpina	 savu	 ikdienas	
darbību,	 izņemot	darbiniekus,	kuri	 ir	 iesaistīti	Reaģēšanas	
ārkārtas	 situācijā	 darbībās.	 Ja	 darbinieka	 ikdienas	 darba	
pienākumi	 ietver	 vadības	 vai	 pārraudzības	 uzdevumus,	
saskaņā	ar	Sabiedrības	rokasgrāmatas	norādēm	vai	vadības	
lēmumu	tiks	iecelts	šā	darbinieka	aizvietotājs.	

Ar	 dažādajiem	 ierobežojumiem	 vai	 aizliegumiem	 pēdējo	
divu	pandēmijas	gadu	laikā	airBaltic	 ir	nācies	arvien	vairāk	
plānot	uz	priekšu,	ņemot	vērā	neizbēgamās	izmaiņas	krīzes	
pārvaldībā	un	sagatavošanās	apmācību	procesos.	

Pirmajā	 nodarbinātības	 nedēļā	 katrs	 jaunais	 darbinieks	
tagad	saņem	uzaicinājumu	uz	 ievadkursu,	kas	 ir	pieejams	
iekšējā	 apmācību	 platformā.	 Šis	 kurss	 izskaidro	 Ārkārtas	
situāciju	organizāciju	un	 tās	 struktūru	un	procesus	uzņē-
mumā.	 Pēc	 ievadkursa	 noklausīšanās	 un	 noskatīšanās	
darbiniekam	ir	jāizpilda	īss	tests,	lai	apliecinātu	viņa	iegūtās	
zināšanas.

Lidsabiedrība airBaltic ir sekmīgi ieviesusi 
pilnīgi jaunu risinājumu, kā organizēt Ārkārtas 
situāciju organizāciju — Crisis and Incident 
Management (CIM). Tas dod visām iesaistītajām 
personām iespēju pārvaldīt un uzraudzīt krīzes 
situācijas attālināti un daudz pārskatāmāk. 
Sistēma nodrošina iespēju piekļūt visiem 
nepieciešamajiem rīkiem no datora vai mobilā 
tālruņa lietotnes un atļauj daļēji automatizētu 
krīzes gaitas protokolēšanu.

Jāatzīmē	arī,	ka	2021.	gadā	bija	trīs	“PARTIAL ERO”	krīzes	
situāciju	 līmeņa	 aktivizēšanas,	 kā	 rezultātā	 Reaģēšanas	
ārkārtas	situācijā	organizācijā	un	tās	struktūrā	tika	veiktas	
vairākas	 procesuālas	 izmaiņas,	 kas	 izrietoši	 veicinās	 vēl	
strukturizētāku	 un	 saskaņotu	 sadarbību	 starp	 dažādām	
nodaļām	—	 no	 pirmajiem	 reaģētājiem	 līdz	 katram	 indivi-
duālam	aktīvam	ERO	dalībniekam.	

2021.	gadā	nebija	neatbilstības	noteikumiem	gadījumu,	kā	
rezultātā	tiktu	piemērots	sods	vai	sankcija,	vai	brīdinājums.
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airBaltic	vides	pārvaldība	balstās	uz	nepārtrauktas	un	
sistemātiskas	uzlabošanas	principu.	Tā	ir	identificējusi	savas	
darbības	galvenos	vides	aspektus,	to	ietekmi,	saistītos	riskus	
un	iespējas,	kā	arī	noteikusi	ar	tiem	saistītus	mērķus.	

VIDE
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Lai	 arī	 koncentrēšanās	 pārsvarā	 vērsta	 uz	 vispārēju	
eksplu	atācijas	 efektivitāti,	 izmantojot	 aviācijas	 degvielas	
apjo	mus,	kas	nepieciešami	optimālām	lidošanas	darbībām,	
paplašinātās	 darbības	 iesniedzas	 optimizētā	 maršruta	
plānošanā	 un	 paaugstinātā	 darbības	 efektivitātē	 katrā	
dar	bības	 posmā	 uz	 rampas,	 tehniskās	 apkopes	 objektos	
un	 biroja	 atbalsta	 funkcijās.	 Vispārējās	 vides	 pārvaldības	
aktivitātes	 ir	 vērstas	 uz	 pakāpenisku	 fosilā	 kurināmā	
samazināšanu,	ilgtspējīgas	aviācijas	degvielas,	jaunu	tehno-
loģiju	 un	 produktu	 plašāku	 izmantošanu	 plašajā	 airBaltic	
piedāvāto	pakalpojumu	un	produktu	klāstā.	

Vides	 stratēģija	 ir	 definēta	 aviokompānijas	 Korporatīvās	
vadības	 rokasgrāmatā,	 norādot,	 ka	 tā	 ir	 pilnībā	 iekļauta	
airBaltic	 ekonomiskajos	 un	 kvalitātes	 mērķos.	 Visas	 dar-
bī	bas	Sabiedrībā	jāveic	tā,	lai	tiktu	radīta	minimāli	negatīva	
ietekme	 uz	 vidi.	 Vides	 apsvērumi	 tiek	 ņemti	 vērā	 visās	
airBaltic	 struktūrvienībās	visos	 līmeņos,	kā	 rezultātā	 vides	
jautājumiem	 tiek	 pievērsta	 pastiprināta	 uzmanība	 visā	
uz	ņē		mumā.	 Pieņemot	 lēmumus,	 tiek	 ņemti	 vērā	 vides	
ap	svērumi,	 un	 airBaltic	 politika	 ir	 izmantot	 un	 ieviest	
tādas	 ražošanas	 metodes,	 kas	 ir	 videi	 nekaitīgas,	 taupa	
enerģiju,	atvieglo	pārstrādes	procesus	un	rada	pēc	iespējas	
zemākas	emisijas.

Apņemoties	 sasniegt	 aviācijas	 nozares	 mērķus,	 ko	 defi-
nē	jusi	 Airlines	 for	 Europe	 (A4E)	 saskaņā	 ar	 saistībām	
“Galamērķis	2050”,	airBaltic	ir	apņēmusies	būt	daļa	no	ilgt-
spējīgu	aviokompāniju	kopienas	ilgtermiņā,	kas	atbalsta	to	
kopējo	mērķi,	 kas	 atspoguļots	globālajā	Parīzes	nolīgumā	
un	 reģionālā	 līmenī,	 Eiropā	 pazīstams	 kā	 Eiropas	 “zaļais	
kurss”	un	aviācijas	nozarei	nosaka	skaidrus	mērķus	siltum-
nīcefekta	 gāzu	 emisiju	 samazināšanai.	 Aviokompānija	
ievēro	Parīzes	nolīguma	prasības,	kuru	galvenais	mērķis	ir	
pastiprināt	 globālo	 atbildi	 uz	 klimata	 pārmaiņu	 draudiem,	
un	 galvenais	 mērķis	 ir	 ierobežot	 globālās	 temperatūras	
pieaugumu	 krietni	 zem	 diviem,	 vēlams	 1,5	 grādiem	 pēc	
Celsija,	salīdzinot	ar	pirms	industriālā	laikmeta	līmeni.	

airBaltic lielākais tehnoloģiskais sasniegums ir 
kompānijas flotes modernizācija līdz tādai, kāda 
tā ir šobrīd un pārskatāmā nākotnē, un sastāv 
no modernākajām un videi draudzīgākajām tirgū 
pieejamajām lidmašīnām.

Papildus	samazinātam	degvielas	patēriņam	un	samazinātam	
izmešu	 līmenim,	 airBaltic	 ir	 apņēmusies	 censties	 vēl	 vairāk	
un	 panākt	 oglekļa	 neitralitāti,	 izmantojot	 CORSIA	 (oglekļa	
kompensācijas	 un	 samazināšanas	 shēma	 starptautiskajai	
aviācijai),	 globālā	 tirgus	 līdzekli,	 ko	 izstrādājusi	 un	 par	 ko	
vienojusies	 Apvienoto	 Nāciju	 Organizācijas	 specializētā	
aviā		cija	organizācija	–	Starptautiskā	 civilās	aviācijas	organi-
zācija	(ICAO).	Globālā	risinājuma	galvenie	elementi	nedrīkst	
izkropļot	konkurenci,	un	tajos	jāiekļauj	Apvienoto	Nāciju	Orga-
nizācijas	CBDR	principi	(kopēja,	bet	diferencēta	atbildība).

IETEKME UZ KLIMATU, OGLEKĻA 
KOMPENSĀCIJA (BIODEGVIELA)
TIEŠĀS (1. DARBĪBAS JOMA) SEG EMISIJAS
airBaltic	 ievēro	 pamatnoteikumus	 un	 katru	 gadu	 ziņo	 par	
radīto	emisiju	apjomu,	kā	norādīts	ES	ETS, CH ETS, UK ETS 
un	CORSIA plānos.	Ziņojumi	tiek	pārbaudīti	un	emisijas	tiek	
ierobežotas,	 izmantojot	 stingru	 noteikto	 termiņu	 kontroli.	
2021.	 gadā	 tiešo	 CO2	 emisiju	 apjoms,	 ko	 radīja	 airBaltic	
satiksme	un	patērētā	aviācijas	degviela,	bija	248	437	tonnas	
(183	 505	 tonnas	 2020.	 gadā).	 Galvenie	 izdalīto	 oglekļa	
emisiju	 apjoma	 uz	 pasažiera	 km	 samazināšanas	 faktori	 ir	
rūpīga	 darbības	 plānošana	 un	 lidojumi	 ar	 degvielas	 ziņā	
efektīvākām	lidmašīnām	–	A220-300.	2021.	gadā	pasažieru	
skaita	un	pieprasījumu	pieaugums	COVID-19	 ietekmes	dēļ	
joprojām	 bija	 nozīmīgs	 faktors,	 un	 airBaltic	 veica	 par	 5%	
vairāk	lidojumu	nekā	2020.	gadā,	palielinot	veikto	pasažieru	
km	rādītāju	par	35%,	taču	vienlaikus	sasniedzot	CO2	emisiju	
samazinājumu	 par	 10%	 izdalīto	 oglekļa	 emisiju	 apjomā	
uz	 pasažieru	 km	 salīdzinājumā	 ar	 2020.	 gadu	 (0,115	 kg	
salīdzinājumā	 ar	 0,126	 kg	2020.	 gadā).	 Šis	 uzlabojums	 ir	
saistīts	 ar	 efektīvākas	 tehnoloģijas	 izmantošanu	 pamata	
uzņēmējdarbībā	—	pasažieru	pārvadāšanā.	Papildu	uzla	bo-
jumiem	 turpmāk	 būtu	 nepieciešams	 kabīnes	 piepildījuma	
apjoma	 palielinājums	 kopā	 ar	 pakāpenisku	 ilgtspējīgas	
aviācijas	degvielas	lietošanas	pieaugumu.
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Saskaņā	 ar IATA	 Ieteicamo	 praksi	 1678,	 rādītājs	 3,15	 ir	
starptautiski	 atzīta	 konstante,	 kas	 atspoguļo	 CO2	 tonnu	
skaitu,	kas	radīts,	sadedzinot	vienu	tonnu	aviācijas	degvielas.

NETIEŠĀS ENERĢIJAS (2. DARBĪBAS JOMA) 
SEG EMISIJAS
Lielākā	 daļa	 lidsabiedrību	 izmantoto	 biroju	 un	 ēku	 tiek	
apsildītas,	 izmantojot	 dabasgāzi.	 2021.	 gadā	 kombinētās	
CO2	 emisijas,	 kas	 radās	 no	 elektrības	 ražošanas	 (264,4	 t	
CO2)	un	siltuma	enerģijas	(430,3	t	CO2),	bija	zemākas	nekā	
iepriekšējos	 gados,	 kā	 liecina	 aprēķini	 saskaņā	 ar	 emisiju	
faktoru,	 ko	 ziņoja	 siltuma	 enerģijas	 piegādātājs	 (200	 g	
CO2/kWh).	Lai	mazinātu	siltumnīcefekta	gāzu	emisijas,	kas	
rodas	no	ēku	enerģijas	patēriņa,	lidsabiedrība	darbiniekiem	
nodrošināja	saistītu	izglītojošu	apmācību.

PĀRĒJĀS NETIEŠĀS (3. DARBĪBAS JOMA) 
SEG EMISIJAS 
Daļa	 Sabiedrības	 siltumnīcefekta	 gāzu	 emisiju	 rodas	 no	
tran	sport	līdzekļu	 darbībām	 Lidsabiedrības	 ražošanas	
vajadzībām.	Pēdējos	gados	Lidsabiedrība	pastāvīgi	strādāja,	
lai	 samazinātu	 CO2	 emisijas,	 aizstājot	 veco	 aprīkojumu	
ar	 jaunāku	 un	 videi	 labvēlīgāku	 aprīkojumu.	 2021.	 gadā	
airBaltic	iegādājās	trīs	elektroautomobiļus	Zemes	operāciju	
nodaļai.	 Papildu	 elektroautomobiļu	 iegāde	 Tehniskajai	
nodaļai	ir	plānota	2022.	gadā.	

CO2, T 2021 2020 2019

Elektrība 264.4 264.6 260.7

Apsilde 430.3 518.1 522.6

CO2, T 2021 2020 2019

Transportēšana 105.47 90.67 105.15
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ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 
(ENERGOEFEKTIVITĀTE), BIODEGVIELA 

BIODEGVIELA
airBaltic	ievēro	jaunākās	nozares	resursu	un	reglamentējošo	
dokumentu	 prasības,	 lai	 nodrošinātu,	 ka	 lidsabiedrības	
atstātā	 ietekme	 uz	 vidi	 tiek	 samazināta,	 tādēļ	 pastāvīgi	
strādā	pie	dažādiem	pasākumiem,	lai	veicinātu	un	izmantotu	
alternatīvas	 un	 ilgtspējīgākas	 aviācijas	 degvielas	 (SAF),	
piemēram,	biodegvielu.	

TIEŠAIS ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ
2021 2020 2019

 neatjaunojama atjaunojama neatjaunojama atjaunojama neatjaunojama atjaunojama

Aviācijas	degviela,	kg 78	667	008 201	992 57	903	660 352	000 172	178	000 0

Aviācijas	degviela,	GJ 3	366	948 8	716 2	478	277 15	294 7	429	481 0

Sauszemes	
transportlīdzekļi,	kg

36	844 0 35	886 0 36	052 0

Sauszemes	
transportlīdzekļi,	GJ

1	558 0 1548 0 1555 0

KOPĀ GJ 2 506 574 8 716 2 479 825 15 294 7 431 036 0

NETIEŠAIS ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ
2021 2020 2019

 neatjaunojama atjaunojama neatjaunojama atjaunojama neatjaunojama atjaunojama

Elektrība	objektos,	MWh 1	321.88 0 1	323.1 0 1	303.74 0

Elektrība	objektos,	GJ 4758.8 0 4	763.2 0 4	693.5 0

Apkure	objektos,	MWh 2	151.30 0 2	590.3 0 2	613.16 0

Apkure	objektos,	GJ 7	744.7 0 9	325.1 0 9	407.4 0

KOPĀ GJ 12 503.5  0 14 088.2 0 14 100.8 0

PAVISAM KOPĀ GJ 2 519 077 0 2 493 913 15294 7 445 137 0

Neskatoties uz to, ka 2021. gadā izmantotās 
atjaunojamās degvielas absolūtais apjoms 
salīdzinājumā ar 2020. gadu (sk. tālāk tabulā) 
ir samazinājies, Lidsabiedrība ir palielinājusi 
“neatšķaidītās degvielas komponentu” savā 
ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) patēriņā par 
vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar apjomu kāpumu 
2020. gadā, un to Sabiedrība vērtē kā pozitīvu soli 
uz priekšu. Tas ir sasniegts sadarbībā ar Neste, 
izmantojot piedāvāto Neste MY Sustainable Aviation 
Fuel™ un citus degvielas piegādātājus airBaltic tīklā. 

airBaltic	 pašlaik	 turpina	 strādāt	 arī	 ar	 vairākām	 ieinte	re-
sētajām	 personām,	 lai	 paātrinātu	 ilgtspējīgas	 aviācijas	
degvielas	 (SAF)	 komercializāciju.	 airBaltic	 uzskata,	 ka	
ilgtspējīgai	 aviācijas	 degvielai	 (SAF)	 būs	 liela	 nozīme,	
nodrošinot	 aviācijas	 nozares	 nākotni,	 un	 tas	 palīdzēs	
ikvienam	iesaistītajam	samazināt	savu	ietekmi	uz	vidi,	tādēļ	
gan	2022.	gadā,	gan	turpmāk	Lidsabiedrība	plāno	palielināt	
ilgtspējīgas	aviācijas	degvielas	(SAF)	izmantošanu.
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Sabiedrība	 kopš	 2017.	 gada	 nekustamajam	 īpašumam	
un	 sauszemes	 transportlīdzekļiem	 ir	 ieviesusi	 enerģijas	
pārvaldības	 sistēmu	 ISO	 50001.	 Ārēju	 uzraudzību,	 serti-
fikāciju	un	revīzijas	nodrošina	Bureau Veritas. 

Ieviešot	 enerģijas	 pārvaldības	 sistēmu,	 Organizācija	 ir	
izstrādājusi	 un	 dokumentējusi	 Energoefektivitātes	 no	vēr-
tēšanu	 (atjaunināta	 25.10.2021.);	 ir	 noteikti	 energo-
efektivitātes	 rādītāji	 —	 elektrība	 MWh	 /	 m2,	 MWh	 /
apkalpoto	 lidmašīnu	 skaits	 (angāros)	 un	 MWh	 /	 t	 (kravu	
centrs);	 siltuma	 enerģija	 MWh	 /	 m2,	 transporta	 enerģija	
MWh	/	100	km.

ENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANA 

Tiešā enerģijas 
patēriņa 
samazināšana

2021 2020 2019

Aviācijas	
degviela,	kg

955	448 600	610 	1	192	663

Aviācijas	
degviela,	GJ

41	561 26	126 	51	880

Uz	lidojumu*,	kg 41,40 38,93 	43,03

Uz	lidojumu*,	GJ 1,80 1,69 	1,87

KOPĀ GJ 41 561 26 126  51 880

    

Sauszemes	tran-
sportlīdzekļi,	kg

	485 297 	618

Sauszemes	tran-
sportlīdzekļi,	GJ

 21 13 	27

KOPĀ GJ  21 13  27
    
PAVISAM KOPĀ 
GJ

 41 582 26 139 51 907

Atruna*.	 Lidojumu	 skaits	 var	 neatbilst	 ziņotajam	 kopējam	 lidojumu	
skaitam,	 jo	 tika	 atmesti	 nepiemērojamie	 lidojumi	 (Lidojumi	 bez	 datiem,	
nekomerciāli	lidojumi	un	lidojumi,	kuri	bija	ierobežoti	laikapstākļu	dēļ,	utt.).

Salīdzinājumā	 ar	 2020.	 gadu,	 enerģijas	 patēriņa	 sama-
zi	nājums	 ir	 vidēji	 6%	 uz	 lidojumu.	 Šis	 rezultāts	 izriet	 no	
degvielas	 efektivitātes	 iniciatīvām	 (“pielīdzināmam”),	 kas	
aprakstītas	nodaļā	“Degvielas	efektivitāte”.	2019.	gads	tika	
izraudzīts	 kā	 atskaites	 punkts,	 jo	 darbība	 noritēja	 pirms	
pandēmijas	 līmenī	un	vienlaikus	 tika	 izmantotas	Q400	un	
B737	 lidmašīnu	 flotes,	 kurām	 bija	 mazāk	 ierobežojošas	
degvielas	 efektivitātes	 taupīšanas	procedūras,	 gaisa	 flotei	
un	procedūrām	esot	pilnveidotām	Sabiedrībā	konkrētajiem	
lidmašīnu	tipiem.

Aviācijas degvielas enerģijas patēriņa 
samazinājums tiek lēsts, izmantojot piegādātāja 
Honeywell platformu Forge Flight Efficiency Data 
Analytics, un izvērtēts, veicot datu analīzi pirms 
taupīšanas iniciatīvām un pēc tām. Norādītais 
Tiešā enerģijas patēriņa samazinājums ir 
pārbaudāms, Faktiskais tiešā enerģijas patēriņa 
samazinājums var būt lielāks.

Tiešā	 enerģijas	 patēriņa	 samazināšana	 sauszemes	 tran-
sportlīdzekļiem	un	Netiešā	enerģijas	patēriņa	samazināšana	
balstās	 uz	 Iekšējo	 enerģijas	 pārvaldības	 darba	 grupu,	
kas	 tika	 izveidota	 saskaņā	 ar	 ISO	 50001:2018,	 revīziju	
2021.	gada	27.	oktobrī	veica	SIA	“Bureau Veritas”.

Saskaņā	ar	Ministru	kabineta	Noteikumiem	Nr.	668	airBaltic	
kā	 liela	 Sabiedrība	 iesniedz	 Būvniecības	 valsts	 kontroles	
birojam	 (BVKB) gada	 pārskatus	 par	 energoefektivitātes	
uzlabošanas	pasākumiem	attiecībā	uz	nekustamo	īpašumu	
un	 sauszemes	 transportlīdzekļiem,	 kā	 arī	 sasniegtajiem	
enerģijas	taupīšanas	rezultātiem.

Kā	 papildu	 enerģijas	 patēriņa	 samazinājuma	 un	 oglek	ļa	
emisiju	 kompensācijas	 pasākumu	 Sabiedrība	 2021.	 gada	
beigās	 pieņēma	 konceptuālu	 lēmumu	 saus	zemes	
transportlīdzekļu	 parkā	 pakāpeniski	 pāriet	 uz	 elektro-
automobiļu	izmantošanu.	Veikts	pirmo	9	elektroautomobiļu	
pasūtījums	 uz	 zemes	 veicamajām	darbībām	un	 tehniskās	
nodaļas	 vajadzībām,	 tehniskajos	 objektos	 tiks	 uzstādītas	
septiņas	elektroautomobiļu	uzlādes	stacijas.	Aplēstā	gada	
oglekļa	 emisiju	 kompensācija	 ir	 ~2,3	 T/uz	 vienību/gadā.	
Sabiedrības	 mērķis	 2022.	 gadā	 ir	 turpināt	 sauszemes	
autoparka	paplašināšanu	ar	elektroautomobiļiem,	nomainot	
visus	 vadības	 transportlīdzekļus	 uz	 elektroautomobiļiem	
un	 uzstādot	 papildu	 uzlādes	 stacijas	 blakus	 Sabiedrība	
galvenajiem	birojiem.	
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DEGVIELAS EFEKTIVITĀTE 
airBaltic	rūpējas	par	savu	ietekmi	uz	vidi,	un	lidsabiedrība	ir	
apņēmusies	sasniegt IATA	noteiktos	īstermiņa	un	ilgtermiņa	
mērķus,	piemēram,	panākt	efektīvākas	lidojumu	operācijas	
un	 ieviest	 infrastruktūras	uzlabojumus	uz	zemes.	airBaltic	
optimizē	savus	lidojumu,	apkopju,	virszemes	apkalpošanas	
procesus,	 lai	 sasniegtu	 šos	mērķus.	Optimizācijas	 rādītāji	
tiek	 regulāri	 mērīti	 un	 pārskatīti,	 lai	 vēl	 vairāk	 uzlabotu	
degvielas	 efektivitāti	 un	 noteiktu	 uzlabojumu	 jomas,	 jo	
ikkatrs	 ietaupītais	 aviācijas	 degvielas	 kilograms	 novērš	
3,15	kg	CO2	emisiju	izdalīšanos	atmosfērā.	

2021.	gadā	airBaltic	turpināja	pielietot	tādas	
DEGVIELAS EFEKTIVITĀTES INICIATĪVAS KĀ

•	 Dzinēju	 vilkmes	 daudzuma	 samazināšana,	 ko	 izmanto	
gaisa	 kuģu	 ātruma	 samazināšanai	 uz	 skrejceļa,	 līdz	 tukš-
gaitas	apgriezieniem.
•	Aerodinamiskās	pretestības	un	degvielas	sadedzināšanas	
samazināšana,	veicot	pacelšanos	un	nosēšanos	ar	samazi-
nātu	aizplākšņu	leņķi.	
•	Viena	dzinēja	izslēgšana	neilgi	pēc	nosēšanās	un	manevrē-
šanas	līdz	stāvvietai,	izmantojot	viena	dzinēja	manervēšanas	
procedūru.	
•	Nepārtrauktas	nolaišanās	pieejas	 izmantošana,	 neveicot	
ilg	stošu	 horizontālu	 lidošanu	 un	 lidojot	 ar	 tukšgaitas	
apgriezieniem
•	Kopējā	nolidotā	attāluma	saīsināšana	par	vairākām	 jūras	
jūdzēm	 katrā	 nolidotajā	 sektorā,	 kas	 panākta,	 izmantojot	
pacelšanos	lidojuma	virzienā,	un	citas	līdzīgas	iniciatīvas,	lai	
samazinātu	 sadedzināto	 degvielas	 daudzumu	 un	 izdalītās	
CO2	emisijas.
•	Sabiedrība	turpina	koncentrēties	uz	degvielas	efektivitāti,	
meklējot	veidus,	lai	palielinātu	degvielas	efektivitātes	inicia-
tīvu	 ievērošanu.	 Izmaiņas	 lidojuma	 datu	 ierakstīšanā	 ļāva	
Sabiedrībai	 sākt	 izpētīt	 veidus,	 lai	 samazinātu	 ar	 degvielu	
darbināmā	 palīgdzinēja	 izmantošanu	 un	 pārvadāto	 ūdens	
apjomu	lidojumos.	Izpēti	paredzēts	pabeigt	2022.	gadā.	

ZEMĀK NORĀDĪTI GALVENIE SASNIEGUMI 
2021. GADĀ.

•	 Pilotu	 darbsemināru	 organizēšana,	 pilotiem	 sniedzot	
padzi	ļinātas	 un	 uzlabotas	 zināšanas	 par	 operacionālajām	
darbībām	un	tehniskajiem	tematiem,	kuri	saistīti	ar	Sabied-
rība	operacionālajām	procedūrām	un	gaisa	kuģi.
•	Izmēģinājumu	pabeigšana	un	apstiprinājuma	iegūšana,	lai	
īstenotu	ilgtspējīgu	RNP	AR	augstas	precizitātes	nolaišanās	
pieeju,	nodrošinot	efektīvāku	 ielidošanas	maršrutu,	 sama-
zinot	patērētas	degvielas,	CO2	un	trokšņu	emisiju	apjomu.	
Kompānija	 piedalījās	 gaisa	 telpas	 izmantošanas	 un	 gaisa	

satiksmes	 organizēšanas	 VAS	 “Latvijas	 gaisa	 satiksme”	
organizētajā	 RNP	 AR	 ielidošanas	 procedūru	 izstrādē	 un	
bija	 pirmā	 aviokompānija,	 kura	 izlidoja	 RNP	 AR	 augstas	
precizitātes	 nolaišanās	 pieeju	 lidostā	 “Rīga”	 2021.	 gada	
augustā.	
•	Arvien	lielāka	pilotu	līdzdalības	palielināšana,	lai	sasniegtu	
Sabiedrības	efektivitātes	un	ilgtspējas	mērķus,	organizējot	
iekšēju	 atlasi	 lidojuma	 efektivitātes	 pilota	 amatam.	 Piloti	
tika	atlasīti,	balstoties	uz	iepriekšējo	pieredzi,	panākumiem	
efektivitātes	 uzdevumu	 izpildē,	 izpratni	 par	 galvenajām	
efektivitātes	 problēmām	 un	 piedāvātajiem	 risinājumiem.	
Rezultātā	 papildus	 ikdienas	 lidojumu	 pienākumiem	
pašlaik	 četri	 piloti	 Sabiedrībā	 pilda	 lidojumu	 efektivitātes	
pilota	pienākumus.	

TROKSNIS
2021.	 gadā	 airBaltic	 operāciju	 laikā	 tika	 konstatēts	 tikai	
viens	trokšņa	samazināšanas	pārkāpums	(salīdzinājumā	ar	
nevienu	2020.	gadā)	–	lidmašīnas	izlidošanas	no	Valensijas,	
Spānijā,	 lidostas	 laikā,	 2021.	 gada	 8.	 augustā.	 Novirzi	
konstatēja	 automatizētā	 trokšņu	 un	 lidojuma	 ceļa	 līnijas	
uzraudzības	sistēma.	Ekipāža	 izdarīja	pāragru	pagriezienu	
tīša	 manevra	 laikā,	 aplidojot	 apkārt	 priekšā	 esošajiem	
blīvajiem	gubu	mākoņiem	izlidošanas	ceļā.	Šādos	mākoņos	
ir	īpaši	bīstami	iekļūt,	jo	tie	mēdz	izraisīt	spēcīgu	turbulenci,	
apledojumu	lidojuma	laikā	un	spēcīgas	elektriskās	izlādes,	
kas	ietekmē	lidmašīnu	sistēmas,	kā	arī	spēcīgus	nokrišņus	
stipras	krusas	un	cita	veida	smagu	laikapstākļu	izpausmju,	
piemēram,	 mikrouzliesmojumu	 vai	 lejupslīdes	 veidā.	
Drošības	apsvērumu	dēļ	par	šādām	novirzēm	nevajadzētu	
uzlikt	nekādus	finansiālus	sodus,	lai	gan	lieta	joprojām	tiek	
izskatīta	Spānijas	Aviācijas	drošības	aģentūrā	AESA.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
UN CIRKULĀCIJA 
Aviācijas	 nozarē,	 aprēķinot	 kopējo	 lidsabiedrības	 radīto	
atkritumu	 daudzumu,	 tiek	 ņemti	 vērā	 arī	 atkritumi	 no	
administrācijas	birojiem,	kā	arī	jebkāda	veida	“nevēlami	vai	
neizmantojami”	produkti,	materiāli	un	vielas,	kas	vairs	nav	
izmantojamas	 un	 kas	 ir	 radušās	 lidojuma	 sagatavošanas	
vai	 lidojuma	 laikā.	 Tāpēc	 atkritumu	 apsaimniekošana	 ir	
sarežģīts	process,	ņemot	vērā,	ka	atkritumi	nāk	no	vairākiem	
avotiem	un	vietām.	Vairums	no	 tiem	rodas	no	 lidmašīnām	
(vietējām	un	starptautiskām),	īrniekiem,	tehniskās	apkopes,	
lidmašīnu	un	sauszemes	transportlīdzekļu	darbībām.	Tāpēc	
ir	 jāņem	 vērā	 svarīgs	 aspekts:	 jāizšķir	 atšķirīgās	 prasības	
dažādiem	 atkritumu	 veidiem,	 kā	 arī	 jāveic	 visas	 darbības,	
lai	 ievērotu	 tiesību	 aktus.	 Sabiedrība	 katru	 gadu	 strādā	
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pie	 attīstības	 risinājumiem,	 jo	 joprojām	 ir	 apņēmusies	
samazināt	 atkritumu	 daudzumu	 un	 ievērot	 normatīvās	
prasības,	kas	saistītas	ar	atkritumu	apstrādi,	uzglabāšanu,	
transportēšanu	un	apglabāšanu.	

Sabiedrības	 tehniskās	 un	 administratīvās	 nodaļas	 ir	 at	bil-
dīgas	 par	 šo	 atkritumu	 plūsmu	 apstrādi,	 tostarp	 uzgla-
bā	šanas	 vietu	 uzturēšanu,	 radīto	 atkritumu	 izsekošanu	
un	 atkritumu	 izvešanas	 uzraudzību,	 ko	 veic	 licencēti	
darb	uzņēmēji	 saskaņā	 ar	 spēkā	 esošajām	 normatīvajām	
prasībām.

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA 
Sabiedrībā	 airBaltic	 tiek	 pārvaldītas	 dažādas	 atkritumu	
plūsmas,	 kuras	 rodas	 regulāru	 ekspluatāciju	 un	 apkopes	
darbību	rezultātā.	airBaltic	telpās	notiek	vairāku	kategoriju	
atkritumu	šķirošana.	Biroju	telpās	darbinieki	šķiro	sadzīves	
atkritumus,	jauktos	iepakojuma	atkritumus,	baterijas,	elek-
troniskās	 ierīces.	 Tehniskajā	 daļā,	 kur	 darbinieki	 strādā	 ar	
plašu	ķīmisko	vielu	un	citu	materiālu	klāstu,	papildus	minēto	
kategoriju	atkritumiem	šķiro	arī	bīstamos	atkritumus.

airBaltic	pastāvīgi	mudina	savus	darbiniekus	šķirot	sa	dzīves,	
jauktos	 iepakojuma	 atkritumus	 un	 baterijas.	 Elektro-
nisko	 ierīču	 un	 bīstamo	 atkritumu	 šķirošana	 ir	 obligāta	
visiem	 darbiniekiem.	 Bīstamos	 atkritumus	 galvenokārt	
rada	Tehniskā	nodaļa,	kas	rūpējas	par	 floti.	Šim	darbam	ir	
nepieciešams	 izmantot	 dažādas	 ķīmiskas	 vielas	 un	mate-
riālus.	 Tāpēc	 katra	 darbinieka	 pienākums	 ir	 atbilstoši	
iz	mantot	un	īslaicīgi	uzglabāt	bīstamos	atkritumus	noteiktās	
vietās,	 pēc	 tam	 nododot	 šos	materiālus	 airBaltic	 bīstamo	
atkritumu	apsaimniekošanas	partneriem.

SADZĪVES UN JAUKTU 
IEPAKOJUMU ATKRITUMI 
Būtiski	ir	samazinājies	pārstrādājamo	atkritumu	daudzums,	
kas,	 iespējams,	 ir	 saistīts	 ar	 to,	 ka	 airBaltic	 ir	 kļuvusi	 par	
modernāku	 lidsabiedrību	 un	 ir	 automatizējusi	 vairākas	
sistēmas	un	iekšējās	darbības,	kurās	iepriekš	tika	izmantots	
papīrs.	No	kā	 izriet,	ka	darbiniekiem	daudzās	nodaļās	nav	
aktuāli	drukāt	nepieciešamo	informāciju	lielos	apjomos.	Kā	
vēl	viens	iemesls	varētu	būt	tas,	ka	ne	mazums	darbinieku	
ierobežojumu	dēļ	visā	Eiropā	strādāja	attālināti	no	mājām.	
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IZNĪCINĀTI DOKUMENTI – PAPĪRA ATKRITUMI 
Papildus	 ikdienas	 papīra	 atkritumu	 šķirošanai	 airBaltic	
iznīcina	slepenus	dokumentus,	kas	nonāk	papīra	pārstrādē.	
2021.	gadā	šo	dokumentu	skaits	ir	būtiski	pieaudzis,	jo	tika	
sākts	skenēt	arhīva	dokumentus	un	iznīcināti	nevajadzīgie.

IZNĪCINĀTI DOKUMENTI 

Gads Daudzums, kg

2018 855,5

2019 1179,2

2020 866,06

2021 4361,7

BĪSTAMIE ATKRITUMI 
Arī	 2021.	 gadā	 Sabiedrība	 airBaltic	 nepārtraukti	 turpina	
ievērot	 labu	 darba	 praksi,	 nododot	 bīstamos	 atkritumus	
pārstrādei,	 kā	 rezultātā	 tika	 pārstrādāti	 29,90	 t	 bīstamo	
atkritumu.	Visi	atkritumi	ir	Tehniskās	nodaļas	radīti.

Detalizētu	pārskatu	var	redzēt	tabulā.

Tāpat	 ir	 jāpiemin	 fakts,	 ka,	 uzlabojoties	 situācijai	 valstī	
saistībā	 ar	COVID-19	 un	mainoties	 normatīvajiem	 aktiem,	
līdz	ar	zaļā	režīma	ieviešanu	airBaltic	iespēju	robežās	atcēla	
vienreizējās	lietošanas	trauku	izmantošanu	virtuvēs.
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Atkritumu 
kods

Bīstamo atkritumu veids Daudzums Mērvienība

80111
Organiskos	šķīdinātājus	vai	citas	bīstamas	vielas	saturošu	krāsu	un	laku	
atkritumi

0,915 t

161001 Ūdens	ar	šķidriem	atkritumiem,	kas	satur	bīstamas	vielas	 28,12 t

160120 Stikls 0,092 t

1000026 PBE	(Elpošanas	sistēmas	aizsargierīces) 0,012 t

160213
Nederīgas	iekārtas,	kuras	satur	citus	bīstamus	komponentus,	nevis	
160209,	160210,	160211	un	160212	klasē	minētos

0,009 t

160303 Neorganiskie	atkritumi,	kuri	satur	bīstamas	vielas 0,079 t

200136
Citas	nederīgas	elektriskās	un	elektroniskās	iekārtas,	kuras	neatbilst	
200121,	200123	un	200135	klasei

0,25 t

130208 Motoreļļas,	transmisijas	eļļas	un	cita	veida	eļļas 0,43 t

n/a Būvgruži 36 m3

LIDOJUMA LAIKĀ RADUŠIES ATKRITUMI
Lidojuma	 laikā	 radušos	 atkritumus	 pēc	 lidojumiem	
ap	strā	dā	 trešās	 puses	 piegādātājs,	 ar	 kuru	 Sabiedrība	
airBaltic	 ir	 noslēgusi	 sadarbības	 līgumu.	 Šajā	 gadījumā	
ēdi	nāšanas	Sabiedrības	 līgums	attiecībā	uz	pārtikas	atkri-
tumiem	 (un	 tīrīšanas	 pakalpojumu	 līgums	 attiecībā	 uz	
citiem	 atkritumiem),	 kas	 radušies,	 patērējot	 pārtiku	 un	
dzē	rienus	 lidojuma	 laikā.	 Pārtikas	 ēdināšanas	 atkritumu	
apsaimniekošanas	 procesu	 galvenokārt	 kontrolē	 piegā	dā-
tājs,	 ievērojot	 attiecīgajā	 valstī	 spēkā	 esošos	 noteikumus	
un	prasības;	stingrāki	noteikumi	tiek	piemēroti	lidojumiem	
no	 trešajām	 valstīm,	 kur	 prasības	 kontrolē	 arī	 Pārtikas	
Veterinārais	Dienests.	Piegādātājs	arī	atdala	kartona	atkri-
tumus	no	citiem	atkritumiem.	2019.	gadā	45%	no	kopējiem	
lidojuma	 atkritumiem	 tika	 definēti	 kā	 pārtikas	 atkritumi	
(iekrauti	lidmašīnā,	bet	nav	patērēti	lidojuma	laikā);	

2020. gadā pārtikas atkritumi veidoja 42% no 
kopējiem atkritumiem, kas radušies lidojuma 
laikā, bet 2021. gadā šis rādītājs bija samazinājies 
līdz 38%. Šis samazinājums ir radies pateicoties 
ievērojamam iepriekš pasūtīto maltīšu pieaugumam, 
kura sagatavošanas un piegādes process ir plānots 
un lielā mērā novērš pārtikas izšķērdēšanu. 

Pārtikas	 piegādātājs	 ir	 izvirzījis	 arī	 ilgtspējas	mērķus,	 un,	
gatavojoties	ēdināšanai	airBaltic	 lidojumu	laikā,	 ir	 ieviestas	
un	 tiek	 īstenotas	 vairākas	 izmaiņas	 to	 iekšējos	 procesos,	
lai	 samazinātu	 kopējo	 atkritumu	 daudzumu,	 piemēram,	
efektīvāka	ūdens	un	elektrības	 izmantošana	un	palielināta	
ražošanas	plānošanas	efektivitāte.	
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Augsta	pakalpojumu	kvalitāte	un	klientu	apmierinātība	ir	viena	no	galvenajām	
Sabiedrības	airBaltic	prioritātēm,	tāpēc	Sabiedrība	pastāvīgi	izvērtē	un	
uzlabo	sniegto	pakalpojumu	kvalitāti.	Tas	atbilst	airBaltic	vīzijai,	kā	arī	tās	
pamatvērtībām	Mēs rūpējamies. Mēs nodrošinām. Mēs augam,	kas	ir	dziļi	

ieintegrētas	Sabiedrība	pakalpojumos	un	darbībās.	

APKALPOŠANA UN 
KLIENTU PIEREDZE
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2021.	 gada	 augustā	 airBaltic	 publicēja	 jauno	 klientu	
ap	kalpošanas	plānu	–	skaidras	 vadlīnijas	par	 to,	 ko	klienti	
var	 sagaidīt	 no	Sabiedrības	netraucētas	 darbības	 laikā	 un	
retos	 gadījumos	 arī	 neregulāras	 darbības	 laikā.	 Augstu	
klientu	 apmierinātības	 līmeni	 Sabiedrība	 uzskata	 par	 daļu	
no	airBaltic	panākumu	stāsta,	kas	savukārt	pozitīvi	ietekmē	
vietējo	ekonomiku	un	līdz	ar	to	arī	sabiedrību.

Lai	 nodrošinātu	 augsta	 līmeņa	 apkalpošanu	 un	 izcilu	
klientu	pieredzi,	iesaistīti	daudzi	departamenti,	un	katrs	no	
tiem	 ir	atbildīgs	par	konkrētu	pasažiera	ceļojuma	posmu.	
Rezervāciju	 nodaļa	 pārvalda	 pasažieru	 pieprasījumus	 un	
jautājumus	biļešu	rezervēšanas	procesa	un	pirmslidojuma	
operāciju	 laikā.	 Sociālo	 mediju	 nodaļa	 sniedz	 palīdzību	
pasažieriem,	izmantojot	sociālo	mediju	platformas,	savukārt	
Klientu	attiecību	nodaļa	uzrauga	pasažieru	atsauksmes	un	
apmierinātības	līmeni.	Šāda	daudzveidīga	pieeja	pasažieru	
pieprasījumu	 un	 atsauksmju	 izskatīšanai	 nodrošina,	 ka	
uz	 pieprasījumiem	 tiek	 atbildēts	 un	 nepieciešamības	
gadījumā	 palīdzība	 tiek	 sniegta	 pēc	 iespējas	 ātrāk.	
Pastāvīga	 pakalpojumu	 kvalitātes	 uzraudzība	 ir	 būtiska	
turpmākai	 attīstībai,	 tāpēc	 regulāri	 tiek	 vākti	 un	novērtēti	
attiecīgie	dati.	

Viens no galvenajiem pakalpojumu attīstības 
mērķiem ir virzīties uz to, lai pasažieriem 
nodrošinātu pašapkalpošanās iespējas dažādos 
ceļojuma posmos. Pirmie soļi jau ir sperti, 
ieviešot klientu pašapkalpošanās iespējas 
airBaltic mājaslapā sadaļā Pārvaldīt manu 
rezervāciju. Tas ļauj pasažieriem iepazīties ar 
informāciju par savu rezervāciju un lidojumu, kā 
arī pievienot papildu pakalpojumus, piemēram, 
papildu bagāžas iegādi vai pasūtīt maltīti. 

2021.	 gada	 jūlijā	 airBaltic	 ieviesa	 uzlabotu	 aizkavējušās	
bagāžas	 tiešsaistes	 pakalpojumu,	 nodrošinot	 tiešsaistes	
pašapkalpošanās	platformu	saziņai	starp	pasažieri	un	avio-
kom	pāniju	 gadījumā,	 ja	 nozaudēta	 bagāža.	 Pateicoties	
šim	 jaunajam	pakalpojumam,	 pasažieri	 tagad	 var	 iesniegt	
vai	 pārvaldīt	 ziņojumus,	 kā	 arī	 izsekot	 savai	 aizkavētajai	
bagāžai,	 izmantojot	 pašapkalpošanās	 vietni.	 2021.	 gada	
sep	tembrī	 Rīgas	 Starptautiskajā	 lidostā	 sāka	 darboties	

pašapkalpošanās	automāti	bagāžas	nodošanai,	kas	nodro-
šina	pasažieriem	 iespēju	efektīvāk	un	ērtāk	 reģistrēt	 savu	
bagāžu.	 airBaltic	 bija	 pirmā	 aviokompānija,	 kas	 saviem	
pasažieriem	 piedāvāja	 iespēju	 izmantot	 šo	 jauno	 pakal-
pojumu	 Rīgas	 Starptautiskajā	 lidostā.	 Turklāt	 oktobrī	 tika	
izveidota	 Produktu	 un	 pakalpojumu	 uzlabošanas	 darba	
grupa,	 lai	 analizētu	 klienta	 ceļojumu	 un,	 ja	 nepieciešams,	
ierosinātu	 nepieciešamos	 uzlabojumus	 katrā	 ceļojuma	
posmā.	 Novembra	 beigās	 airBaltic	 pārņēma	 pasažieru	
apkalpošanas	 un	 lidojumu	 koordinēšanas	 pienākumus	
Rīgas	 Starptautiskajā	 lidostā.	 Pasažieru	 apkalpošanas	
uzlabošana	Rīgā	 ir	daļa	no	 lidsabiedrības	pakalpojumu	un	
izmaksu	uzlabošanas	programmas.

Klientu	atsauksmes	par	Sabiedrības	pakalpojumiem	 ir	gal-
venais	 informācijas	 avots,	 lai	 novērtētu	 vadības	 pieejas	
efektivitāti	 šai	 svarīgajai	 tēmai.	 Apkopotā	 atgriezeniskā	
saite	ir	pēc	iespējas	dažādāka,	tiecoties	uz	objektīvu	novēr-
tējumu.	Atsauksmes	tiek	apkopotas	pasažieru	aptaujās	pēc	
lidojumiem.	Pakalpojuma	kvalitāte	tiek	uzraudzīta	kat	ru	dienu	
un	 balstās	 uz	 pasažieru	 tiešajām	 atsauksmēm.	 Saņemtās	
atsauksmes	 ļauj	 regulāri	 identificēt	 esošos	 izai	cinājumus	
un	 nekavējoties	 sākt	 darbu,	 kas	 nepieciešams	 problēmas	
mazināšanai	vai	attiecīgā	pakalpojuma	uzlabošanai.	

PUNKTUALITĀTE 
2021.	gadā	aviācijas	nozare	cerēja	atgūties	pēc	dramatiskās	
ekonomikas	lejupslīdes	un	postošajām	pandēmijas	sekām	
2020.	 gadā.	 Neskatoties	 uz	 pieaugošo	 inficēšanās	 līmeni	
un	 jauniem	 COVID-19	 variantiem,	 Eiropas	 sabiedrība	 ir	
iemā	cījusies	 pārvarēt	 krīzi,	 un	 aviācijas	 nozare	 ir	 spējusi	
nodrošināt	pamata	savienojamību.	Masveida	vakcinācija	un	
ES	digitālie	COVID-19	sertifikāti	nodrošināja	spēcīgu	vasaras	
satiksmi	 gan	 airBaltic,	 gan	 nozarei	 kopumā.	 Šī	 tendence	
ir	 saglabājusies,	 neskatoties	 uz	 plaši	 izplatīto	 Omikrona	
variantu	un	pieaugošo	inficēto	personu	skaitu,	kas	apliecina	
nozares	elastīgumu,	uzsākot	2022.	gadu.

Aviokompāniju	 punktualitāte,	 ko	 izsaka	 arī	 ar	 OTP	 (sav-
lai	cīgas	 izpildes)	 rādītāju,	 ir	 viens	 no	 svarīgākajiem	 un	
izplatītākajiem	 kvalitātes	 rādītājiem.	 Aviācijas	 nozarē	OTP 
tiek	 saprasts	 kā	 efektivitātes	 atspoguļojums.	 Šis	 rādītājs	
nodrošina	 standartizētu	 pieeju,	 lai	 salīdzinātu,	 cik	 efektīvi	
pakalpojumu	 sniedzējs	 darbojas,	 ievērojot	 publicēto	 gra-
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fiku.	 Kavēšanās	 un	 lidojumu	 atcelšana	 ietekmē	 ceļojuma	
pieredzi,	 tādēļ	 grafiki	 un	 to	 savlaicīga	 izpilde	 ir	 būtiska	
klientu	vērtības	piedāvājuma	sastāvdaļa.

2021.	 gadā	 airBaltic	 lidojumu	 atcelšanas	 vai	 regularitātes	
līmenis	bija	98,6%	(2020.	gadā:	99,9%),	kas	 ir	augsts	un	
lielisks	 rezultāts,	 ņemot	 vērā	 nestabilo	 vidi	 un	 sarežģītos	
apstākļus	visa	gada	garumā.	2021.	gadā	airBaltic	15	minūšu	
punktualitātes	 līmenis	 bija	 84,9%	 (2020.	 gadā:	 94,6%).	
Punktualitātes	 kontekstā	 ir	 jāuzsver,	 ka	 no	 2021.	 gada	
26.novembra	 airBaltic	 savu	 pasažieru	 apkalpošanas	 un	
lidojumu	koordinatora	pienākumus	lidostā	Rīga	sāka	pildīt,	
izmantojot	Sabiedrības	darbiniekus.	

Pārejas periodā nodrošināt nevainojamu lidojumu 
darbību bija izaicinājums, taču sniegums 
vienmērīgi un efektīvi pieauga un neatpalika no 
lidsabiedrības punktualitātes un apkalpošanas 
mērķiem. Pats galvenais, airBaltic pasažieriem 
tika nodrošināti visaugstākie standarti. Tos 
sasniedzot, airBaltic kārtējo reizi pierādīja, ka ir 
spēcīga un mērķtiecīga komanda. 

Lidsabiedrības	 punktualitāte	 ir	 kalpojusi	 kā	 kvalitātes	
rādītājs	visai	nozarei	un	kā	salīdzinošs	kvalitātes	standarts	
gadu	 desmitiem.	 Ņemot	 vērā	 to,	 ka	 jebkuriem	 jauniem	
vīrusa	variantiem	varētu	būt	nepieciešama	papildus	testu	un	
vakcinācijas	kontrole,	 tādējādi	palielinot	 laiku	un	resursus,	
kas	nepieciešami	lidostu	sistēmām,	lai	tās	atbilstu	jebkādām	
jaunajām	 prasībām,	 ir	 grūti	 paredzēt,	 kā	 lidsabiedrību	
punktualitāte	tiks	uztverta	laikā	pēc	COVID-19.	Neskatoties	
uz	 to,	 airBaltic	 profesionālā	 komanda	 ir	 apņēmusies	
turpināt	apkalpot	klientus	pēc	iespējas	labāk	un	nodrošināt	
paredzamu,	precīzu	un	drošu	apkalpošanu.

ATKLĀTA UN PĀRREDZAMA KOMUNIKĀCIJA 
Atbilstoši	 airBaltic	 biznesa	 ētikas	 principiem	 visi	 klienti	 tiek	
apkalpoti	ar	cieņu	un	ņemot	vērā	viņu	individuālās	vajadzības	
un	vēlmes.	Cieņpilnu	attieksmi	pret	klientiem	raksturo	kvalitāte	
visos	 aspektos,	 īpaši	 attiecībā	 uz	 drošību,	 punktualitāti	 un	
apņemšanos	 nodrošināt	 pakalpojumu.	 Savstarpēja	 cieņa,	
augsta	 emocionālā	 inteliģence,	 uz	 pakalpojumu	 sniegšanu	
vērsta	 pieeja	 un	 pozitīva	 attieksme	 ir	 būtiska	 gan	 klientu	
apkalpošanā,	gan	labvēlīga	darba	klimata	radīšanā.	

Pārredzamība	ir	arī	viens	no	galvenajiem	airBaltic	iepirkumu	
politikas	 principiem,	 kas	 paredz,	 ka	 visos	 konkursa	 doku-

mentos	ir	jāsniedz	visa	nepieciešamā	informācija,	lai	veicinātu	
atbilstošu	 un	 konkurētspējīgu	 piedāvājumu	 iesniegšanu	
un	 nodrošinātu	 godīgu	 konkurenci.	 Sabiedrība	 iepirkumu	
politika	 paredz,	 ka	 nekad	 nedrīkst	 pieņemt	 personiskas	
dāvanas	 vai	 labumus,	 kuru	 vērtība	 pārsniedz	 EUR	 50.	 Ja	
rodas	 šaubas	 par	 pieņemšanu	 vai	 nepieņemšanu,	 par	 šo	
jautājumu	ir	jākonsultējas	ar	Iepirkumu	un	administrācijas	VP.

Atklāta	un	pārredzama	saziņa	ir	pamats	uzticībai	un	efektīvai	
sadarbībai	starp	darbiniekiem	un	Sabiedrību.	Lai	šī	saziņa	
turpinātos	 un	 pilnveidotos,	 airBaltic	 izpilddirektors	 katru	
otrdienu	 organizē	 viņa	 paša	 vadītu	 iekšējo	 tiešraidi,	 kas	
visiem	darbiniekiem	 ir	 pieejama	 airBaltic	 iekšējā	 interneta	
tīklā.	Šīs	pārraides	laikā	izpilddirektors	informē	darbiniekus	
par	 Sabiedrības	 augstākās	 vadības	 un	 izpildu	 valdes	
pieņemtajiem	lēmumiem,	kā	arī	informē	darbiniekus	par	citu	
informāciju	vai	jaunumiem,	kuri	varētu	ietekmēt	Sabiedrību	
un	aviācijas	nozari	kopumā.	Pēc	tam	darbiniekiem	tiek	dota	
iespēja	brīvi	un	anonīmi	uzdot	jautājumus	par	jebkurām	ar	
Sabiedrību	 saistītām	 tēmām,	 tādējādi	 nodrošinot	 iespēju	
tiešā	 veidā	 sazināties	 ar	 Sabiedrības	 augstāko	 vadību	par	
jebkādām	problēmām	vai	jautājumiem.	Tas	ļauj	darbiniekiem	
uzticēties	 Sabiedrībai	 un	 būt	 pārliecinātiem,	 ka	 ikviens	
viedoklis	 tiks	uzklausīts	un	Sabiedrības	vadība	veiks	visas	
nepieciešamās	 darbības,	 lai	 nodrošinātu	 Sabiedrības	
panākumus	un	darbinieku	labklājību.	

MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA 
Attiecības	 ar	 klientu	 un	 savstarpēja	 uzticēšanās	 vienmēr	
ir	 bijusi	 airBaltic	 prioritāte.	 Lai	 sasniegtu	 vairāk	 nekā	
1,6	 miljonus	 klientu,	 bet	 parastos	 apstākļos	 aptuveni	 5	
miljoni	klientu	vairāk	nekā	120	valstīs,	Sabiedrība	 izmanto	
dažādu	mārketinga	kanālu	kombinācijas.

airBaltic	 uzskata,	 ka	 Sabiedrība	 ir	 atbildīga	 par	 to,	 lai	
saziņa	 ar	 klientiem	 atbilstu	 konsekventiem	 principiem	 un	
standartiem.	 Visas	 airBaltic	 veiktās	mārketinga	 aktivitātes	
vienmēr	ir	likumīgas,	pienācīgas,	godīgas	un	patiesas.

Reklamējot	Sabiedrības	pakalpojumus,	tiek	piemērots	aug-
stā	kais	 iespējamais	 pārredzamības	 līmenis.	 Tas	 nozīmē,	
ka	airBaltic	uzņemas	pilnu	atbildību	par	pārredzamu	cenu	
noteikšanu	 un	 skaidriem	 biļešu	 noteikumiem,	 produktu	
pieejamību	 visos	 kanālos,	 kā	 arī	 lietotājam	 draudzīgu	
interneta	 rezervēšanas	 sistēmu	 un	 klientu	 apkalpošanu.	
Klientu	apkalpošana	ir	pieejama	sociālajos	tīklos	–	airBaltic	
kontos	Facebook,	Twitter,	LinkedIn,	Instagram,	TikTok,	kā	arī	
Zvanu	 centrā.	 Šeit	 airBaltic	 saviem	klientiem	 sniedz	 infor-
māciju	 par	 lidsabiedrības	 produktiem	 un	 pakal	po	jumiem,	
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kā	arī	klienti	var	atrast	atbildes	uz	konkrētiem	jautājumiem	
par	 rezervācijām.	 Zvanu	 centra	 darbinieki	 runā	 septiņās	
valodās,	 un	 airBaltic	 sociālo	 tīklu	 komanda	 klientiem	 ir	
pieejama	 visu	 diennakti.	 Turklāt	 visi	 zīmolu	 vadītāji	 ievēro	
noteiktu	balss	 toni,	 lai	 visa	mārketinga	komunikācija	būtu	
draudzīga,	mērķtiecīga	un	viegli	saprotama.

Tā	 kā	 airBaltic	 pasažieru	 drošība	 un	 veselība	 ir	 galvenā	
prioritāte,	 COVID-19	 pandēmijas	 sākumā	 papildus	 ieras-
tajiem	 drošības	 un	 veselības	 aizsardzības	 pasākumiem,	
airBaltic	ieviesa	vēl	stingrākus	pasākumus,	un	lidojumi	tika	
veikti	 saskaņā	 ar	 atbildīgo	 iestāžu	 ieteikumiem.	 Tas	 pats	
attiecas	 uz	 ikdienas	 saziņu	 ar	 klientiem,	 izmantojot	 citus	
kanālus	–	e-pastu,	tīmekļa	pārlūkprogrammas	paziņojumus,	
airBaltic.com	 tīmekļa	 vietni,	 airBaltic	 blogu,	 sociālos	 tīklos	
un	komunikāciju	lidojuma	laikā.	airBaltic	pastāvīgi	atgādina	
saviem	 klientiem	 par	 attiecīgajiem	 veselības	 aizsardzības	
pasākumiem	pirms	lidojuma	un	lidojuma	laikā,	kā	arī	dalās	
ar	 jaunākajām	 ziņām	par	 ceļošanas	 ierobežojumiem	 visos	
savos	galamērķos.

Lai sasniegtu savus ambiciozos biznesa un 
korporatīvos mērķus, pēdējo pāris gadu laikā 
Sabiedrība airBaltic ir pacēlusi digitālo mārketingu 
jaunā līmenī. Ar spēcīgu klātbūtni savos vietējos 
tirgos Baltijā un lielo nepieciešamību palielināt 
pārdošanas apjomus un zīmola atpazīstamību 
ārpus sava mājas tirgus, airBaltic izmanto 
vismodernākos digitālos rīkus, klientu izpēti un 
mārketinga platformas. Mobilā ir galvenā ierīce, no 
kuras tiek apmeklēta airBaltic mājas lapa airBaltic.
com ar 60,49% daļu (+2,95 punkti salīdzinājumā 
ar 2020. gadu). Lai gan lielākā daļa klientu 
joprojām rezervē ceļojumus, izmantojot datoru, 
29,28% rezervāciju tiek veikti mobilajās ierīcēs 
(mobilajos tālruņos un planšetdatoros). Dati tika 
vākti, izmantojot Google Analytics. 

Pēdējos	 gados	 Facebook	 un	Google	 ir	 bijis	 airBaltic	 stra-
tēģiskais	 partneris,	 un	 tādēļ	 ir	 bijusi	 iespēja	 izmantot	 to	
jaunākās	mērķauditorijas	 atlases	 iespējas	un	 radošos	 for-
mātus.	 2021.	 gadā	 Sabiedrība	 testēja	 dažādus	 jaunus,	
digi	tālus	 radošos	 formātus,	 piemēram,	 “Tap	 and	 Hold”	
(“Pieskarieties un turiet”) Instagram Stories	 karuseļa	 rek-
lā	mas,	 video	 aptauju	 reklāmas	 un	 paplašinātās	 realitātes	
filtrus	 Instagram	 platformā.	 Gada	 otrajā	 pusē	 Sabiedrība	
sāka	 izvietot	 reklāmas	 arī	 sociālo	mediju	 platformā	TikTok 
un	uzsāka	jaunas	Google Performance Max	kampaņas.	

Digitālie	 mediji	 ir	 arī	 spēcīgs	 rīks	 cilvēkresursu	 piesaistē.	
Lai	 veidotu	airBaltic	kā	darba	devēju	zīmolu	un	piesaistītu	
labākos	darbiniekus,	ir	izveidotas	īpašas	tīmekļa	vietnes	un	
galvenās	 lapas.	 airBaltic	 izmanto	 arī	 dažādus	 sociālo	 tīklu	
kanālus,	 lai	 atrastu	 jaunus	 darbiniekus	 ļoti	 specifiskiem	
amatiem.	 airBaltic	 savās	 sociālo	 mediju	 platformās	 ir	
uz	sā	cis	 tiešsaistes	 remārketinga	 kampaņas	 tiem,	 kuri	 ir	
apmeklējuši	darba	piedāvājumu	vietni.	Šī	kampaņa	atkārtoti	
piesaistīja	vairāk	nekā	14	000	apmeklētāju	un	2021.	gada	
otrajā	pusē	tika	saņemti	337	darba	pieteikumi.	

airBaltic.com	 tiek	 veikti	 63,8%	 no	 visām	 airBaltic	 lidojumu	
rezervācijām	 (+0,8	 punkti	 salīdzinājumā	 ar	 2020.	 gadu).	
Ne	ska	toties	uz	tūrisma	tirgus	atveseļošanās	pazīmēm,	tiešās	
pārdošanas	 daļa	 saglabājās	 stabila.	 Lai	 gan	 no	 mobilajām	
ierīcēm	veikto	lidojumu	rezervāciju	īpatsvars	ir	samazinājies	
(-3	punkti	pret	2020.	gadu)	un	veido	28%,	tas	tiek	uzskatīts	arī	
par	ceļojumu	tirgus	atveseļošanās	zīmi	–	tie	ir	daudz	rūpīgāk	
plānoti	 atpūtas	 ceļojumi,	 ne	 būtiski	 ceļojumi,	 kas	 pārsvarā	
tiek	 rezervēti	 no	 mobilajām	 ierīcēm,	 atrodoties	 kustībā.	
Veikto	rezervējumu	apjoma	attiecība	pret	lapas	apmeklējumu	
no	 mobilajām	 ierīcēm	 gada	 laikā	 labi	 atspoguļo	 klientu	
reakciju	 uz	 aktuālajiem	 pasaules	 notikumiem.	 Tomēr	 vidēji	
veikto	rezervāciju	apjoma	attiecība	pret	 lapas	apmeklējumu	
no	mobilajām	ierīcēm	ir	virs	2020.	gada	rādītājiem,	kas	ir	vēl	
viena	laba	ceļojumu	tirgus	atveseļošanās	zīme.

Gada	 sākumā	 Sabiedrība	 airBaltic Club Mobile	 lietotni	 mai-
nīja	no	tīras	lojalitātes	lietotnes	uz	lietotni,	kas	var	kalpot	arī	kā	
sākumpunkts	 ceļojumam	 ar	 airBaltic.	 Lidojumu	mek	lējumos	
no	mobilās	lietotnes	bija	trīs	reizes	lielāka	iespē	jamība,	ka	tiks	
rezervēts	lidojums,	salīdzinot	ar	meklēšanu	no	mobilās	vietnes.	

airBaltic	 piederošajiem	 digitālajiem	 kanāliem,	 piemēram,	
e-pastiem,	tīmekļa	un	tiešsaistes	pārlūkprogrammu	paziņo-
jumiem,	 ir	svarīga	 loma	Sabiedrība	mārketinga	pasākumu	
kompleksā.	2021.	gadā	13%	no	visām	lidojumu	rezervācijām	
tika	 saņemti	 no	Sabiedrības	 īpašumā	esošajiem	 tiešajiem	
mediju	kanāliem,	no	kuriem	lielākā	daļa	bija	e-pasti,	ar	vairāk	
nekā	 80	 000	 rezervēto	 lidojumu	 segmentu.	 2021.	 gada	
beigās	 airBaltic	 e-pasta	 ziņojumu	abonentu	datubāzē	bija	
467	118	aktīvie	abonenti	(+9%	pret	2020.	gada	beigām).	

Digitālajā	tirdzniecībā	svarīga	loma	ir	lidojumu	meklēšanas	
vietnēm.	Jau	daudzus	gadus	airBaltic	sadarbojas	ar	dažām	
ietekmīgākajām	 lidojumu	meklēšanas	vietnēm,	piemēram,	
Skyscanner, Kayak, Momondo, Aviasales	 un	 citām.	
2021.	ga		dā	7%	no	rezervācijām	Sabiedrība	 tīmekļa	vietnē	
tika	 veiktas	 no	 meklēšanas	 vietnes.	 Kopumā	meklēšanas	
vietnes	airBaltic	sagādāja	vairāk	nekā	65	000	rezervāciju.



APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2021 / 43

| ĪSUMĀ PAR AIRBALTIC | ILGTSPĒJA | TIRGUS UN STRATĒĢIJA | LIDOJUMU DROŠUMS | VIDE | APKALPOŠANA UN KLIENTU PIEREDZE | NODARBINĀTĪBA |  

 | ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA | BALTIJAS SAVIENOŠANA AR ĀRZEMĒM | KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS IZKLĀSTĪJUMS | GADA PĀRSKATS | 

Veikto	pasākumu	rezultātā	2021.	gadā	mārketinga	komu	ni-
kācijas	ziņā	neatbilstības	netika	konstatētas.

DATU AIZSARDZĪBA UN KIBERDROŠĪBA
Sabiedrība	airBaltic	 respektē	 savu	klientu	privātumu	un	 ir	
apņēmies	nodrošināt,	ka	klienta	sniegtie	personas	dati	un	
cita	informācija	tiek	apstrādāta	atbilstošā	veidā.

airBaltic	 darbībā	 ir	 piemērojama	 Eiropas	 Parlamenta	 un	
Padomes	Vispārīgā	datu	aizsardzības	regula	Nr.	679/2016	
(VDAR),	 kā	 arī	 attiecīgie	 valstu	 tiesību	 akti,	 kas	uzliek	par	
pienākumu	nodrošināt	atbilstošu	personas	datu	apstrādi	un	
aizsardzību.

COVID-19	 pandēmijas	 ietekmē	 ir	 mainījusies	 ceļošanas	
kultūra.	 Ņemot	 vērā	 šīs	 izmaiņas,	 lidsabiedrība	 vēlas	
at	balstīt	 savus	 klientus	 un	 nodrošināt	 pārredzamību	 tās	
darbībā.	 Līdz	 ar	 to	 2021.	 gadā	 airBaltic	 aktualizēja	 savu	
privātuma	politiku,	lai	atspoguļotu	aktuālos	datu	apstrādes	
aspektus,	 īpaši	 tos,	kuri	 ir	 saistīti	 ar	COVID-19	pandēmiju,	
kā	arī	ar	pandēmijas	situācijas	ierobežošanas	pasākumiem.	

COVID-19 pandēmija ir palīdzējusi uzlabot 
digitalizācijas procesus. Piemēram, 2021. gadā 
papīra izmantošana airBaltic ikdienas darbā tika 
samazināta, tādējādi atbalstot tās ilgtspējas 
mērķus. 2021. gadā attālinātais darbs kļuva 
par būtisku ikdienas sastāvdaļu, un drošības 
nodrošināšana ir viena no galvenajām prioritātēm 
šajā procesā. 

Privātums	 un	 datu	 aizsardzība	 airBaltic	 ir	 svarīga.	 Klientu	
datu	aizsardzība	ir	svarīga	ne	tikai,	lai	ievērotu	piemērojamos	
tiesību	aktus,	bet	arī	lai	sekmētu	uzticības	pilnas	attiecības	
ar	klientiem.	

airBaltic	augstu	vērtē	datu	aizsardzību	un	pastāvīgi	cenšas	
nodrošināt:

• PĀRREDZAMĪBU – Sabiedrības	mērķis	 ir	 kļūt	 pārredza-
mākai	 attiecībā	 uz	 datu	 vākšanu	 un	 apstrādi,	 lai	 datu	
subjektiem	būtu	visaptveroša	informācija	par	to,	kā	airBaltic	
apstrādā	 viņu	 datus.	 Šī	 informācija	 datu	 subjektiem	 tiek	
atspoguļota	privātuma	politikā,	kura	nepieciešamības	gadī-
jumā	 tiek	 papildināta,	 lai	 atspoguļotu	 aktuālās	 airBaltic	
veiktās	datu	apstrādes	darbības;

• LIKUMĪBU –	 airBaltic	 ievēro	 datu	 aizsardzības	 un	 privā-
tuma	 tiesību	 aktus	 un	 cenšas	 izpildīt	 šajos	 tiesību	 aktos	
paredzētās	saistības;
• DROŠĪBU –	airBaltic	uzskata,	ka	drošība	ir	klientu	uzticības	
saglabāšanas	 stūrakmens.	 airBaltic	 mērķis	 ir	 aizsargāt	
personas	 datus	 atbilstoši	 nozares	 standartiem,	 tostarp	
ieviešot	 šifrēšanas	 risinājumus	 un	 piekļuves	 kontroli,	 kā	
arī	 vajadzības	 gadījumā	 atjauninot	 drošības	 pasākumus,	
lai	 tie	atbilstu	nozares	standartiem.	Piemēram,	dati,	kurus	
klienti	 ievada	 airBaltic	 mājaslapā,	 tiek	 aizsargāti	 ar	 TLS 
kriptogrāfiskā	 protokola	 palīdzību,	 kas	 nodrošina	 datu	
šifrēšanu	atbilstoši	jaunākajiem	nozares	standartiem.

Sabiedrība	airBaltic	ir	veikusi	organizatoriskus	pasākumus,	
lai	nodrošinātu	iepriekš	minēto.	Pasākumi	ietver	izveidotās	
Privātuma	 programmas	 īstenošanu,	 ieceltā	 datu	 aiz	sar-
dzības	 speciālista	 darbības,	 atbilstošu	 politiku	 un	 pro-
cedūru	 ieviešanu,	 datu	 drošības	 incidentu	 paziņošanas	
procesa	 īstenošanu	un	darbinieku	apmācību	par	datu	aiz-
sardzības	noteikumiem,	 lai	 atbalstītu	piemērojamo	 tiesību	
aktu	 ievērošanu.	 Privātuma	 programmu	 airBaltic	 ietvaros	
pārvalda	datu	aizsardzības	speciālists,	kurš	ir	tieši	pakļauts	
airBaltic	augstākajai	vadībai.	airBaltic	ir	stingri	pārliecināts,	
ka	 darbinieki	 ir	 jāapmāca	 un	 jānodrošina	 ar	 jaunāko	
informāciju	konkrētajā	jomā.	

2021. gadā datu aizsardzības speciālists 
organizēja apmācības nodarbības airBaltic 
jaunpieņemtajiem darbiniekiem, lai nodrošinātu, 
ka arī viņi ir informēti par airBaltic datu 
aizsardzības standartiem un tos ievēro. 

Lai	 nodrošinātu	 lielāku	 pārredzamību	 un	 saglabātu	
Sabiedrības	 vērtības	 un	 standartus	 savu	 klientu	 datu	
aizsardzībā	 un	 nodrošināšanā,	 2021.	 gadā	 Sabiedrība	
apstiprināja	Ievainojamības	izpaušanas	politiku,	kas	paredz	
noteikumus,	 kā	godprātīgi	 drošības	 jomas	pētnieki	 varētu	
dalīties	savā	pieredzē	un	sniegt	ziņojumus	par	identificētām	
iespējamām	 kiberdrošības	 ievainojamībām	 attiecībā	 uz	
Sabiedrības	produktiem	un	pakalpojumiem.	

Visa	2021.	gada	laikā	Sabiedrība	ir	uzturējusi	un	atbalstījusi	
informācijas	tehnoloģiju	drošību,	lai	attālinātā	darba	process	
atbilstu	 nozares	 drošības	 standartiem.	 Sabiedrība	 regulāri	
veic	 informācijas	 tehnoloģiju	 drošības	 auditus,	 ko	 izpilda	
neatkarīgs	 partneris,	 un	 arī	 šis	 gads	 nebija	 izņēmums	 –	
Sabiedrības	 informācijas	 tehnoloģiju	 drošības	 standarts	
atbilst	aktuālai	praksei.	2021.	gadā	tika	apstiprinātas	vairā	kas	
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iekšējās	 procedūras,	 lai	 uzlabotu	 informācijas	 teh	no	loģiju	
pārvaldības	 praksi	 saistībā	 ar	 Sabiedrības	 vēlmi	 nodrošināt	
informācijas	 drošības	 pārvaldības	 prakses	 atbil	stību	
ISO	27001	standartam	par	informācijas	drošības	pārvaldību.	

2021.	gadā	Sabiedrība	nesaskārās	ar	būtiskām	sūdzībām	
datu	 aizsardzības	 jomā	 –	 ne	 no	 ārējām	 pusēm,	 ne	 no	
regulējošām	 institūcijām.	Sabiedrība	 saņēma	 informācijas	
pieprasījumu	un	 ieteikuma	vēstuli	no	regulējošās	 iestādes	
par	 tīmekļa	 vietnes	 sīkdatņu	 politikas	 interpretāciju;	 tas	
tika	veiksmīgi	atrisināts	un	tika	ieviesti	uzlabojumi	sīkdatņu	
politikā	atbilstoši	ieteikumiem	2022.	gada	sākumā.	

2021.	 gadā	 airBaltic	 saņēma	 arī	 datu	 subjektu	 lūgumus	
piekļūt	datiem	un	dzēst	minētos	datus,	 kuri	 tika	atbilstoši	
apstrādāti,	 taču	pamatotas	sūdzības	par	privātuma	pārkā-
pumiem	no	klientiem	nav	saņemtas.	

Netika	 konstatētas	 klientu	 datu	 noplūdes,	 zādzības	 vai	
zudumi,	kam	būtu	augsta	riska	ietekme	uz	datu	subjektiem.	

KLIENTU UN PASAŽIERU ATSAUKSMES 
UN APMIERINĀTĪBA 
Augsta	 pakalpojumu	 kvalitāte	 un	 klientu	 apmierinātība	 ir	
viena	 no	 airBaltic	 prioritātēm,	 tāpēc	 nepārtraukta	 sniegto	
pakalpojumu	un	klientu	apmierinātības	līmeņa	izvērtēšana	ir	
visai	būtiska.	airBaltic	pastāvīgi	uztur	dialogu	ar	pasažieriem,	
lai	izprastu	viņu	vajadzības	un	to,	ko	viņi	sagaida,	lai	veidotu	
lielisku	klientu	pieredzi	un	piedāvātu	augstas	kvalitātes	un	
ilgtspējīgus	 produktus	 un	 pakalpojumus.	 Lai	 sasniegtu	
šo	 mērķi,	 ļoti	 svarīgas	 ir	 pēc	 iespējas	 diferencētākas	
atsauksmes.	 Līdz	 ar	 to	 tiek	 izmantota	 līdzšinējā	 pieeja	
pasažieru	 apmierinātības	 līmeņu	 izsekošanai	 aptaujās	
un	 atsauksmēs,	 izmantojot	 dažādus	 kanālus	 (piemēram,	
pretenzijas,	 sociālie	 mediji,	 zvani	 utt.).	 Pasažieru	 ziņotās	
problēmas	tiek	ātri	risinātas	un	novērstas,	lai	nodrošinātu,	
ka	klientu	apmierinātības	līmenis	nemazinās.	

Kopš	 2014.	 gada	 airBaltic	 kopā	 ar	 savu	 partneri	KANTAR 
veic	 ikgadēju	 pasažieru	 aptauju,	 lai	 novērtētu	 klientu	
apmierinātības	 un	 lojalitātes	 līmeni	 visos	 ceļojuma	 ķēdes	
posmos,	 sākot	 no	 lidojuma	 rezervēšanas	 līdz	 ierašanās	
brīdim	 galamērķī	 un	 pēclidojuma	 pakalpojumiem.	
To	mēr	 COVID-19	 ietekmes	 un	 ierobežotās	 ceļošanas	 dēļ	
2021.	 ga	da	 aptauja	 (kas	 aptvertu	 pasažieru	 ceļojumu	
pieredzi	2020.	gadā)	netika	veikta.

Kopš	2020.	gada	jūnija	airBaltic	vāc	datus	neto	veicinātāja	
rādītāja	 (NPS®) aprēķināšanai.	Dati	 tiek	vākti,	 veicot	pasa-

žieru	 aptaujas	 pēc	 lidojuma.	 Viens	 no	 jautājumiem	 ir	 “Vai	
jūs	 ieteiktu	 aviokompāniju	 citiem,	 pamatojoties	 uz	 savu	
ceļojumu	pieredzi?”.	

2021. gada rezultāts bija 65, kas tiek uzskatīts 
par izcilu. Savukārt 2020. gadā rezultāti bija 
75 punkti, bet tikai starp 3095 respondentiem. 
Lai gan airBaltic NPS® ir ļoti augstā līmenī, 
Sabiedrība nepārtraukti uzrauga rezultātus un 
uzlabo sniegtos pakalpojumus un produktus. 

Aptauja	pēc	lidojuma	ir	viens	no	labākajiem	instrumentiem,	
lai	 uzraudzītu	 pasažieru	 apmierinātības	 līmeni.	 Visi	 dati	
un	 jautājumi	 ir	 pieejami	 iesaistītajām	 pusēm,	 izmantojot	
iknedēļas	ziņojumu,	un	aptaujā	iekļautas	tādas	atsauksmes,	
kuras	 netiktu	 saņemtas,	 izmantojot	 tradicionālos	 kanālus,	
piemēram,	 zvanus	 vai	 formālas	 sūdzības,	 pasažieri	 tās	
var	 neuztvert	 pietiekami	 nopietni,	 lai	 ieguldītu	 savu	 laiku	
sūdzībām.	Aptauja	pēc	 lidojuma	ir	ātrs	un	vienkāršs	veids,	
kā	 bez	 papildu	 pūlēm	 sniegt	 viedokli	 par	 saņemtajiem	
pakalpojumiem.	

2021.	 gada	 decembrī	 trīs	 klientu	 apkalpošanas	 struktūr-
vienības	–	Zvanu	centrs,	Klientu	attiecību	nodaļa	un	Sociālo	
mediju	 atbalsta	 nodaļa	 –	 uzsāka	 pārskatīt	 veidu,	 kā	 tiek	
izdarīti	 ziņojumi	 par	 atsauksmēm,	 lai	 apvienotu	 visās	 trīs	
nodaļās	 saņemtos	 datus.	 Ir	 plānots,	 ka	 no	 2022.	 gada	
janvāra	 jaunā	 ziņošanas	 koncepcija	 būs	 balstīta	 klienta	
ceļojuma	 principā,	 visas	 ziņotās	 problēmas	 attiecinot	 uz	
attie	cīgo	 klienta	 ceļa	 posmu.	 Šī	 pieeja	 izcels	 jomas,	 par	
kurām	 tiek	 saņemts	 visvairāk	 atsauksmju,	 un	 atklās,	 kādi	
uzlabojumi	 būtu	 jāveic.	 Jaunais	 klientu	 apkalpošanas	
ziņojums	 piedāvās	 holistisku	 pieeju	 pasažieru	 komentāru	
apstrādei	par	Sabiedrības	pakalpojumiem	un	produktiem.
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Ikdienas	darbā	Sabiedrība	koncentrējas	uz	vides,	ekonomikas	un	sociālo	
ilgtspēju.	Jau	ilgstoši	tiek	īstenotas	un	atbalstītas	iniciatīvas,	kas	atspoguļo	
Sabiedrība	pamatvērtības	un	vienlīdzīgas	attieksmes	principus.	Apvienojot	
spēkus,	var	izveidot	daudzveidīgu,	vienlīdzīgu	un	iekļaujošu	darba	vidi	

attiecībā	uz	visiem	Sabiedrības	darbiniekiem,	kā	arī	aviācijas	nozarē	globāli.	

NODARBINĀTĪBA
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NODARBINĀTĪBAS POLITIKA
Sabiedrība	 nodrošina	 dinamisku	 un	 mūsdienīgu	 darba	
vidi.	 Darbinieku	 veselība	 un	 drošība	 ir	 prioritāšu	 saraksta	
augšgalā,	un	rūpes	par	pastāvīgu	drošību	attiecas	gan	uz	
iekšējo,	gan	ārējo	darba	vidi.	Ir	ārkārtīgi	svarīgi,	lai	vienmēr	
tiktu	 ievēroti	 ar	 alkohola	 un	 narkotiku	 lietošanu	 saistītie	
noteikumi.	

Sabiedrība	 augstu	 vērtē	 visu	 darbinieku	 līdzdalību	 tā	
attīstībā	un	panākumos.	Tāpēc	tā	veicina	divvirzienu	iekšējo	
komunikāciju,	 atgriezeniskās	 saites	 kultūru	 un	 pastāvīgi	
uzklausa	 darbiniekus.	 Darbinieki	 tiek	mudināti	 uzņemties	
iniciatīvu	 kā	 personīgajā,	 tā	 arī	 profesionālajā	 attīstībā.	

2020.	 gadā	 sadarbībā	 ar	 darbiniekiem,	 ieinteresētajām	
pusēm	un	pasažieriem	tika	pārskatītas	Sabiedrības	vērtības.	
Jaunās	 vērtības	 –	 Mēs nodrošinām. Mēs rūpējamies. 
Mēs augam.	 –	 ir	 ieviestas	 ikdienas	 airBaltic	 ikdienas	
darbā,	 pateicoties	 semināriem,	 kuros	 piedalās	 darbinieki.	
2021.	 gada	 sākumā	 Personāla	 vadības	 departamenta	
pārstāvji	 sarīkoja	 gandrīz	 60	 seminārus,	 kuros	 piedalījās	
apmēram	 800	 darbinieki.	 Tajos	 tika	 pārrunātas,	 kā	
darbiniekiem,	 katram	 savā	 specifiskajā	 darba	 rutīnā,	 šīs	
pamatvērtības	ieviest	savās	ikdienas	darbībās	un	uzvedībā.	
Tās	 ir	 integrētas	 arī	 Darba	 snieguma	 un	 atgriezeniskās	
saites	pārvaldības	procesā.	
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PERSONĀLS
Salīdzinot	 ar	 2020.	 gada	 beigām,	 kopējais	 Grupas	 dar-
binieku	skaits	2021.	gadā	palielinājās	par	30%,	un	šobrīd	ir	
sasniedzis	1	559.	

2020.	gadā	COVID-19	izraisītās	krīzes	dēļ	darbinieku	skaits	
ir	 būtiski	 samazinājies,	 tomēr,	 Sabiedrībai	 atgriežoties	 pie	
pakāpeniskas	 izaugsmes	 2021.	 gadā,	 Grupai	 pievienojās	
573	darbinieki.	 150	no	 tiem	 ir	 bijušie	 darbinieki,	 kuri	 tika	
atlaisti	 COVID-19	 pandēmijas	 dēļ.	 Pēc	 darbinieku	 kate-
gorijām	vislielākais	atkal	darbā	pieņemto	bijušo	darbinieku	
skaits	bija	stjuartu	(83)	un	pilotu	(53)	grupās.	

Šobrīd	Grupā	strādā	vairāk	nekā	30	dažādu	tautību	cilvēki;	
vidējais	darbinieku	vecums	ir	35	gadi.

atskaitēs	netiek	iekļauti.	Pagaidu	darbiniekiem	ir	tiesības	uz	
tādiem	pašiem	pabalstiem	un	citiem	no	sa	cījumiem	kā	pilna	
laika	 darbiniekiem	 (piemēram,	 apdrošināšanas	 segums,	
atva	ļinājuma	dienas,	nozarei	specifiski	labumi	utt.).

NEPILNA LAIKA NODARBINĀTĪBA
Vidēji	 aptuveni	 9%	 sieviešu	 un	 2%	 vīriešu	 Grupā	 strādā	
nepilnu	darba	laiku.

Darbinieku	vajadzības	un	vēlmes,	kas	saistītas	ar	darba	laika	
plānošanu,	tiek	ņemtas	vērā,	lai	nodrošinātu	labu	darba	un	
privātās	dzīves	 līdzsvaru.	Viena	no	 izmantotajām	iespējām	
ir	 nepilna	 laika	 darba	piedāvājums.	Cita	 iespēja	 ir	 elastīgs	
darba	laiks,	par	ko	var	vienoties	ar	darbinieka	tiešo	vadītāju.	
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Dati	uz	31.12.2021	

Piloti,	 stjuarti,	 operatīvās	 darbības	 un	 tehniskās	 apkopes	
personāls,	kā	arī	pārdošanas	un	biroja	personāls	 ir	piecas	
galvenās	 darbinieku	 kategorijas,	 kas	 identificētas	 Grupā.	
Viņu	 darba	 organizācija	 un	 darba	 laiks	 atšķiras	 atkarībā	
no	 biznesa	 funkcijas,	 ar	 kuru	 viņi	 ir	 saistīti.	 78%	 Grupas	
darbinieku	 ir	 tieši	 saistīti	 ar	 lidojumu	 izpildi	 un	 flotes	
apkalpošanu.

Visas	 biznesa	 funkcijas	 veic	 Grupas	 darbinieki,	 Grupa	
nepaļaujas	 uz	 līgumdarbiniekiem	 (piemērām,	 īrētu	 darba-
spēku,	apakšuzņēmējiem).	Absolūtais	vairākums	darbinieku	
ir	 pastāvīgi	 nodarbināti.	 2021.	 gada	 31.	 decembrī	 tikai	
trīs	 personas	 ( jeb	 1%	 no	 vīriešu	 darbiniekiem	 operatīvās	
darbības	 un	 tehniskās	 apkopes	 personāla	 kategorijā)	 ir	
noslēgušas	 pagaidu	 darba	 līgumus	 saistībā	 ar	 sezonas	
darbu.

Apakšuzņēmēji	 sniedz	 īpašas	 zināšanas	 un	 noteiktus	
pakalpojumus,	 piemēram,	 konkrētas	 apmācības	 vai	 teh-
nis	kos	pakalpojumus.	

Tā	 kā	 Sabiedrībai	 nav	 IT	 atskaišu	 risinājuma	 konkrētiem	
gadījumiem,	 uz	 laiku	 noslēgti	 darba	 līgumi	 ilgstošā	 atva-
ļinājumā	esošo	darbinieku	pagaidu	aizvietošanas	gadījumos	
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niekiem pēc darbinieku kategorijas un dzimuma

 
Nepilna laika

Pilna laika

Dati	uz	31.12.2021	

Nepilna	 laika	darba	 laika	 iespēju	biežāk	 izmanto	 vecāki	 ar	
bērniem,	 kas	 jaunāki	 par	 14	 gadiem.	 Sievietes	 pēc	 bērna	
kopšanas	 atvaļinājuma	 izvēlas	 atgriezties	 darbā	 nepilna	
laika	 režīmā,	 lai	 panāktu	 labāku	 darba	 un	 privātās	 dzīves	
līdzsvaru,	kamēr	bērni	vēl	ir	mazi.	Vēl	viens	iemesls,	kāpēc	
atsevišķi	 darbinieki	 izvēlas	 nepilna	 laika	 darbu,	 ir	 vasaras	
sezona,	 t.i.,	 ar	mērķi	 izmantot	nepilna	 laika	darbu	 vasaras	
periodā,	 lai	vairāk	 laika	pavadītu	kopā	ar	bērniem,	kad	viņi	
neapmeklē	bērnudārzu	vai	skolu.	

Pilotu	 fiksētā	 darba	 laika	 plāna	 brīvprātīgā	 iespēja	 tika	
pārskatīta	2020.	gadā	un	ieviesta	2021.	gadā	kā	alternatīva	
parastajam	darba	laika	plāna	modelim.	Labākam	darbam	un	
ilgtermiņa	plānošanai	 fiksētais	darba	 laika	plāns	 ir	balstīts	
uz	pastāvīgi	atkārtotiem	blokiem:	5	dienas	darbā	/	4	dienas	
brīvas	/	5	dienas	darbā	/	3	dienas	brīvas.	2021.	gadā	tikai	divi	
piloti	 izvēlējās	šo	saraksta	 iespēju.	Savukārt	2022.	gadam	
jau	saņemti	14	pieprasījumi.	

Nepilna	 laika	 darbiniekiem	 ir	 tiesības	 uz	 tādiem	 pašiem	
pabalstiem	 un	 citiem	 nosacījumiem	 (piemēram,	 apdroši-
nāšanas	segumu,	atvaļinājuma	dienām,	nozarei	specifiskiem	
labumiem	utt.)	kā	pilnas	slodzes	darbiniekiem.
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DARBINIEKU MAINĪBA 
Kopējais	 izbeigto	 darba	 attiecību	 skaits	 2021.	 gadā	 (213	
ga	dī	jumi)	 veidoja	 15,5%	 no	 kopējā	 mainības	 rādītāja	
(dar	bi	nieks	 ir	 aizgājis	 brīvprātīgi	 /	 saistībā	 ar	 atlaišanu,	
aiziešanu	 pensijā	 vai	 nāvi).	 Brīvprātīga	 mainība	 notiek,	 ja	
darbinieks	brīvprātīgi	 izvēlas	 izstāties	no	organizācijas,	un	
šis	attiecīgais	rādītājs	sniedz	visplašāko	ieskatu	darbinieku	
saglabāšanā	uzņēmējdarbības	ilgtspējai.

Kopējais	 mainības	 rādītājs,	 kas	 sadalīts	 pa	 darbinieku	
kategorijām	un	dzimumiem,	atklāj,	ka	100%	pilotu	mainību	
sastādīja	vīrieši,	kas	nav	pārsteidzoši	darbinieku	kategorijā	
ar	spēcīgu	viena	dzimuma	dominanci.	2021.	gadā	Sabied-
rību	pameta	tikai	divi	piloti.	
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Kopējais darbinieku mainības skaits
pārskata periodā pēc dzimuma  Sievietes

Vīrieši

Kopējais	 mainības	 rādītājs	 dalījumā	 pa	 darbinieku	 kate-
gorijām	visaugstāko	rādītāju	uzrāda	Pārdošanas	personāla	
vidū	 (22,6%),	 kas	 bija	 tendence	 arī	 pirms	 COVID-19.	 To	
galvenokārt	 augstu	 notur	 Zvanu	 centra	 darbinieki,	 un	
tas	 varētu	 būt	 skaidrojams	 ar	 koplietojamo	 pakalpojumu	
paplašināšanos	 vietējā	 tirgū,	 kur	 Zvanu	 centra	 darbinieki	
ir	 ļoti	 pieprasīti.	 Zemākais	 kopējais	 mainības	 rādītājs	 ir	
Pilotiem	 –	 0,9%.	 Kopš	COVID-19	 krīzes	 pieprasījums	 pēc	
pilotiem	aviācijas	darba	tirgū	joprojām	ir	ārkārtīgi	zems.	Tas	
strauji	 mainīsies,	 tiklīdz	 aviācijas	 nozare	 atsāks	 izaugsmi,	
tādējādi	radot	papildu	ārējo	spiedienu	un	no	jauna	palielinot	
brīvprātīgo	mainības	rādītāju.

Brīvprātīgās	 mainības	 analīze	 pa	 darbinieku	 kategorijām	
liecina,	 ka	 dati	 korelē	 ar	 darba	 tirgus	 atveseļošanās	 ten-
dencēm	 dažādās	 amatu	 kategorijās.	 Lai	 labāk	 izprastu	
brīvprātīgās	mainības	 tendences,	 ir	analizēti	arī	aiziešanas	
iemesli.	Dati	 liecina,	 ka	2021.	 gada	 laikā	24%	darbinieku,	
kuri	 bija	 nolēmuši	 brīvprātīgi	 aiziet	 no	 Sabiedrība,	 kā	 aiz-
iešanas	 iemeslu	 norādīja:	 “Personīgi	 iemesli	 ģimenes	
apstākļu	 dēļ”,	 kam	 seko	 14%:	 “Dzīves	 vietas	maiņas	 dēļ”,	
bet	10%:	“Labāks	piedāvājums	algas	ziņā”.
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Dati	par	2021.	gadu	vidēji

Sadalījums	 pa	 vecuma	 grupām	galvenokārt	 ir	 atkarīgs	 no	
pārstāvības	darbinieku	kategorijās.	
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Kopš	 2017.	 gada	 Grupa	 darbojās	 ar	 pozitīvu	 brīvprātīgas	
mainības	samazināšanas	līmeni	un	piecus	gadus	pēc	kārtas	
noturēja	to	zem	15%	līmeņa	(15,3%	2016.	gadā).

un	 augstākajai	 vadības	 komandai,	 bet	 arī	 aktīvi	 risina	
problēmas,	kas	tiek	atklātas	aptauju	atvērtajos	jautājumos,	
kā	 arī	 informē	 vadītājus	 un	 iesaistītās	 komandas,	 lai	
no	skaidrotu,	 vai	 ir	 norādītas	 izmaiņas	 procesos	 vai	
notei	kumos.

Cilvēku	 iekšējā	 noturēšana	 tiek	 risināta	 arī,	 piedāvājot	
dažādas	 attīstības	 iespējas	 airBaltic	 iekšējā	 cilvēkresursu	
attīstības	 programmā	 „airBaltic	 Līderi	 nākotnei”	 (airBaltic 
Leaders for Future – ALFA).	 Šī	 programma	 sniedz	 dar	bi-
niekiem	 iespējas	 vairāk	 iesaistīties	 Sabiedrības	 darbā,	
apmeklēt	iekšējās	apmācības,	kurās	mācīties	no	Sabiedrības	
ekspertiem,	 gūt	 ieskatu	 par	 nozarei	 specifiskām	 tēmām,	
sazināties	 ar	 kolēģiem	 no	 citām	 nodaļām	 un	 pašiem	 kļūt	
par	pasniedzējiem.	

airBaltic	 strādā	 arī	 pie	 augsta	 līmeņa	darba	devēja	 zīmola	
uzlabošanas	 ar	mērķi	 piesaistīt	 talantus	 ilgtermiņā,	 kā	 arī	
atjaunot	aviācijas	nozari	kā	stabilu	karjeras	izvēli	darba	tirgū.	

Saskaņā	 ar	 uzņēmējdarbības	 plāniem	 Grupas	 uzņēmumi	
visa	 2021.	 gada	 laikā	 strauji	 palielināja	 darbinieku	 skaitu.	
Tāpēc	 vidējais	 darba	 stāžs,	 kas	 2020.	 gadā	 kolektīvās	
atlaišanas	 procesa	 dēļ	 bija	 palielinājies	 līdz	 8,2	 gadiem	
(viens	no	Darba	 likumā	noteiktajiem	uzteikuma	kritērijiem	
ir	zemāks	darba	stāža	līmenis	Sabiedrībā),	samazinājās	līdz	
6,7	gadiem	2021.	gadā,	kad	Sabiedrībai	pievienojās	jauni	un	
bijušie	darbinieki.
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Brīvprātīgā mainība pēc darbinieku kategorijas 
2021. gadā

Dati	par	2021.	gadu	vidēji

2020.	 gadā	 brīvprātīgā	 mainība	 ir	 samazinājusies	 vairāk	
nekā	 divas	 reizes.	 To	 ir	 veicinājusi	COVID-19	 krīze	 un	 tas,	
ka	pieprasījums	pēc	apkalpes	 locekļiem	un	citām	aviācijai	
specifiskām	 profesijām	 aviācijas	 darba	 tirgū	 bija	 ārkārtīgi	
zems.	 Ekonomikai	 atgūstoties	 no	 COVID-19	 krīzes,	 tiek	
ietekmēti	arī	brīvprātīgās	mainības	rādītāji,	kas	2021.	gadā	
sasniedza	10,7%.	

Lai	 mazinātu	 darbinieku	mainības	 risku,	 Sabiedrība	 aktīvi	
investē	cilvēku	noturēšanā	darbavietās.	Sabiedrība	ne	tikai	
veic	 regulāras	 iesaistes	 aptaujas	 reizi	 ceturksnī	 un	 sniedz	
atgriezenisko	saiti	par	rezultātiem	darbiniekiem,	vadītājiem	
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JAUNI DARBINIEKI
2021.	gadā	Sabiedrībai	kopumā	pievienojās	573	darbinieki. Lai	 gan	 2021.	 gadā,	 pieņemot	 darbā	 pilotus,	 darbā	 tika	

pieņemtas	 arī	 trīs	 sievietes,	 vīriešu	 un	 sieviešu	 attiecība	
šajā	darbinieku	kategorijā	nav	mainījusies	salīdzinājumā	ar	
2020.	gadu	un	joprojām	ir	ievērojami	nesamērīga.

Dati	uz	31.12.2021.
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Dati	uz	31.12.2021.

Jauno	 darbinieku	 sadalījums	 pēc	 dzimuma	 parāda,	 ka	
aviācijā	noteiktās	amatu	kategorijās	dominē	vīriešu	kārtas	
darbinieki,	 t.i.,	 piloti	 un	 operatīvās	 darbības	 un	 tehniskās	
apkopes	personāls.	Ir	arī	amatu	kategorijas,	kurās	dominē	
sievietes.	

Grupai	 ir	 izdevies	 uzlabot	 dzimumu	 līdztiesību	 stjuartu	
darbinieku	 kategorijā	 –	 kopumā	 2021.	 gadā	 stjuartu	 dar-
binieku	 attiecība	 bija	 80%	 sieviešu	 un	 20%	 vīriešu	 kār-
tas	 darbinieki,	 kas	 ir	 par	 8%	 vairāk	 vīriešu,	 salīdzinot	
ar	 2020.	 gadu,	 kad	 šī	 attiecība	 bija	 88%	 sieviešu	 un	
12%	vīriešu.	

Nedaudz	 uzlabojusies	 dzimumu	 attiecība	 arī	 operatīvās	
darbības	un	tehniskās	apkopes	personāla	vidū.	Šajā	dar	bi-
nieku	kategorijā	ir	nodarbinātas	par	5%	vairāk	sieviešu	nekā	
2020.	gadā,	kad	operatīvās	darbības	un	tehniskā	personāla	
sastāvs	bija	80%	vīrieši	un	20%	sievietes.	

Informācija	uz	31.12.2021.
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Jaunie	 darbinieki	 pilotu,	 operatīvās	 darbības	 un	 tehniskās	
apkopes,	 un	 pārdošanas	 personāla	 kategorijās	 pārstāvēti	
visās	 vecuma	 grupās.	 Stjuartu	 un	 biroja	 personāla	 kate-
gorijās	visi	jaunie	darbinieki	bija	jaunāki	par	50	gadiem.

Stjuartu	kategorijā	dominējošo	vairākumu	veido	darbinieki,	
kas	jaunāki	par	30	gadiem.	To	veicina	fakts,	ka	Sabiedrība	
pati	nodrošina	stjuartu	profesionālo	apmācību,	un	amatam	
nepieciešama	 tikai	 vidējā	 izglītība.	 Šis	 darbs	 galvenokārt	
piesaista	 jauniešus,	 no	 kuriem	 daudziem	 tas	 ir	 pirmais	
darbs,	 kas	 ļauj	 uzsākt	 profesionālo	 karjeru	 aviācijā	 un	
profesionālo	karjeru	vispār.

2021.	gadā	Grupai	pievienojās	gandrīz	60	jauni	praktikanti,	
no	 kuriem	 lielākā	 daļa	 bija	 tehniķu	 mācekļi	 un	 stjuartu	
praktikanti.
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DAŽĀDĪBA UN VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS
airBaltic	 strādā,	ņemot	 vērā	principu,	ka	 visi	 cilvēki	 ir	 līdz-
vērtīgi.	Aizliegts	diskriminēt	personu	pēc	 tās	vecuma,	dzi-
mu	ma,	 etniskās,	 reliģiskās,	 politiskās	 piederības,	 pēc	
seksuālās	orientācijas,	invaliditātes,	ģimenes	un/vai	vecāku	
statusa	vai	citām	pazīmēm.	Fiziska,	psiholoģiska,	verbāla	vai	
seksuāla	spiediena	izdarīšana	airBaltic	nav	pieņemama.	Tas	
attiecas	uz	visiem	ar	cilvēkiem	saistītajiem	procesiem:	per-
so	nāla	atlasi,	darbinieku	attīstību	un	virzīšanu	amatos	utt.

Grupa	 ir	 izveidojusi	 un	 ievēro	 stingru	 nediskriminācijas	
politiku	 visos	 personāla	 vadības	 aspektos,	 tostarp	 ta	lantu	
piesaistē,	atlasē	un	darbā	pieņemšanas	procesā.	Nediskri-
minācijas	 politika	 ir	 izklāstīta	 Personāla	 rokasgrāmatas	
1.5.	sadaļā	Vienlīdzīgas	iespējas.	

Lai	 uzlabotu	 izpratni	 par	 dažādību	 un	 iekļautību,	 un	 vien-
līdzīgu	iespēju	piemērošanu,	visi	personāla	vadītāji	 ir	 izgā-
juši	apmācību	programmas	ALFA Leadership	ietvaros	(kopā	
astoņas	stundas).

2021.	gadā	Grupā	neviens	diskriminācijas	gadījums	nebija	
apstiprinājies.

DZIMUMU DAŽĀDĪBA

Grupas	 mērķis	 ir	 nodrošināt	 dzimumu	 līdztiesību,	 tāpēc	
saskaņā	ar	IATA 25by2025	apņemšanos	par	dzimumu	dažā-
dību,	 ko	 airBaltic	 ir	 parakstījusi,	 Grupa	 ir	 definējusi	mērķi	
par	 25%	 palielināt	 vai	 sasniegt	 25%	 sieviešu	 pārstāvību	
vadošos	amatos	un	pilotu	un	tehniķu	amatos,	kā	arī	vīriešu	
pārstāvību	stjuartu	amatos.	25by2025	apņemšanās	ir	glo-
bāla	 iniciatīva,	 kas	 ietver	 regulāras	 tikšanās	 reizes	 ar	 tās	
parakstītājiem,	 lai	 apspriestu	 dažādības	 un	 iekļautības	
jautā	jumus	 un	 pieejas	 aviācijas	 nozarē,	 dalītos	 pieredzē	
par	 veiksmīgi	 izvērstiem	 pasākumiem	 un	 to	 rezultātiem.	
25by2025	apņemšanās	parakstītāji	sniedz	ikgadējus	datus	
par	dažādību	un	virzību	uz	izvirzītajiem	mērķiem.	

Pieņemot	darbā	jaunus	darbiniekus,	Sabiedrība	2021.	gadā	
panāca	 dzimumu	proporcionalitātes	 uzlabojumus	 stjuartu	
un	operatīvās	darbības	un	 tehniskās	apkopes	kategorijās,	
saglabāja	tos	pašus	5%	sieviešu	pilotu	kategorijā	un	sagla-
bāja	 gandrīz	 50/50	 dzimumu	 vienlīdzību	 visos	 augstākā	
līmeņa	amatos.

Dati	uz	31.12.2021.
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Kopš	2013.	gada	airBaltic	ir	saglabājusi	dzimumu	līdztiesības	
attiecību	 tuvu	 50/50	 visā	 Grupā.	 2021.	 gadā	 vīriešu	 un	
sieviešu	darbinieku	proporcija	bija	attiecīgi	54/46.

Grupa	 mērķtiecīgi	 strādā,	 lai	 nodrošinātu	 dzimumu	 pār-
stāvības	vienlīdzību	visās	darbinieku	kategorijās	un	ierobežo	
viena	dzimuma	pārsvaru.	Tas	 jo	 īpaši	attiecas	uz	pilotiem,	
stjuartiem	 un	 operatīvās	 darbības	 un	 tehniskās	 apkalpes	
personālu.	 Stjuartos	 nepārprotami	 dominē	 sievietes	 un	
pi	lo	tu	 un	 operatīvās	 darbības	 un	 tehniskās	 apkopes	 per-
sonāla	vidū	–	vīrieši.

Dati	uz	31.12.2021.
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Vidēji	 5	 līdz	 6%	 komerciālajā	 aviācijā	 strādājošo	 pilotu	 ir	
sievietes1.	Tomēr	Grupas	Pilotu	akadēmija	ir	veiksmīgi	pie-
saistījusi	šai	programmai	sievietes	–	11%	no	tās	studen	tiem	
ir	sievietes.	Tas	panākts,	mērķtiecīgi	strādājot	ar	potenciālo	
kandidātu	 auditoriju	 un	 popularizējot	 pilota	 profesiju	 kā	
piemērotu	arī	sievietēm.

1  Soaring	Through	the	Glass	Ceiling.	Korn Ferry	//	www.kornferry.com	and	
Women	airline	pilots:	a	tiny	percentage,	and	only	growing	slowly.	CAPA	//	
centreforaviation.com

https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry/docs/pdfs/aviation-glass-ceiling.pdf
https://centreforaviation.com/analysis/reports/women-airline-pilots-a-tiny-percentage-and-only-growing-slowly-432247
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Kad	2021.	 gada	 oktobrī	 Pilotu	 akadēmiju	 absolvēja	 pirmā	
sieviete,	intervija	ar	viņu	tika	publicēta	nedēļas	žurnālā	Ieva,	
kā	arī	pašas	Grupas	izdevumā	Baltic Outlook. 

Pilotu	 akadēmijas	 virtuālajā	 atvērto	 durvju	 dienā,	 kas	
2021.	gada	decembrī	notika	 ar	 sociālo	mediju	platformas	
Instagram	 starpniecību,	 tieši	 Pilotu	 akadēmijas	 studente	
dalījās	pieredzē	un	atbildēja	uz	kandidātu	jautājumiem,	kuri	
bija	ieinteresēti	pieteikties	mācībām	Pilotu	akadēmijā.	

airBaltic	 ir	 pievienojusies	 Latvijas	 Dažādības	 hartai,	 kas	
ir	 uz	ņē	mumu	 un	 organizāciju	 brīvprātīga	 apņemšanās	
censties	ievērot	tādus	principus	attiecībā	pret	saviem	darbi-
niekiem	 un	 sabiedrību	 kā	 dažādības	 vadība	 un	 cieņpilna	
iekļautība.	 airBaltic	 ir	 ceturtā	 aviokompānija	 Eiropā,	 kas	
parakstījusi	 Dažādības	 hartu.	 Šobrīd	 Latvijas	 Dažādības	
harta	apvieno	50	uzņēmumus	un	organizācijas.

2021.	 gadā	 airBaltic	 piedalījās	 Baltijas	Dažādības	 biznesa	
forumā,	 daloties	 pieredzē	 par	 dažādību	 darbavietā	 un	
izaicinājumiem	aviācijas	nozarē.

DZIMUMU DAŽĀDĪBA AUGSTĀKĀS VADĪBAS LĪMENĪ
Pateicoties	nulles	diskriminācijas	politikai,	kas	tiek	īstenota	
visos	Grupas	cilvēku	vadības	procesos,	sieviešu	un	vīriešu	
attiecība	 visos	 airBaltic	 vadības	 līmeņos	 šobrīd	 ir	 tuvu	
50/50.	

VECUMU DAŽĀDĪBA
Grupas	darbinieku	vidējais	vecums	ir	35	gadi	(2020.	gadā	–	
37).	 Šāds	 vidējā	 vecuma	 samazinājums	 ir	 skaidrojams	 ar	
pieaugošo	personāla	piesaisti	2021.	gadā,	kad	Sabiedrībai	
pievienojās	vairāk	jaunu	speciālistu	jo	īpaši	stjuartu	amatos,	
kas	ir	vispārējs	sākuma	līmeņa	amats	darba	tirgū.	

Darbinieki	vecuma	grupā	virs	50	 ir	vairāk	pārstāvēti	pilotu	
un	operatīvās	darbības	un	 tehniskās	apkopes	kategorijās.	
Tās	 ir	 stabilas	 profesijas,	 kuras	 darbinieki	 nemaina.	
Stjuartu	un	pārdošanas	personāla	darbinieku	kategorijās	ir	
pretējs	rādītājs	–	tajās	ir	vairāk	darbinieku,	kas	jaunāki	par	
30	gadiem.	

Dati	uz	31.12.2021.
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Grupas	 vadības	 institūcija	 ir	 augstākā	 vadības	 komanda,	
kurā	ir	45%	sieviešu	un	55%	vīriešu. Dati	uz	31.12.2021.
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Visās	 darbinieku	 kategorijās	 lielākā	 daļa	 darbinieku	 ir	
pārstāvēti	 vecuma	grupā	no	30	 līdz	50	gadiem,	 kas	 ir	 arī	
galvenā	 augstākās	 vadības	 komandā	 pārstāvētā	 vecuma	
grupa.	18%	komandas	dalībnieku	ir	50	gadus	veci	vai	vecāki.
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DARBA ATTIECĪBAS
Kopš	2009.	gada	airBaltic	ir	noslēgusi	koplīgumu	ar	četrām	
arod	biedrību	 organizācijām.	 Grupa	 piemēro	 koplīguma	
no	sacījumus	visiem	darbiniekiem.	

Grupa	 uztur	 aktīvu	 dialogu	 ar	 visām	 arodbiedrībām	 par	
aktuālām	 tēmām	 ikmēneša	 sanāksmēs	 un	 katru	 dienu	 ar	
Ilgtspējīgas	darba	vietas	vadītāju,	kas	ir	darbinieku	pārstāvju	
attiecību	koordinators.	

Izveidotais	process	 konsultācijām	ar	 arodbiedrībām	 ietver	
savlaicīgu	 informācijas	 sniegšanu	 par	 plānotajām	 būtis-
kajām	 izmaiņām	 darba	 apstākļos	 Sabiedrībā,	 dialogu	 ar	

arodbiedrībām,	 arodbiedrību	 komentāru	 un	 ierosinājumu	
uzklausīšanu/pieprasīšanu	 un	 šo	 komentāru	 un	 ierosi-
nā	j	umu	 ievērošanu	pēc	 iespējas	 lielākā	mērā.	Parasti	 dar-
bi	niekiem	 un	 viņu	 pārstāvjiem	 tiek	 dots	 viena	 mēneša	
brīdinājuma	 termiņš	 pirms	 jebkādām	 darbības	 izmaiņām,	
kas	varētu	viņus	būtiski	ietekmēt.	

2021.	gadā	Grupa	uzsāka	sarunu	procesu	ar	arodbiedrībām	
par	koplīguma	izmaiņām.	Grupas	un	arodbiedrību	pārstāvji	
atzina	 nepieciešamību	 pārskatīt	 iepriekš	 saskaņotos	 kop-
līguma	 nosacījumus	 un	 aktualizēt	 tos	 atbilstoši	 mūs	die-
nīgākām	darbinieku	un	saimnieciskās	darbības	vajadzībām.
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APMĀCĪBA UN ATTĪSTĪBA
piedāvāti	2021.	gadā,	bija	 Laika	 vadība,	Karjeras	 attīstība,	
Personīgā	zīmola	veidošana	un	Komunikācijas	prasmes	un	
emocionālā	inteliģence.	Pakāpeniski	tika	pievienoti	papildu	
kursi,	2021.	gada	decembrī	piedāvājumā	bija	seši	kursi.

Līdz	 2021.	 gada	 decembra	 beigām	 ALFA	 personīgās	
attīstības	programmas	ietvaros	tika	organizētas	12	mācību	
dienas,	kuru	kopējais	apjoms	sasniedza	gandrīz	48	stundas.	
Līdz	2021.	gada	15.	decembrim	bija	veikta	81	rezervācija,	
kuras	 rezultātā	 notika	 apmeklējumi.	 Apmācībās	 piedalījās	
45	cilvēki	no	23	dažādām	nodaļām.

Līderu	 attīstības	 elements	 ir	 iekšējais	 tiešraides	 diskusiju	
projekts	ALFA Talks (ALFA Sarunas),	kas	tiek	rīkots	regulāri	
visa	gada	garumā	un	kurā	tiek	apskatītas	tādas	svarīgas	un	
aktuālas	tēmas	kā	attālinātais	darbs,	karjeras	attīstība,	dzīve	
pēc	 COVID-19,	 EBIT	 līderu	 konference	 –	 Key	 Takeaways	
(Galvenie secinājumi),	un	koučings	biznesa	vidē.	Sarunas	ir	
pieejamas	visiem	airBaltic	grupas	darbiniekiem,	un	skatītāji	
tiek	aicināti	mijiedarboties	un	uzdot	jautājumus,	izmantojot	
dažādus	tiešsaistes	rīkus.

Līdz	 2021.	 gada	 vasaras	 beigām	 ALFA	 programmā	 tika	
īstenots	vēl	viens	personāla	attīstības	stratēģijas	elements	–	
pēc	 sešu	mēnešu	 intensīvām	mācībām	15	speciāli	 atlasīti	
airBaltic	 darbinieki	 ir	 nokārtojuši	 eksāmenus	 un	 ieguvuši	
Eiropas	Kouču	federācijas	sertifikātus,	lai	kļūtu	par	airBaltic	
iekšējiem	 koučiem.	 Individuālās	 koučinga	 sesijas	 visiem	
ieinteresētajiem	airBaltic	grupas	darbiniekiem	ir	pieejamas	
kopš	2021.	gada	decembra.	

Dati	uz	31.12.2021.
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Aviācijas	nozare	 ir	stingri	regulēta	darbinieku	kvalifikācijas	
saglabāšanas	ziņā.	Piloti,	stjuarti	un	tehniķi	katru	gadu	iziet	
dažādas	atkārtotas	apmācību	programmas.

VADĪBAS UN PERSONĀLA ATTĪSTĪBA
Pirmā	 programmas	 ALFA dalībnieku	 grupa	 ir	 visi	 vadītāji,	
kuri	pabeiguši	Leading Yourself	(Vadot sevi)	moduļa	kursus	
un	 turpina	 praktiskās	 apmācības	 programmas	 ALFA 
pīlā	ra	 Leading People (Vadot cilvēkus)	 ietvaros.	 Kopumā	
105	darbinieki	ir	aktīvi	pirmās	ALFA	grupas	dalībnieki.	

2021.	 gadā	 kopumā	 tika	 pabeigti	 11	 kursi,	 viens	 sākās	
gada	beigās.	Karjeras	plānošana,	 Laika	pārvaldība,	 Stresa	
pārvaldība,	 Komunikācijas	 prasmes,	 Pašmotivācija,	 Emo-
cionālā	 inteliģence,	 Dažādība,	 Komandas	 veidošana	 un	
atlase,	 Komandas	 motivācija,	 Komunikācijas	 prasmes	
un	 efek	tīvas	 sanāksmes,	 Konfliktu	 risināšana,	 Snieguma	
pārvaldība	un	galvenie	snieguma	rādītāji.	2021.	gadā	ALFA 
pirmās	grupas	dalībnieki	 apmācībās	pavadīja	92	 stundas;	
kopš	programmas	ALFA	uzsākšanas	šis	kopējais	 ilgums	 ir	
bijis	104	stundas.	

2021.	gadā	tika	izveidota	arī	otra	ALFA	grupa.	Šajā	grupā	ir	
iekļauti	54	dalībnieki	–	23	vadītāji	un	31	augsta	potenciāla	
darbinieks,	 kuri	 visi	 izgāja	 īpaši	 šim	 mērķim	 izstrādāto	
Vērtēšanas	 centra	 atlases	procesu.	 Visi	 ir	 ļoti	motivēti	 un	
ieinteresēti	mācīties	un	attīstīt	sevi	un	savu	komandu.	Katrs	
treniņos	pavadīja	48	stundas.

No	2021.	gada	septembra	ir	uzsākts	Personīgās	attīstības	
kurss	ALFA	programmā.	Šīs	sadaļas	ietvaros	visiem	airBaltic	
grupas	 darbiniekiem	 ir	 pieejams	 plašs	 ALFA	 treneru	
iz	strā		dāto	 apmācību	 kursu	 klāsts.	 Pirmie	 kursi,	 kas	 tika	 Pirmā	airBaltic	iekšējo	kouču	grupa.	
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ALFA digitālā platforma	 turpina	 attīstīties	 un	 tiek	 arvien	
plašāk	 izmantota.	 Tā	 ne	 tikai	 nodrošina	 piekļuvi	 ALFA 
Leadership	 programmas	 kursiem	 un	 materiāliem,	 bet	 arī	
iepazīstina	ar	visiem	ALFA	apmācību	treneriem,	nodrošina	
ALFA Talks	 pasākumu	 ierakstus,	 piekļuvi	 un	 informāciju	
par	 ALFA	 personīgās	 attīstības	 kursiem	 un	 rezervēšanas	
sistēmu,	 kā	 arī	 informāciju	 par	 iekšējā	 koučinga	 iespējām	
un	 citas	 funkcijas,	 kas	 atbalsta	 pašvadītas	 mācīšanās	 un	
attīstības	kultūras	attīstību.

DARBINIEKU SNIEGUMA APSKATS
Darba	 snieguma	 un	 atgriezeniskās	 saites	 pārvaldība	
(turpmāk	PFM (performance and feedback management)	
saskaņā	ar	Grupas	definīciju	ir	pastāvīgs,	strukturēts,	kā	arī	
formāls	un	neformāls	process,	kura	mērķis	ir	nepārtraukta	
Sabiedrības	darbības	uzlabošana.	PFM	atbalsta	Sabiedrības	
attīstību	 un	 vīzijas	 izpildi	 un	 nodrošina	 uzņēmējdarbības	
nepārtrauktību,	kā	arī	efektīvu	un	lietderīgu	airBaltic	biznesa	
mērķu	sasniegšanu.	PFM	tiešie	vadītāji	saskaņo	individuālo	
darbinieku	 uzvedību	 ar	 Sabiedrības	 pamatvērtībām	 un	
stratēģiskajiem	 mērķiem,	 sniedzot	 un	 saņemot	 ar	 darbu	
saistītas	atsauksmes.	

SageHR PLATFORMA IR PAREDZĒTA, LAI:

•	sniegtu	atsauksmes	par	parādīto	uzvedību,	kas	ir	izstrādāta	
vienota	 un	 pieprasīta	 no	 visiem	 airBaltic	 darbiniekiem.	
Darbinieki	 var	 sniegt	 un	 meklēt	 atgriezenisko	 saiti	 caur	
360	 grādu	 aptauju	 no	 dažādiem	 Sabiedrība	 darbiniekiem	
dažādos	 līmeņos,	 funkcijās	 un	 nodaļās	 un	 ar	 dažādu	
regularitāti;
•	 identificētu,	 novērtētu	 un	 pārraudzītu	 gan	 profesionālo	
prasmju,	 gan	 kompetenču	 attīstību,	 kas	 ir	 specifiskas	 un	
pamatotas	katrai	nodaļai;
•	 plānotu	 darbinieku	 individuālo	 attīstību,	 sniegumu	 un	
demonstrētu	uzvedības	uzlabošanu;	pieprasītu	resursus,	ja	
nepieciešams,	un	sekotu	progresam;
•	iestatītu	un	vienotos	ar	tiešo	vadītāju	par	saviem	mērķiem	
(uzdevumiem)	un	sekotu	progresam.

Prezidents un izpilddirektors

Martins Gauss:
“ALFA programma veicinās Jūsu attīstību 
pretī vīzijai par pašpārliecinātiem un 
tālredzīgiem līderiem”

LEADERS
FOR FUTURE

Home   Leadership Program   ALFA Trainers   ALFA Talks   Coaching   Personal Development   Internal Guidance   Assessment Centre

NEW courses in ALFA Personal Development module - Communication Skills. Emotional Intelligence and Stress Ma…

Alina Roscina

ANNOUNCEMENTS

Dati	uz	31.12.2021.
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Augstāk	 diagrammā	 ir	 parādīts	 to	 Grupas	 darbinieku	
procentuālais	skaits,	kuriem	bija	ieplānots,	pabeigts	oficiāls	
PFM	dialogs	vai	kuri	gaidīja	tā	apstiprinājumu,	kas	sadalīts	
pēc	 dzimuma	 un	 darbinieku	 kategorijas	 (izņemot	 salona	
apkalpi	un	pilotus).	Tā	kā	salona	apkalpe	un	piloti	katru	ga	du	
iziet	 atkārtotas	 apmācības,	 viņi	 saņem	 strukturētu	 atgrie-
zenisko	saiti	par	savām	zināšanām,	prasmēm	un	attieksmi,	
kā	arī	ieteikumus	attīstībai;	Sabiedrība	šo	procesu	interpretē	
kā	formālu	darbības	un	attīstības	pārskatu.	Darbinieki,	kuru	
pieredze	 ir	 mazāka	 par	 sešiem	 mēnešiem,	 nav	 iekļauti	
ikgadējā	PFM	procesā.	
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Visi	 uzlabojumi	 kopš	 2020.	 gada	 ir	 gūti,	 pateicoties	
īpašajām	Snieguma	pārvaldības	un	KPI	(galvenā snieguma 
indikators) apmācībām	saskaņā	ar	programmu	ALFA gada	
beigās.	 (Pandēmijas	periodā	mainīgo	 apstākļu	un	 finanšu	
gada	slēgšanas	dēļ	PFM	 regulārais	un	oficiālais	periods	 ir	
pagarināts	līdz	2022.	gada	1.	ceturkšņa	beigām).	

2021.	 gada	 3.	 ceturkšņa	 iesaistes	 aptaujās	 darbinieki	
sniedza	 savus	 viedokļus	 par	 snieguma	 un	 atgriezeniskās	
saites	 pārvaldību,	 norādot,	 ka	 kopumā	 lielākajai	 daļai	 ir	
skaidrs,	 kādas	 cerības	 liktas	 uz	 viņiem	 un	 kāds	 ir	 viņu	
attīstības	plāns.

ATGRIEZENISKĀ SAITE
Novērtēšanas	 un	 atgriezeniskās	 saites	 kultūra	 airBaltic	 ir	
svarīga,	un	darbinieki	tiek	aicināti	izrādīt	atzinību	kolēģiem	
un	balsot	par	tiem,	kurus	viņi	uzskata	par	paraugu,	kuriem	
ir	 unikāla	 perspektīva	 un	 ievērojamas	 prasmes	 veicināt	
Sa	biedrība	 centienus	 un	 iedvesmot	 citus	 uz	 lielākiem	
sasniegumiem.

Tūlītēja	 un	 bieža	 atgriezeniskā	 saite	 palīdz	 tiešajiem	 vadī-
tājiem	veidot	pilnīgāku	priekšstatu	par	darbinieka	stiprajām	
un	vājajām	pusēm,	vispārējo	sniegumu	un	iekšējo	atzinību.	
To	izmanto	arī	sadarbības	un	iekšējās	komunikācijas	veici-
nā	šanai.	 Darbinieki	 to	 var	 regulāri	 nodrošināt,	 izmantojot	
ātrās	 atsauksmes	 tīmekļa	 platformā	 SageHR	 vai	 mobilo	
lietotni,	lai	atbalstītu	pastāvīgu	atsauksmju	vākšanu.	

Ātra atgriezeniskā
saite

JAUTĀT

ATCELT IESNIEGT

SNIEGT

Izvēlēties darbinieku

Jūs piegādājat Jūsu rūpes

Komentārs

Jūsu izaugsme

Pievienot pielikumu

Uzlabots

Dati	par	2021.	gada	3.	ceturksni
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Pieci	 labākie	 darbinieki	 katrā	 vērtību	 kategorijā	 tiek	 atzīti	
par	 pa	matvērtību	 vēstnešiem	 gan	 Sabiedrības	 iekšienē,	
gan	ārpus	tās,	un	veicinot	attiecīgu	uzvedību	Sabiedrībā	un	
ieviešot	 to	 ikdienas	rutīnā	visiem	darbiniekiem	personīgās	
intervijās.
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VESELĪBA UN DROŠĪBA
Arodveselības	 un	 drošības	 vadības	 sistēma	 Grupā	 tiek	
ieviesta	saskaņā	ar	Darba	aizsardzības	likumu	un	vairākiem	
attiecīgiem	 Ministru	 kabineta	 noteikumiem[1].	 Sistēmā	
ie	tilpst	Riska	novērtējums,	darba	vides	iekšējā	uzraudzība,	
ap	mācība	 un	 darbinieku	 obligātās	 veselības	 pārbaudes.	
Arodveselības	 un	 darba	 drošības	 vadības	 sistēma	 aptver	
visas	darba	vietas	un	visus	Grupas	darbiniekus.

Saskaņā	ar	Darba	aizsardzības	likumu	un	Ministru	kabineta	
noteikumiem	Nr.	660/2007	tiek	veikts	riska	novērtējums,	
identificējot	un	novērtējot	ar	darbu	saistītos	apdraudējumus	
katrā	 amatā.	 Šajā	 novērtējumā	 tiek	 izmantota	 Somijas	
pie	cu	punktu	metodes	matrica[2].	Pirmkārt,	grupa	identificē	
apdraudējumus	un	 riska	 faktorus,	 kas	 var	 radīt	 kaitējumu	
(apdraudējuma	 identifikācija),	 pēc	 tam	 analizē	 un	 novērtē	
ar	 šo	 apdraudējumu	 saistīto	 risku	 (riska	 analīze	 un	 riska	
no	vērtēšana).	 Riska	 novērtēšanu	 veic	 Arodveselības	 un	
dro		šības	 vadītājs,	 kurš	 apmeklē	 darba	 vietas	 un	 izvērtē	
dar	ba	 procesus.	 Veicot	 iekšējo	 darba	 vides	 uzraudzību,	
arodveselības	un	drošības	vadītājs	pievērš	uzmanību	darba	
vietām,	 lai	 pamanītu	 ar	 darbu	 saistītos	 apdraudējumus.	
Konkrētās	darba	vietas	darbinieki	tiek	iesaistīti	šajā	procesā	
un	tiek	mudināti	sniegt	savu	viedokli	par	darba	apstākļiem	
savās	 darba	 vietās.	 Riska	 novērtējumu	 dokumentē	
un	 pa	raksta	 arodveselības	 un	 drošības	 vadītājs	 un	
arod		slimību	ārsts.	

Darba	 aizsardzības	 vadītājam	 ir	 maģistra	 grāds	 tiesību	
zinātnēs	un	maģistra	grāds	darba	aizsardzībā.	Tas	regulāri	
piedalās	 semināros	 un	 konferencēs	 darba	 aizsardzības	
jomā	un	ir	sertificēts	atbilstoši	Latvijas	likumdošanai.

2021.	 gadā	 nav	 saņemtas	 sūdzības	 no	 darbiniekiem	 par	
veselības	un	drošības	darbā	aizsardzību.	Tāpat	nav	saņemti	
aizrādījumi	no	valsts	iestādēm.

Riska	novērtējuma	informācija	tiek	izmantota	darba	dro	šības	
apmācībās,	lai	informētu	darbiniekus	par	ap	drau	dējumiem,	
par	 pasākumiem,	 ko	 veic	 darba	 devējs,	 lai	 novērstu	 vai	
samazinātu	 apdraudējumus,	 un	 kas	 darbi	niekiem	 būtu	
jā	dara,	 lai	 no	 tiem	 izvairītos.	Riska	novērtējums	sniedz	 arī	
ieskatu	Grupas	 darba	 vidē.	 Saskaņā	 ar	 riska	 novērtējuma	
rezultātiem	 tiek	 veikti	 īpaši	 pasākumi,	 lai	 pēc	 iespējas	
novērstu	vai	samazinātu	jebkādus	riska	faktorus.	

Dažas	 arodbiedrības	 ir	 ievēlējušas	 darbinieku	 pārstāvjus	
arodveselības	 un	 darba	 drošības	 jautājumos,	 kuri	 tiek	
aicināti	 sadarboties	 ar	Grupas	darba	aizsardzības	 vadītāju	
un	piedalīties	darba	riska	novērtēšanas	procesā	un	piedāvāt	
idejas,	kā	uzlabot	darba	vidi.	

2021.	gadā	Sabiedrībā	 tika	pārskatīti	un	kļuvuši	efektīvāki	
iegādāto	 optikas	 preču	 atlīdzināšanas	 un	 darbinieku	 obli-
gāto	veselības	pārbaužu	procesi.

Grupa	sedz	optikas	preču	(briļļu,	briļļu	rāmju,	briļļu	lēcu	vai	
kontaktlēcu)	iegādi.	Darbinieki	iegādājas	optiku	par	saviem	
līdzekļiem	un	pēc	tam	Sabiedrība	atmaksā	pirkumu	noteiktā	
limita	ietvaros.	Iepriekšējā	atlīdzināšanas	procedūra	bija	ilga	
un	sarežģīta,	kā	rezultātā	darbinieki	kompensācijas	saņēma	
novēloti.	 Pārskatītā	 un	 vienkāršotā	 kārtība	 nodrošina,	 ka	
darbinieks	kompensāciju	saņem	dažu	dienu	laikā	pēc	kvīts	
iesniegšanas.	Tas	attiecas	uz	visiem	darbiniekiem,	 tostarp	
pagaidu	un	nepilna	laika	darbiniekiem.

Iepriekš	 darbinieku	 obligātajām	 veselības	 pārbaudēm	
nepie	ciešamos	dokumentus,	kā	arī	darbinieku	infor	mēšanas	
procesu	 par	 nepieciešamību	 iziet	 obligāto	 veselības	
pārbaudi	 darba	 aizsardzības	 vadītājs	 veica	 manuāli.	 Arī	
datu	apstrāde	un	ziņošana	tika	veikta	manuāli.	Ņemot	vērā,	
ka	 Sabiedrībā	 nodarbināts	 vairāk	 nekā	 tūkstotis	 cilvēku,	
tuvākajā	laikā	šis	skaits	būtiski	pieaugs,	Grupa	ir	atvēlējusi	
finanšu	un	IT	resursus,	lai	pilnībā	automatizētu	šo	procesu.

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Fairbalticlat.sharepoint.com%2Fsites%2FSustainabilityreports2021HRtopics%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb94743959e0c49ac9d974f5a8540cabe&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=0610ee95-42af-f79a-336d-59403c80c00f-2314&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7b#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Fairbalticlat.sharepoint.com%2Fsites%2FSustainabilityreports2021HRtopics%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb94743959e0c49ac9d974f5a8540cabe&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=0610ee95-42af-f79a-336d-59403c80c00f-2314&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7b#_ftn2
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NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ
2021.	 gadā	 Grupā	 reģistrēti	 pieci	 nelaimes	 gadījumus	
darbā.	 Attiecīgie	 nelaimes	 gadījumi	 vienmēr	 tiek	 aplūkoti	
darbinieku	 ikgadējās	 darba	 drošības	 apmācībās/instruk-
cijās,	 lai	 turpmāk	nepieļautu	tādas	pašas	kļūdas.	Viens	no	
2021.	 gada	 negadījumiem	 noticis	 ar	 stjuartu	 darbinieka	
neuzmanības	 dēļ;	 trīs	 negadījumi	 notikuši	 ar	 operatīvās	
darbības	 un	 tehniskās	 apkopes	 darbiniekiem	 apledojušās	
perona	 zonas	 un	 darbinieka	 neuzmanības	 dēļ;	 un	 viens	
negadījums	noticis	ar	biroja	un	pārdošanas	personāla	locekli	
slapjas	grīdas	un	brīdinājuma	zīmju	trūkuma	dēļ.	Saskaņā	
ar	Latvijas	 likumdošanu	visi	pieci	negadījumi	klasificēti	 kā	
negadījums,	kura	gūti	viegli	miesas	bojājumi.	2021.	gadā	ar	
darbu	saistītu	traumu	rezultātā	nāves	gadījumu	nebija.

Nr
Darbinieka 
amats

Nelaimes 
gadījuma 
pakāpe

Savainojuma 
apraksts

Nelaimes 
gadījuma 
iemesls

1 Tehniķis viegla Pleca	un	
rokas	trauma

Apledojusi	
perona	zona

2 Biroja	
darbinieks

viegla Savainota	
plauksta

Slapja	
grīda,	nav	
brīdinājuma	
zīmju

3 Stjuarts viegla Sastiepta	
pēda

Neuzmanība

4 Tehniķis viegla Lauzts	pirksts Neuzmanība

5 Lidojumu	
koordinators

viegla Ceļgala	
trauma

Nenotīrīta,	
apledojusi	
perona	zona

Nelaimes	 gadījumu	 darbā	 procentuālais	 skaits	 uz	 vienu	
pieejamo	 sēdkilometru	 ir	 pieaudzis	 no	 0,075%	 2020.	
gadā	 līdz	 0,140%	 2021.	 gadā.	 Viens	 no	 iemesliem	 ir	
kopējais	 lidojumu	 pieaugums	 2021.	 gadā	 salīdzinājumā	
ar	 2020.	 gadu	 un	 intensīvāka	 stjuartu	 darba	 slodze.	 Daži	
negadījumi	bija	saistīti	 ar	 laikapstākļiem	–	 ledu	uz	ceļiem.	
Par	 to	 tika	 informēta	 Starptautiskā	 lidosta	 Rīga	 un	 tajos	
gadījumos	 tika	 pieprasīta	 papildu	 ceļu	 tīrīšana.	 Nelaimes	
gadījumā,	 kas	 notika	 uz	 slapjas	 grīdas	 brīdinājuma	 zīmju	
trūkuma	dēļ,	uzkopšanas	dienesta	darbinieki	tika	informēti	
par	 nepieciešamību	 izlikt	 brīdinājuma	 zīmes	 un	 situācija	
nekavējoties	tika	novērsta.

Dati	uz	31.12.2021.
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Nelaimes gadījumi darbā pa darbinieku kategorijām

Stjuarti Operatīvās darbības un tehniskās apkopes personāls Biroja & pārdošanas personāls Piloti 

Šis	 intensīvā	 darba	 periods	 sākās	 pēc	 zemas	 intensitātes	
perioda	 aviācijā,	 ko	 izraisīja	COVID-19	 infekcijas	 kontroles	
pasākumi.
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VESELĪGAS UN DROŠAS UZVEDĪBAS 
VEICINĀŠANA
Darba	aizsardzības	vadītājs	nodrošina,	ka	visi	darbinieki,	arī	
jaunie,	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	saņemtu	darba	
drošības	instrukcijas.

Ikviens	 darbinieks,	 uzsākot	 darbu	 Grupā,	 iziet	 sākotnējo	
darba	drošības	instruktāžu.	Reizi	gadā	visiem	darbiniekiem	
tiek	veikta	ikgadēja	darba	drošības	instruktāža.	Tiek	veiktas	
arī	 organizētas	 praktiskās	 ugunsdrošības	 apmācības	
(ie	skai	tot	 darbinieku	 evakuāciju	 no	 ēkas).	 Darbiniekiem,	
kuriem	 jāpilda	 konkrēts	 darbs	 (tehniķu	 darbs	 augstumā,	
noliktavas	 pārzinim	 autoiekrāvēja	 vadīšana	 u.c.)	 tiek	
nodrošināta	papildus	apmācība.	Šo	papildu	apmācību	bie-
žums	 ir	 reizi	divos	gados	autoiekrāvēju	vadītājiem	un	 reizi	
trijos	gados	tehniķiem	(kas	strādā	augstumā).	

Dažas	 īpašas	 apmācības	 stjuartiem	 nodrošina	 Grupas	
ap	mācību	centrs.	Lai	saņemtu	sertifikātu,	darbiniekiem	pēc	
kursu	beigšanas	ir	jānokārto	pārbaudījums.	

Visi	kursi,	arī	arodveselības	un	drošības	apmācības	Sabied-
rība	 iekšienē,	 notiek	 valodā,	 kuru	 saprot	 visi	 konkrētās	
apmācību	 grupas	 dalībnieki.	 Apmācības	 notiek	 latviešu,	
krievu	vai	angļu	valodās.

Veselības	 pārbaudes	 ir	 obligātas	 visiem	 darbiniekiem	
saska	ņā	ar	darba	 likumdošanu.	Atkarībā	no	darba	katego-
rijas	obligātās	veselības	pārbaudes	ir	jāveic	reizi	12,	24	vai	
36	mēnešos.

Turklāt	 Grupa	 veicina	 veselīgu	 dzīvesveidu	 saviem	 darbi-
niekiem.	Katru	 trešdienu	Grupas	 iekšējā	 interneta	mājas-

lapā	 tiek	 publicēti	 padomi	 veselīgam	 dzīvesveidam.	
Tiek	 aplūkotas	 tādas	 tēmas	 kā	 garīgā	 labklājība,	 stresa	
ap	zināšanās,	 meditācija,	 sociālā	 tolerance,	 acu	 aprūpe	
un	 ieguvumi,	 ko	 sniedz	 biežāka	 ūdens	 dzeršana	 un	
pastaigas	ārā.	

Tehniķiem	Grupa	nodrošina	obligātās	veselības	pārbaudes	
biežāk,	nekā	to	nosaka	likums.

Darbinieki,	 kuri	 Sabiedrībā	 veic	 atledošanas	 funkciju,	
2021.	 gadā	 tika	 nodrošināti	 ar	 pilnīgi	 jaunu	 funkcionālu	
darba	 aprīkojumu	 (sejas	 maskas,	 kombinezoni),	 tādējādi	
nodrošinot	papildu	aizsardzību	pret	aukstumu	un	mitrumu.

Grupa	 nodrošina	 darbiniekiem	 veselības	 pakalpojumus,	
no	drošinot	šādu	apdrošināšanas	segumu:	
•	visiem	darbiniekiem:	veselības,	nelaimes	gadījumu,	darī-
jumu	ceļojumu/dienesta	ceļojumu	apdrošināšana;
•	pilotiem:	licences	zaudēšanas	apdrošināšana;
•	 visiem	 darbiniekiem	 ir	 iespēja	 saņemt	 veselības	 un	
ne	laimes	gadījumu	apdrošināšanu	ar	paaugstinātu	segumu;
•	visiem	darbiniekiem	 ir	 iespēja	 iegādāties	 tuvinieku	vese-
lības	un	nelaimes	gadījumu	apdrošināšanu;
•	 visiem	 darbiniekiem	 ir	 iespēja	 iegādāties	 starptautisko	
veselības	apdrošināšanu	(AXA).

Darbiniekiem,	 kuri	 nokārtojuši	 pārbaudes	 laiku,	 darba	
de		vējs	 nodrošina	 primāro	 veselības	 apdrošināšanas	
pa	keti	 ar	 darba	devēja	 izvēlētu	 seguma	plānu.	 Tas	nodro-
šina,	 ka	 darbiniekiem	 un	 viņu	 radiniekiem	 ir	 pieejami	
nearodmedicīnas	un	veselības	aprūpes	pakalpojumi.
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GODĪGS ATALGOJUMS
Atalgojumu	Sabiedrības	ietvaros	regulē	tās	iekšējais	doku-
ments	–	Atalgojuma	politika,	kas	par	atalgojuma	noteikšanas	
un	pārskatīšanas	procesu	ir	pieejams	lietošanai	un	uzziņai	
visiem	airBaltic	un	tās	meitas	Sabiedrību	darbiniekiem.	Šīs	
atalgojuma	 politikas	 kompetence	 ir	 naudas	 atlīdzība	 par	
darbu	un	tā	attiecas	uz	visiem	darbiniekiem.	

Visi	amati	tiek	vērtēti	pēc	iepriekš	noteiktiem	kritērijiem	un	
tie	ir	piesaistīti	noteiktai	pakāpei,	kas	ļauj	salīdzināt	amatus	
un	 noteikt	 atalgojumu	 visā	 Sabiedrībā.	 Katrai	 pakāpei	
atalgojuma	diapazons	tiek	aprēķināts	pēc	Fontes	Vispārējā	
atalgojuma	pētījuma	datiem.	Runājot	par	 atalgojuma	pētī-
juma	 rezultātu	 interpretāciju,	 atalgojuma	 noteikšanā	
nav	 iesaistīti	 citi	 atalgojuma	 konsultanti,	 izņemot	 Fontes 
Vispārējā	 atalgojuma	pētījuma	konsultantus.	Pamatojoties	
uz	Fontes	Vispārējā	atalgojuma	pētījuma	datiem,	atalgojuma	
diapazoni	 tiek	 pielāgoti	 darba	 kategorijām	 (piemēram,	 IT,	
riska	pārvaldība,	atbilstība,	biznesa	analīze	utt.).	

Vīriešu/sieviešu	pamatalgu	attiecības	sadalījums	pa	darb-
inieku	 kategorijām	 liecina,	 ka	 lielākās	 atšķirības	 starp	
abiem	 dzimumiem	 ir	 novērojamas	 Operatīvās	 darbības	
un	 tehniskās	 apkopes	 personālam,	 biroja	 personālam	
un	stjuartiem.

Operatīvās	darbības	un	tehniskās	apkopes	personāla	darba	
algu	 atšķirības	 ir	 saistītas	 ar	 to,	 ka	 lielākā	 daļa	 apkopes	
personāla	 ir	 vīrieši,	 un	 apkopes	 personāla	 (īpaši	 tehniķa	
profesija,	 kas	 vēsturiski	 piesaista	 vairāk	 vīriešu	 nekā	 sie-
viešu)	atalgojumu	nosaka	ne	tikai	vietējais	darba	tirgus,	bet	
arī	Eiropas	darba	 tirgus,	 tāpēc	arī	algas	 ir	augstākas	nekā	
amatos,	kuros	ir	viegli	pieejami	vietējie	darbinieki.

Atšķirību	 biroja	 personāla	 vidū	 galvenokārt	 nosaka	 IT	
pozīcijas,	kas	ir	vēl	viena	nozare,	kurā	dominē	vīrieši,	turklāt	
IT	 darba	 tirgus	 atalgojuma	 līmenis	 ir	 ievērojami	 augstāks	
nekā	citās	darba	kategorijās.	

Lielākajās	darbinieku	kategorijās	(stjuarti,	piloti	un	tehniķi)	
Sabiedrība	ir	ieviesis	atalgojuma	sistēmas,	kas	balstītas	uz	
darbinieku	sniegumu,	pieredzi	un	kvalifikāciju.	Atalgojuma	
sistēmas	 ir	noteiktas	amatam	vai	amatu	grupai	un	nosaka	
pilnīgi	 vienādas	 atalgojuma	 struktūras,	 aprēķināšanas	
no	teikumus,	 iespējamos	 atalgojuma	 līmeņus	 un	 citus	 no	-
sa		cījumus	 visiem	 amatā	 strādājošajiem	 neatkarīgi	 no	
dzimuma,	 vecuma	 vai	 jebkāda	 cita	 personiska	 aspekta,	
tādējādi	ļaujot	izvairīties	no	jebkāda	veida	subjektīvās	darba	
samaksas	atšķirības.	Pašreizējās	darba	samaksas	atšķirības	
kategorijās	 ar	 noteiktām	 atalgojuma	 sistēmām	 ir	 saistītas	
ar	 iepriekšējo	 pieredzi,	 kvalifikāciju	 un	 citiem	 objektīviem	
parametriem,	kas	noteikti	attiecīgajās	atalgojuma	sistēmās.

DARBA DEVĒJA ZĪMOLS
Jaunākais	 darbinieku	 saistību	 apsekojums	 2021.	 gada	
3.	 ce	turksnī	 liecina	 par	 izcilu	 darbinieku	 neto	 veicinātāju	
rādītāju	 —	 35	 punkti	 (+13	 punkti	 kopš	 2020.	 gada	
3.	 ce	turkšņa).	 Tas	 ir	 uzticams	 nodarbinātības	 ilgtspējas	
un	pozitīva	darba	devēja	zīmola	 rādītājs,	ko	pārstāv	mūsu	
darbinieki.

Darba	 devēja	 zīmola	 aktivitātēm	 ir	 būtiska	 loma	 jaunu	
ta	lan	tu	 meklēšanā	 un	 nākamo	 pretendentu	 piesaistē,	
kā	 arī	 darba	 iespēju	 popularizēšanā	 aviācijas	 nozarē	
daudz	veidīgai	auditorijai.

Dati	uz	31.12.2021.
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Pamatalgas vīriešiem un sievietēm attiecība 
pa darbinieku kategorijām

 Sievietes

Vīrieši

Pamatojoties	uz	dažādu	vienā	un	 tajā	pašā	amata	pakāpē	
novērtēto	 amatu	 salīdzinājumu,	 ja	 noteiktā	 pakāpē	 ir	 gan	
vīrieši,	gan	sievietes,	Grupa	secināja,	ka	vīriešu	pamatalga	
vidēji	 ir	 par	6%	 lielāka	nekā	 sieviešu	pamatalga.	Vienā	un	
tajā	 pašā	 amata	 pakāpē,	 neņemot	 vērā	 personas	 amatu,	
darba	 stāžu,	 sniegumu,	 iepriekšējo	 pieredzi	 un	 citas	
novirzes	pareizai	vienāda	atalgojuma	noteikšanai.	Tā	 ir	par	
8%	mazāka	 atšķirība	 nekā	 2020.	 gadā,	 kad	 atšķirība	 bija	
14%.	 Šis	 pamatalgu	 atšķirības	 samazinājums	 ir	 panākts	
ar	 īpašu	 darbu,	 piemēram,	 vadītāju	 apmācību,	 budžeta	
veidošanas	 procesa	 vadlīnijām	 ar	 noteiktām	 pakāpēm	 un	
algu	 diapazoniem	 un	 īpašiem	 lēmumiem	 par	 garantēto	
ienākumu	(pamatalgas)	izlīdzināšanu	pakāpju	ietvaros.	
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LIFE @AIRBALTIC AMBASSADORS
Life@airbaltic ambassadors	 ir	 iekšēja	 kopiena,	 kurā	 ir	
iesaistīts	 plašs	 airBaltic	 darbinieku	 loks,	 kuri	 stāsta	 par	
savu	 karjeru	 un	 ikdienas	 darba	 aktivitātēm	 daudzveidīgai	
auditorijai,	vairojot	tās	izpratni	par	darba	apstākļiem,	darba	
kultūru	 un	 citiem	 svarīgiem	 aspektiem,	 izvēloties	 darba	
devēju.	 Attiecīga	 iniciatīva	 ilgtermiņā	 uzlabos	 kandidātu	
kvalitāti,	iestāšanās	panākumus	un	darbinieku	saglabāšanu.	
Visi	dalībnieki	apmeklēja	sociālo	mediju	meistarklases,	kurās	
mācījās	 veidot	 savu	 zīmolu,	 paaugstināt	 aviokompānijas	
vērtības	 un	 atrast	 savu	 vietu	 kā	 airBaltic	 vēstniekiem.	
Vēstnieka	darbs	ietver	video,	fotoattēlu	un	aizraujoša	satura	
izveidi	gan	iekšējai,	gan	ārējai	auditorijai.

30.	maijā	airBaltic	organizēja	tehniķu	atvērto	durvju	dienas,	
uz	 kurām	 tika	 aicināti	 dalībnieki	 no	 dažādiem	 Latvijas	
reģioniem,	dažādas	izglītības	un	dažāda	dzimuma	pārstāvji.	
Speed Dating	 bija	 pasākums,	 kurā	 potenciālie	 kandidāti	
meklēja	jaunas	karjeras	iespējas	vai	iespēju	apvienot	karjeru	
ar	 studijām.	 Sadarbībā	 ar	Nodarbinātības	 valsts	 aģentūru	
airBaltic	 organizēja	 atklāto	 pasākumu,	 kas	 bija	 paredzēts	
bijušajiem	Latvijas	dzelzceļa	darbiniekiem,	kuriem	 ir	plaša	
tehniskā	pieredze,	ko	varētu	pārnest	uz	aviācijas	nozari.	

IEGULDĪJUMS NĀKOTNES DARBINIEKOS
7.	oktobrī	 airBaltic	 organizēja	 stjuartu	 atvērto	durvju	dienu.	
Piedalījās	240	abu	dzimumu	potenciālie	kandidāti,	ar	dažādu	
izglītību.	 Kandidātiem	 bija	 iespēja	 uzzināt	 par	 apmācību	
procesu	airBaltic Training	un	izpildīt	vairākus	uzdevumus,	kas	
norāda	uz	dalībnieka	piemērotību	kļūt	par	airBaltic	stjuartu.

Dati	uz	31.12.2021.
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AIRBALTIC ABSOLVENTU KOPIENA
Ar	 nolūku	 saglabāt	 saikni	 ar	 bijušajiem	 darbiniekiem,	
Sabiedrība	aicināja	viņus	pievienojoties	airBaltic	absolventu	
kopienai.	 Tas	 ļauj	 bijušajiem	 darbiniekiem	 saglabāt	
attiecības	ar	airBaltic	arī	pēc	darba	attiecību	pārtraukšanas	
Sabiedrībā.	 2021.	 gada	 pirmajā	 ceturksnī	 406	 bijušie	
darbinieki	tika	informēti	par	Absolventu	kopienas	iespējām,	
un	392	joprojām	abonē	tās	biļetenu.	Absolventu	kopiena	ir	
viens	no	populārākajiem	kanāliem,	kas	novirza	apmeklētājus	
uz	airBaltic	karjeras	lapu.	

2021.	 gadā	 airBaltic	 apmeklēja	 vairākas	 karjeras	 dienas,	
kuras	organizēja	Latvijas	uzņēmumi,	kas	darbojas	dažādās	
jomās:	 IT,	 klientu	 apkalpošanas	 un	 tehniskajā	 nozarē.	
Work[IT]	 un	 techchill.co	 personāla	 atlases	 pasākumos	
airBaltic	 bija	 iespēja	 sarunāties	 ar	 IT	 speciālistiem	 –	 šo	
pasākumu	mērķis	ir	iedrošināt	un	dot	iespējas	sievietēm	un	
vīriešiem,	 kuri	 vēlas	 veidot	 karjeru	 IT	 nozarē.	 Interese	par	
airBaltic	bija	abu	dzimumu	pārstāvju	vidū.	

Female 
80% 

Male 
20% 

Stjuartu atvērto 
durvju dienu dalībnieki

Sievietes Vīrieši

Līdz	2022.	gada	beigām	airBaltic	plāno	sasniegt	A220-300 
flotes	apjomu	līdz	40	lidmašīnām,	un	ir	sākti	sagatavošanās	
darbi,	 lai	pārliecinātos,	ka	 ir	pietiekami	daudz	tehniķu,	kas	
tās	apkalpos.	airBaltic	ir	uzsākusi	kandidātu	atlasi	mehāniķu	
pozīcijām	bez	iepriekšējas	pieredzes	vai	izglītības	aviācijas	
jomā,	kā	arī	piedāvā	moduļu	kursus	 tehniķa	B	kategorijas	
kvalifikācijas	 iegūšanai.	 Tas	 tiek	 darīts	 papildus	 jau	 sen	
izveidotajai	 Tehniķa-mācekļu	 programmai,	 kas	 tapusi	
sadarbībā	ar	Rīgas	Tehnisko	universitāti	(RTU)	un	Transporta	
un	sakaru	institūtu	(TSI).	

2021.	 gadā	 tika	 organizētas	 tikšanās	 ar	 Latvijas	 tehni	ku-
miem	no	dažādiem	reģioniem	(Saldus,	Valmieras,	Ventspils,	
Aizkraukles),	 lai	 to	audzēkņiem	sniegtu	 ieskatu	mehāniķa,	
tehniķa	 un	metāla	 lokšņu	 darbinieka	 profesijās.	 13.	maijā	
airBaltic	 organizēja	 Mehāniķu	 atvērto	 pasākumu	 ar	 trijās	
Latvijas	 augstskolās	 (RTU,	 TSI,	 Rīgas	 Aviācijas	 institūtu).	
Notika	 jautājumu	un	 atbilžu	 sesija	 ar	 pārstāvi	 no	 airBaltic	
bāzes	 tehniskās	 apkopes.	 Interesi	 par	 dalību	 programmā	
izrādīja	60	dalībnieki	ar	dažādu	izglītību.	
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Ilgtspēja	un	korporatīvā	atbildība	ir	viena	no	airBaltic	pamatvērtībām.	 
Tādējādi	Sabiedrības	mērķis	ir	ne	tikai	uzturēt	augstus	standartus	

tradicionālos	korporatīvās	pārvaldības	mehānismos	un	 
ētiskā	biznesa	praksē,	bet	arī	risināt	plašākas	ilgtspējas	problēmas.	

ATBILDĪGA 
PĀRVALDĪBA
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Sabiedrība	 vadība	 vienmēr	 ir	 uzsvērusi	 korporatīvās	 pār-
valdības	principu	nozīmi,	saskaņā	ar	ko	darbojas	Sabiedrība.	
Ievērojot	šīs	augsta	līmeņa	vadlīnijas,	Sabiedrība	ir	izstrādājusi	
dažādas	ar	pārvaldību	saistītas	politikas,	piemēram,	 iek	šējā	
līguma	 apstiprināšanas	 procedūru,	 Autorizācijas	 rokas	grā-
matu,	 Sankciju	 atbilstības	 politiku,	 Iepirkumu	 politiku	 u.c.	
2021.	 gadā	 airBaltic	 uzsāka	 darbu	 pie	 politikas	 Ziņošana	
par	 pārkāpumiem.	 Lielākajā	 daļā	 savu	 politiku	 Sabiedrība	
ievēro	 tādus	 globāli	 iedibinātus	 principus,	 ko	 veicina	 ESAO	
Korporatīvās	 pārvaldības	 principi	 un	 ESAO	 Vadlīnijas	 par	
valsts	 uzņēmumu	 korporatīvo	 pārvaldību,	 kā	 arī	 juridiskās	
pra	sības,	 kas	 noteiktas	 Publiskas	 personas	 kapitāldaļu	 un	
kapitālsabiedrību	 pārvaldības	 likumā.	 Turklāt	 Sabiedrība	 ir	
izdevusi	 atsevišķu	 korporatīvās	 pār	valdības	 politiku	 saviem	
meitas	uzņēmumiem,	 tādējādi	 nodrošinot	 galveno	principu	
vienlīdzīgu	 ievērošanu	Grupā.	 Ievērojot	Sabiedrības	vadības	
izvirzītos	 augstos	 standartus,	 tiek	 sagaidīts,	 ka	 arī	 visi	
Sabiedrības	darbinieki	rīkojas	godprātīgi	un	visos	gadījumos	
nodrošina	precizitāti,	rūpību	un	godprātību,	kas	atspoguļotas	
arī	dažādās	ieviestajās	procedūrās	Personāla	rokasgrāmatā.

ĒTIKA UN CAURSKATĀMĪBA
airBaltic	 Biznesa	 ētika	 un	 Korporatīvā	 kultūra	 ir	 daļa	 no	
Personāla	rokasgrāmatas,	kas	ir	pieejama	visiem	darbi	niekiem	
airBaltic	 iekšējā	 interneta	 tīklā.	 Sabiedrība	 biznesa	 ētika	 un	
korporatīvā	 kultūra	 ir	 balstīta	 uz	 vispārpieņemtām	 ētikas	
normām,	 normatīvajiem	 aktiem,	 galvenajām	 kompe	tencēm	
un	 Sabiedrības	 vērtībām,	 piemēram,	 ilgtspējas	 uzlabošanu,	
nepārtrauktas	 izaugsmes	 saglabāšanu	 un	 pasa	žieru	
pieredzes	 uzlabošanu.	 Personāla	 rokasgrāmatā	 ap	rakstītie	
principi	nosaka	darbinieku	savstarpējās	attie	cības	darbā,	kā	
arī	biznesa	attiecības	un	attiecības	ar	sadarbības	partneriem	
visā	 pasaulē.	 Šie	 principi	 attiecas	 uz	 visām	 Sabiedrības	
struktūrvienībām,	 un	 tie	 ir	 jāievēro	 visiem	 darbiniekiem.	
airBaltic	 Personāla	 rokasgrāmata	 sniedz	 norādījumus	 par	
pieņemamu	 rīcību	 Sabiedrības	 vadībai,	 darbiniekiem	 un	
biznesa	 partneriem,	 lai	 izvairītos	 no	 jebkādiem	 interešu	
konflikta	 gadījumiem	 un	 par	 to,	 kā	 ziņot,	 ja	 tādi	 tomēr	
radušies.	airBaltic	darbinieki	nedrīkst	veikt	nekādus	darījumus	
Sabiedrības	 vārdā	 ar	 savu	 laulāto,	 savu	 ģimenes	 locekli	 vai	
jebkuru	personu	vai	organizāciju,	ar	kuru	viņi	vai	viņu	ģimenes	
ir	 jebkādā	veidā	saistīti.	Darbiniekiem	 ir	 jāsniedz	 informācija	
Personāla	vadības	nodaļai	par	saviem	amatiem,	piederošajām	
akcijām	 vai	 citām	 attiecībām	 ar	 jebkādiem	 esošajiem	 vai	
potenciālajiem	piegādātājiem	vai	sadarbības	partneriem.	

PROCEDŪRA ZIŅOŠANAI PAR PĀRKĀPUMIEM 
Papildus	 aviācijas	 nozares	 noteikumiem	 par	 regulāru	
ziņošanu	par	iespējamiem	drošības	standartu	pārkāpumiem,	
krāpšanu	 vai	 neatbilstošu	 rīcību,	 airBaltic	 ir	 uzņēmusies	
iniciatīvu	ieviest	procedūru	ziņošanai	par	pārkāpumiem,	lai	
ļautu	visiem	darbiniekiem	un	biznesa	partneriem	ziņot	par	
jebkādām	 bažām,	 kuras	 radušās	 saistībā	 ar	 iespējamiem	
pārkāpumiem	 Sabiedrībā.	 Procedūru	 plānots	 ieviest	 no	
2022.	 gada	 februāra.	 Procedūra	 tiks	 ieviesta	 kā	 daļa	 no	
Sabiedrības	 iekšējās	 politikās,	 un	 iekšējā	 audita	 vienība	
būs	 atbildīga	 par	 visu	 ziņoto	 incidentu	 uzraudzību	 un,	 ja	
nepieciešams,	par	papildu	atbildīgo	vadītāju	iesaistīšanu.	

SANKCIJU REGULĒJUMS
airBaltic	 ir	 izstrādājusi	 iekšējo	Sankciju	politiku,	kas	pa	līdz	
dažādu	 nodaļu	 darbiniekiem	 nodrošināt	 sankciju	 regu-
lējuma	 un	 Sabiedrības	 līgumsaistību	 ievērošanu.	 Sankciju	
politikā	ir	paskaidrots,	kādas	ir	sankcijas	un	kādas	darbības	
tiek	 uzskatītas	 par	 nelikumīgām.	 Ir	 sniegtas	 vad	līnijas,	
kā	 pārbaudīt	 sadarbības	 partnerus.	 Noslēdzot	 līgumu	 ar	
sadarbības	 partneri,	 atbildīgais	 airBaltic	 darbinieks	 ievēro	
Sankciju	 politiku	 un	 izmanto	 dažādus	 instrumentus,	 lai	
pārbaudītu	sankciju	 ievērošanu.	Viens	no	visvairāk	 izman-
totajiem	 instrumentiem	 sankciju	 ievērošanas	 nodro	ši	nā-
šanai	ar	sadarbības	partneriem	no	valstīm,	kurās	Sankciju	
politikai	var	būt	liela	nozīme	(piemēram,	Krievija,	Ukraina),	
ir	plaši	pazīstamā	KYC,	 kas	pazīstama	arī	 kā	anketa	Know 
Your Client (Pazīsti savu klientu).	 Tā	 sniedz	 detalizētu	
informāciju	par	sadarbības	partneri.	Ik	pa	laikam	darbinieki	
iziet	 apmācības	 par	 sankciju	 ievērošanu,	 turklāt	 Sankciju	
politika	ir	daļa	no	Personāla	rokasgrāmatas,	ar	kuras	saturu	
iepazīstas	 un	 kam	 piekrīt	 katrs	 darbinieks,	 uzsākot	 darba	
tiesiskās	attiecības	ar	Sabiedrību.

PRETKORUPCIJA
airBaltic	 lielu	 nozīmi	 piešķir	 pretkorupcijas	 pasākumu	
ievē	rošanas	 nodrošināšanai	 un	 veic	 visus	 nepieciešamos	
pasā	kumus,	 lai	 nodrošinātu	 to	 atbilstību.	 Divi	 būtiskākie	
doku	menti,	kas	ietver	Sabiedrības	galvenos	pretkorupcijas	
pasākumus,	 ir	 Iepirkumu	 politika	 (visiem	 korporatīvajiem	
iepirkumiem);	un	Lidotspējas	uzturēšanas	vadības	un	teh-
niskās	 apkopes	 organizācijas	 ekspozīcija	 (CAMMOE),	 kas	
ir	 īpaši	 paredzēta	 ar	gaisa	 kuģiem	saistītiem	 tehniskajiem	
iepirkumiem.
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Patlaban	attiecībā	uz	airBaltic	nav	uzsākta	neviena	 izmek-
lēšanas	 procedūra.	 Sabiedrība	 arī	 nav	 saistīta	 ar	 kādu	 no	
Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	biroja	vai	kādas	citas	
korupcijas	apkarošanas	institūcijas	uzsāktām	procedūrām.	
Pārskata	gadā	starpgadījumi	nav	bijuši.

Saskaņā	ar	Sabiedrības	iepirkumu	politiku	visos	iepirkuma	
procesos	 ir	 jāievēro	 tās	 iekšējie	 principi.	 Iepirkuma	 do	ku-
menti	jāsagatavo	un	iepirkuma	process	jāvada,	tos	ievērojot.

Godīga 
konkurence

Sabiedrībai	ir	jāizturas	godīgi	pret	
visiem	dalībniekiem	un	jānodrošina,	
ka	tiem	tiek	sniegta	vienāda	līmeņa	
informācija.

Interešu 
konflikts

Par	interešu	konflikta	situācijām	
attiecībā	uz	Sabiedrība	
uzņēmējdarbību	jāziņo	Personāla	
vadības	nodaļai.

Rentabilitāte Piedāvājumi	jāvērtē	ne	tikai	pēc	
konkurētspējas	cenu	veidošanā,	bet	
arī	tādiem	faktoriem	kā	kvalitāte	un	citi	
iepriekš	noteikti	kritēriji.

Caurskatāmība Lai	nodrošinātu	pārskatāmību,	
konkursa	dokumentos	ir	jāsniedz	
visa	nepieciešamā	informācija,	
lai	atvieglotu	atbilstošu	un	
konkurētspējīgu	piedāvājumu	
iesniegšanu.

Iepirkumu	komisija	 veic	 piedāvājumu	 izvērtēšanu	 atkarībā	
no	paredzamās	gada	iepirkuma	vērtības.	Iepirkumu	komisija	
atlasa	 konkurētspējīgāko	 un	 izmaksu	 ziņā	 izdevīgāko	
piedāvājumu	starp	atbilstošajiem	dalībniekiem,	izvērtējot	to	
pēc	 iepriekš	 noteiktiem	 vērtēšanas	 kritērijiem.	 Līgumiem,	
kas	saistīti	ar	augstākām	izmaksām	vai	kuriem	nepieciešami	
augstāki	 standarti	 tehnoloģiju	 un	 pakalpojumu	 jomās,	
jāpiemēro	 punktu	 sistēma,	 lai	 novērtētu	 iepirkuma	 cenu,	
dalībnieka	 reputāciju,	 riska	 pārvaldību,	 sasniegumus	 un	
vadības	 kvalitāti,	 kā	 arī	 projekta/pakalpojuma	 īstenošanai	
paredzētā	personāla	profesionālais	un	tehniskais	standarts.	

Lai	 efektīvi	 pārvaldītu	 riskus,	 tiek	 ņemta	 vērā	 potenciālo	
piegādātāju	finansiālā,	fiskālā,	sociālā	un	juridiskā	situācija.	
Saskaņā	ar	iepirkumu	politiku	atbildīgajiem	darbiniekiem	ir	
jāizvērtē	un	jālemj	par	piegādātāju	atbildības	apdrošināšanas	
nepieciešamību;	 Sabiedrība	 izvairās	 sastādīt	 vairāk	 par	
30%	 no	 piegādātāja	 apgrozījuma.	 Atbildīgajiem	 darbi-
nie	kiem	 ir	 nepieciešams	 ārkārtas	 rīcības	 plāns	 ar	 alter-
na	tīviem	 piegādātājiem	 un/vai	 piegādes	 risinājumiem,	

lai	 no	drošinātu	 nepārtrauktu	 pakalpojumu	 sniegšanu	 vai	
preču	 piegādi	 ārkārtas	 situācijās	 (piemēram,	 piegādātāja	
nespēja	izpildīt	saistību,	politiski	vai	sociāli	notikumi	utt.).

airBaltic	arī	nodrošina,	ka	labdarības	ziedojumi	un	spon	so-
rēšana	 (finansiāli	 un	mantiskā	 veidā)	 citām	 organizācijām	
netiek	izmantota	kā	slēpts	kukuļdošanas	veids.	Labdarības	
ziedojumu	un	sponsoru	(finansiāli	un	mantiskā	veidā)	saņē-
mējus	pārbauda	un	apstiprina	Sabiedrība	vadība.	Kopumā	
airBaltic	 ir	 ļoti	 ierobežotas	 iespējas	 sponsorēt	 vai	 ziedot	
trešajai	pusei,	jo	tai	ir	jāizpilda	vairākas	juridiskas	prasības,	
lai	varētu	veikt	šādas	darbības.

Darbinieki,	 iestājoties	 organizācijā,	 tiek	 iepazīstināti	 ar	
Personāla	 rokasgrāmatu,	 Iepirkumu	politiku	un	citām	pie-
mē	rojamām	 iekšējām	 instrukcijām,	 tādējādi	 nodrošinot	
pret	korupcijas	pasākumu	ievērošanu.

GODĪGA KONKURENCE
airBaltic	 ir	 apņēmusies	 ievērot	 godīgu	 konkurenci	 gan	
attiecībā	 uz	 savu	 uzvedību	 tirgū,	 gan	 saistībā	 ar	 tās	
orga	nizētajiem	 iepirkumu	 konkursu	 procesiem,	 perso-
nāla	 atlases	 procesu	 utt.	 Līdz	 ar	 to	 Sabiedrība	 ievēro	
Latvijas	Konkurences	 likuma	normas	un	ES	 līmenī	 saska	-
ņota	 regulējuma	 noteikumus,	 kā	 arī	 nodrošina	 godī	gas	
konkurences	 principu	 ievērošanu,	 izvēloties	 poten	ci	ālos	
piegādātājus	 savā	 iepirkumu	 politikā.	 airBaltic	 ir	 Konku-
rences	 atbilstības	 politika	 un	 tās	 vadībai	 un	 darbiniekiem	
tiek	veikta	konkurences	tiesību	apmācība.

Patlaban	attiecībā	uz	airBaltic	nav	uzsākta	neviena	 izmek-
lēšanas	 procedūra,	 kā	 arī	 Sabiedrība	 nav	 daļa	 no	 Latvijas	
Konkurences	 padomes	 vai	 jebkuras	 citas	 konkurences	
iestādes	ierosinātas	lietas,	izņemot	13	gadus	seno	tiesvedību	
pret	AB flyLAL-Lithuanian Airlines,	kas	ir	atspoguļota	sīkāk	
airBaltic	2021.	gada	pārskatā.	

PIEGĀDĀTĀJU VADĪBA
airBaltic	 ir	 vairāk	 nekā	 2200	 piegādātāju,	 kas	 sniedz	
dažādus	pakalpojumus	un	produktus.	Sabiedrības	piegādes	
ķēde	galvenokārt	ir	fokusēta	uz	darbībām	ar	gaisa	kuģiem,	
piemēram,	 sadarbību	 ar	 lidmašīnu	 un	 dzinēju	 ražotājiem,	
lidostu	 un	 aeronavigācijas	 pakalpojumu	 sniedzējiem,	
teh	nis	kās	 apkopes	 nodrošinātājiem	 un	 degvielas	 piegā-
dātājiem.	Tāpat	svarīgi	ir	arī	informācijas	tehnoloģiju	piegā-
dātāji,	kas	nodrošina,	ka	airBaltic	var	izmantot	tādas	būtiskas	
sistēmas	kā	AMADEUS	un	CRM.	Tāpat	airBaltic	ļoti	svarīgi	ir	
reģionālie	ražošanas	partneri,	ēdināšanas	nodrošinātāji	un	
finanšu	pakalpojumu	sniegšanas	partneri.	
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GALVENIE IEPIRKUMU VEIDI

Galvenie	iepirkumu	veidi Daļa

Degviela 34%

Valsts	noteiktie	maksājumi 19%

Virszemes	apkalpošanas	pakalpojumi	un	
lidojumu	izmaiņas

17%

Gaisa	kuģu	apkope 9%

Citas	operacionālās	izmaksas 8%

Izplatīšana	un	pieejamība 5%

Pārdošanas	un	reklāmas	izmaksas 5%

Nomas	izmaksas 3%

Ēdināšana 1%

KOPĀ 100%

Avots:	Vadības	peļņas/zaudējumu	aprēķins 
Piezīme:	Izņemot	personāla	izmaksas,	finanšu	pozīcijas,	 
procentus	un	ārkārtas	pozīcijas

airBaltic	 piegādātāji	 galvenokārt	 atrodas	 Latvijā	 un	 tajos	
ģeogrāfiskajos	rajonos,	kur	tiek	apkalpoti	airBaltic	maršruti.	
Ar	 tehnisko	 apkopi	 saistītajiem	 iepirkumiem	 lielākā	 daļa	
Sabiedrības	 piegādātāju	 atrodas	 ārpus	 Latvijas	 –	 gaisa	
kuģu,	dzinēju,	viedo	detaļu	un	aprīkojuma	ražotāji.

Atbilstoši	 Sabiedrības	 darbības	 modelim	 airBaltic	 gaisa	
kuģu	apkalpošanu	uz	zemes	un	klientu	apkalpošanu	uztic	
ārējiem	 piegādātājiem.	 Piegādātāju	 specifikācijas	 tiek	
nepārtraukti	pārskatītas	atkārtoti	un	tiek	noteikti	svarīgākie	
piegādātāji.	 Arī	 atbildība	 par	 svarīgāko	 piegādātāju	
nepārtrauktu	 uzraudzību	 ir	 centralizēta	 un	 standartizēta.	
Visiem	airBaltic	piegādātājiem	ir	jāatbilst	Iepirkuma	politikā	
noteiktajām	prasībām;	tas	tiek	pārbaudīts	iepirkuma	laikā.	
Turklāt	 attiecībā	 uz	 piegādātāja	 identifikāciju	 airBaltic	 var	
pieprasīt,	lai	tiktu	iesniegta	Know Your Client veidlapa	un	citi	
attiecīgie	dokumenti.

IEGĀDĀTO PRODUKTU UN PAKALPOJUMU 
PROCENTUĀLĀ DAĻA

VIETĒJI IEGĀDĀTO PRODUKTU UN PAKALPOJUMU 
PROCENTUĀLĀ DAĻA

Vietēji	iegādātie	produkti	un	pakalpojumi Daļa

Vietēji	(Latvijā) 13%

Nav	vietēji 87%

KOPĀ 100%

Piezīme:	Saskaņā	ar	naudas	plūsmas	metodi

airBaltic Korporatīvās vadības rokasgrāmata 
un airBaltic iepirkumu politika aptver visas 
iepirkumu darbības airBaltic ietvaros. Papildus 
Sabiedrība uztur īpašu datu bāzi līgumiem. 
Lai noslēgtu kādu līgumu ar nepieciešamo 
pakalpojumu vai preču piegādātāju, katram 
atbildīgajam darbiniekam ir jāaizpilda speciālas 
veidlapas, kuras pēc tam izskata un apstiprina 
dažādu nodaļu pārstāvji. 

Sabiedrības	 vadītāji	 ir	 atbildīgi	 par	 Korporatīvās	 vadības	
rokasgrāmatu	 un	 citām	 instrukcijām,	 kuras	 vajadzības	
gadījumā	 tiek	 pārskatītas	 un	 atjauninātas.	 Darbības	 tiek	
pārraudzītas	pārvaldības	sistēmā	un,	 ja	nepieciešams,	par	
tām	tiek	ziņots	atbilstoši	īpašām	vajadzībām.	

airBaltic	 ir	 atbildīga	 par	 to,	 lai	 ilgtspējas	 jautājumi	 tiktu	
atbilstoši	risināti	neatkarīgi	no	tā,	kurš	piegādātājs	nodrošina	
produktu	vai	pakalpojumu.	airBaltic	izveidotais	pārvaldības	
modelis	 precizē	 piegādes	 ķēdes	 atbildību,	 riskus	 un	
uzlabojamās	jomas,	kā	arī	to,	kā	rīkoties	iespējamo	noviržu	
gadījumā.	 Pašreizējais	 mērķis	 ir	 atjaunināt	 iepirkuma	
procedūru,	iekļaujot	tajā	ilgtspējīgu	iepirkumu	sadaļu.

Vispārējā	 iepirkumu	 politika	 ir	 izveidota,	 lai	 nodrošinātu	
efektīvu,	 lietderīgu	 un	 mērķtiecīgu	 Sabiedrības	 kapitāla	
izmantošanu,	nodrošinot	zemākās	 izmaksas	un	samazinot	
ar	pirkšanu	saistītos	komerciālos	riskus.	airBaltic	iepirkumu	
politika	aptver	visa	veida	airBaltic	veiktos	ārējos	pirkumus.	
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Galvenais	 mērķis	 ir	 nodrošināt	 zemākās	 izmaksas	 un	
samazināt	 ar	 pirkšanu	 saistītos	 komerciālos	 riskus.	 Tas	
tiek	panākts,	saglabājot	stingru	kontroli	pār	piegādātājiem	
un	 produktu	 plūsmām,	 palielinot	 Sabiedrības	 pirktspēju	
un	 koordinējot	 iepirkuma	 darbības,	 optimāli	 izmantojot	
kapitālu.	 Izmaksu	 samazināšana	 jāpanāk,	 stimulējot	 kon-
ku	renci,	 ar	 plašas	 standartizācijas,	 saistošu	 vispārējo	
līgu	mu	un	ciešas	sadarbības	ar	atlasītajiem	piegādātājiem	
palīdzību.

Iepirkumu	 vadītāja	 galvenie	 pienākumi	 ir	 būt	 funkcionāli	
atbildīgam	par	visām	iepirkumu	darbībām	Sabiedrībā	un	par	
šīs	politikas	ievērošanu.	Tas	ietver	vienotu	iepirkumu	darbību	
koordinēšanu	 Sabiedrībā	 un	 ar	 to	 saistītajās	 struktūrās.	
Katrs	 darbinieks	 ievēro	 iepirkuma	 politiku	 un	 procedūru.	
Iepirkuma	procedūras	 ir	 aprakstītas	 airBaltic	Korporatīvās	
vadības	 rokasgrāmatas	 un	 Finanšu	 rokasgrāmatas	 sadaļā	
IEGĀDES	PROCEDŪRA.	Aviācijas	 tehnikas	 iepirkumi	 jāveic	
saskaņā	 ar	 CAMMOE 0.2.5.	 punktu.	 Aerotehniskajiem	
iepirkumiem	tiks	dota	priekšroka	pār	vispārējiem	piegādes	
iepirkumiem.

RISKU PĀRVALDĪBAS PROCESS
Risku	 pārvaldību	 veic	 katra	 nodaļa	 savu	 pienākumu	
ietvaros,	 un	 Sabiedrības	 valde	 un	 padome	 katru	 mēnesi	
tiek	 informēta	 par	 visiem	 atjauninājumiem,	 lai	 atbilstoši	
pielāgotu	Sabiedrības	biznesa	plānu.	

Lai turpinātu paplašināt risku pārvaldības 
procesu, airBaltic ir uzsākusi projektu galveno, 
ar aviāciju nesaistīto risku identificēšanai. 
Projektu pārrauga Revīzijas komiteja, un 
tas kalpos, lai nodrošinātu vienotu atskaites 
punktu un pārredzamu darba plūsmu riska 
mazināšanas darbībām. 

Risku	 reģistru	 administrē	 iekšējās	 kontroles	 projektu	
vadītājs.	 Galvenās	 ieinteresētās	 personas	 tiek	 iztaujātas,	
lai	iegūtu	informāciju	par	iespējamiem	riska	scenārijiem	un	
individuālu	 novērtējumu	 par	 ietekmes	 nopietnību,	 iespē-

jamību,	 kā	 arī	 zināmo	 incidentu	 laika	 grafiku	 un	 vēsturi.	
Ieinteresēto	 pušu	 identificēto	 galveno	 risku	 kopsavilkums	
tiek	prezentēts	augstākās	vadības	sanāksmē,	kurā	vadītāji	
apspriež,	 kā	 šie	 riski	 var	 tikt	 mazināti	 un	 vai	 šobrīd	 ir	
nepieciešamas	 papildu	 darbības.	 Pēc	 tam,	 kad	 tas	 būs	
pabeigts,	 galveno	 identificēto	 risku	 kopsavilkums	 tiks	
ie	sniegts	Sabiedrības	padomei	(tas	paredzēts	2022.	gada	
februārī)	un	tiks	atjaunināts	katru	gadu.	

Savukārt	2021.	gadā	galvenais	uzsvars	riska	mazināšanas	
pasākumu	 ietvaros	 tika	 likts	 uz	 COVID-19	 pandēmijas	
nelabvēlīgās	ietekmes	mazināšanas,	kas	joprojām	ietekmēja	
gandrīz	 visu	 Sabiedrības	 darbību.	 Tas	 ir	 radījis	 strauju	
un	 negaidītu	 pieprasījumu	 pēc	 lidojumu	 rezervēšanas	
krituma	 visā	 pasaulē	 un	 radīja	 nepieciešamību	 lielākajai	
daļai	 aviokompāniju	 samazināt	 lidojumu	 kapacitāti	 un	
pat	 apturēt	 lidojumus	 noteiktos	 maršrutos.	 Reaģējot	 uz	
dažādām	 nozares	 prognozēm	 par	 COVID-19	 pandēmijas	
negatīvo	 ilgtermiņa	 ietekmi	 uz	 aviācijas	 nozari,	 airBaltic	
ir	 nepārtraukti	 pārskatījusi	 un	 aktualizējusi	 savu	 biznesa	
plānu.	Lai	novērstu	likviditātes	riskus,	airBaltic	ir	īstenojusi	
dažādus	izmaksu	samazināšanas	pasākumus	un	pārgājusi	
uz	viena	tipa	gaisa	kuģu	floti,	kā	arī	meklējusi	finansējumu	
pie	saviem	akcionāriem	un	palielinājusi	pamatkapitālu.

Tomēr	 COVID-19	 pandēmijas	 izraisītās	 krīzes	 ietekme	
joprojām	ir	ļoti	liela,	un	ir	grūti	ar	augstu	noteiktības	pakāpi	
prognozēt	 slimības	 turpmāko	 izplatību	 gan	 Latvijā,	 gan	
pasaulē.	 Tas	 jo	 īpaši	 attiecas	 uz	 jaunu	COVID-19	 variantu,	
piemēram,	Omikrona,	izplatību.	Līdz	ar	to	padomei	un	valdei	
ir	jāseko	līdzi	mainīgajām	nozares	prognozēm	par	aviācijas	
nozares	 atveseļošanos	 un	 pastāvīgi	 atbilstoši	 jākoriģē	
Sabiedrība	biznesa	plāns.

ATBILSTĪBA
airBaltic	nav	konstatētas	būtiskas	neatbilstības	likumiem	vai	
noteikumiem	vides,	sociālajā	un	ekonomikas	jomā.	Kopumā	
ar	šīm	jomām	saistīti	nelieli	gadījumi	ir	bijuši,	taču	nevienā	
no	šiem	gadījumiem	airBaltic	nav	saņēmusi	sodu,	vismaz	ne	
būtisku.	Kopumā	šie	gadījumi	rodas	no	kļūdām	Sabiedrības	
parastās	 uzņēmējdarbības	 gaitā,	 veicot	 ikdienišķās	 dar-
bī	bas,	un	neatspoguļo	nekādas	sistēmiskas	kļūdas.
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2021.	gadā	airBaltic	pakāpeniski	palielināja	maršrutu	un	lidojumu	
skaitu,	kas	savieno	Baltijas	valstis	ar	galamērķiem	Eiropā	un	 
Tuvajos	Austrumos.	Kopumā	2021.	gadā	airBaltic	apkalpoja	

76	galamērķus	un	strādāja	94	maršrutos	no	Rīgas,	Tallinas	un	Viļņas.	 
Tas	ir	būtisks	pieaugums	salīdzinājumā	ar	2020.	gadu,	 
kad	tika	apkalpoti	56	galamērķi	un	76	maršruti.	

BALTIJAS SAVIENOŠANA 
AR ĀRZEMĒM UN IETEKME 
UZ VIETĒJO EKONOMIKU
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Ceļojumu	 pieprasījums	 sāka	 pieaugt	 līdz	 ar	 ES	 digitālā	
COVID-19	 sertifikāta	 ieviešanu	2021.	gada	1.	 jūlijā,	 kas	
atviegloja	ceļošanu	vakcinētajiem	pasažieriem.	airBaltic	
2021.	gadā	kopumā	atklāja	15	jaunus	maršrutus,	un,	tā	
kā	pieprasījums	pēc	atpūtas	galamērķiem	bija	īpaši	liels,	
tika	 atklāti	 deviņi	 atpūtas	maršruti	 (no	Rīgas	 uz	 Korfu,	
Heraklionu,	 Santorini,	 Neapoli,	 Pizu,	 Valensiju,	 Tenerifi	
un	 Kitilu,	 kā	 arī	 no	 Tallinas	 uz	 Nicu).	 2021.	 gadā	 tika	
apkalpoti	rekordlieli	23	sezonāli	saulainie	un	pludmales	
maršruti	 uz	 sešām	 Dienvideiropas	 valstīm.	 Jauni	 VFR 
maršruti	 tika	 uzsākti	 arī	 uz	 Apvienoto	 Karalisti	 un	
Norvēģiju	(no	Rīgas	uz	Mančestru,	Edinburgu,	Bergenu	
un	 Tronheimu),	 lai	 stiprinātu	 savienojamību	 ar	 Baltijas	
diasporām	ārzemēs.

Lai	gan	2021.	gadā	biznesa	pieprasījums	joprojām	bija	vājš,	
airBaltic	sāka	palielināt	lidojumu	biežumu	galvenajos	biznesa	
maršrutos,	piedāvājot	ērtus	rīta	un	vakara	 lidojumus	starp	
Rīgu	un	Amsterdamu,	Londonu,	Frankfurti,	Parīzi,	Minheni,	
Vīni,	 Berlīni,	 Helsinkiem,	 Kopenhāgenu,	 Stokholmu,	 Oslo,	
Viļņu	 un	 Tallinu.	 Amsterdamas	 centrs	 katru	 dienu	 tika	
sa	vienots	arī	ar	Viļņu	un	Tallinu,	un	augustā	 tika	atjaunots	
maršruts	Viļņa-Tallina.

airBaltic	 turpināja	 nodrošināt	 izcilus	 savienojumus	 visā	
pasaulē	ar	 saviem	kodu	koplietošanas	partneriem,	 izman-
tojot	 Eiropas	 centrus	 (piemēram,	 Amsterdamu,	 Parīzi,	
Londonu,	 Kopenhāgenu	 un	 citus),	 un	 ar	 Lufthansa	 tika	
parakstīts	 jauns	 kodu	 koplietošanas	 līgums	 par	 savie-
nojumiem	 caur	 Lufthansa	 Minhenes	 centru.	 Tika	 atklāts	
arī	maršruts	 Tallina	 –	Minhene,	 un	 tagad	 airBaltic	 savieno	
Minheni	ar	visām	trim	Baltijas	valstu	galvaspilsētām.

Nozīmīgs	 pavērsiens	 bija	 tiešā	 maršruta	 starp	 Rīgu	 un	
Dubaiju	uzsākšana	septembrī	kodu	koplietošanas	sadarbībā	
ar	 Emirātiem.	Šis	 ir	 vienīgais	 regulārais	 tiešais	 reiss	 starp	
Baltijas	valstīm	un	AAE,	nozīmīgu	ekonomisko	partneri	un	
lielu	savienojuma	centru,	kas	paver	turpmākus	savienojumus	
ar	 Tuvajiem	 Austrumiem,	 Āfriku,	 Dienvidaustrumāziju,	
Austrā	liju	un	Jaunzēlandi.

Baltijas	 valstis	 ir	 ģeogrāfiski	 attālas,	 un	 tām	 nav	 funkci-
onējošu	 dzelzceļa	 savienojumu	 ar	 pārējo	 Eiropu;	 Baltijas	
jūra	 atdala	 Baltijas	 valstis	 no	 Ziemeļvalstīm,	 un	 līdz	 tuvā-
kajām	 Centrāleiropas	 galvaspilsētām	 jābrauc	 10	 līdz	 20	
stundas.	Ar	savu	vērienīgo	un	plašo	maršrutu	tīklu	airBaltic	
savieno	 Latviju,	 Igauniju	 un	 Lietuvu	 ar	 pārējo	 pasauli.	 Ik	
gadu	 airBaltic	 atved	 uz	 Baltijas	 valstīm	 simtiem	 tūkstošu	
apmeklētāju,	nodrošina	biznesa	sakarus	un	vieno	ārzemēs	
dzīvojošas	ģimenes.	airBaltic	apkalpo	arī	daudzus	dažādus	
tirgus	segmentus,	sākot	no	biznesa	līdz	atpūtai/VFR,	kā	arī	
čarterreisiem	 un	 kravām,	 tādējādi	 nodrošinot	 iespējas	 arī	
vietējai	tūrisma	nozarei.

Globalizācijas	 rezultātā	 piegādes	 ķēdes	 tagad	 aptver	 visu	
pasauli.	 Gaisa	 savienojamība	 ir	 ļoti	 svarīga,	 lai	 atvieglotu	
ar	šīm	piegādes	ķēdēm	saistītos	būtiskos	ceļojumus.	Īpaši	
tas	izpaužas	COVID	pandēmijas	laikā,	kad	pieprasījums	pēc	
noteiktām	precēm	un	pakalpojumiem	ir	jāapmierina	ļoti	īsā	
laikā.	airBaltic	šajā	ziņā	ir	nozīmīga	loma,	pārvadājot	tādas	
būtiskas	 kravas	 kā	 vakcīnas	 un	 individuālie	 aizsardzības	
līdzekļi.	Bāzējot	lielu	floti	Baltijas	valstīs,	airBaltic	ir	unikāla	
iespēja	īsā	laikā	apmierināt	kapacitātes	prasības	(piemēram,	
pieprasījumu	pēc	čārterreisiem	un	kravu	pārvadājumu	lido-
jumiem,	repatriācijas	lidojumiem	utt.).
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PĀRSTĀVĪBA ASOCIĀCIJĀS, ORGANIZĀCIJĀS 
UN SAVIENĪBĀS
Dalība	 nozares	 asociācijās,	 savienībās	 un	 organizācijās	
nodrošina	 airBaltic	 interešu	 pārstāvību	 nacionālās	 un	
starptautiskās	 politikas	 dokumentu,	 tiesību	 aktu	 un	
standartu	 izstrādē.	 airBaltic	 regulāri	 piedalās	 dažādos	
forumos,	 konferencēs,	 semināros	 un	 darba	 grupās,	
apspriežot	 nozares	 attīstību	 un	 ilgtspējas	 izaicinājumus,	
iegūstot	 informāciju	 par	 aktuālajām	 tendencēm,	 kā	 arī	
daloties	savā	nostājā	un	pieredzē	par	aviācijas	nozarei	un	
uzņēmējdarbībai	kopumā	aktuālām	tēmām.

Visa	 gada	 garumā	 airBaltic	 izpilddirektors	 Martins	 Gauss	
piedalījās	 dažādos	 nozares	 pasākumos,	 piemēram,	
Pasaules	 aviācijas	 festivālā,	 Dubaijas	 avišovā	 un	 Future 
Flying Forum (Nākotnes lidojumu forums) u.c.	

STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS
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KOPIENAS IESAISTĪŠANA UN ATBALSTS
Martā	 airBaltic	 paziņoja,	 ka	 izmēģinās	 mobilo	 aplikāciju	
IATA Travel Pass,	 palīdzot	 IATA	 izveidot	 labi	 funkcionējošu	
risinājumu	 pārrobežu	 ceļojumiem.	 Sabiedrība	 turpinājusi	
aktīvi	informēt	savus	pasažierus	par	dažādajiem	mainīgajiem	
COVID-19	ceļošanas	ierobežojumiem,	kā	arī	paudis	atbalstu	
LR	Ārlietu	ministrijas	 rosinātajai	 kampaņai	#ceļoapdomīgi	
(#ceļoatbildīgi).

Apņemoties	 sasniegt	 aviācijas	 nozares	 mērķus,	 ko	 defi-
nē	jusi	 Airlines for Europe (A4E)	 saskaņā	 ar	 saistībām	
Destination	 2050,	 airBaltic	 ir	 apņēmusies	 būt	 ilgtermiņa	
ilgtspējīgas	aviokompāniju	kopienas	daļa.	airBaltic	atbalsta	
nozares	 kopīgos	 centienus	 ar	 skaidriem	 mērķiem	 līdz	
2030.	gadam	samazināt	siltumnīcefekta	gāzu	emisijas	par	
45%	(salīdzinot	ar	2005.	gada	bāzes	līmeni),	ar	mērķi	līdz	
2050.	gadam	padarīt	Eiropu	klimatneitrālu.	

airBaltic	 ir	 viena	no	kompānijām,	kas	 ir	parakstījušas	 IATA	
25by2025	apņemšanos	par	dzimumu	dažādību,	apņemoties	
līdz	 2025.	 gadam	 par	 25%	 palielināt	 sieviešu	 līdzdalību	
augstākajos	 amatu	 līmeņos.	 airBaltic	 ir	 pievienojusies	
arī	 Latvijas	 Dažādības	 hartai.	 Latvijas	 Dažādības	 harta	
ir	 Sabiedrību	 un	 organizāciju	 brīvprātīga	 apņemšanās	
censties	ievērot	dažādības	vadības	un	cieņpilnas	iekļautības	
pamatprincipus	 attiecībā	 pret	 saviem	 darbiniekiem	 un	
sabiedrību.	 airBaltic	 ir	 ceturtā	 aviokompānija	 Eiropā,	 kas	
parakstījusi	 Dažādības	 hartu;	 šobrīd	 Latvijas	 Dažādības	
harta	apvieno	50	uzņēmumus	un	organizācijas.

Aprīlī	 airBaltic	 kļuva	 par	 pirmo	 aviokompāniju	 pasaulē,	
kas	 izdeva	 neaizstājamo	 žetonu	 (NFT).	 Tūrisma	 un	
Latvijas	popularizēšanai	aviokompānija	 izdeva	 ierobežotas	
kolekcijas	NFT,	kurā	attēlots	lidmašīna	Airbus	A220-300	ar	
tā	reģistrācijas	numuru,	kā	arī	mākslas	darbs,	kurā	attēlota	
viena	 iemīļotākajām	Latvijas	pilsētām	Kuldīga.	Pēc	pirmās	
iznākšanas	 2021.	 gadā	 airBaltic	 ir	 laidusi	 klajā	 vēl	 sešus	
digitālās	mākslas	 darbus,	 godinot	 Latvijas	 pilsētas:	 Cēsis,	
Alūksni,	Liepāju,	Bausku,	Siguldu	un	Jelgavu.	Visi	airBaltic	
NFT	ir	izdoti	vietnē	OpenSea,	un	kopš	novembra	visi	NFT	ir	
ievietoti	Metaverse	3D	galerijā.

2021.	 gada	 21.	 maijā	 airBaltic	 ieguva	 trešo	 vietu	 balvu	
konkursā	 “Gada	 preču	 zīme	 pasaulei”	 2020.	 Konkursu	
orga	nizēja	 Latvijas	 Tirdzniecības	 kamera,	 Latvijas	 Repub-
likas	 Patentu	 valde	 un	 Latvijas	 Dizaineru	 biedrība.	 Balva	
tika	 saņemta	 par	 airBaltics	 jauno	 preču	 zīmi	Think Green, 
Fly Green,	 ko	 Sabiedrība	 izmanto	 komunikācijā	 par	
ilgtspējas	tēmām	un	aviokompāniju	moderno	floti.

Lai	 palīdzētu	 novērst	 cilvēku	 tirdzniecību	 lidostās,	 ar	 gal-
veno	 mērķi	 samazinot	 cilvēku	 nelegālo	 pārvietošanos	
un	 tirdzniecību	 visā	 Baltijā,	 Eiropā	 un	 pasaulē,	 airBaltic	
2021.	 gada	 18.	 oktobrī	 parakstīja	 precizētu	 memorandu	
ar	Starptautisko	 lidostu	Rīga,	Latvijas	Republikas	 Iekšlietu	
ministriju,	Ārlietu	ministriju	un	divām	vietējām	cilvēktiesību	
asociācijām	–	Resursu	 centru	 sievietēm	“Marta”	 (sieviešu	
glābšanas	centrs)	un	patversmi	“Drošā	māja”.	

2021.	gada	12.	decembrī	 airBaltic	paziņoja	par	 sadarbību	
ar	 Latvijas	 Olimpisko	 komiteju,	 tādējādi	 sniedzot	 Sabied-
rības	 atbalstu	 Latvijas	 sportistiem,	 kuri	 ceļo	 uz	 un	 no	
starptautiskām	sacensībām.
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PILOTU AKADĒMIJA
Mācības	 Pilotu	 akadēmijā	 turpinās,	 neskatoties	 uz	 krīzi	
aviācijas	nozarē,	un	2021.	gada	beigās	akadēmijā,	lai	kļūtu	
par	topošajiem	pilotiem,	studēja	70	dažādu	tautību	studenti	
no	desmit	 dažādām	 valstīm.	Pilotu	 akadēmiju	2021.	 gada	
beigās	absolvēja	34	studenti.

Pārskata	gadā	Pilotu	akadēmijā	iestājās	21	jauns	students,	
10%	no	kuriem	bija	sievietes.

2021.	 gada	 septembrī	 Pilotu	 akadēmijā	 studijas	 uzsāka	
13	studentu	klase.

Pirmie	 12	 kadeti	 grupai	 kā	 piloti	 pievienojās	 2019.	 gada	
novembrī.	 Sakarā	 ar	 Covid-19	 pandēmiju	 un	 tās	 ietekmi	
uz	 aviācijas	 nozari,	 2020.	 gadā	 Grupa	 nepieņēma	 darbā	
nevienu	jaunu	pilotu,	bet	2021.	gadā	tika	pieņemti	12	Pilotu	
akadēmijas	absolventi.

SADARBĪBA AR LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMU 
2020.	 gadā	 airBaltic Training	 centrs	 uzsāka	 sadarbību	
ar	 Profesionālās	 izglītības	 kompetences	 centra	 (PIKC) 
Liepā	jas	 Valsts	 tehnikumu,	 kurā	 tika	 izveidota	 jauna	
iz	glītības	programma	topošajiem	gaisa	kuģu	mehāniķiem.	
Tā	ir	unikāla	programma,	kas	Latvijā	tiek	īstenota	pirmo	reizi.	
Programmā	 apmācāmie	 var	 apgūt	 praktiskās	 zināšanas	
Grupas	vadošo	nozares	speciālistu	vadītajās	nodarbībās,	kā	
arī	iegūt	pieredzi,	strādājot	ar	Grupas	lidaparātiem.	Prakses	
notiek	gan	autorizētajā	airBaltic Training Diamond lidmašīnu	
apkopes	centrā	Liepājā,	gan	airBaltic	tehniskajā	bāzē	Rīgā.	

Pirmā	12	studentu	grupa	programmu	absolvēja	2021.	gada	
oktobrī.	 Pieci	 no	 absolventiem	 strādā	 par	 mehāniķiem	
airBaltic	Tehniskajā	nodaļā,	bet	divi	strādā	par	mehāniķiem	
autorizētajā	airBaltic Training Diamond lidmašīnu	apkopes	
centrā	 Liepājā;	 visi	 ir	 iesaistīti	 gaisa	 kuģu	 sagatavošanā	
tehniskajai	apkopei,	tehniskās	apkopes	gaitas	plānošanā	un	
remontdarbu	veikšanā.

Jaunā	 15	 apmācāmo	 grupa	 (14	 vīrieši	 un	 viena	 sieviete)	
mācības	uzsāka	2021.	gadā	un	pēc	četriem	gadiem	kļūs	par	
mehāniķiem.	2021.	gadā	programma	tika	atvērta	skolēniem,	
kuri	absolvējuši	pamatskolu,	pēc	tam	programma	nodrošina	
apmācāmajiem	arī	vidusskolas	izglītību,	kā	arī	profesiju	pēc	
skolas	beigšanas.
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Air	Baltic	Corporation	AS,	reģistrācijas	numurs	40003245752	(turpmāk	–	
airBaltic	vai	Sabiedrība),	ir	akciju	kapitālsabiedrība,	kas	dibināta	1995.	gada	
8.	februārī	un	darbojas	saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	likumiem.	Sabiedrība	

pārvedamie	vērtspapīri	tiek	tirgoti	regulētā	tirgū	(Euronext Dublin) 
obligāciju	veidā.	Ar	šo	Sabiedrība	saskaņā	ar	Finanšu	instrumentu	tirgus	
likuma	(turpmāk	–	FIML)	56.2	panta	trešo	daļu	ir	sagatavojusi	Korporatīvās	
pārvaldības	paziņojumu	(turpmāk	–	Paziņojums),	kas	ietver	informāciju	par	
galvenajiem	airBaltic	iekšējās	kontroles	elementiem	un	risku	pārvaldības	
sistēmu,	kas	tiek	izmantota	finanšu	pārskatu	sagatavošanā.	Papildus	FIML 
noteiktajām	prasībām,	airBaltic	šajā	paziņojumā	ir	iekļāvusi	galveno	

informāciju	par	savām	vadības	struktūrām.

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS 
IZKLĀSTĪJUMS
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airBaltic	 pārvaldības	 struktūra	 nodrošina,	 ka	 Sabiedrības	
darbība	 ir	metodiska,	 caurskatāma,	efektīva,	 atbilst	 saprā-
tīgām	 tehnoloģijām	 un	 komercpraksei,	 kā	 arī	 tiek	 veikta	
neatkarīgi	 no	 politiskiem	 un	 citiem	 apsvērumiem,	 kas	
pastāv	ārpus	parastās	uzņēmējdarbības.	Papildus	airBaltic	
iekšējai	 politikai	 un	 rokasgrāmatām,	 kas	 izklāstītas	 tālāk,	
Sabiedrības	 meitas	 uzņēmumi	 arī	 darbojas	 saskaņā	 ar	
visiem	 piemērojamiem	 likumiem	 un	 noteikumiem,	 labas	
prakses	 un	 labas	 pārvaldības	 principiem,	 kā	 arī	 iekšējiem	
normatīvajiem	 dokumentiem,	 piemēram,	 airBaltic	 meitas	
Sabiedrību	Korporatīvās	pārvaldības	politiku.	

INFORMĀCIJA PAR AIRBALTIC IEKŠĒJĀS 
KONTROLES UN RISKU ELEMENTIEM
Iekšējās	kontroles	un	risku	pārvaldības	sistēmas	galvenais	
uzdevums	ir	nodrošināt	airBaltic	un	tās	meitas	Sabiedrību	
ilgtspējīgu	 darbību	 un	 attīstību,	 sasniedzot	 stratēģiskos	
mērķus,	 efektīvi	 un	 aktīvi	 pārvaldot	 procesus	 un	 ievērojot	
saistošos	spēkā	esošos	normatīvos	aktus.

IEKŠĒJĀS KONTROLES INSTRUMENTI, 
KAS NODROŠINA AIRBALTIC UN TĀS MEITAS 
SABIEDRĪBU RISKU PĀRVALDĪBU:

•	 Risku	 pārvaldības	 komiteja.	 Komitejā,	 ko	 vada	 airBaltic	
valde,	 ir	 iesaistīti	 atbildīgo	 nodalu	 speciālisti.	 Komitejas	
galvenie	 uzdevumi	 ir	 finanšu	 un	 stratēģisko	 risku	 pār-
baude,	uzraugot	un	pieņemot	 attiecīgus	 lēmumus,	 lai	 no	-
dro		šinātu	 spēju	 izsekot	 globālajām	 tendencēm,	 kas	 var	
būtiski	 ietekmēt	 naudas	 plūsmas.	 Komitejas	 stratēģiskais	
uzdevums	ir	nodrošināt	airBaltic	un	tās	meitas	Sabiedrību	
ilgtspējīgu	attīstību	atbilstoši	airBaltic	biznesa	plānā	“Above 
2026”	noteiktajām	stratēģiskajām	vadlīnijām.

•	Iekšējās	kontroles	projektu	vadītājs.	2021.	gadā	Sabied-
rība	 ieviesa	 šo	 amatu,	 kas	 apvieno	 iekšējā	 audita	 un	
iekšējās	 kontroles	 projektus.	 Iekšējās	 kontroles	 projektu	
vadītāja	mērķis	ir	pārraudzīt	ar	aviāciju	nesaistītus	iekšējos	
procesus	 un	 pārliecināties,	 ka	 nepieciešamās	 kontroles	
darbojas	 efektīvi.	 Iekšējās	 kontroles	 projektu	 vadītājs	
veic	 iekšējos	 auditus	 un	 jebkādas	 papildu	 kontroles	
pārbaudes,	ko	ierosina	dažādas	airBaltic	nodaļas	un	valde,	

reaģējot	uz	izmaiņām	un	ar	tiem	saistītajiem	iespējamiem	
riskiem.	 Iekšējās	 kontroles	 projektu	 vadītājs	 ietilpst	
Finanšu	 nodaļas	 sastāvā,	 papildus	 atskaitoties	 Revīzijas	
komitejai,	 kas	 savas	 kontroles	 funkcijas	 veic	 saskaņā	 ar	
normatīvajiem	aktiem,	kā	arī	 iekšējā	audita	profesionālās	
prakses	standartiem.

•	Revīzijas	komiteju	izveidoja	akcionāru	sapulce	2020.	gada	
vidū	saskaņā	ar	FIML	D	daļas	II1	nodaļu.	Revīzijas	komiteja	
uzrauga	 iekšējās	 kontroles	 un	 risku	 pārvaldības	 sistēmas	
efektivitāti.	 Revīzijas	 komitejas	 locekļi	 ir	 padomes	 priekš-
sēdētājs	un	divi	neatkarīgi	ārējie	auditori.

•	 Procesu	 un	 dokumentu	 pārvaldības	 un	 kontroles	 sis-
tē	mas	 nodrošina	 kontrolētu	 un	 caurskatāmu	 dokumentu	
un	 procesu	 plūsmu,	 tādējādi	 nodrošinot	 iekšējo	 risku	
pārvaldību	 saskaņā	 ar	 airBaltic	 un	 tās	 meitas	 Sabiedrību	
politikām	un	rokasgrāmatām.

Lai nodrošinātu finanšu pārskatos sniegtās 
informācijas patiesumu, pilnīgumu un 
objektivitāti, airBaltic grāmatvedības politika 
(Finanšu rokasgrāmata) tiek izmantota 
saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem (SFPS).

Sabiedrības	 finanšu	 pārskati	 un	 Grupas	 finanšu	 pārskati	
tiek	 pārbaudīti	 neatkarīgi.	 Neatkarīgie	 revidenti	 sniedz	
ziņojumus,	kas	norāda,	vai	Sabiedrība	 finanšu	pārskati	un	
konsolidētie	finanšu	pārskati	ir	sagatavoti	saskaņā	ar	SFPS 
un	vai	tie	sniedz	patiesu	un	skaidru	priekšstatu.

Risku	 pārvaldība	 tiek	 veikta	 saskaņā	 ar	 valdes	 apstip-
rinātajām	politikām	un	iekšējos	procesus	regulējošām	rokas-
grāmatām:	Korporatīvās	pārvaldības	rokasgrāmatu,	Finanšu	
rokasgrāmatu,	Personāla	rokasgrāmatu,	Iepirkumu	politiku	
u.c.,	 kā	 arī	 starptautiskajiem	 dokumentiem,	 kas	 regulē	
no	zares	procedūras,	piemēram,	kā	OMA	(lido	jumu	veikšanas	
rokasgrāmata),	CAMMOE	 (lidotspējas	uztu	rēšanas	 vadības	
un	tehniskās	apkopes	organizācijas	ekspozīcija)	utt.
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Informācija	par	riska	pārvaldību	regulējošiem	dokumentiem	
darbiniekiem	ir	pieejama	airBaltic	iekštīklā.

ĪPAŠUMTIESĪBAS UN AKCIONĀRI
2021.	 gada	 31.	 decembrī	 Sabiedrības	 vairākuma	 akcijas	
pieder	Latvijas	Republikai	Satiksmes	ministrijas	statusā	ar	
96,14%	akciju,	savukārt	Larsam	Tūsenam	ar	viņam	pilnībā	
piederošo	SIA	“Aircraft	Leasing	1”	un	pārējiem	mazākuma	
akcionāriem	 pieder	 atlikušie	 3,86%.	 2021.	 gada	 nogalē	
akcionāru	 sapulce	 pieņēma	 lēmumu	 palielināt	 airBaltic	
pamatkapitālu	 par	 45	 miljoniem	 eiro,	 ko	 apmaksājusi	
valsts,	kas	attiecīgi	palielinās	Latvijas	Republikas	līdzdalību.	
Attiecīgās	 līdzdalības	 izmaiņas	 reģistrētas	 Uzņēmumu	
reģistra	 Komercreģistrā	 2022.	 gada	 17.	 janvārī,	 palielinot	
Latvijas	Republikas	līdzdalību	līdz	96,14%.	

ORGANIZATORISKĀ UN VADĪBAS STRUKTŪRA
airBaltic	 vadības	 modelis	 ir	 balstīts	 uz	 korporatīvās	 pār-
valdības	 un	 normatīvā	 regulējuma	 labāko	 praksi.	 Viena	
no	 Sabiedrības	 prioritātēm	 ir	 efektīvas	 korporatīvās	 pār-
val	dības	 nodrošināšana.	 Tas	 ietver	 nevainojamu	 lēmumu	
pieņemšanas	 uzturēšanu	 un	 tiekšanos	 pēc	 visu	 izvirzīto	
mērķu	sasniegšanas.

AKCIONĀRU SAPULCE
Akcionāru	sapulce	ir	galvenā	airBaltic	pārvaldes	institūcija,	
ar	kuras	palīdzību	akcionāri	īsteno	savas	tiesības	piedalīties	
airBaltic	pārvaldībā.

AKCIONĀRU SAPULCE IR TIESĪGA PIEŅEMT 
LĒMUMUS ŠĀDOS JAUTĀJUMOS:

•	gada	pārskats,
•	iepriekšējā	gada	peļņas	sadale,

•	 padomes	 locekļu,	 revidentu,	 Sabiedrības	 kontrolieru	 un	
likvidatoru	ievēlēšana	un	atsaukšana,
•	 prasību	 celšana	 pret	 valdes	 vai	 padomes	 locekļiem	 vai	
revidentiem	vai	atteikšanās	no	prasībām	pret	viņiem,	kā	arī	
Sabiedrības	pārstāvju	 iecelšana,	 lai	uzturētu	prasības	pret	
padomes	locekļiem,
•	grozījumi	Sabiedrības	statūtos,
•	pamatkapitāla	palielināšana	vai	samazināšana,
•	Sabiedrības	finanšu	instrumentu	emisija	un	konvertēšana,
•	atlīdzības	noteikšana	padomes	locekļiem	un	revidentam,
•	Sabiedrības	darbības	izbeigšana,	turpināšana,	apturēšana,	
atsākšana	vai	reorganizācija,
•	valdes	un	padomes	locekļu	atlīdzības	noteikšanas	vispā-
rīgie	principi,	veidi	un	kritēriji,
•	Sabiedrības	akciju	piešķiršana	darbiniekiem	un	valdes	un	
padomes	locekļiem.

Akcionāru	 sapulces	 lēmumus	 pieņem	 klātesošo	 balss-
tiesīgo	 akcionāru	 vairākums,	 izņemot	 statūtos	 un	
Komerc	likumā	 paredzētos	 gadījumus,	 kad	 lēmuma	
pie	ņemšanai	 nepieciešamas	 vismaz	 trīs	 ceturtdaļas	
klātes	ošo	balsstiesīgo	akcionāru	(piem.,	statūtu	grozījumi,	
pamatkapitāla	 palieli	nāšana	 vai	 samazināšana	 utt.).	 Visas	
airBaltic	akcijas	nodrošina	vienādas	balsstiesības	akcionāru	
sapulcē,	 kā	 arī	 vienādas	 tiesības	 saņemt	 dividendes	 un	
likvidācijas	kvotas.

2021.	 gadā	 notika	 divas	 airBaltic	 akcionāru	 sapulces.	
Kārtējā	 akcionāru	 sapulcē	 tika	 apstiprināts	 2020.	 gada	
un	 kon	so	lidētais	 gada	 pārskats,	 nolemts	 zaudējumus	
EUR	 278	 267	 025	 apmērā	 segt	 ar	 nākamo	 gadu	
peļņu,	 ievēlēti	 Sabiedrība	 revidenti	 2021.	 gadam,	 un	
tika	 izskatīts	 padomes	 2020.	 gada	 pašnovērtējums	
un	 Sabiedrības	 mērķi	 un	 plānotie	 rezultātu	 rādītāji	
2021.	 gadam.	 Ārkārtas	 akcionāru	 sapulcē	 tika	 nolemts	
palielināt	 airBaltic	 pamat	kapitālu	 par	 EUR	 45	 000	 000	
un	 apstiprināt	 no	 tā	 izrietošos	 statūtu	 un	 attiecīgo	
dokumentu	grozījumus.
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UZRAUDZĪBAS PADOME
Padomes	darbību	regulē	Komerclikums,	statūti	un	padomes	
darbības	nolikums.	Padome	 ir	 uzraudzības	 institūcija,	 kas	
pārstāv	akcionāru	 intereses	 laika	posmos	starp	akcionāru	
sapulcēm	un	uzrauga	valdes	darbu	Komerclikuma	un	statūtu	
ietvaros.	airBaltic	padomes	sastāvā	ir	četri	locekļi.	Padome	
tiek	ievēlēta	uz	trīs	gadiem.	Padomes	locekļi	no	sava	vidus	
ievēl	 vienu	priekšsēdētāju	un	 vismaz	 vienu	priekšsēdētāja	
vietnieku.	 2021.	 gadā	 padome	 noturēja	 12	 kārtējās	
ikmēneša	sēdes	un	16	ārkārtas	un	saimnieciskās	darbības	
nolūkā	nepieciešamās	sēdes.

PADOMES LOCEKĻI:

• Nikolajs Sigurds Bulmanis,	padomes	priekšsēdētājs,
• Kaspars Āboliņš,	padomes	priekšsēdētāja	vietnieks,	
• Lars Tūsens,	padomes	loceklis,	
• Toms Siliņš,	padomes	loceklis.

VALDE
Valdes	 darbību	 regulē	 Komerclikums,	 Statūti	 un	 Valdes	
nolikums.	 airBaltic	 valdē	 ir	 trīs	 locekļi,	 kas	 kopīgi	 vada	
un	 pārstāv	 Sabiedrību.	 airBaltic	 valde	 tiek	 ievēlēta	 uz	 trīs	
gadiem.	Valde	pieņem	lēmumus	valdes	sēdēs,	kas	var	notikt	
gan	 klātienē,	 gan	 attālināti.	 2021.	 gadā	 notika	 70	 valdes	
sēdes.

Valde	pieņem	lēmumus	ar	vienkāršu	balsu	vairākumu.	Sta-
tūtos	ir	noteikti	jautājumi,	kuros	valdei	ir	jāsaņem	padomes	

piekrišana,	 piemēram,	 nozīmīgu	 darījumu	 slēgšanai	 vai	
izbeigšanai,	 kuru	 izmaksu	 vērtība	 finanšu	 gada	 laikā	 pār-
sniedz	1	000	000	eiro,	un	šādu	darījumu	būtiskai	grozīšanai,	
kas	 tos	 ietekmē	 (piemēram,	 finansiālā	 ietekme	 pārsniedz	
100	000	eiro	 jeb	10%	no	darījuma	 vērtības	 finanšu	gada	
ietvaros;	vai	būtiski	palielinās	līgumsaistību	apjoms).

VALDES LOCEKĻI: 

• Martins Aleksandrs Gauss,	valdes	priekšsēdētājs.	airBaltic	
valdē	strādā	kopš	2011.	gada	novembra;
• Vitolds Jakovļevs,	 valdes	 loceklis.	 airBaltic	 valdē	 strādā	
kopš	2011.	gada	oktobra;
• Pauls Juris Cālītis,	 valdes	 loceklis.	 airBaltic	 valdē	 strādā	
kopš	2020.	gada	marta.

Sabiedrība	 ir	 veiksmīgi	 reorganizēta	 šīs	 valdes	 vadībā,	
ļaujot	airBaltic	sasniegt	savus	finanšu	un	darbības	mērķus.	
Valdes	sastāvā	ir	profesionāļi,	kuriem	ir	atbilstoša	pieredze	
Sabiedrība	 darbības	 jomā.	 Valdes	 priekšsēdētājam	
M.	 A.	 Gausam,	 kurš	 pilda	 arī	 Sabiedrība	 izpilddirektora	
pienākumus,	 ir	 vairāk	 nekā	 28	 gadu	 pieredze	 aviācijas	
nozarē.	 V.	 Jakovļevs,	 kurš	 pilda	 valdes	 locekļa	 un	 finanšu	
direktora	pienākumus,	pirms	pievienošanās	airBaltic	vairāk	
nekā	 10	 gadus	 strādāja	 Latvijas	 aktīvu	 pārvaldīšanas	 un	
investīciju	banku	sektorā.	Valdes	loceklis	un	galvenais	darba	
vadītājs	P.	Cālītis	pievienojās	airBaltic	kā	pilots	1995.	gadā	
un	 ir	 pakāpeniski	 attīstījis	 savu	 karjeru	 airBaltic,	 vadot	
lidojumu	 īstenošanas	 darbības	 kā	 vecākais	 viceprezidents	
līdz	brīdim,	kad	tika	ievēlēts	par	valdes	locekli.
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AUGSTĀKĀ VADĪBA KOMANDA
Bez	 iepriekš	 minētajām	 airBaltic	 pārvaldes	 institūcijām	
Sabiedrību	 vada	 augstākā	 vadības	 komanda,	 kurā	 ir	
11	 profesionāļi,	 kuru	 kvalifikācija,	 pieredze,	 zināšanas	 un	
personiskās	 īpašības	 nodrošina	 visaugstāko	 korporatīvās	
pārvaldības	 līmeni.	 Augstākā	 vadības	 komanda	 sastāv	 no	
visiem	Sabiedrība	valdes	locekļiem	un	šādām	personām:

• Imants Jansons,	 Vecākais	 viceprezidents	 juridiskajos	
jautājumos,
• Ilze Mālkalne,	Vecākā	viceprezidente	finanšu	un	kontroles	
jautājumos,
• Eva Plakane,	Vecākā	viceprezidente	ieņēmumu	pārvaldības	
jautājumos,
• Volfgangs Reuss (Wolfgang Reuss),	 Vecākais	 vicepre-
zidents	tīkla	pārvaldības	jautājumos,
• Alīna Roščina,	Vecākā	viceprezidente	cilvēkresursu	
jau	tā	ju	mos,
• Alise Briede,	Vecākā	viceprezidente	korporatīvās	komuni-
kācijas	jautājumos,
• Laura Vecvanaga-Puķīte,	Vecākā	viceprezidente	virszemes	
operāciju	un	klientu	apkalpošanas	jautājumos,
• Andris Vaivads,	Vecākais	viceprezidents	tehnisko	darbību	
jautājumos.

Saskaņā	 ar	 airBaltic	 valdes	 nolikumu	 augstākā	 vadības	
komanda	ir	atbildīga	par	Sabiedrības	ikdienas	saimniecisko	
darbību.	 Augstākā	 vadības	 komanda	 katru	 nedēļu	 rīko	
sanāksmes,	lai	pārskatītu	organizācijas	darbību	gan	korpo-
ratīvajā,	 gan	 nodaļu	 līmenī.	 Augstākā	 vadības	 ko	manda	
sniedz	valdei	nepieciešamo	informāciju	un	ieteikumus,	kas	

nepieciešami,	 lai	pieņemtu	pārdomātus	biznesa	lēmumus,	
kas	 veicina	 gan	 īstermiņa,	 gan	 ilgtermiņa	 rentabilitāti.	
Augstākā	vadības	komanda	ir	atbildīga	par	to,	lai	darbinieki	
tiktu	 efektīvi	 informēti	 par	 lēmumiem,	 izaicinājumiem	
un	 pa	nā	kumiem,	 lai	 palielinātu	 darbinieku	 iesaistīšanos.	
Augstākā	vadības	komanda	nodrošina,	ka	plāni	un	lēmumi	
tiek	ātri	īstenoti,	lai	pēc	iespējas	ātrāk	garantētu	maksimālu	
ietekmi.	 Lielākā	 daļa	 valdes	 izskatīto	 jautājumu	 vispirms	
tiek	 izskatīti	 augstākās	 vadības	 grupas	 sanāksmēs.	 Visas	
augstākās	 vadības	 grupas	 sanāksmes	 tiek	 protokolētas.	
airBaltic	augstākās	vadības	grupas	locekļi	 ir	pilnvaroti	pār-
stāvēt	 Sabiedrību	 (savu	 pilnvaru	 ietvaros).	 Viņiem	 visiem	
kopā	šobrīd	ir	arī	augstākā	atbildība	par	vides,	sociālās	un	
pārvaldības	(ESG)	vērtībām	un	principiem	airBaltic.	Saskaņā	
ar	airBaltic	vides	politiku	ir	vispārīgs	pienākumu	izklāsts,	kas	
norāda,	ka	katrs	nodaļas	vadītājs	 ir	atbildīgs	par	 ilgtspējas	
jautājumiem	savas	nodaļas	jomā	un	procesos.

airBaltic	 ir	 Starptautiskās	 Gaisa	 transporta	 asociācijas	
(IATA) glo	bālās	 iniciatīvas	 25by2025	 dalībniece	 līdz	
2025.	 ga	dam,	 kuras	 mērķis	 ir	 mainīt	 dzimumu	 līdzsvaru	
aviācijas	 nozarē.	 25by2025	 ir	 brīvprātīga	 kampaņa	 IATA	
locekļu	 aviokompānijām,	 lai	 līdz	 2025.	 gadam	 uzlabotu	
sieviešu	 pārstāvību	 nozarē	 par	 25%	 vai	 vismaz	 līdz	 25%.	
Kampaņa	 25by2025	 ir	 pirmais	 solis,	 lai	 aviācijas	 nozari	
padarītu	 līdz	svarotāku	 dzimumu	 ziņā1.	 Jāpiebilst,	 ka	 aug-
stākās	vadības	komandas	līmenī	airBaltic	jau	ir	stingri	apņē-
musies	 ievērot	 šo	 principu	 –	 5	 no	 11	 augstākās	 vadības	
komandas	locekļiem	ir	sievietes.

1	Dzimumu	līdzsvara	uzlabošana	līdz	2025.	gadam.	Pieejams:	 
https://www.iata.org/en/policy/25-by-2025/,	skatīts:	21.01.2021.

MARTINS ALEKSANDRS GAUSS VITOLDS JAKOVĻEVS PAULS JURIS CĀLĪTIS
Valdes	loceklis	 Valdes	loceklis Valdes	loceklis
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GRI INDIKATORU TABULA

GRI	Standarts GRI	indikators
Lapas-	
puse(s)	

Piebilde

GRI	102:
Vispārīgo	standartu	
informācija	2016

Organizācijas profils 

102–1	Organizācijas	nosaukums	 4;	9

102–2	Aktivitātes,	zīmoli,	produkt	un	pakalpojumi	 11

102–3	Galvenā	biroja	atrašanās	vieta	 4;	11

102–4	Darbības	vietas	 11

102–5	īpašumtiesības	un	juridiskais	statuss	 4;	9;	72

102–6	Apkalpotie	tirgi	 11

102–7	Organizācijas	darbības	apmērs	 11-14

102–8	Informācija	par	darbiniekiem	un	citiem	
darba	veicējiem	

47

102–9	Piegādes	ķēde	 65

102–10	Būtiskas	izmaiņas	organizācijā	un	tās	
piegādes	ķēdē	

11

102–11	Piesardzības	princips	un	pieeja	 65-66

102–12	Ārējās	iniciatīvas	 24;	70

102–13	Dalība	organizācijās	 69

Stratēģija

102–14	Augstākā	līmeņa	lēmējpersonas	ziņojums 10

102–15	Galvenā	ietekme,	riski	un	iespējas 25-26

Ētika un profesionālā godprātība

102–16	Vērtības,	principi,	standarti	un	rīcības	
normas	

11

Pārvaldība

102–18	Pārvaldes	struktūra	 74

102–19	Deleģēšanas	autoritāte 76

102–31	Ekonomisko,	vides	un	sociālo	tēmu	apskats 22

102–32	Augstākā	pārvaldības	struktūras	loma	
ilgtspējas	ziņošanā

21

102–33	Kritisku	problēmu	ziņošana 66;	73

Ieinteresēto pušu iesaiste 

102–40	Ieinteresēto	pušu	saraksts	 23-24

102–41	Koplīgumi	 53

102–42	Ieinteresēto	pušu	noteikšana	un	atlase	 23-24
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102–43	Pieeja	ieinteresēto	pušu	iesaistei	 23-24

102–44	Galvenie	jautājumi,	kas	aktualizēti	
ieinteresēto	pušu	iesaistē	

22

Ziņošanas prakse 

102–45	Konsolidētajos	finanšu	pārskatos	iekļautās	
sabiedrības	

9

102–46	Pārskata	satura	un	aspektu	noteikšana	 9

102–47	Būtisko	aspektu	saraksts	 9;	22

102–48	Iepriekšējos	pārskatos	sniegtās	
informācijas	korekcijas	 9

Nav	labota	iepriekšējā	
pārskatā	sniegtā	
informācija

102–49	Izmaiņas	ziņošanas	praksē	
 

9
Nav	būtisku	izmaiņu	
materiālo	tēmu	sarakstā

102–50	Pārskata	periods	 9

102–51	Pārskata	publicēšanas	datums	 9

102–52	Ziņošanas	biežums 9

102–53	Kontaktinformācija	jautājumiem	par	
pārskatu	

9

102–54	Atsauce	uz	ziņošanu	atbilstoši	GRI	
Standards	

9

102–55	GRI	indikatoru	tabula	 77-80

102–56	Ārējais	apliecinājums	 6-8
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SPECIFISKO STANDARTU INFORMĀCIJA
Temats GRI	Standarts GRI	indikators Lapas-	

puse(s)
Piebilde

Ilgtspēja airBaltic GRI	103:
103	Vadības	pieeja	
2016

20-21

Lidojumu 
drošums un 
drošība

GRI	103:
103	Vadības	pieeja	
2016

27

Drošība 416-1	Produktu	un	pakalpojumu	kategoriju	
ietekmes	uz	veselību	un	drošību	novērtējums

28-30

Reaģēšana
Vide GRI	103:

Management	
Approach	2016

 
31-32

Klimata	ietekme 305-1	Tiešās	siltumnīcefekta	gāzu	emisijas
305-2	Netiešās	enerģijas	siltumnīcefekta	gāzu	
emisijas	
305-3	Citas	netiešās	enerģijas	siltumnīcefekta	
gāzu	emisijas
305-4	Siltumnīcefekta	gāzu	emisijas	intensitāte
305-5	Siltumnīcefekta	gāzu	emisijas	
samazināšana

32-33

Enerģijas	patēriņš 302-1	Organizācijas	enerģijas	patēriņš
302-3	Enerģijas	intensitāte

34-35

Enerģijas	patēriņa	samazināšana 302-4	Enerģijas	patēriņa	samazināšana 35-36

Atkritumi GRI	2020 306-1	Atkritumu	rašanās	un	ar	atkritumiem	
saistītā	būtiskā	ietekme
306-3	Radītie	atkritumi

37-38

Apkalpošana un 
klientu pieredze

GRI	103:
103	Vadības	pieeja	
2016

39-40

Atklāta	un	pārredzama	komunikācija 41

Mārketinga	komunikācija 417-3	Normatīvajiem	aktiem	un/vai	
brīvprātīgajiem	kodeksiem	neatbilstošas	
mārketinga	aktivitātes

42

Datu	aizsardzība	un	kiberdrošība 418-1	Sūdzības	par	klientu	privātuma	
pārkāpumiem	un	klientu	datu	pazaudēšanu

44

Nodarbinātība GRI	103:
103	Vadības	pieeja	
2016

45-46

Nepilna	laika	nodarbinātība 401-2	Ieguvumi,	ko	sniedz	pilnas	slodzes	
darbiniekiem,	kuri	netiek	nodrošināti	pagaidu	
vai	nepilna	laika	darbiniekiem

47

Darbinieku	mainība 401-1	Jauno	darbinieku	pieņemšana	un	
darbinieku	mainību

48-49
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Jaunie	darbinieki 401-1	Jauno	darbinieku	pieņemšana	un	
darbinieku	mainību

50

Dažādība	un	vienlīdzīgas	iespējas 405-1	Pārvaldības	struktūru	un	darbinieku	
dažādība
405-2	Attiecība	un	pamatalga	un	sieviešu	un	
vīriešu	atalgojums
406-1	Diskriminācijas	gadījumi	un	veiktie	
korektīvie	pasākumi

51-52

2020.	
gadā	nebija	
apstiprinātu	
diskriminācijas	
gadījumu

Darba	attiecības 402-1	Minimālais	iepriekšējās	paziņošanas	
periods	par	darbības	izmaiņām

53

Apmācība	un	attīstība 404-1	Mācībās	pavadītās	stundas
404-2	Programmas	darbinieku	prasmju	
uzlabošanai	un	pārejas	palīdzības	programmas

54-55

Veselība	un	drošība 403-1	ADD	pārvaldības	sistēma
403-3	Arodveselības	pakalpojumi
403-4	Darbinieku	līdzdalība,	konsultācijas	un	
saziņa	ADD	jomā
403-6	Darba	ņēmēju	veselības	veicināšana

57

Nelaimes	gadījumi 403-2	Bīstamību	identificēšana,	risku	
novērtēšana	un	nelaimes	gadījumu	izmeklēšana
403-9	Nelaimes	gadījumi	rādītāji

58

Veselīgas	un	drošas	uzvedības	
veicināšana

403-5	Darbinieku	apmācība	par	ADD
403-7	Kaitīgas	ietekmes	novēršana	un	
mazināšana	tiešo	sadarbības	partneru	
ADD	jomā

59

Godīgs	atalgojums 102-36	Atalgojuma	noteikšanas	process
405-2	Pamatalga	un	atalgojums	sievietēm	
attiecībā	pret	vīriešiem

60

Atbildīga 
pārvaldība

GRI	103:
103	Vadības	pieeja	
2016

205-3	Apstiprināti	korupcijas	gadījumi	un	
veiktie	pasākumi
419-1	Neatbilstība	normatīvajiem	aktiem	
sociālajā	un	ekonomiskajā	jomā

62-63

Ētika	un	caurskatāmība 102-17	Mehānismi	padomu	sniegšanai	un	rūpes	
par	ētiku

63

Pretkorupcija 205-2	Komunikācija	un	apmācība	par	
pretkorupcijas	politikām	un	procedūrām

63-64

Godīga	konkurence 206-1	Tiesvedības	par	konkurences	
noteikumiem	neatbilstošu	rīcību	un	
monopoldarbībām

64

Piegādes	ķēde 204-1	Izmaksu	proporcija	vietējiem	
piegādātājiem

64-65

Atbilstība 307-1	Vides	likumu	un	noteikumu	neievērošana
419-1	Neatbilstība	normatīvajiem	aktiem	
sociālajā	un	ekonomiskajā	jomā

66
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Neatkarīga revidenta ziņojums 

 

“Air Baltic Corporation” AS akcionāriem 
Ziņojums par atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem 
Mūsu atzinums 
Mūsuprāt, atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par “Air 
Baltic Corporation” AS (“Sabiedrība”) un tās meitas sabiedrību (“Koncerns”) atsevišķo un konsolidēto 
finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par Sabiedrības atsevišķajiem un Koncerna 
konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un Sabiedrības atsevišķajām un Koncerna 
konsolidētajām naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar 
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). 

Mūsu atzinums atbilst mūsu 2022. gada 4. aprīļa papildus ziņojumam revīzijas komitejai. 

Ko mēs esam revidējuši 
Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati un Koncerna konsolidētie finanšu pārskati (kopā “finanšu 
pārskati”) ietver: 

• atsevišķo un konsolidēto bilanci 2021. gada 31. decembrī, 

• atsevišķo un konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. 
decembrī, 

• atsevišķo un konsolidēto visaptverošo ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. 
decembrī,  

• atsevišķo un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. 
decembrī, 

• atsevišķo un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. 
decembrī, kā arī 

• finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgus grāmatvedības uzskaites principus un citu 
paskaidrojošu informāciju. 

Atzinuma pamatojums 
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem 
(SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 
Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. 

Neatkarība 
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības un Koncerna saskaņā ar Starptautisko Profesionālu grāmatvežu 
ētikas kodeksu (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus), kuru izdevusi Starptautiskā 
grāmatvežu ētikas standartu padome (SGĒSP kodekss), un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām 
ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. 
Mēs esam izpildījuši mūsu citus ētikas pienākumus saskaņā ar SGĒSP kodeksu un Revīzijas 
pakalpojumu likumā iekļautās ētikas prasības.  

Balstoties uz mūsu zināšanām un pārliecību, mēs paziņojam, ka ar revīziju nesaistītie pakalpojumi, 
kurus mēs esam snieguši Sabiedrībai un Koncernam, ir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ka mēs neesam snieguši ar revīziju nesaistītos 
pakalpojumus, kas ir aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma 37.6 
pantu.  
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Laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim Sabiedrībai un Koncernam 
sniegtie ar revīziju nesaistītie pakalpojumi ir uzrādīti finanšu pārskatu 9. pielikumā. 

Būtiska nenoteiktība attiecībā uz darbības turpināšanu – Sabiedrība un Koncerns 
Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskatu 2.(b) pielikumu, kurā aprakstīta pastāvošā ietekme no i) 
Covid-19 un ii) kara Ukrainā uz Sabiedrības un Koncerna saimniecisko darbību un spēju turpināt 
darbību. Ja šie faktori turpinās negatīvi ietekmēt pieprasījumu pēc gaisa satiksmes, Sabiedrībai un 
Koncernam var rasties nepieciešamība nākamo 12 mēnešu laikā iegūt papildus finansējumu, kas 
pārsniedz jau pieejamās līgumsaistības, un / vai vienoties par izmaiņām esošajās parādsaistībās, lai 
nodrošinātu pozitīvu naudas plūsmu Sabiedrībai un Koncernam un nepārkāptu esošo saistību 
nosacījumus. Kā aprakstīts 2.(b) pielikumā, šie apstākļi, kā arī citi 16. pielikumā minētie apstākļi, 
norāda uz to, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības un 
Koncerna spēju turpināt savu darbību. Mūsu atzinums nav ar iebildi attiecībā uz šo apstākli. 

Mūsu revīzijas pieeja 
Pārskats 

 • Kopējais būtiskums Sabiedrības revīzijā: 3,160 tūkstoši eiro. 

• Kopējais būtiskums Koncerna revīzijā: 3,192 tūkstoši eiro.  

 

• Mēs veicām pilna apjoma revīziju piecām Koncerna sabiedrībām. 

• Mūsu Koncerna revīzijas darba grupa veica visu piecu Koncerna 
sabiedrību revīziju. 

 

• Pamatlīdzekļu, tiesību lietot aktīvus un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības samazinājuma novērtējums (Sabiedrība un Koncerns) 

 

Plānojot mūsu revīzijas procedūras mēs noteicām būtiskuma līmeni un izvērtējām finanšu pārskatiem 
piemītošos būtiskas neatbilstības riskus. Jo īpaši mēs izvērtējām, vai vadība ir veikusi subjektīvus 
pieņēmumus, piemēram, attiecībā uz nozīmīgām grāmatvedības aplēsēm, kas ietver pieņēmumus un 
nenoteiktību attiecībā un nākotnes notikumiem. Tāpat kā citās mūsu veiktajās revīzijās, mēs 
izvērtējām vadības iekšējo kontroļu pārkāpšanas risku, tajā skaitā, vai ir pierādījumi par neobjektivitāti, 
kas norāda uz krāpšanas izraisītu būtiskas neatbilstības risku. 

Būtiskums 
Revīzijas apjoms ir atkarīgs no būtiskuma piemērošanas. Revīzija tiek plānota ar mērķi iegūt 
pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas neatbilstības. Neatbilstības var 
rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā. Tās tiek uzskatītas par būtiskām, ja atsevišķi vai kopā tās varētu 
ietekmēt lietotāju ekonomisko lēmumu pieņemšanu, kas balstīti uz finanšu pārskatiem. 

Balstoties uz mūsu profesionālo spriedumu, mēs noteicām konkrētus būtiskuma sliekšņus, tajā skaitā 
kopējo Sabiedrības un Koncerna būtiskuma apmēru, kas piemērojams atsevišķajiem un 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā un ir atspoguļots zemāk esošajā tabulā. Tas, kopā ar 
kvalitatīvajiem apsvērumiem, palīdzēja mums noteikt revīzijas apjomu un revīzijas procedūru veidu, 
veikšanas laiku un apmēru, kā arī izvērtēt gan individuālo, gan apkopoto neatbilstību ietekmi uz 
finanšu pārskatiem kopumā. 
  

Būtiskums 

Koncerna 
revīzijas 
apjoms 

Galvenie 
revīzijas 
jautājumi 
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Kopējais Sabiedrības un 
Koncerna revīzijas būtiskuma 
apmērs 

Kopējais būtiskums Sabiedrības revīzijai ir noteikts 3,160 tūkstošu 
eiro apmērā un Koncerna revīzijai ir noteikts 3,192 tūkstošu eiro 
apmērā. 

Kā mēs to noteicām Apmēram 1% no vidējā apgrozījuma 2017.-2021. gados. 

Pamatojums būtiskuma 
kritēriju piemērošanai 

Mēs izvēlējāmies apgrozījumu, jo šis ir kritērijs pēc kura vērtē 
Sabiedrības un Koncerna darbības rezultātus, un tas tiek pakļauts 
vadības un investoru uzraudzībai.  

Ņemot vērā COVID-19 būtisko ietekmi uz Sabiedrības darbību 
2021. gadā, mēs izmantojām vidējo apgrozījumu 2017.-2021. 
gados, nevis pārskata gada apgrozījumu, jo tas labāk atspoguļo 
Sabiedrības un Koncerna darbības apjomus. Izvēloties šo rādītāju, 
mēs esam vērtējuši arī citus rādītājus, tādus kā neto rezultāts un 
neto aktīvu rādītāji, ko varētu pamatoti izmantot būtiskuma 
noteikšanai. Mēs secinājām, ka mūsu noteiktais būtiskuma līmenis 
ir atbilstošs ņemot vērā alternatīvo iespējamo rādītāju 
izmantošanu. 

Mēs izvēlējāmies 1% no apgrozījuma, kas mūsuprāt iekļaujas 
kvantitatīvo robežlielumu skalā būtiskuma noteikšanai sabiedriskas 
nozīmes struktūrai.  

 

Mēs vienojāmies ar revīzijas komiteju, ka mēs tai ziņosim par mūsu revīzijas gaitā konstatētajām 
neatbilstībām, kas pārsniedz EUR 316 tūkstošus eiro Sabiedrības un EUR 319 tūkstošus eiro 
Koncerna līmenī, kā arī par mazāka apmēra neatbilstībām, ja par tām, mūsuprāt, būtu jāziņo 
kvalitatīvu iemeslu dēļ. 

Galvenie revīzijas jautājumi 
Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu pārskata 
perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie jautājumi tika risināti mūsu finanšu pārskatu 
revīzijas kopējā kontekstā, kā arī, veidojot mūsu revīzijas atzinumu. Mēs nesniedzam atsevišķu 
atzinumu par šiem jautājumiem. Papildus mūsu ziņojuma sadaļā Būtiska nenoteiktība attiecībā uz 
darbības turpināšanu – Sabiedrība un Koncerns aprakstītajam, mēs noteicām zemāk aprakstīto 
jautājumu kā galveno revīzijas jautājumu, kas jāiekļauj mūsu ziņojumā.  
 

Galvenais revīzijas jautājums  Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galveno revīzijas jautājumu 

Pamatlīdzekļu, tiesību lietot aktīvus un nemateriālo 
ieguldījumu vērtības samazinājuma novērtējums 
(Sabiedrība un Koncerns) 
Kā izklāstīts finanšu pārskatu 16., 17. un 19. 
pielikumos, 2021. gada 31. decembrī Sabiedrības 
un Koncerna pamatlīdzekļu vērtība ir, attiecīgi, 
74,472 tūkstoši eiro un 81,752 tūkstoši eiro, 
Sabiedrības un Koncerna tiesības lietot aktīvus 
vērtība ir 696,921 tūkstotis eiro un Sabiedrības un 
Koncerna nemateriālo ieguldījumu vērtība, attiecīgi, 
ir 19,261 tūkstotis eiro un 18,027 tūkstoši eiro. 
Pamatlīdzekļi, tiesības lietot aktīvus un 
nemateriālie ieguldījumi kopā ir 77% no 
Sabiedrības kopējiem aktīviem un 78% no 
Koncerna kopējiem aktīviem.  

 
 
Mēs saņēmām vadības sagatavoto vērtības 
samazinājuma izvērtējumu un ieguvām izpratni 
par vadības izvērtējumu par pamatlīdzekļu, 
tiesību lietot aktīvus un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības atgūstamību. 
Mēs iesaistījām mūsu iekšējos speciālistus ar 
pieredzi vērtēšanā, kas palīdzēja mums izvērtēt 
vadības pielietotos pieņēmumus vērtības 
samazinājuma pārbaudēs. Mūsu revīzijas 
procedūras, cita starpā, ietvēra metodoloģijas 
un pieņēmumu izvērtējumu, jo īpaši to, kuri 
attiecas uz prognozēto pieauguma tempu, 
degvielas izmaksām un diskonta likmju 
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Galvenais revīzijas jautājums  Kādas revīzijas procedūras mēs veicām 
attiecībā uz galveno revīzijas jautājumu 

Papildus, nemateriālajos ieguldījumos ir iekļauti 
aktīvi, kas nav pakļauti nolietojumam (preču zīme), 
un ir pakļauti obligātai prasībai veikt ikgadējo 
iespējamās vērtības pārbaudi. 
Attiecībā uz naudu ienesošo vienību (NIV), kas 
atspoguļo esošo saimniecisko darbību, ko 
nodrošina pamatā Airbus 220 lidmašīnu flote, 
ņemot vērā 2021. gadā noteiktos brīvprātīgos un 
uzspiestos gaisa satiksmes ierobežojumus, kas 
būtiski ietekmēja saimniecisko darbību, vadība 
veica šīs NIV vērtības samazinājuma pārbaudi. 
Vērtības samazinājuma pārbaude ir balstīta uz 
apstiprināto biznesa plānu Above 2026, atjaunojot 
aplēses par nākotnes ceļošanas ierobežojumiem. 
Veicot vērtības samazinājuma pārbaudi vadībai 
jānosaka, vai bilances vērtība pārsniedz atgūstamo 
vērtību, kas ir augstākā no attiecīgā NIV patiesās 
vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai 
lietošanas vērtības. Vadība izmantoja lietošanas 
vērtību, lai noteiktu atgūstamo vērtību. 
Mēs vērsām uzmanību vērtības samazinājuma 
pārbaudei, jo minētie aktīvi  ir būtiski finanšu 
pārskatu kontekstā,  lietošanas vērtības noteikšanā 
vadība izmanto vairākus subjektīvus pieņēmumus 
un aplēses, no kuriem daudzi ir uz nākotni vērsti, 
tajā skaitā pieņēmumi par NIV naudas plūsmas 
prognozi, diskonta likmes un pieauguma tempu 
izvēle.  
Veicot iespējamo vērtības samazinājumu pārbaudi 
2021. gada 31. decembrī vadība nav ņēmusi vērā 
kara Ukrainā ietekmi, jo tas tiek uzskatīts par 
nekoriģējošo notikumu pēc pārskata gada beigām. 

noteikšanu.  
Mēs kritiski izvērtējām NIV nākotnes naudas 
plūsmas, kā arī procesu kādā veidā naudas 
plūsmas tika noteiktas, un mēs pārbaudījām 
lietošanas vērtības aprēķinu. Mēs izvērtējām, 
vai prognozes, kas tika izmantotas vērtības 
samazinājuma pārbaudei ir balstītas uz pēdējo 
apstiprināto budžetu un plāniem un izvērtējām 
to pamatotību salīdzinot ar pēdējo gadu (2017.-
2021. gadi) faktiskajiem rezultātiem. Mēs 
salīdzinājām galvenos pieņēmumus attiecībā uz 
īstermiņa gaisa satiksmi (it īpaši kādā veidā un 
kad gaisa satiksmi ietekmēs COVID-19 dēļ 
noteiktie ierobežojumi) un ilgtermiņa izaugsmes 
prognozēm salīdzinājumā ar trešo pušu 
ekonomiskajām un nozares prognozēm. 
Diskonta likmju izvētējumam mēs izskatījām 
vadības pielietoto metodoloģiju un salīdzinājām 
likmes ar citām Eiropas avio sabiedrībām. 
Mēs pārrēķinājām vadības veikto būtiskāko 
pieņēmumu jūtīguma analīzi nosakot lietošanas 
vērtību. Mēs arī veicām mūsu neatkarīgo 
jūtīguma analīzi aizvietojot galvenos 
pieņēmumus ar  dažādiem scenārijiem, lai 
noteiktu, cik lielā mērā izmaiņas pieņēmumos 
(individuāli vai kopā ar citu pieņēmumu 
izmaiņām) var rezultēties nepieciešamībā atzīt 
aktīvu vērtības samazinājumu. 
Mēs izvērtējām izmaiņas pieņēmumos laika 
gaitā, lai pārliecinātos, ka, ņemot vērā esošo 
darbības vidi, tie atbilstoši atspoguļo pieaugušo 
nenoteiktību nākotnes prognozēs. 
Mēs ieguvām pierādījumus no vadības attiecībā 
uz visu naudas plūsmu iekļaušanu, kas rodas 
no visiem aktīviem, saistībām un darbībām, kas 
attiecināmas uz NIV, ieskaitot spēju droši atlikt 
iepriekš ieplānoto kapitālo ieguldījumu veikšanu 
uz vēlāku laiku. 
Mēs pārbaudījām finanšu pārskatu 2.(b), 16., 
17. un 19. pielikumos atklātās informācijas par 
vērtības samazināšanos atbilstību SFPS 
prasībām.  

 

Kā mēs noteicām Koncerna revīzijas apjomu 
Mēs noteicām revīzijas apjomu, lai iegūtu pietiekamus revīzijas pierādījumus mūsu revidenta ziņojuma 
sniegšanai par konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā. Nosakot revīzijas apjomu, mēs ņēmām 
vērā Koncerna struktūru, grāmatvedības uzskaites procesus un kontroles, un nozari, kurā Koncerns 
darbojas.  

Mēs esam Sabiedrības un tās četru meitas sabiedrību revidenti. Mūsu revīzijas procedūras aptvēra 
100% no Koncerna ieņēmumiem un 100% no Koncerna kopējiem aktīviem. 
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Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā par Vadības ziņojumu 
Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

• Informāciju par Koncerna mātes sabiedrību, kas sniegts pievienotā Ilgtspējas un gada 
pārskata 2021 4. lappusē; 

• Lietotos saīsinājumus un terminus, kas sniegts pievienotā Ilgtspējas un gada pārskata 2021 5. 
lappusē; 

• Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā Ilgtspējas un gada pārskatā 2021 no 88. līdz 99. 
lappusei; 

• Ziņojumu par vadības atbildību, kas sniegts pievienotā Ilgtspējas un gada pārskata 2021 99. 
lappusē;  

• Konsolidēto nefinanšu paziņojumu, kas sniegts pievienotā Ilgtspējas un gada pārskata 2021 
99. lappusē; un 

• Korporatīvās pārvaldības izklāstījumu, kas sniegts pievienotajā Ilgtspējas un gada pārskatā 
2021 no 72. līdz 76. lappusei, 

bet neietver finanšu pārskatus vai mūsu revidenta ziņojumu par tiem, kā arī Ilgtspējas ziņojumu, kurš 
sniegts pievienotajā Ilgtspējas un gada pārskatā 2021 no 9. līdz 80. lappusei un par kuru mēs esam 
atsevišķi snieguši ierobežotas pārliecības ziņojumu, kurš sniegts no 6. līdz 8. lappusei. 

Mūsu ziņojums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto un augstāk norādīto citu 
informāciju. 

Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju 
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai no 
mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 
neatbilstības. 

Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 
prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
attiecīgo likumdošanu.  

Papildus, saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumu, attiecībā uz Korporatīvās 
pārvaldības izklāstījumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Korporatīvās pārvaldības izklāstījumā 
ir sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām. 

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos: 
• Augstāk minētajā citā informācijā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavoti finanšu pārskati, 

sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatiem,  

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likuma prasībām, un 

• Korporatīvās pārvaldības izklāstījumā ir sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu 
tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām. 

Turklāt, saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumu, attiecībā uz Konsolidēto 
nefinanšu ziņojumu, mūsu pienākums ir ziņot par to, vai Sabiedrība un Koncerns ir sagatavojuši 
Konsolidēto nefinanšu ziņojumu, un vai Konsolidētais nefinanšu ziņojums ir iekļauts vadības ziņojumā, 
vai sagatavots kā gada pārskata atsevišķa sastāvdaļa. 

Mēs ziņojam, ka Sabiedrība un Koncerns ir sagatavojuši Konsolidēto nefinanšu ziņojumu, un tas ir 
iekļauts Vadības ziņojumā. 

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un Koncernu un to 
darbības vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši būtiskas neatbilstības Vadības 
ziņojumā vai citā informācijā, ko mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šai sakarā būtu jāziņo. 
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Vadības un personu, kurām uzticēta pārvaldība, atbildība par finanšu pārskatiem 
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, sagatavošanu un par tādu 
iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskatu, kas nesatur 
ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.   

Sagatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības un Koncerna spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus saistībā ar Sabiedrības un Koncerna spēju 
turpināt darbību un piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt 
Sabiedrību vai Koncernu, vai pārtraukt to darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Sabiedrības 
vai Koncerna likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai. 

Personas, kurām uzticēta pārvaldība, ir atbildīgas par Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatu 
sagatavošanas pārraudzību.  

 

Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdu vai 
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidenta ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar 
SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās katra atsevišķi vai 
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu 
pārskatiem. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

• Identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ 
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas 
neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var 
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādīt informāciju, nepatiesi 
uzrādīt informāciju vai iekšējās kontroles pārkāpumus. 

• Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 
Sabiedrības vai Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti. 

• Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.  

• Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības un 
Koncerna spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta 
ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, 
vai ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir 
pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta ziņojuma datumam. Tomēr 
nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība vai Koncerns savu darbību var pārtraukt. 

• Izvērtējam vispārēju finanšu pārskatu izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto 
informāciju, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo pārskatu pamatā esošos darījumus un 
notikumus. 

• Iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Koncernā iekļauto sabiedrību 
finanšu informāciju vai uzņēmējdarbību ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidētiem finanšu 
pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par Koncerna revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs 
joprojām esam pilnībā atbildīgi par mūsu revīzijas atzinumu. 



GADA PĀRSKATS 2021 / 87

 
 

7 
 

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un laiku un 
par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus iekšējās kontroles trūkumus, kurus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 

Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs arī sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam izpildījuši 
saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī sniedzam informāciju par visām attiecībām un 
citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību, 
un, ja nepieciešams, par pasākumiem šādas ietekmes ierobežošanai. 

No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, nosakām tos 
jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem finanšu pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā un 
kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta 
ziņojumā, izņemot, ja tiesību aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos 
gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo ir pamatoti 
paredzams, ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās 
izpaušanas dēļ radušās negatīvās sekas. 

 

Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām 
Iecelšana  
Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Sabiedrības un Koncerna revidentiem 2015. gada 14. aprīlī. Mūsu 
iecelšana tika ik gadu atjaunota ar akcionāru lēmumu. 2019. gada 23. jūlijā Sabiedrība ir emitējusi 
obligācijas EUR valūtā Dublinas Euronext biržā. Gads, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī, ir 
pirmais finanšu gads, kad Sabiedrība kļuva par ES sabiedriskas nozīmes struktūru. Kopš šī brīža 
esam bijuši revidenti 3 gadus pēc kārtas. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

AIR BALTIC CORPORATION AS KONCERNA DARBĪBAS 
GALVENIE RĀDĪTĀJI 
2021. gadā Koncerna darbību būtiski ietekmēja COVID-19. Gada 
laikā bija vairāki periodi, kuros valdības noteiktie tiešie vai netiešie 
ierobežojumi atstāja būtisku un negatīvu ietekmi uz pieprasījumu 
pēc aviopārvadājumiem. Tā rezultātā 2021. gadā Air Baltic 
Corporation AS (turpmāk – airBaltic, aviosabiedrība, Sabiedrība 
vai Mātes uzņēmums) ar tās meitas sabiedrībām – Air Baltic      

Training SIA, Baltijas Kravu Centrs SIA, Aviation Crew Resources 
SIA un Loyalty Services SIA (turpmāk – Koncerns) konsolidētie 
ieņēmumi sasniedza EUR 204,1 miljonu, kas ir par 41% vairāk kā 
2020. gadā, tomēr par 60% mazāk nekā 2019. gadā. Koncerna 
tīrie zaudējumi bija EUR 135,7 miljoni. 

Finanšu rādītāji (tūkstošos EUR) 2021 2020

Kopējie ieņēmumi 204 107 144 825

EBITDAR1  312 (152 305)

EBITDAR1 rentabilitāte 0.2% (105.2%)

EBITDAR2  312 (49 146)

EBITDAR2 rentabilitāte 0.2% (33.9%)

Pamatdarbības rezultāts1 (55 657) (224 524)

Pamatdarbības rezultāts 2 (55 657) (121 365)

Zaudējumi pirms nodokļu nomaksas (134 190) (262 868)

Neto rezultāts (135 718) (264 597)

Kopējie aktīvi 1 025 242 941 041

Ilgtermiņa aktīvi 870 075 744 257

Kopējais pašu kapitāls (118 311) 17 039

Aizņēmumi, ieskaitot nomas saistības 937 094 802 384

Neto aizņēmumi 857 780 654 079

Nauda un naudas ekvivalenti 79 314 148 305

COVID-19 KRĪZES TURPINĀŠANĀS UN PAPILDU 
KAPITĀLA PIESAISTE
Tā kā COVID-19 pandēmija turpināja negatīvi ietekmēt 
aviopārvadājumu nozari 2021. gadā, sākotnējās cerības par tirgus 
atlabšanu, kas tika iekļautas Biznesa plānā Destination 2025 
Clean, nepiepildījās un Koncerna finanšu rezultāti bija ievērojami 
sliktāki par prognozēm. Tā rezultātā, finansējums EUR 250 
miljonu apmērā, ko aviosabiedrība kā pamatkapitāla palielinājumu 
saņēma no Latvijas valdības (turpmāk – Valdība) 2020. gadā, 
nebija pietiekams biznesa plāna izpildei. Kad 2021. gada otrajā 
ceturksnī kļuva skaidrs, ka globālā pandēmija atkal atstās būtisku 
ietekmi uz aviokompānijas komercrādītājiem, vadība atjaunoja 
Sabiedrības biznesa plānu un nosauca to Above 2026. Atjaunotajā 
plānā ir saglabāti tie paši ilgtermiņa mērķi kā Destination 2025 
Clean plānā palielināt floti līdz 50 lidmašīnām, taču jaunais 
plāns iekļauj nozares jaunās prognozes, galvenokārt paredzot 
lēnāku avionozares atlabšanu. Tāpat jaunais plāns, salīdzinot ar 
iepriekšējām plāna versijām, paredz būtisku uzsvaru uz ACMI 
darbību. 

Paralēli biznesa plāna atjaunošanai, Sabiedrība vērsās 
pie saviem akcionāriem ar lūgumu pēc papildus 
investīcijām pamatkapitālā. 2021. gada augustā, 
lai kompensētu COVID-19 izplatības dēļ radušos 
zaudējumus un nodrošinātu Sabiedrības likviditāti, kā 
arī lai sniegtu atbalstu ekonomiskās krīzes pārvarēšanai 
un nozares stabilizācijai, Valdība nolēma atbalstīt 
Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot 
Sabiedrībā finanšu līdzekļu EUR 90 miljonu apmērā.

Saskaņā ar Valdības 2021. gada 23. augusta lēmumu, akcionāri 
2021. gada 22. decembrī apstiprināja pamatkapitāla palielinājumu, 
pamatojoties uz kuru Latvijas valdība airBaltic investēja EUR 45 
miljonus un kļuva par 97,03% kapitāla daļu īpašnieku. Eiropas 
Komisija atzina, ka investīcija atbilst ES iekšējam tirgum saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu (saskaņā ar 2021. gada 21. decembra Eiropas 
Komisijas lēmumu lietā SA. 101032 (2021/N)). Mazākuma 
akcionāri jaunajā akciju emisijā nepiedalījās.
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AIR BALTIC CORPORATION AS 
GALVENIE NOTIKUMI UN ATSKAITES PUNKTI 2021. GADĀ

• Aviosabiedrība turpināja paplašināt savu floti, pievienojot tai 
septiņas jaunas A220-300 lidmašīnas un četrus PW1521G 
rezerves dzinējus.

• Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas ilgstošo ietekmi uz aviāciju, 
airBaltic atjaunoja savu biznesa plānu, tajā atspoguļojot 
lēnāku tirgus atlabšanu. Šis biznesa plāns bija pamats Latvijas 
valdības lēmumam apstiprināt papildu EUR 90 miljonu 
ieguldījumu airBaltic pamatkapitālā.

• Lai uzlabotu punktualitāti, regularitāti un kopējo servisa 
līmeni, gada 4. ceturksnī airBaltic uzsāka veikt ievērojamu 
daļu virszemes apkalpošanas procesu tā galvenajā bāzē – 
Rīgas lidostā.

• Aviosabiedrība uzsāka lidmašīnu apkopes angāra 
projektēšanu, kas Rīgas lidostā tiks uzbūvēts līdz 2023. gada 
beigām.

• airBaltic apkalpoja rekordlielu maršrutu skaitu un uzsāka 
lidojumus uz vairākiem nozīmīgiem galamērķiem, kā 
piemēram, Dubaija un Tenerife.

• airBaltic parakstīja sadarbības līgumus ar tādām 
aviosabiedrībām kā Lufthansa un Emirates, tādejādi palielinot 
tās sadarbības partneru līgumu skaitu līdz 24 aktīviem 
līgumiem.

• Decembrī airBaltic paziņoja par jaunas bāzes atvēršanu 
Tamperē, Somijā, kas ir tās pirmā bāze ārpus Baltijas valstīm.

VADĪBAS ZIŅOJUMS  

NODOKĻI
2021. gadā Koncerna uzņēmumi nodokļos Latvijas republikai 
samaksāja EUR 13.5 miljonus. No samaksātajiem nodokļiem:
EUR 8,2 miljoni bija sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba 
devēja un darba ņēmēju daļa),
EUR 3,6 miljoni bija iedzīvotāju ienākumu nodoklis,
EUR 1,5 miljoni bija uzņēmumu ienākumu nodoklis,
EUR 0,2 miljoni tika samaksāti citos nodokļos.

DARBINIEKI
2021. gada beigās Koncernā bija nodarbināti apmēram 1,6 tūkstoši 
darbinieku, kas ir 30,5% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Darba spēka pieaugumu ietekmēja pieaugošais lidojumu apjoms 
pret 2020. gadu, kā arī cerības uz ievērojamu tirgus atlabšanu 
2022. gadā, kas, ņemot vērā laika periodu, kas nepieciešams 
lidojumu apkalpes locekļu piesaistei un apmācībām, ietekmēja 
lidmašīnu apkalpes skaitu jau 2021. gada 4. ceturksnī. 

Šobrīd Koncerna uzņēmumos strādā vairāk kā 30 dažādu tautību 
pārstāvji, vidējais darbinieku vecums ir 35 gadi, vidējais darba stāžs 
Koncernā – 6,7 gadi. Nodarbināto vīriešu un sieviešu proporcija ir 
54/46.
2021. gadā Koncerns uzsāka sarunu procesu ar četrām Koncerna 
darbiniekus pārstāvošām arodbiedrībām, lai pārskatītu koplīgumu, 
kas ir spēkā kopš 2009. gada. Koncerna un arodbiedrību pārstāvji 
atzina nepieciešamību pārskatīt iepriekš saskaņotos Koplīguma 
noteikumus un aktualizēt tos atbilstoši mūsdienīgākām darbinieku 
un uzņēmējdarbības prasībām.

Lidsabiedrība jau 9 gadus pēc kārtas ir atzīta par Labāko darba 
devēju transporta un loģistikas sektorā.

KONCERNĀ NODARBINĀTO SKAITS (GADA BEIGĀS)

Sabiedrība ir uzsākusi EU Komisijas informēšanas un 
apstiprinājumu saņemšanas procedūras attiecībā par atlikušajiem 
EUR 45 miljoniem. Lai gan paredzams, ka saņemtie līdzekļi nebūs 
pietiekami, lai nodrošinātu darbību 2022. gadā, aviosabiedrība 
plāno izskatīt iespējas piesaistīt papildus finansējumu 2022. gadā, 
lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti gadījumā, ja tirgus atlabs 
lēnāk nekā paredzēts.
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MARŠRUTU TĪKLS UN STRATĒĢIJA   
2021. gadā, turpinoties COVID-19 pandēmijas negatīvajai ietekmei 
uz gaisa satiksmi, airBaltic pieturējās pie elastīgās pieejas, atverot 
jaunus maršrutus, kad tas bija komerciāli izdevīgi un atceļot 
zaudējumus nesošus lidojumus, kad dažādu valdību noteiktie 

TIRGUS ATTĪSTĪBA
Ievērojamā nenoteiktība, ko izraisīja dažādi ar pandēmiju saistītie 
valdību ierobežojumi, ietekmēja kopējo pieprasījumu pēc gaisa 
satiksmes pārvadājumiem, kas lielākoties sekoja pandēmijas 
attīstībai:
• Būtiskas izmaiņas biļešu rezervācijas dinamikā. Piemēram, 

2021. gadā aptuveni 80% no ienākošajām biļešu 
rezervācijām bija par ceļojuma periodu tikai 8 nedēļas 
pēc rezervācijas datuma. Tas ir ievērojami lielāks īpatsvars 
salīdzinājumā ar periodu pirms pandēmijas, kad pasažieri 
lidojumu rezervācijas veica ilgāku laiku pirms lidojuma. Šis 
lidojumu pamatpiepildījuma trūkums radīja nepieciešamību 
veikt dažādas īstermiņa izmaiņas lidojumu grafikā, tādejādi 
nodrošinot komerciāli izdevīgu darbību.

• Lēna korporatīvās satiksmes atjaunošanās salīdzinājumā 
ar pirmspandēmijas līmeni bija iemesls lēnam kapacitātes 
pieaugumam iepriekšējos bieža lidojumu grafika maršrutos. 
Tomēr lēnām korporatīvie ceļojumi atgriezās. Korporatīvo 

ierobežojumu negatīvi ietekmēja pieprasījumu uz noteiktiem 
galamērķiem. Aviosabiedrība koncentrējās uz tādu lidojumu, kas 
nesedz mainīgās izmaksas, skaita ierobežošanu.

Galamērķu
skaits 

2020
faktiskais

2021 
faktiskais

2022 
plānotais

Rīga 55 72 73

Tallina 11 12 12

Viļņa 10 10 10

Tampere - - 6

ceļojumu tendences un politikas ir mainījušās un tas atstāj 
ietekmi uz šo segmentu. Tomēr arī korporatīvajā segmentā 
ir nozares kā, piemēram, jūras kuģu apkalpju nodrošināšana 
un celtniecība, kas ir pastāvīgi airBaltic korporatīvo klientu 
portfeļa pamati. 

• Tūrisma un “VFR” (draugu un radu apciemošana) sektora 
straujā atlabšana radīja airBaltic maršrutu tīkla izmaiņas; tieši 
2021. gadā airBaltic veica būtiskas investīcijas tā tūrisma 
segmenta piedāvājuma paplašināšanā, piedāvājot galvenos 
VFR maršrutus no Rīgas, kā arī no Tallinas un Viļņas.

• Būtiski trešo valstu tirgi (ārpus EU) vēl aizvien bija daļēji grūti 
pieejami epidemioloģisku un/vai aeropolitisku iemeslu dēļ. 
airBaltic svarīgais Krievijas Federācijas tirgus joprojām ir 
stingri regulēts. Epidemioloģisko/aeropolitisko ierobežojumu 
dēļ airBaltic uz/no galamērķiem Krievijas Federācijā 
nodrošināja tikai aptuveni 15% no pirmspandēmijas lidojumu 
apjoma. 

• Zemais un izmainītais pieprasījums atstāja negatīvu ietekmi 
uz lidojumu skaitu un kopējo savienojamību, ko airBaltic 
varēja piedāvāt saviem pasažieriem īpaši vietējā tirgū – 
Latvijā. Tas nozīmēja, ka tranzīta pasažieriem pieejamais 
ērtu savienojumu skaits bija ievērojami mazāks nekā pirms 
COVID -19 laikmetā. Aviosabiedrībai izdevās palielināt savu 
tranzīta pasažieru plūsmas daļu līdz 30%, kas ir pieaugums 
salīdzinājumā ar 2020. gadu, tomēr tranzīts joprojām bija 
zemāks par 2019. gada līmeni, kad tā daļa bija 45%.
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OPERATĪVĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
COVID-19 pandēmijas dēļ arī 2021. gadā aviosabiedrība turpināja 
darboties ar ievērojami mazāku piedāvāto sēdvietu skaitu. Lai gan 
lidojumu un piedāvāto sēdvietu skaits ir pieaudzis pret 2020. gadu, 
tas joprojām ir ievērojami zemāks nekā 2019. gadā – lidojumu 
skaits ir par 63% zemāks, bet piedāvāto sēdvietu skaits par 52% 
zemāks. 2021. gada pirmajā pusē, kad tika atcelti ceļošanas 
ierobežojumi, aviosabiedrība pakāpeniski palielināja piedāvāto 
sēdvietu skaitu vasaras sezonai.
Gada otrajā pusē aviosabiedrība piedzīvoja ievērojamu 
pieprasījuma pieaugumu un tās darbībā bija vērojamas labas 
atkopšanās pazīmes (kopējie pasažieri: 2021. gada jūlijā - 209 
tūkstoši, augustā - 282 tūkstoši, 2020. gada jūlijā – 152 tūkstoši, 
augustā - 138 tūkstoši) līdz oktobrim, kad Latviju sasniedza jauns 
COVID-19 vilnis un Latvijas valdība izsludināja ārkārtas situāciju, ko 
bija plānots turpināt līdz pat 2022. gada februārim. Neskatoties uz 
jauno COVID-19 vilni, kas ceturtajā ceturksnī skāra Baltiju un vēlāk 
arī vairākas citas Eiropas valstis, aviosabiedrība piedzīvoja būtisku 
tās galveno darbības rādītāju uzlabojumu – vietu piepildījuma 
koeficients pieauga no 34% līdz 53% un pārvadāto pasažieru 
skaits no 161,9 tūkstošiem līdz 575,5 tūkstošiem, salīdzinot ar šo 
pašu periodu 2020. gadā.

• Neskatoties uz zemāku kapacitāti un 
izaicinošajiem tirgus apstākļiem, 2021. gadā 
aviokompānija apkalpoja vairāk maršrutu nekā 
2019. gadā, un tās ievērojamākie jaunie galamērķi 
bija Dubaija un Tenerife. 

• Nozīmīgs pavērsiens airBaltic maršruta tīkla un 
savienojamības attīstībā bija sadarbības līgums ar Lufthansa, 
kas tika parakstīts 2021. gada pirmajā ceturksnī. Līdz ar 
Emirates pievienošanu partneru portfelim kopējais sadarbības 
partneru skaits pieauga līdz 24.

Sakarā ar ievērojami zemāku un neprognozējamu pieprasījumu 
Baltijas valstīs, aviosabiedrība mēģināja pārdot savu neizmantoto 
kapacitāti citiem pārvadātājiem, piedāvājot ACMI pakalpojumus. 
2021. gadā aviosabiedrība atsāka ACMI darbību, 2021./2022. 
gada ziemas sezonā noslēdzot līgumus ar Flyr (Norvēģija), 
Scandinavian Airlines (SAS) un Eurowings. 2021. gada pēdējos 
divos mēnešos tika iznomātas vidēji 3 lidmašīnas un šie līgumi 
veido pamatu ievērojami aktīvākai ACMI darbībai 2022. gadā, kad 
airBaltic uz ACMI noteikumiem ir iznomājusi 9 lidmašīnas.
Neraugoties uz ievērojami zemāku darbības apjomu un 
savienojamības iespējām, kā arī zemo cenu aviosabiedrību radīto 
būtisko konkurences palielinājumu, airBaltic 2021. gadā izdevās 
saglabāt lielāko tirgus daļu Rīgas un Tallinas lidostās. 

RĪGAS LIDOSTA (RIX) VIĻŅAS LIDOSTA (VNO) 

TALLINAS LIDOSTA (TLL) 
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OPERATĪVĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

PUNKTUALITĀTE
Ņemot vērā airBaltic sniegto pakalpojumu nozīmi Latvijā un Baltijā, 
airBaltic darbības galvenās prioritātes ir drošība, punktualitāte un 
pakalpojumu kvalitāte. Tikai pēc tam, kad ir izpildītas nozīmīgākās 
- lidojumu drošībai un cilvēku veselībai izvirzītās prasības, airBaltic 
pienākums ir nodrošināt darbības regularitāti un lidojumu 
punktualitāti. 
Viens no airBaltic galvenajiem mērķiem ir nodrošināt, ka 99% 
no plānotajiem  lidojumiem tiek veikti paredzētajā laikā un 
ka tiek ievēroti  pasažieru  apkalpošanas kvalitātei izvirzītie 
augstie standarti. Ņemot vērā sarežģītos darbības apstākļu 
Rīgā, punktualitāte un regularitāte pasliktinājās. Lai risinātu 
ar pakalpojumu kvalitāti saistītās problēmas, airBaltic nolēma 
sākot ar 2022. gadu uzsākt veikt ievērojamu daļu tās virszemes 
apkalpošanas pakalpojumu. Pēdējos 18 gadus virszemes 
apkalpošana Rīgas lidostā bija nodota ārpakalpojumā. 
Pandēmijas laikā airBaltic pārskatīja tās piedāvātos produktus 
un pakalpojumus, lai koncentrētos uz Sabiedrības ar pasažieru 
apkalpošanu saistīto pamatvērtību nodrošināšanu. 

2021 2020 Izmaiņas

Kapacitātes rādītāji

Lidmašīnu skaits gada beigās * 44 37 19%

Lidmašīnu izmantošanas laiks (blokstundas dienā uz vienu lidmašīnu) 4.80 3.69 30%

Blokstundas 47 855 38 794 23%

Lidojuma stundas 41 208 32 539 27%

Lidojumi 23 444 22 342 5%

Vidējais vienas lidmašīnas lidojumu skaits dienā 2.3 2.1 10%

Vietu piedāvājums ('000) 3 319 2 776 20%

Vidējais viena regulārā lidojuma garums (km) 1 213 1 057 15%

Pieejamie vietu kilometri ('000 km) 4 027 037 2 818 585 43%

* Ieskaitot operatīvajā darbībā neizmantotās 12 De Havilland Q400 lidmašīnas

Operatīvās darbības rādītāji

RPK (ieņēmumu pasažieru kilometri) ('000) 2 158 006 1 455 488 48%

Vietu piepildījums (%) 53.6% 51.6% 2.0%

Pārvadātie pasažieri ('000) 1 628 1 341 21%

Attiecīgi 2021. gada aprīlī airBaltic paziņoja, ka no 
2022. gada janvāra airBaltic pasažieru apkalpošanas un 
lidojumu koordinatora pienākumus lidostā Rīga veiks 
airBaltic darbinieki.

Vienlaikus airBaltic izsludinātā atklātā konkursa rezultātā no 2022. 
gada janvāra perona apkalpošanas pienākumus airBaltic sniegs 
Lidostas Rīga virszemes apkalpošanas dienests. Abas puses ir 
parakstījušas piecu gadu sadarbības līgumu.
Pasažieru apkalpošanas uzlabošana lidostā Rīga bija daļa 
no aviosabiedrības izmaksu samazināšanas programmas 
pasākumiem, tādējādi vienkāršojot tās uzņēmējdarbību un 
operatīvo darbību. Turklāt šāds lēmums ļāva airBaltic atkal 
nodarbināt daļu no bijušajiem darbiniekiem.
2021. gadā airBaltic lidojumu atcelšanas vai regularitātes rādītājs 
bija 98,6% (2020. gadā: 99,9%), ko aviosabiedrība vērtē kā 
pozitīvu sasniegumu, ņemot vērā nestabilo vidi un sarežģītos 
darbības apstākļus visa gada garumā. 2021. gadā airBaltic 15 
minūšu punktualitāte bija 84,9% (2020. gadā: 94,6%).
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FINANŠU RĀDĪTĀJI
2021. gads bija pirmais, kad airBaltic flotē bija tikai viena 
tipa A220-300 lidmašīnas un, daļēji pateicoties pieaugošajai 
efektivitātei, lidmašīnu īpašumtiesību izmaksu samazinājumam uz 
vienu sēdvietu un pieaugošajam ienesīgumam, aviosabiedrība ir 
sasniegusi ievērojami augstāku EBITDAR peļņas normu salīdzinot 
ar pirms COVID-19 periodiem ar līdzīgu darbības apjomu.
2021. gadā aviosabiedrības ieņēmumi bija EUR 201,8 miljoni, kas 
ir par 44% vairāk nekā 2020. gadā.

Salīdzinājumā ar pirmo pusgadu gada otrajā pusē 
bija vērojams būtisks darbības rādītāju uzlabojums ar 
vispozitīvāko sniegumu augustā, kad aviosabiedrība 
pārvadāja 281,5 tūkstošus pasažieru un kad pirmo 
reizi pēc pandēmijas sākuma tika sasniegts tīrā finanšu 
rezultāta rentabilitātes slieksnis. 

Ņemot vērā, ka augustā vidējais vietu piepildījuma koeficients bija 
53%, lidmašīnu vidējā noslodze tikai 7,3 blokstundas diennaktī, 
kamēr degvielas tirgus cena bija vidēji USD 609 par tonnu, 
rentabilitātes sliekšņa sasniegšana liecina par uzlabojumiem 
operatīvajā un komerciālajā efektivitātē, kas ir sasniedzama ar 
viena lidmašīnu tipa floti.
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Pieaugošās degvielas izmaksas apvienojumā ar samazināto tirgus 
pieprasījumu bija divi galvenie faktori, kas negatīvi ietekmēja 
finanšu rādītājus 2021. gadā. Vidējā degvielas tirgus cena pieauga 
no USD 366,4 par tonnu 2020. gadā līdz USD 604,5 par tonnu 
2021. gadā. Degvielas izmaksu pieaugumu vēl vairāk ietekmēja 
oglekļa emisijas kvotu cenas straujais pieaugums, kur izmaksas 
pieauga no vidēji EUR 20 2020. gadā līdz EUR 80 2021. gada 
decembrī.

Ņemot vērā ievērojamo neskaidrību par 2021. gada darbības 
apjomiem un attiecīgi degvielas patēriņu, aviosabiedrība uz laiku 
apturēja degvielas riska ierobežošanas aktivitātes. 2021. gadam 
airBaltic bija nodrošinājis 6 tūkstošus tonnu (7,61% no kopējā 
degvielas patēriņa 2021. gadā) degvielas ar vidējo cenu USD 528 
par tonnu.
Zemāk esošajā tabula atspoguļo airBaltic EBITDAR1 un EBITDAR1 

rentabilitāti 2021. gadā.

2021. gadu aviosabiedrība noslēdza ar EUR 134 miljonu 
zaudējumiem, no kuriem EUR 25,6 miljonus radīja USD un citās 
ārvalstu valūtās denominēto saistību pārvērtēšana, pamatojoties 

uz gada beigu USD/EUR kursu un citiem ārvalstu valūtu kursiem. 
Tādējādi Sabiedrības kopējie zaudējumi pandēmijas divu gadu 
laikā ir sasnieguši aptuveni EUR 412 miljonus.

rentabilitāte
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Finanšu rādītāji

Kopējie ieņēmumi 201 756 140 152

Ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem 180 179 127 970

Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 162 261 116 102

Papildus ieņēmumi 17 918 11 868

EBITDAR1 (347) (169 047)

EBITDAR1 rentabilitāte (0.2%) (121%)

EBITDAR2 (347) (65 888)

EBITDAR2 rentabilitāte (0.2%) (47%)

EBIT (82 393) (217 415)

Neto rezultāts (133 651) (278 267)

Neto aizņēmumi 855 763 651 815

Nauda un naudas ekvivalenti 79 155 147 981

Ieņēmumi uz vienu ieņēmumu pasažiera kilometru (yield) (EUR centi) 8.2 8.5

RASK (EUR centi) 5.06 5.26

CASK (EUR centi) (6.38) (9.83)

CASK, izņemot degvielas izmaksas (EUR centi) (5.07) (8.18)

Kopējie ieņēmumi (EUR miljoni) 

Pārvadātie pasažieri (miljoni) 

Nauda (EUR centi) 

Tīrā peļņa (EUR miljoni) 

Lidmašīnu skaits gada beigās

Vietu piepildījums 
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LIDMAŠĪNU FLOTES NOMAIŅA
2021. gadā Sabiedrība papildināja savu floti  ar 7 jaunām Airbus 
A220-300 tipa lidmašīnām, tādējādi kopējais A220 lidmašīnu 
skaits sasniedza 32. Šī ziņojuma datumā aviosabiedrības flotē ir 
44 lidmašīnas - 32 A220-300 tipa lidmašīnas un 12 Q400 tipa 
lidmašīnas, kas tiek uzturētas un apkoptas līdz līzinga līguma 
beigām, kad tās tiks atdotas iznomātājam. Visas septiņas Airbus 
A220-300  lidmašīnu piegādes tika finansētas ar pārdošanu un 
saņemšanu atpakaļnomā. Tā kā A220-300 tipa lidmašīnu kopējais 
pasūtījumu skaits palielinās, tostarp daudzas vadošās pasaules 
aviosabiedrības šo lidmašīnu tipu iekļauj savā flotē, airBaltic novēro 
arvien pieaugošu iznomātāju interesi piedalīties mūsu pārdošanas 
un atpakaļnomas darījumos, kā rezultātā gadu no gada uzlabojās 
to finansiālie nosacījumi.
Kopumā atjauninātajā biznesa plānā ABOVE 2026 joprojām ir 
paredzēts, ka airBaltic līdz 2024. gada beigām palielinās savu floti 
līdz 50 lidmašīnām un 2022. gadā tai pievienos 8 jaunas A220-
300 tipa lidmašīnas. Šī ziņojuma datumā pirmās četras 2022. 
gada lidmašīnas jau ir finansētas ar pārdošanu un saņemšanu 
atpakaļnomā.

2021. gadā lidsabiedrībai piegādāja arī četrus 
PW1521G lidmašīnas rezerves dzinējus, kuru iegādi 
finansēja Kanādas eksporta attīstības aģentūra. 
Kopumā līdz 2023. gada beigām aviosabiedrība plāno 
palielināt tās rezerves dzinēju daudzumu līdz septiņiem.

Ņemot vērā A220-300 tipa lidmašīnu flotes palielināšanu, 
aviokompānija lidostā Rīga ir uzsākusi lidmašīnu angāra 
projektēšanu, kas paredzēts, lai sniegtu kapitālā remonta 
pakalpojumus airBaltic augošajai flotei un, iespējams, arī trešajām 
personām, kas apkalpo A220-300. Paredzams, ka angāra 
celtniecība sāksies 2022. gadā un tiks pabeigta 2023. gadā. Tā 
kā airBaltic bija A220-300 pirmais klients un pašlaik Sabiedrībai 
ir lielākā šī tipa lidmašīnu flote Eiropā, aviosabiedrībai ir laba 
pieredze, lai piedāvātu tehniskās apkopes pakalpojumus trešajām 
personām.
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NAUDAS PLŪSMA UN LIKVIDITĀTE  
2021. gadā airBaltic būtiski samazināja negatīvo naudas plūsmu 
no pamatdarbības, sasniedzot vairāk nekā EUR 80 miljonu 
uzlabojumu salīdzinājumā ar 2020. gadu. Tomēr, tā kā aviācijas 
nozarē saglabājās ievērojama COVID-19 pandēmijas ietekme, 
kopējā naudas plūsma 2021. gadā  vēl aizvien bija būtiski negatīva.
Lai stiprinātu airBaltic likviditāti un mazinātu pandēmijas ietekmi, 
2021. gada augustā Latvijas valdība apstiprināja EUR 90 miljonu 
ieguldījumu pamatkapitālā, no kuriem EUR 45 miljoni tika 
saņemti decembrī. Sagaidāms, ka atlikušos EUR 45 miljonus 
aviokompānija saņems 2022. gada aprīļa beigās. Nolūkā vēl vairāk 
stiprināt likviditāti aviosabiedrība apsver arī citus finansējuma 
avotus, tostarp potenciālu līdzekļu piesaisti starptautiskajos 

obligāciju tirgos. Mātes uzņēmums prognozē, ka aviosabiedrības 
likviditāte būs pietiekama, lai segtu tās izdevumus ar minimālu 
kapitālo investīciju programmu, ņemot vērā naudas atlikumu EUR 
79 miljonu apmērā 2021. gada beigās, plānoto EUR 45 miljonu 
ieguldījumu, ko paredzēts saņemt līdz 2022. gada aprīļa beigām, 
pamatdarbības rezultātā gūtos naudas līdzekļus un pieņemot, 
ka atlabšana no COVID-19 krīzes norit saskaņā ar nozares šī 
brīža prognozēm. Tomēr aviokompānija plāno apzināt pieejamās 
iespējas papildu līdzekļu piesaistei 2022. gadā, lai nodrošinātu 
rezerves likviditāti situācijai, ja tirgus atlabs lēnāk nekā plānots, kā 
arī lai finansētu pilnu investīciju programmu.  

EUR tūkstoši 2021 2020 Izmaiņas

Naudas un naudas ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 147 981 123 217 24 764

Pamatdarbības naudas plūsma (9 990) (90 784) 80 794

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (6 503) (26 053) 19 550

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (52 333) 141 601 (193 934)

Naudas atlikums pārskata gada beigās 79 155 147 981 (68 826)

AKCIONĀRU STRUKTŪRA UN PAŠU KAPITĀLS
2022. gada 17. janvārī akcionāru struktūra mainījās, jo Latvijas 
valdība veica ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā EUR 45 
miljonu apmērā. Tā rezultātā valdības līdzdalības daļa pamatkapitālā 
palielinājās līdz 97,03%. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. 
gada 3. jūlija lēmumu valsts atbalsta lietā Nr.SA.56943 valstij 
ir jānodrošina, ka tās līdzdalība Sabiedrībā pēc Covid-19 krīzes 

Akcionāru struktūra pēc tam, kad 2022. gada 17. janvārī Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts pamatkapitāla palielinājums, bija sekojoša: 

pārvarēšanai piešķirtā valsts atbalsta ieguldīšanas tiek samazināta 
vismaz līdz sākotnējam līmenim 80% apmērā tuvāko 5 līdz 7 
gadu laikā. Tāpēc, lai nodrošinātu šādas atsavināšanas iespēju, 
lidsabiedrība nākamajos trīs gados visticamāk centīsies uzsākt 
sākotnējā publiskā piedāvājuma procesu.
Akcionāru struktūra 2021. gada 31. decembrī bija sekojoša:

Līdzdalības
daļa

%

A kategorijas 
akcijas

B kategorijas 
akcijas

C kategorijas 
akcijas

Akciju kapitāls
TEUR

Latvijas Republika 96.14 205 318 668 715 681 616 352 955 152 455 319

Aircraft Leasing 1 SIA 3.86 51 152 036 - - 51 152

Citi 0.0002 2 120 - - 2

100 256 472 824 715 681 616 352 955 152 506 473

Līdzdalības
daļa

%

A kategorijas 
akcijas

B kategorijas 
akcijas

C kategorijas 
akcijas

Akciju kapitāls
TEUR

Latvijas Republika 97.03 205 318 668 743 231 511 720 305 467 500 319

Aircraft Leasing 1 SIA 2.97 51 152 036 - - 51 152

Citi 0.00012 2 120 - - 2

100 256 472 824 743 231 511 720 305 467 551 473
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JURIDISKIE RISKI
Šī pārskata sastādīšanas brīdī airBaltic ir iesaistīta vairākās 
tiesvedībās, kas sīkāk aprakstītas 33. (b) piezīmē. AirBaltic vadība 
ar tās konsultantu un vairāku atzītu advokātu biroju palīdzību 
stingri uzrauga statusu un stratēģiju katrā no tiesvedības 
procesiem. Vadība nevar būt pārliecināta par katras atsevišķas 

augošajiem mūsu apmācību portfeļa produktiem, ar pastāvīgu 
A220 lidmašīnu tipa apmācību (teorētisko un praktisko) 
pieaugumu 2021. gadā. Kurss piesaista interesi no visā pasaulē 
augošās A220 lidmašīnu tipa flotes klientiem, jo īpaši Eiropā, 
Krievijā, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionos.
Nozīmīgs sasniegums 2021. gadā bija ļoti veiksmīgais pirmais 
aviācijas mehāniķu mācību programmas izlaidums PIKC Liepājas 
Valsts Tehnikumā (LVT) – meitas sabiedrības un LVT sadarbībā 
veidotajā mācību programmā. Šī programma nākotnē ļaus 
nodrošināt sabiedrībai pastāvīgu aviācijas tehniķu piedāvājumu 
gan ABT, gan Mātes sabiedrībai – Air Baltic Corporation AS.
Pēc sekmīga sertifikācijas procesa Latvijas Civilās aviācijas 
aģentūrā 2021. gada beigās, Sabiedrība ieguva arī Eiropas stjuartu 
apmācības organizācijas statusu. Tas ļaus mums vēl vairāk dažādot 
uzņēmējdarbību un paplašināt stjuartu apmācību pakalpojumus.
Meitas sabiedrība pārskata gadu pabeidza ar zaudējumiem           
EUR 327 tūkstošu apmērā.
Meitas sabiedrības vadība ir pārliecināta, ka pozitīvā biznesa 
attīstība tiks turpināta 2022. gada 3. un 4. ceturksnī pēc valdību 
ieviestajiem Covid-19 ierobežojumu atvieglojumiem visā Eiropā 
2022. gada pirmajos divos ceturkšņos. Saskaņā ar IATA datiem 
jau nākamajā gadā pieaugs pieprasījums pēc komercpilotiem, jo 
daļa no atbrīvotajiem pilotiem neatgriezīsies iepriekšējos amatos. 
Tas radīs papildus pieprasījumu pēc pilotu apmācībām. Mēs 
sagaidām, ka studentu skaits Pilotu akadēmijas sākotnējā pilotu 
apmācības programmā pieaugs no pašreizējiem 71 studenta līdz 
100 studentiem 2022. gada beigās. 2022. gadā tiek plānotas 
četras sākotnējo pilotu apmācības programmas grupas un 40 
jauni studenti pievienosies integrētajam gaisa transporta pilotu 
apmācību kursam.
Lai nodrošinātu apmācību vajadzības, Diamond lidmašīnu flote 
sastāvēs no 1 DA42 un 8 DA40 tipa lidmašīnām. Saskaņā ar 
Covid-19 krīzes dēļ veiktajām izmaiņām pirkuma līgumā starp 
ABT un uzņēmumu Diamond Aircraft Industries GmbH, Meitas 
sabiedrība plānoto vēl vienas Diamond DA40NG lidmašīnas 
iegādi pārvirzīs uz 2023. gada 2. ceturksni, tādejādi nodrošinot 
sagaidāmo studentu pieaugumu 2023. gadā.

tiesvedības iznākumu. Tomēr vadība uzskata, ka ir izmantota 
piesardzīga pieeja, lai novērtētu visus hipotētiski negatīvos 
lēmumus, un ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
netiek apdraudēti Sabiedrības aktīvi un darbība.

AIR BALTIC TRAINING SIA
Air Baltic Training SIA (turpmāk tekstā – ABT) tika dibināta 2010. 
gadā. ABT pamatdarbība ir dažādu ar aviāciju saistītu apmācību 
sniegšana.
Covid-19 ierobežojumu dēļ ABT pārcēla lielāko daļu teorētisko 
apmācību no klātienes lekcijām uz tiešsaistes platformām. Pirmajā 
ceturksnī nenotika arī praktiskās lidojumu apmācības. Vēlāk marta 
beigās visas praktiskās apmācības tika atsāktas, palielinot lidojumu 
aktivitāti vasarā un tādējādi samazinot iepriekš ierobežojumu 
dēļ radušos nenotikušo lidojumu apmācību uzkrājumu. Visi 
iepriekš minētie faktori daļai studentu pagarināja konkrēto 
mācību ilgumu, kā rezultātā meitas sabiedrībai radās neplānotas 
izmaksas, kuras netika  kompensētas ar proporcionālu ieņēmumu 
pieaugumu. Turklāt 2021. gadā mācības uzsākušo pilotu-studentu 
skaits samazinājās, jo Latvijā tika ieviesti Covid-19 ceļošanas 
ierobežojumi, kas apgrūtināja ierašanos uz zināšanu pārbaudi, kas 
ir obligāts priekšnosacījums uzsākot mācības. Rezultātā studentu 
skaits, kuru mācību programma aptver laika posmu no 2021. līdz 
2023. gadam, samazinājās par 40%.
Sakarā ar pandēmijas pastāvīgo ietekmi uz starptautiskajiem 
gaisa pārvadājumiem un pakāpenisku B737CL lidmašīnu skaita 
samazināšanu Eiropā, kas bija galvenais tirgus ABT B737CL 
simulatoram, pieprasījums pēc B737CL (klasiskais 300–900 
modelis) apmācībām Eiropā samazinājās par 85–90%. Pēc 
augstāk minēto faktoru rūpīgas izvērtēšanas ABT vadība nolēma 
pārdot gandrīz pilnībā nolietoto B737CL pilna lidojuma simulatoru 
ar to saistīto aprīkojumu par ļoti labu cenu, kas palīdzēja stabilizēt 
ar Covid-19 saistītos zaudējumus.
Vispārējās aviācijas lidmašīnu tehniskās apkopes centrs, kas 
tika izveidots 2019. gadā Liepājas lidostā un saņēma Diamond 
lidmašīnu servisa centra sertifikāciju 2020. gadā, palielināja trešo 
pušu klientiem sniegto pakalpojumu skaitu. Gada laikā pieauga 
apkalpoto lidmašīnu skaits klientiem no Lietuvas un pieauga 
interese no Skandināvijas un Krievijas klientiem. Arī lidmašīnu 
rezerves daļu realizācija citiem Diamond lidmašīnu operatoriem, 
kas ir viena no Diamond servisa centra aktivitātēm, radīja ABT 
papildus ieņēmumus.
PART-147 tehniskās apkopes apmācības ir viens no visstraujāk 

ZAUDĒJUMU SEGŠANA   
Mātes sabiedrības valde ierosina šī gada zaudējumus segt ar nākamajos gados gūto peļņu.
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BALTIJAS KRAVU CENTRS SIA
SIA Baltijas Kravu Centrs darbojas starptautiskajā lidostā „Rīga” 
kopš 2001. gada 1. februāra. Pēc kravu apgrozījuma un apkalpoto 
lidojumu skaita meitas uzņēmums ir lielākais regulāro pārvadātāju 
kravu apstrādes uzņēmums Rīgas lidostā. 
Pārskata gada laikā meitas uzņēmums apstrādāja 8 746 tonnas 
kravas un pasta pārvadājumu, kas ir par 12% vairāk kā 2020. 
gadā. Kopējie ieņēmumi palielinājās līdz EUR 702 tūkstošiem. 
Pārskata gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi EUR 
96 tūkstošu apmērā.
2021. gadā SIA Baltijas Kravu Centrs kopā ar mātes uzņēmumu 
uzvarēja starptautiskās lidostas “Rīga” konkursā par apbūves 
tiesībām jauna gaisa kravu apstrādes termināla būvniecībai. Būvi 
plānots nodot ekspluatācijā 2024. gadā.

AVIATION CREW RESOURCES AS
Aviation Crew Resources AS (turpmāk tekstā – ACR) tika izveidota 
2012. gadā, lai risinātu pieaugošo pieprasījumu pēc augsti 
kvalificētiem pilotiem aviācijas tirgū. Meitas uzņēmuma galvenais 
darbības veids ir aviācijas apkalpes ārpakalpojumu sniegšana.
2021. gada laikā kopējais nolīgto pilotu skaits pieauga no 200 
pilotiem gada sākumā līdz 264 pilotiem gada beigās. 2022. gada 
mērķis ir nodrošināt 320 aktīvus A220 tipa lidmašīnas pilotus līdz 
vasaras sākumam.

LOYALTY SERVICES SIA
Loyalty Services SIA (turpmāk tekstā - LS) tika dibināta 2010. 
gada 11. februārī ar mērķi pārņemt AS Air Baltic Corporation 
lojalitātes programmu un turpināt tās attīstību. Pēdējos gados 
Loyalty Services SIA galvenā uzmanība tika pievērsta individuāli 
izstrādātiem lojalitātes risinājumiem ar ceļošanu saistītiem 
uzņēmumiem un mazumtirgotājiem. 
Sākoties COVID-19 pandēmijai, LS ieņēmumi būtiski kritās un 
uzņēmuma vadība uzsāka LS biznesa modeļa restrukturizāciju.
2021. gada augustā lojalitātes programma, ieskaitot ar 
uzņēmējdarbību saistītos aktīvus un saistības, tika pārdota 
lielākajam partnerim un vienīgajam akcionāram - airBaltic. Līdz 
pirkuma līguma parakstīšanas dienai LS turpināja pilnībā vadīt 
airBaltic Club lojalitātes programmu. 2021. gada decembrī              
SIA Loyalty Services tika likvidēta.
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DARBĪBAS TURPINĀŠANA
Mātes sabiedrības valde uzskata, ka darbības turpināšanas princips 
ir piemērojams šo finanšu pārskatu sastādīšanā. 
Papildus apsvērumi un analīze par darbības turpināšanas principa 
piemērojamību ir aprakstīti finanšu pārskata 2. b) piezīmē.

APSTĀKĻI UN NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
2022. gada februārī līdz ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā 
un sekojošu Krievijas un Ukrainas gaisa telpas slēgšanu, 
aviosabiedrībai bija jāpārtrauc lidojumi uz abām šīm valstīm. 
Tika plānots, ka 2022. gadā 10% pasažieru būtu no šiem diviem 
tirgiem, tādēļ karam Ukrainā ir būtiska ietekme uz aviosabiedrības 
plānoto darbības rezultātu. Reaģējot uz izmaiņām, tika pieņemts 
lēmums novirzīt pieejamo kapacitāti uz citiem galamērķiem un 
ACMI operācijām. Kara Ukrainā ietekmi ir grūti novērtēt, ņemot 
vērā iespējamos blakusefektus, piemēram, ietekmi uz aviācijas 
degvielas cenu un pieprasījumu pēc ceļojumiem uz Baltijas valstīm 
iespējamo drošības apsvērumu dēļ. Iespējamo scenāriju detalizēta 
analīze un Ukrainas kara ietekme ir aprakstīta 2. b) piezīmē.
2022. gada 17. janvārī  LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts Mātes 
sabiedrības pamatkapitāla palielinājums, kā rezultātā Latvijas 
valdības līdzdalības daļa Sabiedrības pamatkapitālā palielinājās līdz 
97,03%.
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma 
parakstīšanai nav bijuši nekādi citi notikumi, kas varētu būtiski 
ietekmēt Koncerna un Mātes sabiedrības finanšu stāvokli 2021. 
gada 31. decembrī un kas būtu atspoguļojami šajā pārskatā.

ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 
Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, 2021. gada finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Mātes sabiedrības un Koncerna 
aktīviem, saistībām, finanšu stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmām. Vadības ziņojumā ietvertā informācija ir patiesa.

MARTIN ALEXANDER GAUSS  VITOLDS JAKOVĻEVS                    PAULS CĀLĪTIS
Valdes priekšsēdētājs                    Valdes loceklis                                      Valdes loceklis

NEFINANŠU PAZIŅOJUMS  
Air Baltic Corporation AS nefinanšu paziņojums ir sagatavots, 
izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.4. panta prasības. 
Nefinanšu paziņojums sagatavots atbilstoši GRI Standardu 
prasībām. 
Pilns korporatīvās sociālās atbildības (KSA) jomu raksturojums, 
apraksts par KSA politikām un procedūrām, to īstenošanas 
rezultātiem un pārvaldīšanu, kā arī nefinanšu rādītāji ir iekļauti 
2021. gada airBaltic Ilgtspējas pārskatā. Minētais pārskats ir 
publiski pieejams airBaltic interneta vietnē: https://www.airbaltic.
com/en-LV/index. Ilgtspējas pārskatā informācija ir sagatavota 
atbilstoši GRI Standardu pamata prasībām. 
Ilgtspējas pārskatā ir aplūkoti tādi jautājumi kā korporatīvā sociālā 
atbildība, atbildīga pārvaldība, vide, darbinieki un darba vide, 
sabiedrība un citi.
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PIELIKUMS

                  AIR BALTIC                   KONCERNS

Pielikums
2021

TEUR
2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI

Ieņēmumi 5 195 908 137 915 198 259 142 588

Citi ieņēmumi 6 5 848 2 237 5 848 2 237

201 756 140 152 204 107 144 825

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

Lidostu, lidmašīnu apkalpošanas un          
aeronavigācijas pakalpojumi

(54 336) (39 782) (53 853) (39 782)

Degviela (52 841) (46 523) (52 841) (46 523)

Amortizācija un nolietojums 16,17,19 (50 827) (63 553) (51 604) (64 624)

Personāla izmaksas 7 (31 732) (32 473) (51 830) (58 009)

Pilotu pakalpojumi (20 176) (25 726) - -

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 (17 561) (43 138) (18 736) (42 818)

Mārketinga un biļešu pārdošanas izmaksas (14 217) (17 517) (14 268) (18 038)

Lidmašīnu tehniskā apkope (9 960) (17 237) (9 960) (17 237)

Lidmašīnu un līdzīga noma (4 365) (7 595) (4 365) (7 595)

Pasažieru apkalpošana (2 998) (2 519) (2 998) (2 519)

Samazināti zaudējumi / (zaudējumi) no 
ieguldījumu vērtības samazināšanās meitas 
sabiedrībā

10 1 027 (12 080) - -

Prasījumu kompensācijas 691 687 691 687

Neto zaudējumi no vērtības samazinājuma 
postenim Tiesības lietot aktīvus

17 - (72 891) - (72 891)

Operatīvās darbības izdevumi (257 295) (380 347) (259 764) (369 349)

Uzkrājums tiesvedībām 11 (312) (11 500) (312) (11 500)

 (257 607) (391 847) (260 076) (380 849)

FINANŠU IEŅĒMUMI / (IZMAKSAS)

Finanšu izmaksas 12 (51 374) (49 478) (51 519) (49 727)

(Zaudējumi) / peļņa no valūtas kursu 
svārstībām, neto

13 (26 854) 22 780 (26 855) 22 775

Finanšu ieņēmumi 14 428 126 153 108

(77 800) (26 572) (78 221) (26 844)

ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻIEM (133 651) (278 267) (134 190) (262 868)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 15 - - (1 528) (1 729)

PĀRSKATA GADA ZAUDĒJUMI (133 651) (278 267) (135 718) (264 597)

Pielikums no 106. līdz 150. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
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VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS

                  AIR BALTIC                   KONCERNS

Pielkums
2021

TEUR
2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

PĀRSKATA GADA ZAUDĒJUMI (133 651) (278 267) (135 718) (264 597)

POSTEŅI, KAS PĀRKLASIFICĒJAMI UZ PELŅU VAI ZAUDĒJUMIEM NĀKAMAJOS PERIODOS

Zaudējumi no naudas plūsmas riska 
ierobežošanas rezerves izmaiņām

- (480) - (480)

Peļņa / (zaudējumi) no riska ierobežošanas             
darījumiem, kas pārklasificēta uz peļņu vai          
zaudējumiem

23 480 (1 839) 480 (1 839)

480 (2 319) 480 (2 319)

POSTEŅI, KAS NETIKS PĀRKLASIFICĒTI UZ PELŅU VAI ZAUDĒJUMIEM

Pārvērtētās pamatlīdzekļu vērtības nolietojums (310) (310) (303) 255

KOPĀ CITI VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI PĀRSKATA GADĀ 170 (2 629) 177 (2 064)

PĀRSKATA GADĀ ATZĪTIE VISAPTVEROŠIE ZAUDĒJUMI (133 481) (280 896) (135 541) (266 661)

Pielikums no 106. līdz 150. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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BILANCE

         AIR BALTIC   KONCERNS

AKTĪVI Pielikums
31.12.2021

TEUR
31.12.2020

TEUR
31.12.2021

TEUR
31.12.2020

TEUR

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Pamatlīdzekļi 16 74 472 39 990 81 752 47 584

Tiesības lietot aktīvus 17 696 921 591 863 696 921 591 863

Ieguldījumu īpašumi 18 2 850 2 850 - -

Nemateriālie ieguldījumi 19 19 261 18 029 18 027 18 566

Līdzdalība meitas sabiedrību pamatkapitālā un citas investīcijas 20 409 1 647 3 3

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 47 491 61 163 47 640 61 461

Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 22 25 945 24 895 25 732 24 780

867 349 740 437 870 075 744 257

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 24 7 575 4 963 7 659 5 054

Priekšapmaksas 45 945 31 849 46 001 31 932

Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 22 22 844 13 132 22 193 11 493

Nauda 25 79 155 147 981 79 314 148 305

155 519 197 925 155 167 196 784

KOPĀ AKTĪVI 1 022 868 938 362 1 025 242 941 041

PASĪVI

PAŠU KAPITĀLS

Akciju kapitāls 26 506 473 506 473 506 473 506 473

Pārējie ieguldījumi 26 2 490 2 299 2 490 2 299

Pārvērtēšanas rezerve 3 347 3 657 3 494 3 797

Reorganizācijas rezerve 26 1 932 1 932 - -

Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve 23 - (480) - (480)

Uzkrātie zaudējumi:

iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi (499 250) (220 983) (495 050) (230 453)

pārskata gada zaudējumi (133 651) (278 267) (135 718) (264 597)

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS (118 659) 14 631 (118 311) 17 039

SAISTĪBAS

ILGTERMIŅA SAISTĪBAS

Noma 27 602 083 500 052 602 083 500 052

Aizņēmumi 27 247 767 233 300 247 767 233 300

Akcionāru finanšu ieguldījums
(ar nolūku ieguldīt pamatkapitālā) 26 45 000 - 45 000 -

Uzkrājumi 28 35 814 54 703 35 814 54 703

Nodokļi 30 6 571 4 627 6 766 4 837

937 235 792 682 937 430 792 892

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS

Noma 27 77 329 60 690 77 329 60 690

Parādi piegādātājiem un citi parādi 29 39 056 31 023 37 964 27 345

Līgumsaistības un lidostu nodokļi 31 38 942 25 952 38 984 26 572

Uzkrājumi 28 34 799 5 586 34 799 5 586

Nodokļi 30 6 427 1 564 7 132 2 095

Aizņēmumi 27 7 739 5 754 9 915 8 342

Atvasinātie finanšu instrumenti 23 - 480 - 480

204 292 131 049 206 123 131 110

KOPĀ SAISTĪBAS 1 141 527 923 731 1 143 553 924 002

KOPĀ PASĪVI 1 022 868 938 362 1 025 242 941 041

Pielikums no 106. līdz 150. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

                      AIR BALTIC                     KONCERNS

Pielikums
2021

TEUR
2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

ZAUDĒJUMI  PIRMS NODOKĻIEM (133 651) (278 267) (134 190) (262 868)

Korekcijas:

Nolietojums un amortizācija 16,17,19 50 827 63 553 51 604 64 624

Procentu izmaksas 12,14 50 100 48 029 50 223 48 164

Zaudējumi / (peļņa) no valūtas kursu svārstībām 13 25 619 (23 288) 25 619 (23 288)

Izmaiņas uzkrājumos un finanšu saistībās 28 17 070 39 726 17 070 39 726

(Peļņa) / zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (7 268) 85 (6 635) 232

(Samazināti zaudējumi) / zaudējumi no ieguldījumu vērtības 
samazināšanās meitas sabiedrībā 20 (1 027) 12 080 - -

Procentu ieņēmumi (153) (126) (153) (108)

Neto zaudējumi no vērtības samazinājuma tiesībām lietot 
aktīvus

17 - 72 891 - 72 891

Ieguldījumu īpašumu patiesās vērtības korekcija 18 - 2 080 - -

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA / 
(ZAUDĒJUMI) PIRMS APGROZĀMĀ KAPITĀLA IZ-
MAIŅĀM

1 517 (63 237) 3 538 (60 627)

Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 
pieaugums / (samazinājums) 18 097 (32 187) 20 250 (31 352)

Pircēju un pasūtītāju parādu (palielinājums) / 
samazinājums (23 110) 3 388 (24 073) 4 623

Depozītu palielinājums (3 882) (544) (3 882) (545)

Krājumu (pieaugums) / samazinājums (2 612) 1 796 (2 605) 1 808

Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis - - (1 511) (3 254)

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA (9 990) (90 784) (8 283) (89 347)

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

Avansa maksājumi par lidmašīnām (31 873) (16 227) (31 873) (16 227)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (13 462) (24 594) (12 533) (25 947)

Avansa maksājumu par lidmašīnām atmaksa 29 267 6 217 29 267 6 217

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 7 297 8 544 7 297 8 544

Ieņēmumi no meitas uzņēmuma likvidēšanas 20 2 261 - - -

Procentu ieņēmumi 3 15 3 15

Akciju iegāde 4 (8) - -

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA (6 503) (26 053) (7 839) (27 398)

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

Nomas saistību maksājumi 27 (66 453) (60 394) (66 693) (60 394)

Samaksātie procenti (46 599) (48 005) (46 720) (48 142)

Akcionāru finanšu ieguldījums (ar nolūku ieguldīt 
pamatkapitālā) 26 45 000 - 45 000 -

Saņemtie aizņēmumi 27 15 959 - 15 959 -

Aizņēmumu atmaksa 27 (240) - (415) (233)

Ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas 26 - 250 000 - 250 000

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA (52 333) 141 601 (52 869) 141 231

Neto naudas (samazinājums) / palielinājums (68 826) 24 764 (68 991) 24 486

Naudas atlikums pārskata gada sākumā 147 981 123 217 148 305 123 819

NAUDAS ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 25 79 155 147 981 79 314 148 305

Pielikums no 106. līdz 150. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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AIR BALTIC PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Akciju 
kapitāls

TEUR

Pārējie 
ieguldījumi

TEUR

Pārvērtēšanas 
rezerve

TEUR

Reorganizācijas 
rezerve

TEUR

Naudas 
plūsmas riska 

ierobežošanas 
rezerve

TEUR

Uzkrātie 
zaudējumi

TEUR

Pārskata gada 
zaudējumi

TEUR
KOPĀ
TEUR

31.12.2019 256 473 2 511 TEUR 1 932 1 839 (213 254) (7 729) 45 739

VISAPTVEROŠIE 
IENĀKUMI

Pārskata gada 
zaudējumi

- - - - - - (278 267) (278 267)

Citi visaptverošie 
ienākumi

- - (310) - (2 319) - - (2 629)

KOPĒJIE 
VISAPTVEROŠIE 
ZAUDĒJUMI

- - (310) - (2 319) - (278 267) (280 896)

Pamatkapitāla 
palielināšana

250 000 - - - - - - 250 000

Valūtas kursu 
svārstību rezultāts

- (212) - - - - - (212)

Iepriekšējā gada 
rezultāta sadale

- - - - - (7 729) 7 729 -

31.12.2020 506 473 2 299 3 657 1 932 (480) (220 983) (278 267) 14 631

VISAPTVEROŠIE 
IENĀKUMI

Pārskata gada 
zaudējumi

- - - - - - (133 651) (133 651)

Citi visaptverošie 
ienākumi

- - (310) - 480 - - 170

KOPĒJIE 
VISAPTVEROŠIE 
ZAUDĒJUMI

- - (310) - 480 - (133 651) (133 481)

Valūtas kursu 
svārstību rezultāts

- 191 - - - - - 191

Iepriekšējā gada 
rezultāta sadale

- - - - - (278 267) 278 267 -

31.12.2021 506 473 2 490 3 347 1 932 - (499 250) (133 651) (118 659)

Pielikums no 106. līdz 150. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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KONCERNA PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Akciju
kapitāls

TEUR

Pārējie 
ieguldījumi

TEUR

Pārvērtēšanas 
rezerve

TEUR

Naudas 
plūsmas riska 

ierobežošanas 
rezerve

TEUR

Uzkrātie
zaudējumi

TEUR

Pārskata gada 
zaudējumi

TEUR KOPĀ TEUR

31.12.2019 256 473 2 511 3 542 1 839 (221 339) (9 114) 33 912

VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI

Pārskata gada zaudējumi - - - - - (264 597) (264 597)

Citi visaptverošie ienākumi - - 255 (2 319) - - (2 064)

KOPĒJIE VISAPTVEROŠIE 
ZAUDĒJUMI

- - 255 (2 319) - (264 597) (266 661)

Pamatkapitāla palielināšana  250 000 - - - - - 250 000

Valūtas kursu svārstību
rezultāts

- (212) - - - - (212)

Iepriekšējā gada rezultāta 
sadale

- - - - (9 114) 9 114 -

31.12.2020 506 473 2 299 3 797 (480) (230 453) (264 597) 17 039

VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI

Pārskata gada zaudējumi - - - - - (135 718) (135 718)

Citi visaptverošie ienākumi - - (303) 480 - - 177

KOPĒJIE VISAPTVEROŠIE 
ZAUDĒJUMI

- - (303) 480 - (135 718) (135 541)

Valūtas kursu svārstību     
rezultāts

- 191 - - - - 191

Iepriekšējā gada rezultāta 
sadale

- - - - (264 597) 264 597 -

31.12.2021 506 473 2 490 3 494 - (495 050) (135 718) (118 311)

Pielikums no 106. līdz 150. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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PIELIKUMS

1. INFORMĀCIJA PAR KONCERNA SABIEDRĪBĀM 
AS „Air Baltic Corporation (turpmāk – airBaltic, lidsabiedrība, 
Sabiedrība vai Mātes sabiedrība) ir lidsabiedrība, kas reģistrēta 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1995. gada 8. februārī. AS 
„Air Baltic Corporation’  juridiskā adrese ir Tehnikas iela 3, Lidosta 
Rīga, Mārupes novads, Latvija. AS Air Baltic Corporation, kas ir 
airBaltic koncerna Mātes sabiedrība, lielākie akcionāri ir Latvijas 
Republika,  kam kopš 2022. gada 17. janvāra pieder 97.03% 
(31.12.2021. - 96.14%) Sabiedrības akciju un SIA Aircraft Leasing 
1, kam kopš 2022. gada 17. janvāra pieder 2.97% (31.12.2021. - 
3.86%) Sabiedrības akciju.

Air Baltic Corporation AS ir Latvijas nacionālā aviokompānija. Air 
Baltic Corporation AS ir koncerna (turpmāk – Koncerns) mātes 
sabiedrība. Koncernā ir iekļautas sekojošas meitas sabiedrības 
(turpmāk – Koncerna sabiedrības) (skatīt 20. piezīmi):
 - Baltijas Kravu Centrs SIA,
 - Aviation Crew Resources AS,
 - Air Baltic Training SIA,
 - Loyalty Services SIA (likvidēta 2021. gada decembrī).

Konsolidētie un AS “Air Baltic Corporation” 2021. gada finanšu 
pārskati (turpmāk kopā – finanšu pārskati) par pārskata gadu līdz
2021. gada 31. decembrim ir apstiprināti ar Mātes sabiedrības 
valdes lēmumu 2022. gada 4. aprīlī. 

2. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU 
KOPSAVILKUMS
a) Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem un standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi 
Starptautiskā finanšu standartu Interpretācijas komiteja un kuri 
pieņemti lietošanai ES (SFPS). 
AS Air Baltic Corporation finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā 
ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu, kas modificēts, 
izmantojot pārvērtēšanu patiesajā vērtībā atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem un ieguldījumu īpašumiem, kā arī atsevišķu 
pamatlīdzekļu kategoriju atzīšanu pārvērtētajā vērtībā. Konsolidētie 
finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu 
uzskaites principu, kas modificēts, izmantojot pārvērtēšanu 
patiesajā vērtībā atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī 
atsevišķu pamatlīdzekļu kategoriju atzīšanu pārvērtētajā vērtībā. 
Finanšu pārskatos iekļautās summas norādītas tūkstošos eiro 
(TEUR), ja nav norādīts citādi. 

                      AIR BALTIC                     KONCERNS

Publicēts 
2019. gads

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
2019. gads

TEUR

Publicēts 
2019. gads

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
2019. gads

TEUR

Ieņēmumi 500 001 3 280 503 281 502 255 6 700 508 955

Citi ieņēmumi 3 280 (1 493) 1 787 6 700 (4 913) 1 787

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
IEŅĒMUMI

503 281 1 787 505 068 508 955 1 787 510 742

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas

(16 585) (1 787) (18 372) (20 970) (1 787) (22 757)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
IZMAKSAS

(471 335) (1 787) (473 122) (476 325) (1 787) (478 112)

ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻIEM (7 729) - (7 729) (7 238) - (7 238)

PIELIKUMS

Izmaiņas iepriekšējo gadu finanšu pārskatos
Sagatavojot finanšu pārskatus, tika veiktas klasifikācijas 
izmaiņas vairāku finanšu pārskatu pozīcijās attiecībā uz 
2020. gada un 2019. gada publicētajiem finanšu pārskatiem. 
Lai nodrošinātu salīdzināmību, ir veiktas attiecīgas izmaiņas 
salīdzināmajā informācijā par pārskatu gadu, kas beidzas 2020. 
gada 31.decembrī un pārskata gadu, kas beidzas 2019. gada                            
31. decembrī.
2019. gada peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņu galvenās 
klasifikācijas (ar pārvadāšanu nesaistīti ieņēmumi pārklasificēti 
uz posteni “Ieņēmumi” un peļņa no pārdošanas ar saņemšanu 
atpakaļnomā darījumiem pārklasificēti uz posteni “Citi ieņēmumi”) 
izmaiņas ir atspoguļotas zemāk:
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2020. gada peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņu galvenās klasifikācijas (ar pārvadāšanu nesaistīti ieņēmumi pārklasificēti uz posteni 
“Ieņēmumi” un peļņa no pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījumiem pārklasificēti uz posteni “Citi ieņēmumi”) izmaiņas ir 
atspoguļotas zemāk:  

2019. gada 31. decembra bilances posteņu galvenās klasifikācijas izmaiņas ir atspoguļotas zemāk. Pārklasificēšana veikta, lai labāk 
atspoguļotu darījumu būtību, kā arī sīkāk sadalītu bilances pozīcijas:

    AIR BALTIC     KONCERNS

Publicēts 
2020. gads

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
2020. gads

TEUR

Publicēts 
2020. gads

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
2020. gads

TEUR

Ieņēmumi 135 934 1 981 137 915 138 921 3 667 142 588

Citi ieņēmumi 1 981 256 2 237 3 667 (1 430) 2 237

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
IEŅĒMUMI

137 915 2 237 140 152 142 588 2 237 144 825

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas

(40 901) (2 237) (43 138) (40 581) (2 237) (42 818)

Zaudējumi no ieguldījumu vērtības 
samazināšanās meitas sabiedrībā

- (12 080) (12 080) - - -

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
IZMAKSAS

(366 030) (14 317) (380 347) (367 112) (2 237) (369 349)

Zaudējumi no ieguldījumu vērtības 
samazināšanās meitas sabiedrībā

(12 080) 12 080 - - - -

ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻIEM (278 267) - (278 267) (262 868) - (262 868)

    AIR BALTIC     KONCERNS

Publicēts 
31.12.2019.

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
31.12.2019.

TEUR

Publicēts 
31.12.2019.

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
31.12.2019.

TEUR

AKTĪVI

Pamatlīdzekļi 701 885 (645 861) 56 024 708 511 (645 861) 62 650

Tiesības lietot aktīvus - 645 861 645 861 - 645 861 645 861

Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem

- 42 336 42 336 - 42 336 42 336

Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 65 095 (42 336) 22 759 66 183 (42 336) 23 847

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 803 713 - 803 713 793 583 - 793 583

Nākamo periodu izmaksas - 25 015 25 015 - 25 015 25 015

Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 45 674 (25 015) 20 659 45 132 (25 015) 20 117

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 177 489 - 177 489 177 653 - 177 653

KOPĀ AKTĪVI 981 202 - 981 202 971 236 - 971 236

SAISTĪBAS

Nomas saistības 60 958 385 61 343 60 958 385 61 343

Parādi piegādātājiem un citi parādi 62 688 (10 734) 51 954 60 222 (10 734) 49 488

Uzkrājumi - 4 606 4 606 - 4 606 4 606

Aizņēmumi - 5 743 5 743 569 5 743 6 312

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS 162 124 - 162 124 161 748 - 161 748

SAISTĪBAS KOPĀ 935 463 - 935 463 937 324 - 937 324

PIELIKUMS
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2020. gada 31. decembra Bilances posteņu galvenās klasifikācijas izmaiņas ir atspoguļotas zemāk.  Pārklasificēšana veikta, lai labāk 
atspoguļotu darījumu būtību, kā arī sīkāk sadalītu bilances pozīcijas:

2019. gada naudas plūsmas posteņu galvenās klasifikācijas izmaiņas ir atspoguļotas zemāk. Pārklasificēšana veikta, lai labāk atspoguļotu 
darījumu būtību, kā arī sīkāk sadalītu naudas plūsmas pārskata pozīcijas:

    AIR BALTIC     KONCERNS

Publicēts 
31.12.2020.

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
31.12.2020.

TEUR

Publicēts 
31.12.2020.

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
31.12.2020.

TEUR

AKTĪVI

Pamatlīdzekļi 631 853 (591 863) 39 990 639 447 (591 863) 47 584

Tiesības lietot aktīvus - 591 863 591 863 - 591 863 591 863

Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem

- 61 163 61 163 - 61 461 61 461

Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 82 931 (58 036) 24 895 83 114 (58 334) 24 780

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 737 310 3 127 740 437 741 130 3 127 744 257

Nākamo periodu izmaksas - 31 849 31 849 - 31 932 31 932

Pircēju, pasūtītāju un citi parādi 48 108 (34 976) 13 132 46 552 (35 059) 11 493

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 201 052 (3 127) 197 925 199 911 (3 127) 196 784

KOPĀ AKTĪVI 938 362 - 938 362 941 041 - 941 041

SAISTĪBAS

Nomas saistības 60 603 87 60 690 60 603 87 60 690

Parādi piegādātājiem un citi parādi 42 450 (11 427) 31 023 38 772 (11 427) 27 345

Uzkrājumi - 5 586 5 586 - 5 586 5 586

Aizņēmumi - 5 754 5 754 2 588 5 754 8 342

ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS 131 049 - 131 049 131 110 - 131 110

SAISTĪBAS KOPĀ 923 731 - 923 731 924 002 - 924 002

    

    AIR BALTIC     KONCERNS

Publicēts 
2019. gads

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
2019. gads

TEUR

Publicēts 
2019. gads

TEUR
Izmaiņas 

TEUR

Pārklasificēts 
2019. gads

TEUR

PAMATDARBĪBAS NAUDAS 
PLŪSMA

ZAUDĒJUMI  PIRMS NODOKĻIEM (7 729) - (7 729) (7 238) - (7 238)

Korekcijas:

Neto procentu izmaksas 40 223 (40 223) - 40 360 (40 360) -

Procentu izmaksas - 40 333 40 333 - 40 470 40 470

Izmaiņas uzkrājumos un finanšu 
saistībās

(6 755) (4 606) (11 361) (6 755) (4 606) (11 361)

Procentu ieņēmumi - (110) (110) - (110) (110)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
(ZAUDĒJUMI) / PEĻŅA PIRMS 
APGROZĀMĀ KAPITĀLA 
IZMAIŅĀM

99 943 (4 606) 95 337 103 755 (4 606) 99 149

Parādu piegādātājiem un pārējiem 
kreditoriem (samazinājums) /  
pieaugums

12 062 4 606 16 668 10 296 4 606 14 902

PAMATDARBĪBAS NAUDAS 
PLŪSMA

85 554 - 85 554 87 325 - 87 325

PIELIKUMSPIELIKUMS

108



GADA PĀRSKATS 2021 / 109

| VADĪBAS ZIŅOJUMS | ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU | PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS | VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS | BILANCE | 

| NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS | AIRBALTIC PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS | KONCERNA PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS | PIELIKUMS |

 / 2021. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS

Standarti un grozījumi kas stājās spēkā pārskata gadā
	- Grozījumi	 16.	 SFPS	 –	 Nomas	 līgumu	 koncesijas	 kas	 saistītas	

ar	 Covid-19	 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020. 
gada 1. jūnijā vai vēlāk). Grozījumi paredz nomniekiem (bet 
ne iznomātājiem) iespēju izmantot atbrīvojumu no standarta 
prasības novērtēt, vai ar Covid-19 saistītas koncesijas ir nomas 
līguma modifikācija. Nomnieki var izvēlēties uzskaitīt nomas 
koncesijas tāpat kā tad, ja tās nebūtu nomas grozījums. 
Daudzos gadījumos tā rezultātā koncesija tiks uzskaitīta 
kā mainīgs nomas maksājums. Praktiskais atvieglojums 
attiecas tikai uz nomas koncesijām, kas rodas tieši COVID-19 
pandēmijas rezultātā, un tikai tad, ja ir izpildīti visi tālāk 
minētie nosacījumi: nomas maksājumu izmaiņu rezultātā tiek 
pārskatīta atlīdzība par nomu, kas būtībā ir tāda pati kā vai 
mazāka par atlīdzību par nomu tieši pirms izmaiņām; jebkurš 
nomas maksājumu samazinājums ietekmē tikai maksājumus, 
kas jāveic 2021. gada 30. jūnijā vai pirms šī datuma; un nav 
būtiskas izmaiņas citos nomas nosacījumos. Ja nomnieks 
izvēlas piemērot šo praktisko atvieglojumu nomai, tas 
konsekventi piemēro praktisko atvieglojumu visiem nomas 
līgumiem ar līdzīgām īpašībām un līdzīgos apstākļos. Grozījumi 
ir jāpiemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS, bet nomniekiem 
nav jākoriģē iepriekšējo periodu skaitļi vai jāsniedz informācija 
saskaņā ar 8. SGS 28. punkta f) apakšpunktu.

	- Bāzes	 procentu	 likmju	 etalona	 (IBOR)	 reformas	 otrā	 fāze	
–	 grozījumi	 9.	 SFPS,	 39.	 SGS,	 7.	 SFPS,	 4.	 SFPS	 un	 16.	 SFPS	
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī 
vai vēlāk). 2. posma grozījumi risina problēmas, kas izriet no 

reformu īstenošanas, tostarp viena etalona aizstāšanas ar 
alternatīvu. Grozījumi attiecas uz šādām jomām:
 - Līgumā paredzēto naudas plūsmu noteikšanas 

bāzes izmaiņu uzskaite IBOR reformas rezultātā: 
instrumentiem, uz kuriem attiecas amortizēto izmaksu 
novērtējums, grozījumi paredz, ka uzņēmumiem 
praktiski lietderīgi ir ņemt vērā izmaiņas pamatojumā, 
lai noteiktu līgumā noteiktās naudas plūsmas IBOR 
reformas rezultātā, atjauninot efektīvo procentu likmi, 
izmantojot 9. SFPS B5.4.5. punktā sniegtos norādījumus. 
Tā rezultātā tūlītēja peļņa vai zaudējumi netiek atzīti. 
Šis praktiskais atvieglojums attiecas tikai uz šādām 
izmaiņām un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams tieši 
IBOR reformas rezultātā, un jaunā bāze ir ekonomiski 
līdzvērtīga iepriekšējai bāzei. Arī apdrošinātājiem, kas 
piemēro pagaidu atbrīvojumu no 9. SFPS, ir jāpiemēro tas 
pats praktiskais atvieglojums. 16. SFPS arī tika grozīts, 
lai pieprasītu nomniekiem izmantot līdzīgu praktisku 
atvieglojumu, uzskaitot nomas grozījumus, kas IBOR 
reformas rezultātā maina turpmāko nomas maksājumu 
noteikšanas pamatu.

 -  1. posma atvieglojumu beigu datums līgumā nenoteiktiem 
riska komponentiem riska ierobežošanas attiecībās: 2. 
posma grozījumi nosaka, ka uzņēmumam perspektīvi 
jāpārtrauc 1. posma atvieglojumu piemērošana līgumā 
nenoteiktai riska sastāvdaļai, sākot no agrākā no tiem, 
kad tiek veiktas izmaiņas ārpuslīgumā noteiktai riska 

2020. gada naudas plūsmas posteņu galvenās klasifikācijas izmaiņas ir atspoguļotas zemāk Pārklasificēšana veikta, lai labāk atspoguļotu 
darījumu būtību, kā arī sīkāk sadalītu naudas plūsmas pārskata pozīcijas:

    AIR BALTIC     KONCERNS

Publicēts 
2020
TEUR

Izmaiņas 
klasifikācijā

TEUR

Pārklasificēts 
2020
TEUR

Publicēts 
2020
TEUR

Izmaiņas 
klasifikācijā

TEUR

Pārklasificēts 
2020
TEUR

PAMATDARBĪBAS NAUDAS 
PLŪSMA

ZAUDĒJUMI  PIRMS NODOKĻIEM (278 267) - (278 267) (262 868) - (262 868)

Korekcijas:

Neto procentu izmaksas 47 904 (47 904) - 48 056 (48 056) -

Procentu izmaksas - 48 029 48 029 - 48 164 48 164

Izmaiņas uzkrājumos un finanšu 
saistībās

33 203 6 523 39 726 33 204 6 522 39 726

Procentu ieņēmumi - (126) (126) - (108) (108)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
(ZAUDĒJUMI) / PEĻŅA PIRMS 
APGROZĀMĀ KAPITĀLA 
IZMAIŅĀM

(69 760) 6 523 (63 237) (67 150) 6 522 (60 628)

Parādu piegādātājiem un pārējiem 
kreditoriem (samazinājums) / 
pieaugums

(25 664) (6 523) (32 187) (24 829) (6 522) (31 351)

PAMATDARBĪBAS NAUDAS 
PLŪSMA

(90 784) - (90 784) (89 347) - (89 347)
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komponentei vai riska ierobežošanas attiecības tiek 
pārtrauktas. Riska komponentu 1. posma grozījumos 
beigu datums netika norādīts.

 - Papildu pagaidu izņēmumi no īpašu riska ierobežošanas 
uzskaites prasību piemērošanas: 2. posma grozījumi 
paredz dažus papildu pagaidu atvieglojumus no īpašu 39. 
SGS  un 9. SFPS  riska ierobežošanas uzskaites prasību 
piemērošanas riska ierobežošanas attiecībām, kuras tieši 
ietekmē IBOR reforma.

 - Papildu 7. SFPS informācijas atklāšana saistībā ar IBOR 
reformu: grozījumi pieprasa atklāt: (i) kā uzņēmums 
pārvalda pāreju uz alternatīvām etalonlikmēm, tās norisi 
un pārejas radītos riskus; ii) kvantitatīvu informāciju 
par atvasinātajiem un neatvasinātajiem instrumentiem, 
kuriem vēl jāveic pāreja, kas sadalīta pēc nozīmīga 
procentu likmju etalona; un (iii) aprakstu par visām 
izmaiņām riska pārvaldības stratēģijā IBOR reformas 
rezultātā.

Nav citu jaunu vai pārskatītu standartu vai interpretāciju, kas 
pirmoreiz būtu spēkā attiecībā uz finanšu gadu, kas sākas 2021. 
gada 1. janvārī vai pēc šī datuma un kam varētu būt būtiska 
ietekme uz Mātes sabiedrību un Koncernu.

Standarti un grozījumi kas stājas spēkā pārskata gados kas 
sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, vai nav apstiprināti 
lietošanai ES
	- Grozījumi	 4.	 SFPS	 –	 9.	 SFPS	 piemērošanas	 atlikšana	 (spēkā 

pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk).
	- Grozījumi	 10.	 SFPS	 un	 28.	 SGS	 	 –	 Pārdošanas	 vai	 aktīvu	

nodošanas	darījumi	starp	investoru	un	tā	asociēto	uzņēmumu	
vai	 kopuzņēmumu	 (spēka stāšanas datums šobrīd nav 
noteikts, nav apstiprināti lietošanai ES).

	- 17.	 SFPS	 Apdrošināšanas	 līgumi	 (spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti 
lietošanai ES). 

	- Grozījumi	 1.	 SGS	 –	 Saistību	 klasifikācija	 kā	 īstermiņa	 vai	
ilgtermiņa	(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. 
janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). Šie ierobežota 
rakstura grozījumi precizē, ka saistības tiek klasificētas kā 
īstermiņa vai ilgtermiņa saistības atkarībā no tiesībām, kas 
pastāv pārskata perioda beigās. Saistības ir ilgtermiņa, ja 
uzņēmumam ir būtiskas tiesības pārskata perioda beigās 
atlikt norēķinus vismaz uz divpadsmit mēnešiem. Vadlīnijas 
vairs neprasa, lai šādas tiesības būtu beznosacījuma. Vadības 
cerības, vai tā pēc tam izmantos tiesības atlikt norēķinus, 
neietekmē saistību klasifikāciju. Tiesības atlikt pastāv tikai 
tad, ja uzņēmums pārskata perioda beigās atbilst visiem 
attiecīgajiem nosacījumiem. Saistības tiek klasificētas kā 
īstermiņa, ja kāds nosacījums ir pārkāpts pārskata datumā 
vai pirms tā, pat ja pēc pārskata perioda beigām aizdevējs ir 
saņēmis atbrīvojumu no šī nosacījuma. Un otrādi, aizņēmums 
tiek klasificēts kā ilgtermiņa, ja aizņēmuma nosacījumi tiek 
pārkāpti tikai pēc pārskata datuma. Turklāt grozījumi paredz 
precizēt klasifikācijas prasības parādiem, ko uzņēmums 
varētu nokārtot, konvertējot tos pašu kapitālā. “Norēķins” 

ir definēts kā saistību dzēšana ar naudu, citiem resursiem, 
kas ietver saimnieciskos labumus, vai paša uzņēmuma 
pašu kapitāla instrumentiem. Ir izņēmums attiecībā uz 
konvertējamiem instrumentiem, kurus varētu pārvērst pašu 
kapitālā, bet tikai tiem instrumentiem, kuru konvertēšanas 
iespēja ir klasificēta kā pašu kapitāla instruments kā atsevišķa 
saliktā finanšu instrumenta sastāvdaļa.

	- Ienākumi	 pirms	 paredzētās	 pamatlīdzekļu	 izmantošanas,	
Apgrūtinošie	 līgumi	 –	 līguma	 izpildes	 izmaksas,	 Atsauce	 uz	
SFPS	Konceptuālo	ietvaru	–	16.	SGS,	37.	SGS	un	3.	SFPS	šaura	
apjoma	grozījumi	un	2018.	–	2020.	Ikgadējie	SFPS	uzlabojumi	
–	 grozījumi	 1.	 SFPS,	 9.	 SFPS,	 16.	 SFPS	 un	 41.	 SGS	 (spēkā 
pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
 - 16. SGS grozījumi aizliedz uzņēmumam atskaitīt no 

pamatlīdzekļu objekta izmaksām jebkādus ieņēmumus, 
kas saņemti, pārdodot preces, kas ražotas, kamēr 
uzņēmums sagatavo aktīvu tā paredzētajai lietošanai. 
Ieņēmumi no šādu objektu pārdošanas kopā ar to 
ražošanas izmaksām tagad tiek atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. Uzņēmums izmantos 2. SGS, lai 
novērtētu šo posteņu izmaksas. Izmaksās netiks iekļauts 
pārbaudāmā aktīva nolietojums, jo tas nav gatavs 
paredzētajai lietošanai. 16. SGS grozījumi arī precizē, ka 
uzņēmums “pārbauda, vai aktīvs darbojas pareizi”, kad 
tas novērtē aktīva tehnisko un fizisko veiktspēju. Aktīva 
finansiālajiem rādītājiem nav nozīmes šim novērtējumam. 
Līdz ar to pamatlīdzeklis var darboties, kā to paredzējusi 
vadība, un uz to var tikt attiecināts nolietojums, pirms tas 
ir sasniedzis vadības gaidīto darbības veiktspējas līmeni.

 - 37. SGS grozījumi precizē jēdziena “līguma izpildes 
izmaksas” nozīmi. Grozījumos paskaidrots, ka līguma 
izpildes tiešās izmaksas ietver līguma izpildes papildu 
izmaksas; un citu izmaksu sadalījums, kas ir tieši saistītas 
ar izpildi. Grozījumi arī precizē, ka, pirms tiek izveidoti 
atsevišķi uzkrājumi apgrūtinošam līgumam, uzņēmums 
atzīst visus vērtības samazināšanās zaudējumus, kas 
radušies līguma izpildei izmantotajiem aktīviem, nevis 
aktīviem, kas paredzēti šim līgumam.

 - 3. SFPS tika grozīts, lai atsauktos uz 2018. gada finanšu 
pārskatu konceptuālajām pamatnostādnēm, lai noteiktu, 
kas uzņēmējdarbības apvienošanā ir aktīvs vai saistības. 
Pirms grozījumiem 3. SFPS atsaucās uz 2001. gada 
finanšu pārskatu konceptuālajām pamatnostādnēm. 
Turklāt 3. SFPS tika pievienots jauns izņēmums saistībām 
un iespējamām saistībām. Izņēmums nosaka, ka attiecībā 
uz dažiem saistību un iespējamo saistību veidiem 
uzņēmumam, kas piemēro 3. SFPS, tā vietā jāatsaucas uz 
37. SGS vai 21. SFPIK, nevis uz 2018. gada konceptuālo 
regulējumu. Bez šī jaunā izņēmuma uzņēmums būtu 
atzinis dažas saistības uzņēmējdarbības apvienošanā, 
kuras tas neatzītu saskaņā ar 37. SGS. Tāpēc uzreiz pēc 
iegādes uzņēmumam būtu bijis jāpārtrauc šādu saistību 
atzīšana un jāatzīst peļņa, kas neatspoguļo ekonomiskos 
ieguvumus. Tika arī precizēts, ka iegādātājam iegādes 
datumā nav jāatzīst iespējamie aktīvi, kā noteikts 37. SGS.
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	- Grāmatvedības	aplēses	definīcija	(Grozījumi	8.	SGS) 
Grozījumi 8. SGS precizēja, kādā veidā sabiedrībām būtu 
jānošķir grāmatvedības politikas izmaiņas no izmaiņām 
grāmatvedības aplēsēs. 

Nav citu vēl spēkā neesošu jaunu vai pārskatītu standartu vai 
interpretāciju, kam varētu būt būtiska ietekme uz Koncernu vai 
Mātes sabiedrību.

b) Darbības turpināšana 
2021. gada 31. decembrī airBaltic bija negatīvs pašu kapitāls vairāk 
nekā EUR 118 miljonu apmērā, īstermiņa saistības pārsniedza tās 
apgrozāmos līdzekļus par EUR 48.8 miljoniem un naudas atlikums 
gada beigās bija EUR 79 miljoni. Saskaņā ar valdības 2021. gada 
augusta lēmumu investēt EUR 90 miljonus airBaltic pamatkapitālā, 
Koncerns 2022. gadā plāno no Latvijas valdības saņemt vēl 
EUR 45 miljonus.
Mātes sabiedrības valde uzskata, ka darbības turpināšanas 
princips ir piemērojams šo finanšu pārskatu sastādīšanā.
Pastāv	 būtiska	 nenoteiktība,	 ko	 rada	 ar	 COVID-19	 saistīto	
starptautisko	 ceļojumu	 ierobežojumu	 turpināšanās	 un	 karš	
Ukrainā,	 ar	 karu	 saistītie	 ceļošanas	 ierobežojumi	 un	 iespējamie	
blakusefekti,	kā	piemēram,	ietekme	uz	degvielas	cenu	un	iespējamā	
pieprasījuma	samazināšanās	ceļojumiem	uz	Baltijas	galamērķiem,	
kas	varētu	ietekmēt	pietiekama	finansējuma	pieejamību	gadījumā,	
ja	 airBaltic	 darbība	 nākamo	 12	 mēnešu	 laikā	 atveseļosies	 lēnāk	
nekā	paredzēts.	
Lai gan šī ziņojuma sagatavošanas laikā ceļošanas ierobežojumu 
skaits ir mazāks nekā 2021. gadā un ir pozitīvas pazīmes, ka 2022. 
gada laikā daudzas valdības gatavojas pakāpeniski atcelt visus ar 
COVID-19 saistītos ierobežojumus, joprojām pastāv neskaidrība par 
to, kādā ātrumā šie ierobežojumi tiks atcelti dažādās jurisdikcijās, 
kā arī par iespējamiem šķēršļiem, kas varētu negatīvi ietekmēt 
ceļojumu nozari, ja, piemēram, attīstītos jauns COVID-19 variants.
Būtiski ceļošanas ierobežojumi stājās spēkā arī pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Šo ierobežojumu 
rezultātā airBaltic nācās pārtraukt savu darbību Krievijā un 
Ukrainā un novirzīt kapacitāti uz citiem galamērķiem un papildu 
ACMI biznesu. Pieņemot, ka gan Krievijas, gan Ukrainas tirgi būs 
slēgti visu atlikušo 2022. gadu, šo notikumu negatīvā ietekme uz 
pasažieru ieņēmumiem tiek lēsta EUR 25 miljonu apmērā.
Nolūkā izvērtēt naudas plūsmas prognozes, aviosabiedrība ir 
izveidojusi divus galvenos scenārijus nākamajiem 12 mēnešiem - 
lēnas atveseļošanās scenāriju un bāzes scenāriju. Abos scenārijos 
tiek pieņemts, ka 12 mēnešu laikā netiks veikti lidojumi uz 
Krieviju un Ukrainu. Scenārijos pieņemts, ka atbrīvotā kapacitāte 
(divas lidmašīnas) tiks novirzīta ACMI līgumiem ar citiem 
Eiropas aviopārvadātājiem. Bāzes scenārijs paredz pakāpenisku 
atgūšanos no COVID-19 krīzes 2022. gada otrajā un trešajā 
ceturksnī, un tas atbilst IATA nozares atlabšanās prognozēm 2022. 
gadam. Bez Ukrainas kara ietekmes šī scenārija rezultātā airBaltic 
pārvadātu aptuveni 80% no 2019. gada pasažieru skaita. Tomēr, 
pieņemot, ka gaisa telpa virs Krievijas un Ukrainas būs slēgta 
2022. gada atlikušajā periodā, bāzes scenārijā plānotā pasažieru 
plūsma ir samazināta vēl vairāk - līdz 71% no 2019. gada līmeņa. 
Neskatoties uz ievērojamo degvielas cenas pieaugumu un augsto 

 - Grozījumi 9. SFPS nosaka, kuras maksas jāiekļauj 10% 
pārbaudē finanšu saistību atzīšanas pārtraukšanai. 
Izmaksas vai maksas var maksāt vai nu trešajām 
personām, vai aizdevējam. Saskaņā ar grozījumiem 
trešajām personām maksātās izmaksas vai maksas 
netiks iekļautas 10% pārbaudē.

 - Ilustratīvais 13. piemērs, kas pievienots 16. SFPS, tika 
grozīts, lai izslēgtu ilustrāciju ar iznomātāja maksājumiem 
par iznomāta īpašuma uzlabojumiem. Grozījumu mērķis 
ir novērst jebkādas iespējamās neskaidrības par nomas 
stimulu uzskaiti.

 - 1. SFPS pieļauj atbrīvojumu, ja meitasuzņēmums pieņem 
SFPS vēlāk nekā tā mātesuzņēmums. Meitasuzņēmums 
var novērtēt savus aktīvus un saistības uzskaites vērtībās, 
kas tiktu iekļautas tā mātesuzņēmuma konsolidētajos 
finanšu pārskatos, pamatojoties uz mātesuzņēmuma 
pārejas datumu uz SFPS, ja netika veiktas korekcijas 
konsolidācijas procedūru ietvaros un uzņēmējdarbības 
apvienošanas, kurā mātesuzņēmums iegādājās meitas 
uzņēmumu, seku rezultātā. 1. SFPS tika grozīts, lai ļautu 
uzņēmumiem, kuri izmantojuši šo 1. SFPS atbrīvojumu, 
novērtēt arī kumulatīvās pārvērtēšanas atšķirības, 
izmantojot mātesuzņēmuma uzrādītās summas, 
pamatojoties uz mātesuzņēmuma pārejas datumu 
uz SFPS. Ar grozījumiem 1. SFPS iepriekš minētais 
atbrīvojums tiek attiecināts uz kumulatīvām valūtas 
pārrēķinu starpībām, lai samazinātu izmaksas tiem, kas 
pirmo reizi piemēro SFPS. Šie grozījumi attieksies arī uz 
asociētajiem uzņēmumiem un kopuzņēmumiem, kuri 
izmantojuši to pašu SFPS 1 atbrīvojumu.

 - Tika atcelta prasība uzņēmumiem neiekļaut nodokļu 
naudas plūsmas, nosakot patieso vērtību saskaņā ar 
41. SGS. Šo grozījumu mērķis ir saskaņot ar standarta 
prasību diskontēt pēc-nodokļu naudas plūsmas.

	- Grāmatvedības	politiku	atklāšana	(Grozījumi	1.	SGS	un	2.	
SFPS	Praktisks	paziņojums) 1. SGS tika grozīts, tādā veidā 
lai pieprasītu sabiedrībām atklāt būtisku informāciju par 
grāmatvedības politikām, nevis būtiskās grāmatvedības 
politikas. Grozījumi sniedza būtiskas grāmatvedības 
politikas informācijas definīciju. Grozījumi arī precizēja, 
ka informācija par grāmatvedības politiku ir būtiska, 
ja bez tās finanšu pārskatu lietotāji nevarētu saprast 
citu būtisku finanšu pārskatos iekļautu informāciju. 
Grozījumos tiek sniegti tādas informācijas ilustratīvi 
piemēri, kas, visticamāk, varētu būt uzskatīta par būtisku 
uzņēmuma finanšu pārskatiem. Turklāt 1. SGS grozījumi 
precizēja, ka nebūtiskā informācija par grāmatvedības 
politiku nav jāatklāj. Tomēr, ja tas tiek atklāts, tam 
nevajadzētu aizklāt būtisku grāmatvedības politikas 
informāciju. Papildus 1. SGS grozījumiem, tika grozīts arī 
2. SFPS Praktisks paziņojums “Būtiskuma pieņēmumu 
veikšana”, lai sniegtu norādījumus par to, kā piemērot 
būtiskuma jēdzienu grāmatvedības politikas informācijas 
atklāšanai. 
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vispārējo inflācijas līmeni, abos scenārijos tiek pieņemts, ka vidējie 
ienākumi no vienas biļetes 2022. gadā būs EUR 98,8, kas ir zem 
2021. gada EUR 106 ienesīguma. Ja ienesīgums saglabātos 2021. 
gada līmenī, tas ievērojami uzlabotu naudas atlikuma prognozes 
gada beigās – vidējais ienesīguma pieaugums par EUR 1 rada 
aptuveni EUR 3,5 miljonu papildu naudas atlikumu gada beigās 
bāzes scenārija gadījumā un aptuveni EUR 3,2 miljonus lēnas 
atveseļošanās scenārijā. Pamata scenārijā tiek pieņemts, ka 
vidējais vietu piepildījuma koeficients ir 67,4%, savukārt lēnas 
atkopšanas scenārijā tiek pieņemts, ka tas ir 62%. 2021. gadā 
vidējais vietu piepildījuma koeficients bija 53,6%.
Lēnās atveseļošanās scenārijs paredz būtiskāku negatīvo ietekmi 
vai nu no COVID-19, vai Ukrainas kara uz pieprasījumu pēc 
aviopārvadājumiem un no tā izriet pieņēmums, ka šādā scenārijā 
aviokompānija pārvadās tikai 65% pasažieru, salīdzinot ar 2019. 
gada līmeni. Attiecībā uz izmaksām abos scenārijos tiek pieņemta 
vēsturiski augstākā vidējā degvielas cena - aptuveni USD 1 050 
par tonnu un EUR/USD maiņas kurss 1,1.
Abos scenārijos tiek pieņemts, ka ievērojams kapacitātes 
apjoms tiks nodots nomā citiem Eiropas aviopārvadātājiem – 
šī ziņojuma sagatavošanas laikā aviosabiedrība ir parakstījusi 
līgumus par 9 lidmašīnām, kas uz ACMI pamata tiks iznomātas 
2022. gada vasaras sezonā un plāno parakstīt nomas līgumus 
par vēl 2 lidmašīnām, kas atbrīvojušās no Ukrainas un Krievijas 
galamērķiem. Noslēgtajiem ACMI līgumiem par 11 lidmašīnu 
nodošanu nomā, pieņemot, ka klienti izpilda savas saistības, būtu 
jāizpilda airBaltic ACMI ieņēmumu mērķi 2022. gadam.
Abos scenārijos tiek pieņemts, ka aviosabiedrībai izdosies 
veiksmīgi piesaistīt finansējumu četrām jaunām A220-300 
lidmašīnu piegādēm, kam jānotiek 2022. gada trešajā un ceturtajā 
ceturksnī. Tā kā lidmašīnas tiek finansētas, izmantojot pārdošanu 
ar saņemšanu atpakaļnomā, šie darījumi ir ar pozitīvu naudas 
plūsmu, jo to rezultātā Sabiedrība atgūst avansa maksājumus, kā 
arī iegūst pozitīvu cenu starpību par katru lidmašīnu.
Iepriekš minētajos scenārijos, kā arī situācijā bez papildu 
finansējuma, izņemot EUR 45 miljonus, ko Latvijas valdība plāno 
ieguldīt līdz 2022. gada aprīļa beigām, naudas atlikums 2022. 
gada beigās, kas ir arī zemākais naudas atlikuma līmenis 2022. 
gadā, tiek prognozēts robežās no EUR 2 miljoniem līdz EUR 32 
miljoniem, ja īstenosies vai nu lēnās atveseļošanās vai bāzes 
scenārijs 2022. gadam vai arī tāds, kas būtu pa vidu abiem 
minētajiem scenārijiem. Ņemot vērā, ka tipiskā gadā nākotnes 
rezervācijas rada ievērojamu pozitīvu apgrozāmo kapitālu 
jau sākot no februāra vidus, gada beigu naudas atlikums virs  
EUR 10 miljoniem būtu pietiekams, lai aviosabiedrība varētu 
turpināt darbību līdz vasaras sezonas sākumam pat tad, ja netiek 
piesaistīti ārējā finansējuma avoti. Šajās naudas plūsmas prognozēs 
tiek pieņemts, ka Sabiedrība samazina tās kapitālieguldījumu 
apjomu līdz tās pašreizējiem darbības apjomiem, atliekot vairākus 
nekritiskus investīciju projektus uz 2023. gadu. Kopējais atlikto 
kapitālieguldījumu apjoms ir aptuveni EUR 40 miljoni. Saskaņā 
ar EUR 200 miljonu obligāciju līguma nosacījumiem, situācija, 
kad naudas atlikums ir zem EUR 25 miljoniem, mātes sabiedrībai 
tas ir jānovērš 60 dienu laikā. Šo līguma nosacījumu izpilde tiek 
vērtēta reizi pusgadā un reizi gadā. Ja Sabiedrība 60 dienu laikā 

nespēj nodrošināt naudas atlikumu virs EUR 25 miljoniem, 
vadībai ir jāuzsāk pārrunas par līguma nosacījumiem ar obligāciju 
turētājiem.
Gadījumā, ja sarunas ir neveiksmīgas un likviditātes nosacījumi 
netiek nodrošināti 60 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma 
sniegšanas Mātes sabiedrībai, nekavējoties iestājas EUR 200 
miljonu obligāciju apmaksas termiņš.
Ja COVID-19, kara Ukrainā vai citu iemeslu dēļ tirgus atkopjas lēnāk 
nekā vadības prognozēs un vasaras sezonā Eiropā neatsākas 
neierobežots tūrisms tuvu normālam līmenim, lidsabiedrības 
naudas līdzekļi, visticamāk, nebūs pietiekami, lai nākamo 12 
mēnešu laikā no šī finanšu pārskata apstiprināšanas brīža tā 
spētu izpildīt savas saistības bez papildus finansējuma piesaistes. 
Neatkarīgi no scenārijiem, vadība izskatīs iespējas piesaistīt 
papildu finansējumu 2022. gadā, lai tādejādi stiprinātu Sabiedrības 
likviditāti un iegūtu finansējumu kapitālieguldījumiem saistībā 
ar plānoto flotes paplašināšanas programmu un nepieciešamo 
infrastruktūru.
Šobrīd vadība kā reālus izskata divus šāda finansējuma avotus:
 - Parāda finansējuma piesaiste no finanšu tirgiem,
 - Parāda vai akciju kapitāla finansējuma piesaiste no 

akcionāriem.
Tā kā ir sagaidāms, ka aviopārvadājumu nozare atgūsies 
ievērojami virs 2021. gada līmeņa, Koncerns sagaida, ka privātā 
kapitāla avoti būs pieejamāki nekā 2021. gadā. Tomēr šī ziņojuma 
datumā finanšu tirgus un jo īpaši parāda kapitāla tirgus ir negatīvi 
ietekmējis karš Ukrainā, un nav garantijas, ka tie 2022. gadā 
atgūsies pietiekami, lai Koncerns varētu piesaistīt jaunu kapitālu.
Otrs finansējuma avots ir pašreizējie aviosabiedrības akcionāri un jo 
īpaši vairākuma akcionārs – Latvijas valdība. Lai novērstu COVID-19 
pandēmijas sekas, 2020. gadā lidsabiedrība no Latvijas valdības 
piesaistīja EUR 250 miljonu lielu ieguldījumu tās pamatkapitālā. 
2021. gadā Latvijas valdība pieņēma lēmumu par papildu EUR 
90 miljonu ieguldīšanu aviosabiedrības pamatkapitālā, no kuriem 
EUR 45 miljoni jau ir apstiprināti ES Komisijā un ieguldīti 2021. 
gadā.
Pamatojoties uz Eiropas Komisijā notiekošo diskusiju par 
dažādiem valsts atbalsta pagaidu mehānismiem, vadība 
uzskata, ka gadījumā, ja 2022. gadā aviopārvadājumu nozares 
atveseļošanās būs lēnāka nekā prognozēts Covid-19 ietekmes 
vai karadarbības Ukrainā dēļ, valsts intervencei būtu spēcīgi 
argumenti un mehānismi, lai attaisnotu papildu investīcijas 2022. 
gadā, ja tādas būs nepieciešamas.
Šo finanšu pārskatu parakstīšanas dienā aviosabiedrība papildu 
finansējuma piesaistē plāno paļauties uz privātiem avotiem un 
vērsties pie valdības pēc finansējuma tikai tādā gadījumā, ja privātie 
parāda kapitāla tirgi 2022. gada atlikušajā periodā aviosabiedrībai 
nebūs pieejami. Nevienā no iepriekš minētajiem biznesa attīstības 
scenārijiem netiek garantēts veiksmīgs iznākums. Eiropas valstu 
valdības varētu aizkavēt gaisa satiksmes ierobežojumu atcelšanu 
un/vai airBaltic bizness varētu atkopties daudz lēnāk nekā 
prognozē airBaltic un dažādi nozares eksperti. Obligāciju tirgus 
varētu nebūt atsaucīgs jaunu obligāciju emisijai pat pie augstākām 
tirgus likmēm nekā tiek tirgotas esošās obligācijas. Latvijas valdība 
varētu nolemt nepiešķirt papildu kapitālu aviosabiedrībai, un, pat, 
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Mātes sabiedrība un Koncerns veic pamatlīdzekļu, tiesību lietot 
aktīvus un nolietojumam pakļauto nemateriālo ieguldījumu 
iespējamās vērtības samazināšanās testu, ja tiek novēroti notikumi 
un apstākļi, kas norāda uz potenciālu vērtības samazināšanos. Katru 
gadu Mātes sabiedrība un Koncerns veic vērtības samazināšanās 
pārbaudi nemateriālajiem aktīviem ar neierobežotu lietderīgās 
lietošanas laiku. Veicot vērtības samazināšanās testus, vadība 
izmanto dažādas aplēses par naudas plūsmām, kas rodas no 
aktīvu izmantošanas, ieņēmumu pieauguma tempu un nākotnes 
izmaksu līmeni. Aplēses balstās uz vispārējās ekonomiskās vides, 
pieprasījuma, inflācijas un citām prognozēm. Lai pārbaudītu 
Sabiedrības un Koncerna rīcībā esoša nemateriālā aktīva ar 
neierobežotu dzīves ilgumu vērtības samazināšanos, tests ir jāveic 
attiecīgās naudas plūsmu ienesošās vienības, kuras sastāvā ir 
iekļauts nemateriālais aktīvs, līmenī. Šī naudas plūsmu radošā 
vienība ir pati Sabiedrība, un, veicot šādu vērtības samazināšanās 
pārbaudi, tiek ņemti vērā nolietojumam pakļautie nemateriālie 
aktīvi, pamatlīdzekļi un tiesības lietot aktīvus. Tādejādi, atgūstamo 
vērtību visvairāk ietekmē pieņēmumi par biļešu cenu, pasažieru 
skaitu, USD/EUR valūtas kursu, diskonta likmi un pieauguma 
koeficientu, kas tiek izmantots ekstrapolācijas mērķiem. Veicot 
vērtības samazināšanās testus, par pamatu tika ņemts vadības 
izstrādātais biznesa plāns Above 2026. Skatīt arī 16., 17. un 19.  
piezīmes, tai skaitā jūtīguma analīzi.
Uzkrājumu	atzīšana	un	novērtēšana	
2021. gada 31. decembrī airBaltic ir izveidojusi uzkrājumus 
lidmašīnu atgriešanas izmaksām (skatīt 28. piezīmi). Šo saistību 
izpildes apmērs un / vai laiks ir neskaidrs. Lai noteiktu uzkrājumu 
pašreizējo vērtību ir izmantoti vairāki pieņēmumi un aplēses, 
tostarp par nākotnes izdevumu apjomu, inflācijas līmeni un 
izdevumu norēķinu laiku.
2021. gada 31. decembrī airBaltic ir izveidojusi uzkrājumus 
neizdevīgiem līgumiem, kas saistīti ar Q400 flotes nomu 
un tehnisko apkopi (skatīt 28. piezīmi). Uzkrājumus veido 
nākotnē sagaidāmās izmaksas par lidmašīnu uzturēšanu un 
apkopi, kā arī sagaidāmās izmaksas, kas saistītas ar lidmašīnu 
atgriešanu iznomātājam. COVID-19 krīzes dēļ tirgū ir izveidojies 
Q400 lidmašīnu piedāvājuma pārpalikums, tāpēc 2021. gada  
31. decembrī izveidotajos uzkrājumos netiek ņemti vērā nākotnes 
ienākumi no lidmašīnu apakšnomas. Šo saistību apmērs un/ vai 
izpildes laiks ir neskaidrs.
2021. gada 31. decembrī airBaltic ir izveidojusi uzkrājumus 
potenciālajām izmaksām par pagātnes prasībām, kas saistītas ar 
bijušajiem akcionāriem un viņu kreditoriem par viņu saistībām, 
kas radās 2011. gadā un 2012. gadā, pret Mātes sabiedrību un 
Latvijas Republiku. Šie uzkrājumi tika izveidoti piesardzības dēļ, 
jo sarežģīta un ieilguša juridiskā procesa rezultātā tika atsākta 
viena no tiesvedībām. Lidsabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus arī 
iespējamiem zaudējumiem no potenciālās vienošanās ar dažiem 
tās piegādātājiem. Lai noteiktu uzkrājumu pašreizējo vērtību ir 
izmantoti vairāki pieņēmumi un aplēses, tostarp par nākotnes 
izdevumu apjomu, inflācijas līmeni un izdevumu norēķinu laiku. 
Faktiskie gala izdevumi var atšķirties no atzītajiem uzkrājumiem 
iepriekšminēto aplēšu nenoteiktības dēļ, kā arī, piemēram, 
nākotnes izmaiņu nozares praksē un likumdošanas izmaiņu dēļ.

ja tas tiek piešķirts, Eiropas Komisija varētu atteikties apstiprināt 
jebkādus turpmākos Latvijas valdības ieguldījumus airBaltic. Šie ir 
riski, kas jāņem vērā, tomēr, vērtējot airBaltic vadības iepriekšējo 
pozitīvo pieredzi kapitāla piesaistē gan no privātiem avotiem, 
gan no Latvijas valdības, vadība uzskata ka šāda finansējuma 
piesaiste ir pietiekami reāla, lai pieņemtu, ka airBaltic turpinās 
savu darbību, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. 
Tomēr gan COVID-19 pandēmija, gan notiekošais karš Ukrainā var 
negatīvi ietekmēt pietiekama finansējuma pieejamību, kas ļautu 
Sabiedrības un Koncerna darbībai atgriezties pie pozitīvas naudas 
plūsmas, un tas var radīt būtiskas šaubas par Sabiedrības un 
Koncerna spēju turpināt savu darbību, pamatojoties uz darbības 
turpināšanas principu.
Finanšu pārskatos nav iekļautas korekcijas, kādas būtu jāveic, 
ja Sabiedrība un Koncerns nespētu turpināt savu darbību, 
pamatojoties uz darbības turpināšanas principu.

c) Konsolidācija (Koncerns) 
Konsolidētie finanšu pārskati ietver „Air Baltic Corporation” AS, 
„Baltijas Kravu Centrs” SIA, „Loyalty Services” SIA, „Air Baltic 
Training” SIA un „Aviation Crew Resources” AS. Meitas sabiedrību 
finanšu pārskati sagatavoti par tādu pašu pārskata periodu kā 
Mātes sabiedrībai un izmantojot tādas pašas grāmatvedības 
politikas. Meitas uzņēmumi ir visi uzņēmumi, kurus Koncerns 
kontrolē. Kontrole tiek uzskatīta par esošu, ja Koncernam ir 
iespēja panākt vai iegūt kontroles tiesības pār atsevišķu labumu 
gūšanu no savas līdzdalības ieguldījumā un ja tam ir iespēja 
gūt atdevi, izmantojot savu ietekmi pār ieguldījumu. Koncerna 
meitas sabiedrību finanšu pārskati tiek konsolidēti, sākot ar brīdi, 
kad Mātes sabiedrība ir ieguvusi kontroli pār meitas sabiedrību. 
Konsolidācija tiek pārtraukta, kad šī kontrole beidzas. 
Ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti, izmantojot 
iegādes metodi. Visi darījumi starp Koncerna sabiedrībām, 
savstarpējie atlikumi un nerealizētā peļņa no darījumiem starp 
Koncerna sabiedrībām tiek izslēgti. Nerealizētie zaudējumi arī tiek 
izslēgti, ja vien darījums nesniedz pierādījumus par nodotā aktīva 
vērtības samazināšanos. Ja nepieciešams, meitas uzņēmumu 
grāmatvedības politikas ir mainītas, lai nodrošinātu konsekvenci 
ar Koncerna pieņemtajām politikām. 

d) Aplēšu un pieņēmumu izmantošana finanšu pārskata 
sagatavošanā  
Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS prasībām, vadībai 
nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas 
ietekmē atsevišķu pārskatos atspoguļoto aktīvu un saistību 
apmēru. Lai gan šīs aplēses ir balstītas uz vadības visaptverošām 
zināšanām par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie 
rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Izmaiņas vadības aplēsēs 
tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad šīs 
izmaiņas ir radušās. Šo finanšu pārskatu sagatavošanā vadība 
izmantojusi pamatotas un piesardzīgas aplēses un spriedumus. 
Nozīmīgākās aplēses un pieņēmumi, kas izmantoti šo finanšu 
pārskatu sagatavošanā, ir aprakstīti zemāk. 
Pamatlīdzekļu,	 tiesību	 lietot	 aktīvus	 un	 nemateriālo	 ieguldījumu	
atgūstamā	vērtība
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tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā 
eiro atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa 
starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu 
un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no 
sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek 
atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

f ) Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi rodas Mātes sabiedrības un Koncerna parastās darbības 
rezultātā. Ieņēmumos ietilpst aviokompāniju un citu pakalpojumu 
norādītā vērtība, atskaitot valsts nodokļus. Sabiedrība un Koncerns 
darbojas kā aģents nodokļu iekasēšanā no klientiem un maksā 
to valdībai, tāpēc ieņēmumi tiek atzīti, atskaitot no klientiem 
piemēroto nodokli. Darījuma vērtība ir atlīdzības summa, uz ko 
Sabiedrībai vai Koncernam ir tiesības apmaiņā pret pakalpojumu 
sniegšanu klientam vai apsolītajām precēm, izņemot summas, kas 
tiek iekasētas trešo personu vārdā. Mātes sabiedrība un Koncerns 
atzīst ieņēmumus, kad tie nodod kontroli pār preci klientam vai 
sniedz pakalpojumu.
Pasažieru ieņēmumi sastāv no rēķinā norādītās pārdotās biļetes 
cenas un papildu ieņēmumiem. Līdz COVID-19 pandēmijas 
sākumam 2020. gada martā būtiski lielākā daļa pārdoto biļešu bija 
neatceļamas un neatmaksājamas, tomēr, ņemot vērā 2020. gada 
martā-maijā ieviestos ierobežojumus, pārdoto biļešu noteikumiem 
tika piemēroti dažādi izņēmumi, kas ļāva bez maksas mainīt 
lidojuma datumu, kā arī paredzēja bezmaksas naudas atmaksu 
vai kompensāciju piešķiršanu ceļojuma kuponu veidā. Sākot 
ar 2020. gada 1. jūliju, lidsabiedrība veica izmaiņas visu biļešu 
veidu noteikumos, padarot elastīgāku lidojuma datumu maiņu. 
Neatmaksājamas ir tikai ekonomiskās Green klases biļetes un 
Green Plus biļetes, bet ekonomiskās Classic un Biznesa klases 
biļetes ir pilnībā atmaksājamas jebkurā laikā pirms izlidošanas. 
Lai mazinātu COVID-19 krīzes izraisītās likviditātes problēmas, 
Mātes sabiedrība saviem pasažieriem biļešu cenas atmaksas vietā 
piedāvāja airBaltic ceļojumu kuponus, kuru vērtība bija līdzvērtīga 
atceltā reisa biļetes cenai un papildus EUR 20 bonuss par katru 
segmentu. Izsniegtā un bilances datumā neizmantotā kupona 
vērtība bilancē tiek atzīta postenī Līgumsaistības. Šis bilances 
postenis tiek samazināts, kad Sabiedrība vai cita lidsabiedrība 
faktiski veic transportēšanu, vai ja biļetes īpašnieks pieprasa 
atmaksāt biļetes vērtību. Papildus piešķirtā kuponu vērtība  
(EUR 20) tika atzīta kā izmaksas postenī Citas saimnieciskās 
darbības izmaksas.
Pārdoto, bet vēl neizmantoto biļešu vērtība tiek atspoguļota 
kā līgumsaistības. Šis bilances postenis tiek samazināts, kad 
Sabiedrība vai cita lidsabiedrība faktiski veic transportēšanu, vai ja 
biļetes īpašnieks pieprasa atmaksāt biļetes vērtību.
Sākotnēji līgumsaistības ietver arī to biļešu vērtību, kas nākotnē 
netiks izmantotas. Vadības aplēse par neizmantoto biļešu 
paredzamo daļu no līguma saistībām ir noteikta katrā bilances 
datumā, un iepriekšējos gados tā tika balstīta uz vēsturisko 
statistiku par paredzamo neizmantoto biļešu apjomu proporcionāli 

Ilgtermiņa	naudas	depozītu	klasifikācija
Naudas depozīti ar termiņu virs 3 mēnešiem bilancē tiek klasificēti 
kā Nauda un tās ekvivalenti. Naudas depozīti tiek turēti, lai 
nodrošinātu īstermiņa likviditāti un attiecīgo līgumu priekšlaicīga 
pārtraukšana nav saistīta ar būtisku vērtības samazinājumu.
Pārdošanas	ar	saņemšanu	atpakaļnomā	darījumu	uzskaite
Mātes sabiedrība slēdz darījumus, kā rezultātā darījuma partneriem 
tiek pārdotas jauniegūtās lidmašīnas, kas pēc tam tiek nomātas 
atpakaļ. Vadība piemēro 15. SFPS prasības, lai noteiktu, vai aktīva 
nodošana tiek uzskaitīta kā šī aktīva pārdošana un vai sākotnējā 
iegāde ir notikusi. Sabiedrība uzskaita darījumu kā pārdošanu ar 
saņemšanu atpakaļnomā.
Faktori, kas ietekmē vadības lēmumu par to, vai airBaltic ir 
iegādājies lidmašīnu, ir saistīti ar faktu, ka airBaltic uzņemas 
visus ar gaisa kuģa iegādi saistītos riskus, ieskaitot iegādes risku, 
patiesās vērtības risku un citus. Turklāt airBaltic gūst labumu no 
darījuma vienojoties par atlaidēm lidmašīnas tirgus cenai. Arī citi 
faktori (kā piemēram, vai pircējs iegūst fizisku kontroli pār aktīvu, 
vai pircējs ir tiesīgs saņemt samaksu, iegūst juridiskas tiesības 
utt.), ļauj vadībai secināt, ka sākotnējais lidmašīnas pircējs ir 
airBaltic.
2021. gadā Mātes sabiedrība ir atzinusi peļņu EUR 5 848 tūkstošu 
apmērā (2020: EUR 2 237 tūkstoši) no pārdošanas ar saņemšanu 
atpakaļnomā darījumiem.
Nomas	termiņa	noteikšana
Vairākos lidmašīnu nomas līgumos ir iekļautas līguma 
pagarināšanas un tā izbeigšanas iespējas. Šie nosacījumi tiek 
izmantoti, lai palielinātu līgumu pārvaldības efektivitāti. Nosakot 
nomas termiņu, vadība ņem vērā visus faktus un apstākļus, kas 
rada ekonomisku stimulu izmantot pagarināšanas iespēju vai 
neizmantot līguma izbeigšanas iespēju. Pagarināšanas iespējas 
(vai periodi pēc izbeigšanas iespējām) tiek iekļautas nomas termiņa 
aprēķinā tikai tad, ja ir pamatoti uzskatīt, ka noma tiks pagarināta 
(pagarināšanas iespēja) vai netiks izbeigta (izbeigšanas iespēja). 
Novērtējums par to, vai Sabiedrība pamatoti vēlas izmantot 
pagarināšanas iespēju vai neizmantot izbeigšanas iespēju, tiek 
pārskatīts, ja notiek kāds būtisks notikums vai būtiskas apstākļu 
izmaiņas, kas ietekmē šo novērtējumu un ir Sabiedrības kontrolē.
Sastādot šo finanšu pārskatu, vadība ir izdarījusi pieņēmumu, ka:
 - kaut arī lidsabiedrība plāno attīstīt savu biznesu, pamatojoties 

uz A220 floti, vadība nav pārliecināta, ka tā izmantos kādas 
no nomas līguma ietvertajām iespējām pagarināt nomas 
līgumus, jo vairums no tiem beidzas vairāk nekā 10 gadu laikā 
un gan pagarināšanas noteikumi, gan tirgus apstākļi tajā laikā 
ir ļoti neparedzami;

 - neviena cita nomas līguma pagarināšanas opcija netiks 
izmantota, jo vadība uzskata, ka tam nav ekonomiska 
pamatojuma.

e) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatos lietotā valūta 
ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi darījumi 
ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas 
publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas 
dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, 

31.12.2021
USD

31.12.20201
USD

1 EUR 1.1326 1.2271
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iznomātājam bieži rada papildus izmaksas, kas ir saistītas ar 
iznomātāja noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz lidmašīnu tehnisko 
stāvokli nomas termiņa beigās. Mātes sabiedrība un Koncerns 
veic uzkrājumus paredzamajām izmaksām, kas radīsies atgriežot 
lidmašīnu iznomātājam. Atzīšanas datumā sagaidāmo nākotnes 
lidmašīnu atgriešanas izmaksu pašreizējā vērtība ir iekļauta 
pamatlīdzekļu vai tiesības lietot aktīvus sastāvā un nolietota gaisa 
kuģa lietderīgās lietošanas laika periodā vai nomas termiņa beigās, 
atkarībā no tā, kurš no tiem ir īsāks. Šo uzkrājumu pārskata katra 
perioda beigās, lai ņemtu vērā paredzamās atkārtotas piegādes 
izmaksu izmaiņas.

h) Sadalījums starp ieņēmumiem no tekošajām darbībām 
un ieņēmumiem no operatīvās darbības 
Mātes sabiedrības vadība uzskata, ka finanšu rādītāju labākai 
izpratnei, ir svarīgi Peļņas un zaudējumu aprēķinā uzrādīt 
operatīvās darbības izmaksu starpsummu. Šī starpsumma ar 
nosaukumu Operatīvās darbības izdevumi izslēdz neparastus 
ieņēmumus vai izdevumus, kuri to rakstura, biežuma un/vai 
būtiskuma dēļ nav raksturīgi Mātes sabiedrības pamatdarbībai. 
Šādi posteņi ir būtisku uzkrājumu atzīšanai vai to samazināšana 
tiesvedībām, kas saistītas ar darījumiem ar iepriekšējiem 
akcionāriem pirms 2012. gada, kā arī citām tiesvedībām un 
strīdiem ārpus uzņēmuma ierastajām operatīvajām darbībām 
(skatīt 33. piezīmi). Ja tiesvedības izmaksas tiktu klasificētas 
kārtējās darbības izdevumos, 2020. gada izmaksas palielinātos par 
EUR 11 500 tūkstošiem un 2021. gadā par EUR 312 tūkstošiem 
gan Mātes sabiedrībai, gan Koncernam.
Finanšu pārskata lietotājiem jāņem vērā, ka alternatīvais darbības 
rādītāji, ko aprēķina Koncerns, var atšķirties no līdzīgi nosauktajiem 
rādītājiem, ko uzrāda citi uzņēmumi. Koncerns uzskata, ka šie 
rādītāji sniedz noderīgu informāciju finanšu pārskata lasītājiem, 
un palīdz labāk izprast Koncerna uzņēmējdarbību, tā finansiālo 
stāvokli un darbības rezultātus.

i) Finanšu aktīvi un saistības
Finanšu	aktīvi
Finanšu aktīvi tiek klasificēti atbilstoši noteiktajai kategorijai:
 - tādi, kas pēc sākotnējās atzīšanas tiek vērtēti patiesajā vērtībā 

(vai nu ar pārvērtēšanu caur citu visaptverošu ienākumu 
aprēķinu vai peļņas vai zaudējumu aprēķinu), un

 - tādi, kas pēc sākotnējās atzīšanas tiek vērtēti amortizētajās 
iegādes izmaksās.

Klasifikācija ir atkarīga no Sabiedrības un Koncerna izvēlētā 
finanšu aktīvu pārvaldīšanas modeļa un līgumos noteiktās naudas 
plūsmas.
Parastas darbības ietvaros finanšu aktīvu pirkšana un pārdošana 
tiek atzīta tirdzniecības datumā - datumā, kurā Sabiedrība un 
Koncerns apņemas pirkt vai pārdot aktīvu. Finanšu aktīvu atzīšana 
tiek pārtraukta, kad tiesības saņemt naudas plūsmas no finanšu 
aktīviem ir beigušās vai ir nodotas un Sabiedrība un Koncerns ir 
nodevuši visus ar īpašumtiesībām saistītos būtiskos riskus un 
ieguvumus. Sākotnējās atzīšanas brīdī Sabiedrība un Koncerns 
novērtē finanšu aktīvu patiesajā vērtībā. Finanšu aktīvam, 
kura vērtības izmaiņas netiek atzītas  peļņas vai zaudējumu 

pasažiera izmantotajām biļetēm. Paredzamā neizmantoto biļešu 
vērtība tiek atzīta pārskata gada ieņēmumos. 2020. un 2021. gadā 
neizmantoto biļešu vērtības aplēse netika atzīta (pamatojoties uz 
vadības aplēsi).
Lojalitātes programmas dalībnieki var nopelnīt lojalitātes 
programmas valūtu - Pins - par biļetēm vai pakalpojumiem, kas 
iegādāti no Mātes sabiedrības un citiem sadarbības partneriem, 
kā arī izmantot nopelnītos Pins, lai iegādātos pakalpojumus 
un produktus, ko piedāvā airBaltic vai citi sadarbības partneri. 
Nopelnītie punkti patiesajā vērtībā tiek novērtēti saskaņā ar SFPS 
15, un tos atzīst par ieņēmumu samazinājumu un līgumsaistībām 
brīdī, kad nopelnītie punkti tiek atzīti par ieņēmumiem (piemēram, 
lidojums tiek veikts). Patieso vērtību nosaka, ņemot vērā par 
Pins iegādāto pakalpojumu un produktu patieso vērtību, kā arī 
programmas dalībnieku izvēli starp dažādām Pins tērēšanas 
iespējām, ņemot vērā klienta vēsturisko rīcību. Līgumsaistību 
atlikums tiek samazināts, kad Pins tiek iztērēti vai to termiņš 
beidzas. 
Papildu ieņēmumos ietilpst ar aviobiļetēm saistīto pakalpojumu 
pārdošana, piemēram, iepriekšēja sēdvietu rezervēšana, maksa 
par bagāžu, dažādas citas apkalpošanas maksas, kā arī papildus 
ieņēmumi lidojuma laikā. Pakalpojumu ieņēmumi tiek atzīti, kad 
lidojums tiek veikts saskaņā ar lidojumu grafiku.
Kravu ieņēmumi no pakalpojuma sniegšanas tiek atzīti tad, kad 
krava tiek nogādāta klientam. Čartera lidojumu ieņēmumi sastāv 
no pārdotā lidojuma vērtības un tiek atzīti izpildot lidojumu. 
Ieņēmumi no lidmašīnas iznomāšanas iekļauj ieņēmumus no 
īstermiņā piegādāto lidmašīnu citām aviosabiedrībām un tie 
tiek atzīti pēc pakalpojuma sniegšanas. Uz lidmašīnu nomu nav 
attiecināmi nozīmīgi nākotnes nomas maksājumi vai saistības.
Citi ieņēmumi iekļauj dažādu citu individuāli nenozīmīgu ienākumu 
veidu plūsmu. Šie ieņēmumi izriet no noslēgtajiem līgumiem ar 
klientiem.
Prasījumi no kompensācijām, kas saistītas ar lidmašīnas novēlotu 
piegādi, tiek atzīti airBaltic peļņas vai zaudējuma aprēķinā, jo tie 
kompensē papildus operatīvās izmaksas, kas rodas novēlotās 
lidmašīnu piegādes rezultātā.
Finansēšanas	komponente
Sabiedrība un Koncerns neslēdz līgumus, saskaņā ar kuriem 
periods starp nolīgto preču un pakalpojumu piegādes laiku un 
klienta maksājumu ir ilgāks par gadu. Attiecīgi, Sabiedrība un 
Koncerns neveic darījumu cenu korekciju par naudas laika vērtību.

g) Lidmašīnu remontu izmaksas
Lidmašīnu remonta izmaksas ietver kārtējās tehniskās pārbaudes, 
tādas kā īsa cikla inženiertehniskās pārbaudes, komponenšu 
pārbaudes, ikmēneša pārbaudes, ikgadējās lidmašīnu korpusu 
pārbaudes, periodisku kapitālo remontu un dzinēju pārbaudi. 
Izmaksas, kas saistītas ar kārtējo tehnisko pārbaudi, tiek 
atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī.
Kapitālā remonta izmaksas tiek atzītas pamatlīdzekļu sastāvā to 
rašanās brīdī. Tās tiek norakstītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un 
nomas perioda.
Saskaņā ar nozarē pieņemto praksi, nomāto lidmašīnu atgriešana 
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riska ierobežošanas darījumu, kā arī vismaz finanšu pārskatu 
perioda beigās, Sabiedrība un Koncerns dokumentē un novērtē 
riska ierobežošanas darījuma efektivitāti, analizējot tā vēsturisko 
un nākotnes spēju kompensēt izmaiņas riska ierobežošanai 
pakļautās saistības vai aktīva naudas plūsmā. Riska ierobežošanas 
darījumu rezultātā radušies atvasinātie finanšu instrumenti tiek 
atzīti bilancē Atvasināto finanšu instrumentu sastāvā. Atvasināto 
finanšu instrumentu, kuri atbilst riska ierobežošanas uzskaites 
prasībām, patieso vērtību izmaiņu efektīvā daļa tiek atzīta 
visaptverošajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitāla postenī 
„Risku ierobežošanas rezerve”. Summas, kuras uzkrājas pašu 
kapitālā, tiek pārgrāmatotas uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu 
periodos, kad riska ierobežošanai pakļautais aktīvs vai saistība 
ietekmē peļņu vai zaudējumus. Izmaksas vai ieņēmumi, kas 
attiecas uz neefektīvo daļu, tiek nekavējoties atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķina posteņos kā finanšu izmaksas vai ieņēmumi.
Kad riska ierobežošanas finanšu instrumentam beidzas termiņš 
vai tas tiek pārdots, vai arī vairs neatbilst riska ierobežošanas 
uzskaites kritērijiem, bet iecerētais darījums, kas pakļauts riska 
ierobežošanai ir vēl aizvien paredzams, tad jebkādus naudas 
plūsmas riska ierobežošanas rezervē uzkrātos zaudējumus vai 
peļņu turpina uzskaitīt pašu kapitālā līdz brīdim, kad darījums, 
kuram veikta riska ierobežošana, tiek atzīts peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. Ja iecerētais darījums vairs netiek plānots, tad jebkādus 
naudas plūsmas riska ierobežošanas rezervē uzkrātos zaudējumus 
vai peļņu nekavējoties atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

k) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti iegādes izmaksās, 
atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. 
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto 
nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu (Iekārtas un 
ierīces; Lidmašīnas un Lidmašīnu aprīkojums) vai pārvērtētajā 
vērtībā atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības 
samazinājumu (Ēkas). Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas 
tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. 
Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču 
iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā.
Nolietojums tiek rēķināts pēc lineārās metodes attiecīgo 
nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās 
izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālā 
ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēto vērtību līdz 
tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda 
beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: 

Dažādām lidmašīnas sastāvdaļām ir atšķirīgs lietderīgās lietošanas 
laiks, tāpēc Mātes sabiedrība un Koncerns nolietojuma vajadzībām 
ir atdalījuši katras būtiskās komponentes vērtību no kopējās 

aprēķinā (FVPL), tiek pieskaitītas darījuma izmaksas, kas ir tieši 
attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi. Finanšu aktīviem, kuru 
vērtības izmaiņas tiek atzītas FVPL, darījumu izmaksas tiek atzītas 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Turpmākā novērtēšana ir atkarīga 
no Sabiedrības un Koncerna izvēlētā finanšu aktīva naudas 
plūsmas pārvaldīšanas modeļa. Visi Sabiedrības un Koncerna 
parāda instrumenti tiek klasificēti amortizēto iegādes izmaksu 
novērtēšanas kategorijā.
Aktīvi, kas tiek turēti līgumā paredzēto naudas plūsmu iekasēšanai, 
ja šīs naudas plūsmas ietver tikai pamatsummas un procentu 
maksājumus, tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā. Procentu 
ienākumi no šiem finanšu aktīviem tiek iekļauti finanšu ienākumos, 
izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Jebkura peļņa vai 
zaudējumi, kas rodas no atzīšanas pārtraukšanas, tiek atzīti peļņā 
vai zaudējumos un atspoguļoti Finanšu ienākumos / (izdevumos). 
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas svārstībām un zaudējumi 
no vērtības samazināšanās tiek atspoguļoti kā finanšu izmaksas 
vai finanšu ienākumi peļņā vai zaudējumos.
2021. gada 31. decembrī šajā kategorijā tika klasificēti sekojoši 
Sabiedrības un Koncerna finanšu aktīvi – pircēju, pasūtītāju parādi 
un citi debitori, izsniegtie aizdevumi, banku depozīti un nauda un 
tās ekvivalenti.
Sabiedrībai un Koncernam nav ieguldījumu pašu kapitāla 
instrumentos.
Atvasinātie finanšu instrumenti tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā. 
Visi atvasinātie instrumenti tiek uzskaitīti kā aktīvi, ja patiesā 
vērtība ir pozitīva un kā saistības, ja patiesā vērtība ir negatīva. 
Risku ierobežošanas darījumu grāmatvedības uzskaites principi ir 
atspoguļoti 2. j) piezīmē.
Finanšu	saistības
Visas finanšu saistības tiek novērtētas amortizētajā iegādes 
vērtībā, ja vien tās nav novērtētas patiesajā vērtībā. Sabiedrības 
un Koncerna finanšu saistības, kas tiek novērtētas amortizētajā 
iegādes vērtībā, ietver parādus piegādātājiem, aizņēmumus un 
nomas saistības, par kuriem tiek aprēķināti procenti. Tos uzskaita 
kā īstermiņa saistības vai ilgtermiņa saistības. Atvasinātie finanšu 
instrumenti tiek novērtēti patiesajā vērtībā.

j) Atvasinātie finanšu instrumenti un riska ierobežošanas 
darījumi
Saskaņā ar riska vadības politiku Sabiedrība un Koncerns izmanto 
riska ierobežošanas darījumus, lai samazinātu risku, kas rodas 
no nākotnes degvielas cenu svārstībām. Sabiedrība un Koncerns 
neiesaistās darījumos ar spekulatīvu nodomu.
Sākotnēji un arī turpmāk atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti 
patiesajā vērtībā. Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība 
ir summa, par kādu tos ir iespējams apmainīt darījumā starp labi 
informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām, 
kuras nav spiestas instrumentu pārdot vai pirkt. Atvasināto finanšu 
instrumentu patiesās vērtības tiek aprēķinātas izmantojot to 
kotēto cenu darījuma dienā.
Sabiedrība un Koncerns pirms riska ierobežošanas darījuma 
noslēgšanas dokumentē ekonomisko saistību starp riska 
ierobežošanas instrumentu un aktīvu vai saistību, kurai risks tiek 
ierobežots, kā arī riska vadības mērķus un stratēģiju. Uzsākot 

% gadā

Licences un programmatūra 20

Ēkas 4 - 33

Lidmašīnu aprīkojums 16 - 50

Citi pamatlīdzekļi 20 - 50
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tā atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā. Remonta un uzturēšanas 
izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kurā 
tās rodas. 
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti 
kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas 
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un ieņēmumiem no saistītās 
pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas un tiek iekļauti tā perioda 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

l) Ieguldījumu īpašumi (Mātes sabiedrība)
Ieguldījumu īpašumus - ēkas un noliktavas angārus- Sabiedrība 
tur, lai iegūtu ilgtermiņa nomas maksu, un Mātes Sabiedrība tos 
neizmanto. Ieguldījumu īpašumi tiek atzīti patiesajā tirgus vērtībā. 
Patiesās vērtības izmaiņas rezultāts tiek atspoguļots peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva 
bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela 
varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi 
ieplūdīs Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. 
Ieguldījumu īpašumu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas 
tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir 
radušās. Peļņa vai zaudējumi no ieguldījumu īpašumu izslēgšanas 
tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie 
radušies.

m) Ieguldījumi koncerna meitas un citu sabiedrību kapitālos 
(Mātes sabiedrība)
Ieguldījumi meitas uzņēmumos (t.i. uzņēmumos, kuros Sabiedrībai 
pieder vairāk kā 50% pamatkapitāla vai kurus tā kontrolē kādā 
citā veidā) un asociētajos uzņēmumos (t.i., uzņēmumos, kuros 
Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet nepieder akciju/kapitāla 
daļu kontrolpakete, kuros tai pieder 20-50% pamatkapitāla) 
tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu metodi. Pēc sākotnējās 
atzīšanas ieguldījumi meitas un asociētajos uzņēmumos tiek 
uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības 
samazināšanās. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, 
ka ieguldījumu meitas un asociētajos uzņēmumos bilances 
vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu meitas 
un asociētajos uzņēmumos vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu 
to vērtības samazināšanos. Sabiedrība atzīst ieņēmumus no 
līdzdalības tikai tik lielā mērā, kādā Sabiedrība saņem tās meitas 
vai asociētā uzņēmuma uzkrāto peļņas daļu, kas gūta pēc akciju/ 
kapitāla daļu iegādes datuma. Saņemtā peļņas daļa, kas pārsniedz 
šādu peļņu, tiek uzskatīta par ieguldījumu atgūšanu un tiek 
uzskaitīta kā ieguldījumu sākotnējās vērtības samazinājums. 

n) Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums 
Aktīvi, kuriem ir neierobežots lietderīgās lietošanas laiks 
(piemēram, preču zīmes), netiek amortizēti, bet to vērtības 
samazināšanās pārbaude tiek veikta reizi gadā. Aktīviem, kam 
tiek aprēķināts nolietojums/amortizācija, vērtības samazināšanās 
pārbaude tiek veikta gadījumos, kad ir pazīmes par vērtības 
samazināšanos. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti 
par summu, kas ir vienāda ar starpību starp pamatlīdzekļa bilances 
vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamā vērtība ir augstākā no 
attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, 

lidmašīnas vērtības. Katram komponentu tipam izmantotā 
nolietojuma metode ir balstīta uz attiecīgā tipa īpašībām (lineārā 
metode vai ražošanas metodes vienības). Atsevišķām lidmašīnas 
komponentēm nolietojuma likme vienai tās lietošanas stundai 
tiek noteikta, sadalot komponentes nolietojamo vērtību ar tās 
paredzamo kopējo ekspluatācijas spēju, kas izteikta stundās 
(aptuvenais diapazons no 2 500 līdz 2 900 stundām). Lidmašīnu 
atlikušās vērtības tiek noteiktas, pamatojoties uz neatkarīgiem 
ārējiem novērtējumiem.
Lielāko daļu no nemateriālajiem ieguldījumiem sastāda Sabiedrības 
iegādātās preču zīmes. Preču zīmes ir aktīvi ar neierobežotu 
lietošanas termiņu un tās netiek pakļautas nolietojumam. Šādu 
aktīvu vērtības samazināšanās pārbaude tiek veikta reizi gadā. 
Tiek pieņemts, ka nemateriālajam ieguldījumam ir neierobežots 
lietošanas termiņš, ja, balstoties uz attiecīgo faktoru analīzi, 
periodam, kurā attiecīgais nemateriālais ieguldījums radīs pozitīvu 
saimniecisko labumu plūsmu Sabiedrībai un Koncernam, nav 
beigu termiņa.
Ēkas tiek uzskaitītas piemērojot pārvērtēšanas metodi. 
Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai bilances vērtība būtiski 
neatšķirtos no tās, kuru noteiktu, lietojot patieso vērtību bilances 
datumā. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek 
uzrādīts pašu kapitāla postenī Pārvērtēšanas rezerve, un vērtības 
samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā 
rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, 
pārsniegumu iekļaujot pārskata gada peļņas vai zaudējuma 
aprēķinā. Pamatlīdzekļa jauno uzskaites vērtību grāmatvedībā 
aprēķina, atbilstoši palielinot vai samazinot līdz pārvērtēšanas 
datumam uzkrāto nolietojumu vai pamatlīdzekļa līdzšinējo 
uzskaites vērtību, lai iegūtu jaunu pamatlīdzekļa bilances vērtību, 
kas ir vienāda ar tā pārvērtēšanā noteikto patieso vērtību.
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta 
perioda laikā par aizņēmumu izmaksām un citām tiešajām 
izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, 
kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā 
paredzētajai lietošanai. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība 
netiek palielināta par aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek 
veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi. 
Kad pamatlīdzekļa attīstības darbus veic trešā puse, Sabiedrības un 
Koncerna aizņēmumu izmaksas tiek kapitalizētas. Par aizņēmumu 
izmaksām tiek palielināta pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība, kad tiek 
izpildīti visi trīs kritēriji: ir radušies izdevumi, ir radušās aizņēmuma 
izmaksas un tiek veiktas aktivitātes, kas nepieciešamas, lai 
sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai vai 
pārdošanai. Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances 
vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela 
varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi 
ieplūdīs Sabiedrībā un Koncernā un šī posteņa izmaksas var ticami 
noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa 
atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. Pamatlīdzekļu tekošā 
remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Būtiskas modifikācijas, ieskaitot obligāto lidmašīnu dzinēju 
kapitālo remontu, un pamatlīdzekļu uzlabojumu vērtības tiek 
kapitalizētas un nolietotas kopā ar aktīvu, ar kuru darbs ir saistīts, 
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pasūtītāju parādu vērtības samazināšanās zaudējumiem atbilstoši 
to vecuma vai nokavējuma periodam.

p) Krājumi 
Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas 
vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot FIFO (pirmais 
iekšā-pirmais ārā) metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas 
Sabiedrības un Koncerna darbības gaitā noteiktā krājumu 
pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas 
izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība 
ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti 
uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai.

q) Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori
Pircēju un pasūtītāju un citu debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti 
patiesajā vērtībā, kas aptuveni atbilst sākotnējā rēķina summai, un 
pēc tam tiek novērtēti to amortizētajā iegādes vērtībā, no kuras 
atskaitīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. 
Drošības depozīti ir noguldījumi, ko airBaltic nodrošina 
iznomātājiem kā nodrošinājumu saistībā ar nomas līgumiem un 
turpmāko uzturēšanas izmaksu finansēšanu. Šie depozīti tiek 
atmaksāti nomas termiņa beigās, ja airBaltic kā nomnieks ir pilnībā 
izpildījis visus nomas līguma noteikumus. Depozīti tiek uzrādīti 
amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot 
efektīvo procentu likmi un atkarībā no atlikušā nomas termiņa tiek 
klasificēti īstermiņa vai ilgtermiņa aktīvu sastāvā.
Izsniegtie aizdevumi tiek atzīti, kad aizņēmējiem tiek izmaksāta 
nauda. Aizdevumi tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā, 
atskaitot paredzamos kredīta zaudējumus. Ienākumi vai zaudējumi 
no vērtības izmaiņām tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
kad tiek pārtraukta aizdevumu atzīšana vai samazināta vērtība.

r) Nauda un naudas ekvivalenti
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē. 
Naudas depozīti ar termiņu virs 3 mēnešiem bilancē tiek klasificēti 
kā Nauda un tās ekvivalenti. Naudas depozīti tiek turēti, lai 
nodrošinātu īstermiņa likviditāti un attiecīgo līgumu priekšlaicīga 
pārtraukšana nav saistīta ar būtisku vērtības samazinājumu.

s) Kreditori
Kreditoru parādi bilancē atspoguļo airBaltic un Koncerna saistības 
par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti saimnieciskās 
darbības ietvaros. Sākotnēji tie tiek atzīti patiesajā vērtībā un 
turpmākajos periodos tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, 
kura tiek noteikta, izmantojot efektīvo procentu likmi. 

t) Noma un tiesības lietot aktīvus
Noma (izņemot īstermiņa nomu un zemas vērtības aktīvu nomu 
(aktīvi ar vērtību zem 5 tūkst. EUR)) tiek atzīta kā tiesības lietot 
aktīvus un tam atbilstošās nomas saistības datumā, kad nomātais 
aktīvs ir pieejams airBaltic un Koncernam lietošanā. Sākuma 
datumā nomas saistības tiek novērtētas summā, kas vienāda ar 
šādu nomas maksājumu tagadnes vērtību tiesības lietot aktīvus 
kategorijas aktīviem to nomas termiņa laikā:
 - fiksēti nomas maksājumi (ieskaitot pēc būtības fiksētos nomas 

vai lietošanas vērtības. Ja aktīva patieso vērtību, atskaitot 
pārdošanas izmaksas, nevar ticami noteikt, aktīva atgūstamā 
vērtība ir tā lietošanas vērtība. Lietošanas vērtību aprēķina, 
diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas no aktīva.
Aktīva vērtības samazināšanas pārbaude tiek veikta, ja pastāv kāda 
no sekojošām vērtības samazināšanās pazīmēm:
 - līdzīgu aktīvu tirgus vērtība ir samazinājusies,
 - vispārējā ekonomiskā vide un tirgus situācija ir pasliktinājusies, 

un tāpēc ir iespējams, ka nākotnes naudas plūsmas no 
aktīviem samazināsies, 

 - tirgus procentu likmes ir palielinājušās, 
 - aktīvu fiziskais stāvoklis ir ievērojami pasliktinājies, 
 - ieņēmumi no aktīviem ir zemāki nekā gaidīts,
 - dažu darbības jomu rezultāti ir sliktāki nekā gaidīts,
 - ir plānots izbeigt konkrētas naudas plūsmas ienesošās 

vienības darbību.
Vērtības samazināšanās tests tiek veikts arī, ja Sabiedrība un 
Koncerns konstatē citas vērtības samazināšanās pazīmes. 
Vērtības samazināšanās pārbaudes tiek veiktas vai nu atsevišķam 
aktīvam, vai aktīvu grupai (naudas plūsmu radošai vienībai). 
Naudas plūsmu radošā vienība ir mazākā identificējama aktīvu 
grupa, kuras izmantošana rada naudas plūsmas, un tā lielā mērā 
ir neatkarīga no citu aktīvu vai aktīvu grupu radītajām naudas 
plūsmām. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek nekavējoties 
atzīti kā izdevumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Katra pārskata 
perioda beigās tiek novērtēts, vai ir kādas pazīmes, kas liecinātu, ka 
iepriekšējos periodos atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās 
aktīviem vairs nepastāv vai varētu būt samazinājušies. Ja ir šādas 
norādes, tiek aprēķināta atgūstamā vērtība. Atkarībā no šī aprēķina 
rezultātiem, vērtības samazināšanās zaudējumi var tikt daļēji vai 
pilnībā apvērsti.

o) Finanšu aktīvu vērtības samazinājums
Sagaidāmos kredītzaudējumus no parāda instrumentiem, kas tiek 
uzskaitīti amortizētajās iegādes izmaksās, Sabiedrība un Koncerns 
novērtē,  izmantojot nākotnē paredzamo kredītzaudējumu metodi 
(ECL). Piemērotā metode ir atkarīga no tā, vai ir būtiski palielinājies 
kredītrisks. Sabiedrība un Koncerns izmanto zemu kredītriska 
atbrīvojumu, t.i., Sabiedrība un Koncerns pieņem, ka finanšu 
aktīvu kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas nav ievērojami 
palielinājies, ja finanšu aktīviem pārskata datumā ir noteikts 
zems kredītrisks. Sabiedrība un Koncerns veic ECL novērtējumu 
un atzīst uzkrājumus kredītzaudējumiem katrā pārskata datumā. 
ECL mērījumi atspoguļo: (i) objektīvu un uz varbūtībām balstītu 
dažādu iespējamo rezultātu vidēji svērto iznākumu, (ii) naudas 
laika vērtību un (iii) visu atbilstošo un noderīgo informāciju par 
pagātnes notikumiem, pašreizējiem apstākļiem un nākotnes 
apstākļu prognozēm, ja tās iegūšana nerada nepamatotas 
izmaksas un ieguldījumus.
Attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem bez būtiskas 
finansēšanas sastāvdaļas, Sabiedrība un Koncerns piemēro 9. SFPS 
pieļauto vienkāršoto pieeju un novērtē zaudējumus no vērtības 
samazināšanās, balstoties uz paredzamajiem kredītzaudējumiem  
debitoru parādu atzīšanas brīdī. Sabiedrība un Koncerns izmanto 
uzkrājumu matricu, kurā tiek aprēķināti uzkrājumi pircēju un 
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amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot 
efektīvo procentu likmi un atkarībā no atlikušā nomas termiņa tiek 
klasificēti īstermiņa vai ilgtermiņa aktīvu sastāvā.

u) Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu 
apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. 
Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā 
iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo 
procentu likmi; jebkura starpība starp ieņēmumiem (atskaitot 
ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas) un aizņēmuma 
dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā vai saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites politiku 
kapitalizēta nepabeigtās celtniecības objektu sastāvā aizņēmuma 
perioda laikā.

v) Nodokļi
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas 
finanšu pārskatos, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas 
Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 
Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina par sadalīto peļņu (20/80 
no neto summas, kas izmaksājama akcionāriem). Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis par sadalīto pelņu tiks atzīts brīdī, kad 
Sabiedrības un Koncerna sabiedrību akcionāri pieņems lēmumu 
par peļņas sadali.
Sabiedrība un Koncerna sabiedrības aprēķina un maksā 
uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu 
(20/80 no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot 
likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko 
darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu 
summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā 
arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā 
noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 
nosacīti sadalīto peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
tajā gadā, kad tas radies.
Nav atšķirības starp nodokļu bāzēm un aktīvu un pasīvu uzskaites 
vērtību, un tāpēc neveidojas atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un 
saistības. Atliktā nodokļa saistības attiecībā uz apliekamajām 
pagaidu atšķirībām sakarā ar ieguldījumiem meitas sabiedrībās 
(ko rada neaplikta pēc 2018. gada 1. janvāra gūta nesadalīta 
peļņa meitas sabiedrībās) netiek atzītas Koncerna konsolidētajos 
finanšu pārskatos, jo vadība ir noteikusi, ka meitas sabiedrības 
2018.-2020. gadu peļņa pārskatāmā nākotnē netiks sadalīta.

w) Darbinieku labumi 
Darbinieku īstermiņa labumi ietver algas, sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, pabalstus, kas saistīti ar darba īslaicīgu 
pārtraukšanu (ikgadējs atvaļinājums vai līdzīgas izmaksas) un 
izmaksas, kas maksājamas pēc nodarbinātības beigām. Ja pārskata 
periodā darbinieks ir sniedzis pakalpojumus, par kuriem tiks 
veikta atlīdzība, Sabiedrība un Koncerns atzīst atbilstošas saistības 
(uzkrātos izdevumus) prognozēto izmaksu apmērā, atskaitot 
jau samaksātās summas. Sabiedrība un Koncerns veic sociālās 
apdrošināšanas iemaksas par valsts pensiju apdrošināšanu 

maksājumus), atskaitot nomas veicināšanas maksājumus;
 - mainīgie nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa vai 

likmes;
 - maksājumi, kas jāveic nomniekam saskaņā ar atlikušās 

vērtības garantijām; 
 - pirkšanas iespējas izmantošanas cena, ja ir pietiekams 

pamats uzskatīt, ka nomnieks izmantos šo iespēju, un 
 - soda naudas maksājumi par nomas izbeigšanu, ja nomas 

termiņš atspoguļo to, ka nomnieks izmanto iespēju izbeigt 
nomu.

Nomas maksājumus diskontē, izmantojot nomas līgumos ietverto 
procentu likmi, ja šo procentu likmi var viegli noteikt, vai arī 
Sabiedrības un Koncerna uzņēmumu tieši nosakāmo atbilstošo 
aizņēmuma likmi.
Katrs nomas maksājums tiek sadalīts starp nomas saistību 
dzēšanu un procentu izdevumiem par nomas saistībām. 
Nomas saistības turpmāk tiek uzskaitītas izmantojot efektīvās 
procentu likmes metodi. Saistības uzskaites vērtību pārvērtē, lai 
atspoguļotu jebkādu pārvērtēšanu, nomas līguma izmaiņas vai 
izmainītus nomas maksājumus. Nomas termiņš ir neatceļams 
nomas periods; periodus, uz kuriem attiecas iespējas pagarināt 
vai izbeigt nomu, iekļauj nomas termiņā tikai tad, ja ir pietiekami 
droši, ka nomu pagarinās vai pārtrauks.
Noma tiek atzīta kā Tiesības lietot aktīvus un to sākotnējo vērtību 
veido sekojošas izmaksas:
 - nomas saistību sākotnējā vērtība; 
 - jebkuri nomas maksājumi, kas izdarīti sākuma datumā 

vai pirms tā, atskaitot saņemtos nomas veicināšanas 
maksājumus;

 - jebkuras sākotnējās tiešās izmaksas;
 - atjaunošanas izmaksas.

Turpmāk Tiesības lietot aktīvus tiek novērtētas, atskaitot uzkrāto 
nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu un tiek atkārtoti 
novērtētas, ja mainās nākotnes nomas saistības sakarā ar atkārtotu 
pārvērtējumu vai nomas līguma modifikācijām.
Tiesības lietot aktīvus tiek amortizētas izmantojot lineāro metodi, 
aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā 
atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks, izmantojot šādas 
vadības noteiktās likmes:

Nomas maksājumi, kas saistīti ar īstermiņa nomu vai nomu, kuras 
pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību, tiek atzīti kā izdevumi 
pēc lineārās metodes peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Īstermiņa 
noma ir noma, kuras nomas termiņš sākuma datumā ir 12 mēneši 
vai mazāk. Zemas vērtības aktīvi ietver datorus, planšetdatorus, 
telefonus un nelielas biroja mēbeles.
Drošības depozīti ir noguldījumi, ko airBaltic nodrošina 
iznomātājiem kā nodrošinājumu saistībā ar nomas līgumiem un 
turpmāko uzturēšanas izmaksu finansēšanu. Šie depozīti tiek 
atmaksāti nomas termiņa beigās, ja airBaltic kā nomnieks ir pilnībā 
izpildījis visus nomas līguma noteikumus. Depozīti tiek uzrādīti 

% gadā

Ēkas un zeme 3 – 14

Lidmašīnas 4 – 8 
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tiek atzīta pamatlīdzekļu sastāvā un vēlāk nolietota īsākajā no 
nomas termiņa vai lidmašīnās lietderīgās izmantošanas perioda.

y) Iespējamās saistības 
Iespējamās saistības, kad nav ticama ekonomisko līdzekļu 
aizplūšana šīs saistības nokārtošanai, vai kad pienākuma izpildei 
nepieciešamo summu nav iespējams ticami novērtēt, bet kas 
nākotnē var kļūt par saistībām, tiek atspoguļotas finanšu pārskatu 
pielikumos kā iespējamās saistības.

z) Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Koncerna Mātes sabiedrības 
akcionāri, Valdes un Padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi 
un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska 
ietekme.

aa) Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma 
Koncernam ir jāziņo atbilstošajām iestādēm par savām faktiski 
radītajām emisijām un jānodod emisijas kvotas (EUA), kas 
līdzvērtīgas gada laikā radītajām emisijām. Nodotās kvotas ir 
attiecīgo iestāžu piešķirto bezmaksas kvotu un Koncerna iegādāto 
kvotu apvienojums. Sākotnēji un arī vēlāk bezmaksas kvotas 
tiek novērtētas saskaņā ar izmaksām, kas piešķirtajām kvotām ir 
nominālvērtība (parasti nulle). Iegādātās kvotas tiek atzītas, kad 
Koncerns spēj īstenot kontroli, un sākotnēji novērtētas tirgus 
vērtībā sākotnējās atzīšanas datumā. Turpmāk kvotas pēc tam 
tiek novērtētas vērtībā, kas būs un ir jāmaksā par iegādātajām 
kvotām. Iegādāto kvotu izmaksas tiek atzītas kā izmaksas peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā postenī “Degviela”.

bb) Darbības segmenti
Segmentu ziņojuma vajadzībām darbības segmentu sadalījums 
izriet no Koncerna un airBaltic iekšējās pārvaldes struktūras, tas 
ir pamats ziņojumu sistēmai, darbības rezultātu novērtēšanai 
un resursu sadalei, ievērojot galvenā darbības lēmumu 
pieņēmēja viedokli. airBaltic un Koncerns tiek pārvaldīti kā viena 
biznesa vienība, kura sniedz ar gaisa pārvadājumiem saistītus 
pakalpojumus visas Eiropas maršrutu tīklā, ieskaitot regulārus 
pakalpojumus un papildu servisa pakalpojumus, tai skaitā arī 
viesnīcu, ceļojumu apdrošināšanu un citus saistītus pakalpojumus 
trešajām personām.

cc) Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada 
beigām, kas sniedz papildu informāciju par airBaltic un Koncerna 
finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie 
notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, 
tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir 
būtiski.

valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. 
Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, 
saskaņā ar kuru Sabiedrībai un Koncernam jāveic maksājumi 
likumā noteiktajā apmērā. Sabiedrībai un Koncernam nerodas 
juridiskas vai prakses radītas saistības veikt turpmākas iemaksas, 
ja valsts fondētā pensiju shēma nespēj izpildīt savas saistības pret 
darbiniekiem. Sociālo apdrošināšanu atzīst par izdevumiem pēc 
uzkrāšanas principa un iekļauj personāla izmaksās.

x) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai un Koncernam ir pagātnes 
notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts 
pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai 
būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu 
var ticami aplēst. Uzkrājumus atzīst vērtībā, kas atbilst izdevumu 
iespējami precīzākajai tagadnes vērtības aplēsei, izmantojot likmi 
pirms nodokļiem, kas atspoguļo patreizējo tirgus vērtējumu 
naudas vērtībai laikā un šīm saistībām piemītošo risku.
Uzkrājumu vērtības noteikšanai tiek izmantotas vadības aplēses.
Ja Sabiedrībai un Koncernam ir vairāki vienveidīgi pienākumi, tad 
pienākuma izpildei nepieciešamo summu aplēsi nosaka visam 
šo saistību kopumam kā vienam veselumam. Uzkrājums var tikt 
atzīts arī tad, ja saimniecisko labumu aizplūšanas varbūtība katram 
atsevišķam saistību gadījumam ir neliela, bet kopumā līdzekļu 
aizplūšana ir ticama.
Uzkrājumi tiek pārskatīti katra pārskata perioda beigās, ņemot vērā 
pēdējās pieejamās aplēses. Izmaksas, kas saistītas ar uzkrājumu 
veidošanu, tiek ietvertas pamatdarbības izdevumos vai iekļautas 
pamatlīdzekļu iegādes vērtībā vai tiesību lietot aktīvus vērtībā, ja 
uzkrājums ir saistīts ar pamatlīdzekļa demontāžu, pārcelšanu 
vai atjaunošanu vai citu pienākumu, kas radies, iegādājoties vai 
lietojot pamatlīdzekli. 
Uzkrājumi tiek izmantoti tikai to izdevumu segšanai, kuriem tie 
izveidoti.
Ja paredzams, ka daļu no izdevumiem, kas nepieciešami uzkrājuma 
izpildei, atmaksās trešā puse, šo atmaksu atzīst tikai tad, kad 
tās saņemšana ir skaidri zināma. Saņemamā kompensācija tiek 
uzskatīta par atsevišķu aktīvu. Kompensācijas summa nedrīkst 
pārsniegt uzkrājuma summu.
Kad nenoteiktība vairs nepastāv, uzkrājumi tiek klasificēti kā 
kreditora parāds vai reversēti un atzīti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā tajā pašā postenī, kurā sākotnēji tika atzītas izmaksas.
Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem ietver nenovēršamas izmaksas 
saskaņā ar līgumu, kas ir viszemākās neto izmaksas, izstājoties 
no līguma, proti, viszemākās no līguma izpildes izmaksām un 
jebkādas kompensācijas vai soda naudas, kas rodas tā neizpildes 
dēļ.
Uzkrājumi	lidmašīnu	remontam
Saskaņā ar nozarē pieņemto praksi, nomāto lidmašīnu atgriešana 
iznomātājam bieži rada papildus izmaksas, kas ir saistītas ar 
iznomātāja noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz lidmašīnu tehnisko 
stāvokli nomas termiņa beigās. Koncerns veic uzkrājumus 
paredzamajām izmaksām, kas radīsies atgriežot lidmašīnu 
iznomātājam. Nomas sākumā nākotnes izmaksu patreizējā vērtība 
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b) Risku analīze
Tirgus risks
Valūtas	kursu	svārstību	risks
Sabiedrība un Koncerns ir pakļauti valūtas kursu svārstību 
riskam, ko izraisa vairāku valūtu, pārsvarā ASV dolāra, svārstības. 
Ārvalstu valūtu svārstību risks rodas no Sabiedrības un Koncerna 
darījumiem, aktīviem un saistībām, kas ir denominētas valūtā, 
kas nav Sabiedrības funkcionālā valūta. Sabiedrības un Koncerna 
ienākumu neliela daļa ir denominēta ASV dolāros, taču nozīmīga 
izdevumu daļa ir ASV dolāros, tai skaitā maksājumi par degvielu, 
tehnisko apkopi, apdrošināšanu un kapitālieguldījumiem.
Pārskata gada laikā Sabiedrība ir izmantojusi atvasinātos finanšu 
instrumentus, lai ierobežotu tās ārvalstu valūtas risku, taču 2021. 
gada 31. decembrī tai nebija atvērtu riska ierobežošanas līgumu. 
Nākotnē vadība varētu lemt izmantot ierobežot valūtas kursu 
svārstību risku, lai samazinātu tā ietekmi uz finanšu rezultātu un 
naudas plūsmas svārstībām.
Zemāk tabulā ir atspoguļoti eiro izteikti airBaltic un Koncerna aktīvi 
un saistības pārskata gada beigās, kas ir pakļauti ārvalstu valūtu 
riskam:

3.  FINANŠU RISKU PĀRVALDĪBA
a) Finanšu risku faktori
Mātes sabiedrība un Koncerna sabiedrības ir pakļautas dažādiem 
finanšu riskiem: tirgus riskam (kas saistīts ar preču cenu 
svārstībām, procentu likmju un valūtas maiņas kursu izmaiņām), 
kredītriskam un likviditātes riskam. Sabiedrības un Koncerna 
vispārējā riska pārvaldības programma koncentrējas uz finanšu 
tirgu neparedzamību un cenšas mazināt to nelabvēlīgo ietekmi 
uz Sabiedrības un Koncerna finanšu rādītājiem. Sabiedrība un 
Koncerns lieto finanšu instrumentus, lai samazinātu risku atklātās 
pozīcijas. Minētie instrumenti ir aizņēmumi, naudas depozīti un 
atvasinātie finanšu instrumenti (lielākoties degvielas iepirkumu 
atvasinātie finanšu instrumenti). Sabiedrība un Koncerns 
savas finanšu risku vadības politikas ietvaros neveic nekādus 
spekulatīvus darījumus.
Riska vadību Sabiedrībā un Koncernā veic Risku vadības komiteja, 
kas strādā saskaņā ar  Valdes apstiprinātajām politikām. Valde ir 
apstiprinājusi vispārēju riska vadības politiku, kā arī specifisku 
darbības jomu risku politikas, kā piemēram - valūtas kursu 
svārstību riska, degvielas cenu svārstību riska, kredītriska, 
atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu, risku ierobežošanas 
politikas uzskaiti un risku ierobežošanas līmeņu politikas.

AIR BALTIC                31.12.2021                31.12.2020

TUSD TEUR TUSD TEUR

Pircēju un pasūtītāju un citi parādi 25 479 22 496 19 331 15 753

Aizņēmumi un nomas saistības 445 286 393 154 320 359  261 070

Parādi piegādātājiem un citi parādi 4 169 3 681 2 827 2 304

KONCERNS                31.12.2021                31.12.2020

TUSD TEUR TUSD TEUR

Pircēju un pasūtītāju un citi parādi 25 479 22 496 19 331 15 753

Aizņēmumi un nomas saistības 445 286 393 154 320 359 261 070

Parādi piegādātājiem un citi parādi 4 169 3 681 2 827 2 304
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Cenu	risks
Aviācijas degvielas izmaksas ir viena no nozīmīgākajām 
Sabiedrības un Koncerna izmaksu kategorijām. Degvielas cenas 
mēdz svārstīties un tam ir tieša ietekme uz Sabiedrības un 
Koncerna finanšu rezultātu. AirBaltic nodrošinās pret degvielas 
cenas svārstībām, slēdzot degvielas mijmaiņas līgumus. 2021. 
gadā riska ierobežošanas līgumi bija noslēgti 7.61% patēriņam 
(2020: 39%). 2021. gada 31. decembrī nav noslēgti degvielas 
mijmaiņas līgumi ar atvērtām pozīcijām par 2022. gadu un 
turpmākiem gadiem (2020. gada 31. decembrī: 6 000 tonnām 
aviācijas degvielas patēriņu 2021. gadam).
Jūtīguma	analīze
Zemāk tabulā ir atspoguļota dažādu riska faktoru maiņas ietekme 
uz airBaltic un Koncerna finanšu rezultātu pārskata un iepriekšējā 
gadā:

Procentu	likmju	risks
Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instrumentu vērtība 
svārstīsies tirgus procentu likmju izmaiņu iespaidā. Naudas 
plūsmas procentu likmju risks rodas no aizņēmumiem ar 
mainīgu procentu likmi, un ir risks, ka, palielinoties procentu 
likmēm, palielināsies finanšu izdevumi.
Tomēr lielākā daļa Sabiedrības un Koncerna aizņēmumu 
nav pakļauti procentu likmju svārstībām, jo tās ir fiksētas 
līdz aizņēmumu termiņa beigām. Sabiedrība un Koncerns 
sava procentu likmju riska novērtēšanai izmanto dinamisko 
analīzi. Analīzes ietvaros tiek simulēti dažādi scenāriji, ņemot 
vērā pārfinansēšanās, alternatīvu finansējumu veidu un riska 
ierobežošanas iespējas. Koncerns ir pakļauts procentu likmes 
patiesās vērtības riskam.
Pārskata gada laikā netika izmantoti procentu likmju riska 
ierobežošanas instrumenti.

AIR BALTIC UN KONCERNS 31.12.2021
Ietekme uz 

pašu kapitālu
TEUR

31.12.2020
Ietekme uz 

pašu kapitālu
TEUR

2021
Ietekme uz 

finanšu 
rezultātu

TEUR

2020
Ietekme uz 

finanšu 
rezultātu

TEUR

 
Degvielas cenas izmaiņa (tikai par apjomiem, kas ir 
fiksēti risku ierobežošanas līgumos)

Degvielas cena par 50 USD/t augstāka - (244) - -

Degvielas cena par 50 USD/t zemāka - 244 - -

USD/EUR likmes izmaiņa

USD/EUR likme augstāka par 5% (20 381) (14 553) (20 381) (14 553)

USD/EUR likme zemāka par 5% 22 527 16 085 22 527 16 085

Procentu likmes izmaiņa

Procentu likme augstāka par 0.5 procentpunktiem (13) (16) (13) (16)

Procentu likme zemāka par 0.5 procentpunktiem  13  16  13  16

Procentu likmju jutīguma aprēķinā tiek ņemta vērā aizņēmumu mainīgo procentu likmju ietekme.
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 / 2021. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS

AIR BALTIC

Līdz 3 
mēnešiem 

TEUR

Starp
3 mēnešiem

un 1 gadu
TEUR

Starp 1 un
 5 gadiem

TEUR

Vairāk
 nekā 5 gadi

TEUR

Kopējās 
līgumos 

noteiktās 
naudas 

plūsmas
TEUR

Saistību
bilances

vērtība
TEUR

Līgumos noteiktie termiņi finanšu 
saistībām 31.12.2021

Parādi piegādātājiem 17 000 - - - 17 000 17 000

Uzkrātās saistības 22 002 - - - 22 002 22 002

Aizņēmumi un nomas saistības 29 526 107 317 645 958 392 436 1 175 237 934 918

Līgumos noteiktie termiņi finanšu 
saistībām  31.12.2020

Parādi piegādātājiem 11 024 - - - 11 024 11 024

Uzkrātās saistības 19 569 - - - 19 569 19 569

Aizņēmumi un nomas saistības 24 162 88 696 552 866 365 165 1 030 889 799 796

KONCERNS

Līdz 3 
mēnešiem 

TEUR

Starp
3 mēnešiem

un 1 gadu
TEUR

Starp 1 un
 5 gadiem

TEUR

Vairāk
 nekā 5 gadi

TEUR

Kopējās 
līgumos 

noteiktās 
naudas 

plūsmas
TEUR

Saistību
bilances 

vērtība
TEUR

Līgumos noteiktie termiņi finanšu 
saistībām  31.12.2021

Parādi piegādātājiem 12 976 - - - 12 976 12 976

Uzkrātās saistības 24 924 - - - 24 924 24 924

Aizņēmumi un nomas saistības 31 702 107 317 645 958 392 436 1 177 413 937 094

Līgumos noteiktie termiņi finanšu 
saistībām 31.12.2020

Parādi piegādātājiem 7 247 - - - 7 247 7 247

Uzkrātās saistības 20 025 - - - 20 025 20 025

Aizņēmumi un nomas saistības 26 774 88 696 552 866 365 165 1 033 501 802 384

Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka airBaltic un Koncerns nespēs izpildīt 
savas finansiālās saistības nepietiekamas pozitīvas naudas 
plūsmas dēļ. Piesardzīga likviditātes riska pārvaldība nozīmē 
pietiekamas naudas un finansējuma pieejamības nodrošināšanu. 
Lai stiprinātu airBaltic likviditāti un mazinātu pandēmijas ietekmi, 
2021. gada augustā Latvijas valdība apstiprināja EUR 90 miljonu 
ieguldījumu pamatkapitālā, no kuriem EUR 45 miljoni tika 
saņemti decembrī. Sagaidāms, ka atlikušos EUR 45 miljonus 
aviokompānija saņems 2022. gada aprīļa beigās. Nolūkā vēl vairāk 
stiprināt likviditāti aviosabiedrība apsver arī citus finansējuma 
avotus, tostarp potenciālu līdzekļu piesaisti starptautiskajos 
obligāciju tirgos. Mātes uzņēmums prognozē, ka aviosabiedrības 
likviditāte būs pietiekama, lai segtu tās izdevumus ar minimālu 
kapitālo investīciju programmu, ņemot vērā naudas atlikumu                               

EUR 79 miljonu apmērā 2021. gada beigās, plānoto EUR 45 miljonu 
ieguldījumu, ko paredzēts saņemt līdz 2022. gada aprīļa beigām, 
pamatdarbības rezultātā gūtos naudas līdzekļus un pieņemot, 
ka atlabšana no COVID-19 krīzes norit saskaņā ar nozares šī 
brīža prognozēm. Tomēr aviokompānija plāno apzināt pieejamās 
iespējas papildu līdzekļu piesaistei 2022. gadā, lai nodrošinātu 
rezerves likviditāti situācijai, ja tirgus atlabs lēnāk nekā plānots, kā 
arī lai finansētu pilnu investīciju programmu. 
Zemāk tabulā ir atspoguļotas airBaltic un Koncerna līgumos 
noteiktās nediskontētās (ieskaitot plānotos nākotnes procentus 
par saistībām) neatvasinātās finanšu saistības.  
Zemāk tabulā ir atspoguļotas airBaltic un Koncerna līgumos 
noteiktās nediskontētās (ieskaitot plānotos nākotnes procentus
par saistībām) neatvasinātās finanšu saistības.
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 / 2021. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS

AIR BALTIC
31.12.2021

A+
TEUR

BBB+
TEUR

Cits
TEUR

Nevērtēts
TEUR

Kopā
TEUR

Finanšu instrumenti

Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības 
depozīti un citi parādi

- 1 912 11 944 33 669 47 525

Naudas līdzekļi 49 783 28 811 - 561 79 155

FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 49 783 30 723 11 944 34 230 126 680

31.12.2020

Finanšu instrumenti

Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības 
depozīti un citi parādi

- 12 789 2 680 18 553 34 023

Naudas līdzekļi 121 187 26 190 - 604 147 981

FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 121 187 38 979 2 680 19 157 182 004

KONCERNS
31.12.2021

A+
TEUR

BBB+
TEUR

Cits
TEUR

Nevērtēts
TEUR

Kopā
TEUR

Finanšu instrumenti

Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības 
depozīti un citi parādi

- 1 912 11 944 31 923 45 779

Naudas līdzekļi 49 941 28 812 - 561 79 314

FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 49 941 30 724 11 944 32 484 125 093

31.12.2020

Finanšu instrumenti

Pircēju un pasūtītāju parādi, drošības 
depozīti un citi parādi

- 12 789 2 680 16 025 31 494

Naudas līdzekļi 121 471 26 229 - 605 148 305

FINANŠU AKTĪVI KOPĀ 121 471 39 018 2 680 16 630 179 799

Kredītrisks
Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrība un Koncerns cietīs zaudējumus 
situācijā, kad finanšu instrumentu līgumattiecību partneris 
nespēj pildīt savas saistības. Sabiedrība un Koncerns ir pakļauti 
kredītriskam saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem, 
depozītiem un naudu. Ņemot vērā, ka lielākā daļa maksājumu par 
aviobiļetēm tiek veikti pirms pakalpojuma sniegšanas, kredītrisks 
no privātpersonām ir nebūtisks. Sabiedrība un Koncernam 
nav nozīmīga kredītriska koncentrācijas attiecībā uz kādu citu 
darījuma partneri. Pirms jebkura darījuma slēgšanas Sabiedrība 
un Koncerns analizē un veic savu potenciālo partneru novērtējumu. 
Turklāt Sabiedrība un Koncerns nepārtraukti uzrauga debitoru 
parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās 
iespēju. Debitori tiek atspoguļoti to neto vērtībā, atskaitot 
uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Lai gan debitoru 
parādu atgūšanu var ietekmēt dažādi ekonomiskie faktori, vadība 
uzskata, ka nepastāv risks, ka zaudējumi no kredītriska varētu 
pārsniegt šobrīd izveidotos uzkrājumus. Citu debitoru parādu 
sastāvā nav parādu, kuru vērtība ir samazinājusies.

Saskaņā ar riska vadības politiku, kredītrisks tiek pārvaldīts, 
slēdzot līgumus tikai ar finansiāli stabilām vietējām un ārvalstu 
bankām, finanšu organizācijām un aģentiem. Saskaņā ar vadības 
aplēsēm, debitoru parādi un uzkrātie ieņēmumi no partneriem, 
kas nav ieguvuši neatkarīgu kredītreitingu, nav pakļauti būtiskam 
kredītriskam, jo nepastāv pazīmes, kas liecinātu par to vērtības 
samazināšanos.
Sabiedrības un Koncerna kredītrisks saistībā ar pircēju un pasūtītāju 
parādiem ir ierobežots, jo lielākā daļa maksājumu par aviobiļetēm 
tiek veikti pirms pakalpojuma sniegšanas. Tomēr airBaltic un 
Koncernam ir finanšu iestāžu, degvielas mijmaiņas līgumu un 
ražotāju piegādes līgumu attiecības, kurās pastāv līgumattiecību 
partnera kredītriski. airBaltic un Koncerns analizē attiecīgo biznesa 
partneru kredītspēju, lai novērtētu saistību neizpildes iespējamību 
pret airBaltic un Koncernu. Attiecīgi airBaltic un Koncerna finanšu 
aktīvu kvalitātes mērījums pamatojoties uz biznesa partneru 
neatkarīgu ārēju kredītriska novērtējumu ir sekojošs:

Debitoru parādu un ar to saistītā vērtības samazināšanās 
grāmatvedības politika ir aprakstīta 2.o) un 2.q) piezīmēs. 
Detalizēta debitoru parādu analīze ir atspoguļota 22. piezīmē.

Balstoties uz iepriekš minēto informāciju, vadība neuzskata, ka 
kāda darījuma partnera finanšu situācija norādītu uz risku, tādēļ 
attiecīgi naudas līdzekļu vai debitoru un citu parādu atlikumiem 
netiek atzīts uzkrājums kredīta zaudējumu segšanai.
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 / 2021. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS

AIR BALTIC 1. līmenis
TEUR

2. līmenis
TEUR

3. līmenis
TEUR

Kopā
TEUR

Ēkas - - 7 174 7 174

Ieguldījumu īpašumi - - 2 850 2 850

AIR BALTIC 1. līmenis
TEUR

2. līmenis
TEUR

3. līmenis
TEUR

Kopā
TEUR

Ēkas - - 7 618 7 618

Ieguldījumu īpašumi - - 2 850 2 850

Atvasinātie finanšu aktīvi - 480 - 480

KONCERNS 1. līmenis
TEUR

2. līmenis
TEUR

3. līmenis
TEUR

Kopā
TEUR

Ēkas - - 10 428 10 428

KONCERNS 1. līmenis
TEUR

2. līmenis
TEUR

3. līmenis
TEUR

Kopā
TEUR

Ēkas - - 11 229 11 229

Atvasinātie finanšu aktīvi - 480 - 480

Kapitāla riska vadība  
Sabiedrības un Koncerna mērķis ir nodrošināt optimālu kapitāla 
struktūru, saglabāt investoru, kreditoru un finanšu tirgus 
dalībnieku uzticību un nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus, 
lai mazinātu risku un neparedzētu gadījumu ietekmi. 
2022. gada 17. janvārī akcionāru struktūra mainījās, jo Latvijas 
valdība veica ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā EUR 45 
miljonu apmērā. Tā rezultātā valdības līdzdalības daļa pamatkapitālā 
palielinājās līdz 97.03%. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. 
gada 3. jūlija lēmumu valsts atbalsta lietā Nr.SA.56943 valstij 
ir jānodrošina, ka tās līdzdalība Sabiedrībā pēc Covid-19 krīzes 
pārvarēšanai piešķirtā valsts atbalsta ieguldīšanas tiek samazināta 
vismaz līdz sākotnējam līmenim 80% apmērā tuvāko 5 līdz 7 
gadu laikā. Tāpēc, lai nodrošinātu šādas atsavināšanas iespēju, 
lidsabiedrība nākamajos trīs gados visticamāk centīsies uzsākt 
sākotnējā publiskā piedāvājuma procesu.

Zemāk tabulā ir atspoguļoti airBaltic un Koncerna aktīvi un saistības, kas 2020. gada 31. decembrī ir novērtēti patiesajā vērtībā.

Patiesās vērtības noteikšana
Koncerna un Mātes sabiedrības aktīvi un saistības tiek klasificēti, 
atkarībā no metodes, kas tiek izmantota to patiesās vērtības 
noteikšanai. Šīs metodes iedalās sekojošās kategorijās:
1. līmenis: patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz identisku 
aktīvu vai saistību tirgus cenu (nekoriģēto),
2. līmenis: patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz tieši vai 
netieši iegūtu informāciju, par vērtību, kas nav aktīvu vai saistību 
tirgus cena,
3. līmenis: patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz 
informāciju, kas nav balstīta uz novērojamiem tirgus datiem (t.i. uz 
nenovērojamiem datiem).
Zemāk tabulā ir atspoguļoti airBaltic un Koncerna aktīvi un 
saistības, kas 2021. gada 31. decembrī ir novērtēti patiesajā 
vērtībā.

patiesās vērtības noteikšanas principiem skatīt 16. un 18. piezīmi.
Visi pārējie finanšu aktīvi un finanšu saistības tiek novērtētas 
amortizētajā iegādes vērtībā. Koncerna un Sabiedrības finanšu 
aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā ietilpst 3. līmenī, 
izņemot naudu un naudas ekvivalentus, kas atbilst 2. līmenim. 
Koncerna un airBaltic vadība uzskata, ka amortizētajā iegādes 
vērtībā uzrādīto aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski neatšķiras 
no finanšu pārskatos uzrādītajām uzskaites vērtībām.
Pārējo finanšu aktīvu un citu finanšu saistību patiesās vērtības ir 
balstītas uz diskontētām naudas plūsmām, izmantojot pašreizējo 
aizņēmuma likmi.

Novērtēšanas metodes, ko izmanto finanšu instrumentu 
novērtēšanā, ir balstītas uz kotētajām tirgus cenām vai līdzīgu 
instrumentu tirgus cenām. Visas iegūtās patiesās vērtības aplēses 
ir iekļautas 2. līmenī.
Koncerns un airBaltic regulāri veic savu ēku un ieguldījumu 
īpašumu tirgus vērtības noteikšanu. Katra pārskata perioda beigās 
vadība atjauno katras ēkas patiesās vērtības novērtējumu, ņemot 
vērā jaunākos neatkarīgos novērtējumus. Vadība nosaka īpašuma 
vērtību, izvērtējot pamatotu patiesās vērtības aplēšu diapazonu. 
Labākais avots patiesās vērtības noteikšanai ir pašreizējās tirgus 
cenas līdzīgiem aktīviem. Ja šāda informācija nav pieejama, vadība 
informācijas iegūšanai izmanto dažādus citus avotus. Par ēku 
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PIELIKUMS

2021
TEUR

2020
TEUR

Sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi 201 756 140 152

Pārējo segmentu saimnieciskās darbības ieņēmumi 25 706 32 333

Savstarpējo darījumu korekcijas un izslēgšana (23 355) (27 660)

KOPĀ IEŅĒMUMI 204 107 144 825

Sabiedrības zaudējumi (133 651) (278 267)

Pārējo segmentu peļņa / (zaudējumi) 890 (196)

Savstarpējo darījumu un nerealizētās peļņas izslēgšana (2 957) 13 866

NETO ZAUDĒJUMI (135 718) (264 597)

Cita segmentu informācija:

Amortizācija un nolietojums (50 827) (63 553)

Finanšu ieņēmumi 153 125

Finanšu izmaksas (50 100) (48 031)

31.12.2021 
TEUR

31.12.2020 
TEUR

Sabiedrības aktīvi pārskata gada beigās 1 022 868 938 362

Pārējo segmentu aktīvi pārskata gada beigās 14 231 14 179

Savstarpējo darījumu korekcijas un izslēgšana (11 857) (11 500)

KOPĀ AKTĪVI 1 025 242 941 041

Sabiedrības saistības pārskata gada beigās 1 141 527 923 731

Pārējo segmentu saistības pārskatu gada beigās 11 892 10 012

Savstarpējo darījumu korekcijas un izslēgšana (9 866) (9 741)

KOPĀ SAISTĪBAS 1 143 553 924 002

Visi ilgtermiņa aktīvi, izņemot lidmašīnas, atrodas Latvijā.

4. DARBĪBAS SEGMENTI
Katra Koncerna sabiedrība tiek uzskatīta par atsevišķu 
segmentu. Vairāk kā 90% no visiem Koncerna ieņēmumiem veido 
Mātes Sabiedrības ieņēmumi no starptautiskajiem pasažieru 
pārvadājumiem (biļešu tirdzniecība un papildus ieņēmumi). Tādēļ 
tikai Mātes Sabiedrība tiek uzskatīta par nozīmīgu struktūrvienību 
darbības segmentu informācijas atklāšanai, kas sniedz ar aviācijas 
pārvadājumiem saistītus pakalpojumus, tai skaitā pasažieru 
pārvadājumus regulāros reisos un citus pakalpojumus, trešajām 
pusēm visā Eiropas maršrutu tīklā. Visi pārējie uzņēmējdarbības 
segmenti – lojalitātes programmas administrēšana, aviācijas 
profesionālās apmācības pakalpojumu sniegšana, kravu virszemes 
apkalpošanas pakalpojumi un gaisa apkalpes nodrošināšanas 
ārpakalpojumi – netiek ietverti ziņojumā, kā arī airBaltic vadība kā 
galvenais lēmumu pieņēmējs tos neanalizē kā atsevišķus darbības 
segmentus. Pārskata perioda rezultāts par šīm segmentu 
darbībām ir atspoguļots zemāk tabulā, rindā Pārējie segmenti.
airBaltic un Koncerns nosaka un atspoguļo darbību segmentu 
informāciju balstoties uz augstākās vadības komandas izmantoto 

informāciju. Pieņemot lēmumus par resursu piešķiršanu, tiek 
izvērtēta maršruta ienesīguma analīzes dati, tomēr pašus lēmumus 
airBaltic augstāka vadība pieņem balstoties uz informāciju par 
visu maršrutu tīklu un gaisa kuģu flotes izvietojumu. Resursu 
piešķiršanas lēmumu pieņemšanas mērķis ir maksimizēt finanšu 
rezultātu, nevis gūt peļņu atsevišķos tikla maršrutos. Tāpēc Mātes 
sabiedrības darbība kopumā tiek uzskatīta par vienu darbības 
segmentu. 
airBaltic augstāka vadība Koncerna darbības rādītājus analizē, 
pamatojoties uz Sabiedrības un Koncerna neto gada rezultātiem. 
Sabiedrības un Koncerna galvenie ienākumu nesošie aktīvi sastāv 
no lidmašīnu flotes, kas tiek elastīgi izmantota visā Sabiedrības 
maršrutu tīklā un ir tieši attiecināma uz uzrādītajiem segmentiem.
Sabiedrības un Koncerna aktīvi tiek analizēti segmenta informācijas 
vajadzībām. Pārējo Koncerna sabiedrību aktīvi netiek analizēti kā 
atsevišķi segmenti. 
Zemāk tabulā tiek atspoguļoti Koncerna segmentu darbības 
rezultāti:
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 / 2021. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS

Atklājamā informācija
Ģeogrāfiskais sadalījums ieņēmumiem no ārējiem klientiem ir sekojošs:

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Eiropa 191 049 135 404 193 344 139 955

Citas valstis 10 707 4 748 10 763 4 870

KOPĀ 201 756 140 152 204 107 144 825

Ieņēmumu sadalījums ģeogrāfiskajos apgabalos veikts pamatojoties uz maršruta galamērķa lidostas atrašanās vietu. Mātes sabiedrība 
un Koncerns neveic atsevišķu ieņēmumu analīzi lidojumiem no/uz Rīgu, jo maršruti tiek analizēti segmentu līmenī.

5. IEŅĒMUMI UN CITI IEŅĒMUMI

6. CITI IEŅĒMUMI
Citi ieņēmumi atspoguļo peļņu, kas gūta no pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījumiem.

7. PERSONĀLA IZMAKSAS

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 162 261 116 102 162 708 118 701

Papildus ieņēmumi 17 918 11 868 17 918 11 867

Ieņēmumi no čarterlidojumiem 6 860 3 656 6 860 3 656

Ieņēmumi no kravu pārvadājumiem 5 239 4 308 5 458 4 697

Citi ieņēmumi 1 462 1 981 3 147 3 667

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 193 740 137 915 196 091 142 588

Ieņēmumi no lidmašīnu nomas 2 168 - 2 168 -

KOPĀ 195 908 137 915 198 259 142 588

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Atlīdzība par darbu 25 391 26 205 36 776 41 248

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 990 6 308 8 699 9 949

Citas personāla izmaksas 351 (40) 6 355 6 812

KOPĀ 31 732 32 473 51 830 58 009

Valdes un Padomes locekļu atlīdzība par darbu

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Valdes locekļi

Atlīdzība par darbu 1 377 1 286 1 377 1 286

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 325 309 325 309

Padomes locekļi

Atlīdzība par darbu 150 163 150 163

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 36 39 36 39

KOPĀ 1 888 1 797 1 888 1 797

127



GADA PĀRSKATS 2021 / 128

| VADĪBAS ZIŅOJUMS | ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU | PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS | VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS | BILANCE | 

| NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS | AIRBALTIC PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS | KONCERNA PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS | PIELIKUMS |

 / 2021. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā, tai skaitā: 1 097 1 010 1 377 1 331

Valdes	locekļi 3 3 3 3

Padomes	locekļi 4 4 4 4

8. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

IT sistēmu uzturēšanas izmaksas 4 081 4 015 4 081 4 015

Kvalificētu speciālistu pakalpojumu izmaksas 3 554 3 104 3 554 3 104

Uzkrājums neizdevīgiem līgumiem (skatīt 28. piezīmi) 3 715 22 725 3 715 22 725

Citas izmaksas 3 725 9 369 4 900 11 129

Apkalpes komandējumu izdevumi 2 486 1 845 2 486 1 845

Neto zaudējumi no ieguldījumu īpašumu patiesās vērtība 
korekcijas

- 2 080 - -

KOPĀ 17 561 43 138 18 736 42 818

9.  ATLĪDZĪBA ZVĒRINĀTU REVIDENTU KOMERCSABIEDRĪBAI

10.SAMAZINĀTI ZAUDĒJUMI / (ZAUDĒJUMI) NO IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS MEITAS SABIEDRĪBĀ 
(MĀTES SABIEDRĪBA)

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Finanšu pārskatu revīzija 68 68 88 88

Konsultācijas nodokļu un citos jautājumos 9 20 13 60

Citi ar auditu saistīti pakalpojumi - 4 - 4

KOPĀ 77 92 101 152

2020. gada un 2021. gada laikā tika saņemtas dažādas konsultācijas, kas saistītas ar nodokļu likumdošanas piemērošanu, kā arī 
atbilstošas grāmatvedības politikas izvēli.

2021
TEUR

2020
TEUR

Samazināti zaudējumi / (zaudējumi) no ieguldījumu vērtības 
samazināšanās meitas sabiedrībā (skatīt 20. piezīmi) 

1 027 (12 080)

2020. gadā COVID-19 pandēmijas tiešo seku un no tām izrietošā 
būtiskā ieņēmumu krituma dēļ Loyalty Services SIA vadība 
uzsāka uzņēmējdarbības modeļa pārskatīšanu. Tā rezultātā 
Mātes sabiedrība atzina zaudējumus no vērtības samazinājuma 
ieguldījumam meitas sabiedrībā EUR 12 080 tūkstošu apmērā. 

Ņemot vērā meitas sabiedrības 2021. gada saimnieciskās 
darbības rezultātu, 2021. gadā vērtības samazinājums daļēji tika 
reversēts. Meitas sabiedrība tika likvidēta 2021. gada beigās. 
Skatīt 20. piezīmi.
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Mātes sabiedrības vadība uzskata, ka finanšu rādītāju labākai 
izpratnei, ir svarīgi Peļņas un zaudējumu aprēķinā uzrādīt 
operatīvās darbības izmaksu starpsummu. Šī starpsumma ar 
nosaukumu Operatīvās darbības izdevumi izslēdz neparastus 
ieņēmumus vai izdevumus, kuri to rakstura, biežuma un/vai 

būtiskuma dēļ nav raksturīgi Mātes sabiedrības pamatdarbībai.  
Šādi posteņi ir būtisku uzkrājumu atzīšanai vai to samazināšana 
tiesvedībām, kas saistītas ar darījumiem ar iepriekšējiem 
akcionāriem pirms 2012. gada, kā arī citām tiesvedībām un 
strīdiem ārpus uzņēmuma ierastajām operatīvajām darbībām.

11. UZKRĀJUMI TIESVEDĪBĀM  
                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Uzkrājums juridiskiem strīdiem, neto (skatīt 28. un 33(b). 
piezīmes)

312 11 500 312 11 500

12. FINANŠU IZMAKSAS

15. UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS

13. (ZAUDĒJUMI) / PEĻŅA NO VALŪTAS KURSU SVĀRSTĪBĀM, NETO

14. FINANŠU IEŅĒMUMI

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Nomas līgumu procentu izmaksas 35 593 33 931 35 593 33 932

Aizņēmumu procentu izmaksas 14 507 14 098 14 630 14 251

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 1 274 1 449 1 296 1 544

KOPĀ 51 374 49 478 51 519 49 727

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendēm - - (1 537) (1 701)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalītu peļņu - - (1) (28)

Uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija 2020. gadam - - 10 -

KOPĀ - - (1 528) (1 729)

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Aktīvu un pasīvu (zaudējumi) / peļņa no valūtas kursu svārstībām, neto (25 619) 23 288 (25 619) 23 288

Ārvalstu valūtas norēķinu zaudējumi, neto (1 235) (508) (1 236) (513)

KOPĀ (26 854) 22 780 (26 855) 22 775

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Procentu ieņēmumi no banku depozītiem 153 126 153 108

Citi finanšu ieņēmumi 275 - - -

KOPĀ 428 126 153 108
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16. PAMATLĪDZEKĻI
Divas zemāk redzamās tabulas atspoguļo airBaltic un Koncerna pamatlīdzekļu uzskaites vērtību pārskata gada sākumā un beigās.

AIR BALTIC
Ēkas

TEUR

Iekārtas un 
ierīces

TEUR
Lidmašīnas

TEUR

Lidmašīnu 
aprīkojums

TEUR
Kopā

TEUR

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

31.12.2019 15 835 18 472 18 200 61 486 113 993

Iegādāts 141 1 634 - 6 666 8 441

Norakstīts - (63) (18 200) (35 793) (54 056)

31.12.2020 15 976 20 043 - 32 359 68 378

Uzkrātais nolietojums

31.12.2019 7 750 5 551 11 063 33 621 57 985

Par 2020. gadu 298 1 500 4 901 7 660 14 359

Par pārvērtēto 310 - - - 310

Norakstīts - (56) (15 964) (28 246) (44 266)

31.12.2020 8 358 6 995 - 13 035 28 388

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

31.12.2020 15 976 20 043 - 32 359 68 378

Iegādāts 175 853 - 40 025 41 053

Norakstīts - (707) - (263) (970)

Pārklasificēts - 33 - - 33

31.12.2021 16 151 20 222 - 72 121 108 494

Uzkrātais nolietojums

31.12.2020 8 358 6 995 - 13 035 28 388

Par 2021. gadu 308 1 571 - 4 348 6 227

Par pārvērtēto 310 - - - 310

Norakstīts - (707) - (195) (902)

Pārklasificēts 1 (2) - - (1)

31.12.2021 8 977 7 857 - 17 188 34 022

Atlikusī bilance 31.12.2021. 7 174 12 365 - 54 933 74 472

Atlikusī bilance 31.12.2020. 7 618 13 048 - 19 324 39 990
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KONCERNS
Ēkas

TEUR

Iekārtas un 
ierīces

TEUR
Lidmašīnas

TEUR

Lidmašīnu 
aprīkojums

TEUR
Kopā

TEUR

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

31.12.2019 20 402 20 386 21 810 61 486 124 084

Iegādāts 935 1 685 482 6 666 9 768

Pārvērtēts 494 - - - 494

Norakstīts - (163) (18 230) (35 793) (54 186)

31.12.2020 21 831 21 908 4 062 32 359 80 160

Uzkrātais nolietojums

31.12.2019 9 740 6 725 11 364 33 621 61 450

Par 2020. gadu 624 1 726 5 190 7 660 15 200

Par pārvērtēto 239 - - - 239

Norakstīts (1) (89) (15 977) (28 246) (44 313)

31.12.2020 10 602 8 362 577 13 035 32 576

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

31.12.2020 21 831 21 908 4 062 32 359 80 160

Iegādāts 175 870 499 40 025 41 569

Norakstīts - (1 529) - (263) (1 792)

Pārklasificēts - 33 - - 33

31.12.2021 22 006 21 282 4 561 72 121 119 970

Uzkrātais nolietojums

31.12.2020 10 602 8 362 577 13 035 32 576

Par 2021. gadu 672 1 663 352 4 348 7 035

Par pārvērtēto 303 - - - 303

Norakstīts - (1 500) - (195) (1 695)

Pārklasificēts 1 (2) - - (1)

31.12.2021 11 578 8 523 929 17 188 38 218

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021. 10 428 12 759 3 632 54 933 81 752  

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020. 11 229 13 546 3 485 19 324 47 584
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ar 2022. gadu un 15% virs 2019. gada līmeņa. Ikgadējais 
pasažieru pieaugums no 2024. gada līdz 2026. gadam būs 5%.  
EUR/USD valūtas kurss prognozēts, pamatojoties uz attiecīgo 
nākotnes kursu līdz 2026. gadam un, ievērojot piesardzības 
principu, modelī tika samazināts par 2%. Pieņemtās likmes 
svārstās no EUR/USD 1,11 līdz 1,19.
Aviācijas degvielas tirgus cena tika prognozēta, pamatojoties uz 
attiecīgajām nākotnes tirgus cenām un vērtības samazināšanās 
pārbaudes vajadzībām tā tika palielināta par 2%. Pieņemtā cena 
svārstās no 671 līdz 774 USD / MT.
Zemāk tabulā ir atspoguļots katra galvenā pieņēmuma 
iespējamās izmaiņas, pie kurām naudas plūsmu ienesoša vienības 
bilances vērtība būtu vienāda ar tās atgūstamo vērtību pārējiem 
pieņēmumiem paliekot nemainīgiem.

Sabiedrība un Koncerns pastāvīgi seko līdzi COVID-19 
uzliesmojuma attīstībai un nepieciešamības gadījumā veic 
izmaiņas savos īstermiņa darbības plānos. Sabiedrības un 
Koncerna īstermiņa darbība lielā mērā būs atkarīga no pandēmijas 
ilguma un izplatības, no tā, cik veiksmīga būs vakcīnu iedarbība pret 
jauniem vīrusa paveidiem, kā arī no pašreizējiem un turpmākiem 
ceļošanas ieteikumiem un ierobežojumiem.

Pilnībā nolietoti aktīvi
Pamatlīdzekļu sastāvā 2021. gada 31. decembrī ir iekļauti pilnībā 
nolietoti pamatlīdzekļi par kopējo sākotnējo vērtību EUR 14,3 
miljoni (2020. gada 31. decembrī: EUR 15 miljoni), kuri attiecas uz 
Koncernu un pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi par kopējo sākotnējo 
vērtību EUR 14,7 miljoni (2020. gada 31. decembrī: EUR 15,4 
miljoni), kuri attiecas uz airBaltic.

Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātajiem aktīviem sniegta 33. (a) piezīmē.

Pārvērtētie īpašumi
2020. gadā Sabiedrības un Koncerna ēku pārvērtēšanu veica 
sertificēti neatkarīgi nekustamā īpašuma vērtētāji, izmantojot 
ienākumu pieejas metodi. Saskaņā ar Koncerna grāmatvedības 
politiku, ēku bilances vērtība tika pielīdzināta vērtējumam, peļņu no 
pārvērtēšanas atzīstot pārvērtēšanas rezervē. 2021. gadā vadība 
apsvēra izmaiņas kopš pārvērtēšanas kritēriju piemērošanas 
un atzina, ka nav izmaiņu kas būtiski ietekmētu pārvērtēšanai 
pakļauto pamatlīdzekļu uzskaites vērtību.

Atgūstamās vērtības izvērtējums
2021. gada beigās Mātes sabiedrības un Koncerna vadība veica 
pamatlīdzekļu (tai skaitā postenim Tiesības lietot aktīvus) un 
nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās pārbaudi. Aktīvu 
vērtības samazinājuma iespējamie iemesli tiek īpaši aplūkoti 
COVID-19 kontekstā. Vērtības samazināšanas pārbaudes mērķiem 
katra Koncerna sabiedrības uzņēmējdarbība tika vērtēta kā 
naudas plūsmas ienesoša vienība. Mātes sabiedrība ir vienīgā 
būtiskā naudas plūsmu ienesoša vienība. Aktīvu atgūstamā vērtība 
tika noteikta, pamatojoties uz to atgūstamo vērtību.
2020. gadā, sekojot vadības lēmumam pārtraukt izmantot 
Q400 tipa lidmašīnas, kopējo aktīvu, kas saistīti ar Q400 floti, 
neto bilances vērtība tika uzskatīta par atsevišķu aktīvu un tam 
tika atzīts pilnīgs vērtības EUR 72 891 samazinājums. Vadības 
lēmumos un 2021. gada plānots nav ieviestas izmaiņas, tāpēc 
atgūstamā vērtība joprojām ir spēkā esoša.
Visu pārējo pamatlīdzekļu (tai skaitā tiesības lietot aktīvu) un 
nemateriālo aktīvu,  kas tika uzskatīti par atsevišķu naudas plūsmu 
radošu vienību, 2021. gada beigās veiktās vērtības samazināšanās 
pārbaude neatspoguļoja nepieciešamību atzīt zaudējumus no 
vērtības samazināšanās, jo aktīvu atgūstamā vērtība pārsniedz to 
uzskaites vērtību.
Atgūstamās vērtības aprēķina pamatā bija diskontētā nākotnes 
naudas plūsma laika posmam no 2022. līdz 2026. gadam, kas bija 
aprēķināta, ņemot vērā šī brīža Mātes sabiedrības lidmašīnu floti. 
Nākotnes naudas plūsmas tika diskontētas ar 9,5% (2020: 10,8%) 
lielu diskonta likmi. Vairāki galvenie pieņēmumi, kas izmantoti 
atgūstamās vērtības aprēķinā, ir jutīgi pret svārstībām, un var 
ietekmēt prognozēto aktīvu atgūstamo vērtību:
 - ieņēmumi uz vienu ieņēmumus nesošo pasažieru kilometru 

(biļetes cena),
 - pārvadāto pasažieru skaits,
 - USD/EUR likme,
 - vidēji svērtā kapitāla cena.

Veicot vērtības samazināšanās pārbaudi, tuvākā laika ienesīgums 
(yield) tika prognozēts, pamatojoties uz šī brīža nozares 
tendencēm, kā arī uz ekspertu prognozēm. Tika pieņemts, ka, 
salīdzinot ar 2021. gadu, 2022. gada ienesīgums samazināsies 
par 11% un vēl par 2% 2023. gadā salīdzinot ar 2022. gadu. Tālāk 
prognozēts, ka ienesīgums (yield) katru gadu pieaugs par 0.5%. 
Tā kā vērtības samazināšanās pārbaudē vērā tika ņemts tikai 
šī brīža flotē esošo lidmašīnu skaits, atlikušajam periodam tika 
pieņemts nemainīgs ienesīgums. Tomēr šāds pieņēmums ir spēkā 
tikai pie nemainīga lidmašīnu skaita un attiecīgi ierobežotu tirgū 
piedāvāto sēdvietu skaita.
Tiek plānots, ka pandēmija arī 2022. gadā atstās ietekmi uz 
pasažieru apjomu. Modelējot tika pieņemts, ka pasažieru skaits 
2022. gadā nesasniegs apjomu, kāds bija pirms pandēmijas. 
Tiek pieņemts, ka kopējais regulāro reisu pasažieru skaits būs 
par 20% zemāks nekā 2019. gadā. Sagaidāms, ka 2023. gadā 
pasažieru apjoms pārsniegs 2019. gada līmeni. Tiek pieņemts, 
ka pasažieru pieaugums 2023. gadā būs 44% salīdzinot 

Pieņēmums Izmaiņas

Pārvadātie pasažieri Samazinājums 2.6%

Biļetes cena Samazinājums 2.7%

USD valūtas likme Samazinājums 10.0%

Vidēji svērtā kapitāla cena Pieaugums 18.3%
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AIR BALTIC UN KONCERNS
Ēkas un zeme

TEUR
Lidmašīnas

TEUR
Kopā

TEUR

Sākotnējā vērtība

31.12.2019. 9 172 715 545 724 717

Papildinājumi – jauni nomas līgumi - 66 106 66 106

Uzlabojumi 160 384 544

Norakstīts (17) (136) (153)

31.12.2020 9 315 781 899 791 214

Uzkrātais nolietojums

31.12.2019. 1 364 77 475 78 839

Par 2020. gadu 1 444 46 182 47 626

Norakstīts (6) - (6)

31.12.2020 2 802 123 657 126 459

Sākotnējā vērtība

31.12.2020. 9 315 781 899 791 214

Papildinājumi – jauni nomas līgumi 7 190 140 707 147 897

31.12.2021 16 505 922 606 939 111

Uzkrātais nolietojums

31.12.2020 2 802 123 657 126 459

Par 2021. gadu 1 655 41 185 42 840

31.12.2021 4 457 164 842 169 299

Zaudējumi no aktīvu vērtības samazinājuma par 2020. gadu - (72 891) (72 891)

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021. 12 048 684 873 696 921

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020. 6 513 585 350 591 863
 
Nomas saistību aprēķināšanā izmantotā vidējā svērtā aizņēmuma likme ir 5% lidmašīnām un 1,7% - 2,6% pārējiem aktīviem.

17. TIESĪBAS LIETOT AKTĪVUS
Zemāk tabulā ir atspoguļotas airBaltic un Koncerna izmaiņas kategorijā Tiesības lietot aktīvus:

            AIR BALTIC          KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Izmaksas 6 652 6 476 9 645 9 469

Uzkrātais nolietojums (1 648) (1 342) (3 504) (3 009)

ATLIKUSĪ BILANCES VĒRTĪBA 5 004 5 134 6 141 6 460

Ja ēkas tiktu uzskaitītas pēc iegādes vērtības, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums, tad to atlikusī vērtība būtu sekojoša:
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Nomas līgumu atspoguļojums Pelņas vai zaudējumu aprēķinā ir sekojošs:

Naudas plūsmas pārskatā tiek atzītas šādas ar posteni “Tiesības lietot aktīvus” saistītās summas:

Neskatoties uz to, ka airBaltic savu attīstību plāno balstoties uz 
A220 floti, vadība nav pārliecināta, vai tā izmantos nomas līgumu 
pagarināšanas iespēju, kas ietverta dažos nomas līgumos. Lielākā 
daļa nomas līgumu beidzas vairāk nekā pēc 10 gadiem, un gan 
pagarināšanas nosacījumi, gan tirgus apstākļi tajā laikā ir ļoti 

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Tiesības lietot aktīvus nolietojums atsevišķi pēc aktīvu 
klasifikācijas

Lidmašīnas 41	185 46	182 41	185 46	182

Ēkas	un	zeme 1	655 1	444 1	655 1	444

Nolietojums kopā  42 840 47 626  42 840 47 626

Procentu izmaksas par nomas saistībām (iekļautas Finanšu 
izmaksu sastāvā)

35 593 33 932 35 593 33 932

Īstermiņa nomas līgumu un mazvērtīgu aktīvu izmaksas 
(iekļautas Lidmašīnu un līdzīgu nomas izmaksu sastāvā)

4 365 6 994 4 365 6 994

AR NOMAS LĪGUMIEM SAISTĪTAS IZMAKSAS KOPĀ 82 798 88 552 82 798 88 552

                AIR BALTIC                 KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Nomas saistību maksājumi 66 453 60 394 66 453 60 394

Procentu izdevumi 32 133 33 943 32 133 33 943

Citas operatīvās izmaksas 7 304 7 304

NAUDAS PLŪSMA KOPĀ 98 593 94 641 98 593 94 641

TEUR

Patiesā vērtība

31.12.2019 4 930

Zaudējumi no patiesās vērtības korekcijas (2 080)

31.12.2020 2 850

31.12.2021 2 850

2021
TEUR

2020
TEUR

Nomas ienākumi 397 396

Ar ieguldījumu īpašumiem saistītie tiešie izdevumi (257) (247)

Informācija par ieķīlātajiem aktīviem sniegta 33 (a). piezīmē.
2020. gadā Sabiedrības un Koncerna ēku pārvērtēšanu veica 
sertificēti neatkarīgi nekustamā īpašuma vērtētāji, izmantojot 
ienākumu pieejas metodi. 2021. gadā vadība no vērtētājiem ir 
saņēmusi apstiprinājumu, ka kopš iepriekšējās pārvērtēšanas 
nav notikušas būtiskas izmaiņas un ka patiesās vērtības aplēses 
atspoguļo tirgus situāciju.

Ieguldījuma īpašumi galvenokārt tiek iznomāti Koncerna 
uzņēmumiem.
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītās summas par ieguldījumu 
īpašumiem:

neparedzami. Vadība neplāno izmantot neviena cita nomas līguma 
pagarināšanas iespēju, jo tam trūkst nepieciešamās ekonomiskās 
atdeves.
Ne airBaltic, ne Koncerns nav izdevuši atlikušās vērtības garantijas.  

18. IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI (MĀTES SABIEDRĪBA)
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Informācija par ieķīlātajiem aktīviem sniegta 33. (a) piezīmē. 
Nemateriālo ieguldījumu sastāvā 2021. gada 31. decembrī ir 
iekļauti pilnībā noamortizēti nemateriālie ieguldījumi, kuru kopējā 
sākotnējā vērtība ir EUR 7,9 miljoni (2020. gada 31. decembrī: 
EUR 6,9 miljoni) un Koncerna pilnībā noamortizēti nemateriālie 
ieguldījumi, kuru kopējā sākotnējā vērtība ir EUR 8 miljoni (2020. 
gada 31. decembrī: EUR 7.1 miljoni).
Vairākām airBaltic preču zīmēm ir neierobežots lietošanas laiks. 
2021. gada 31. decembrī šādu preču zīmju atlikusī vērtība bija EUR 
13 miljoni (2020. gada 31. decembrī: EUR 13 miljoni). Zīmolam ir 
ļoti liela nozīme Mātes sabiedrības un Koncerna uzņēmējdarbībā 
un airBaltic izmanto pozitīvo zīmola atpazīstamību, lai piesaistītu 
klientus. Lai likumīgi aizsargātu savu zīmolu, airBaltic ir reģistrējis 
savu zīmolu kā preču zīmi. Mātes sabiedrība ir reģistrējusi ne 
tikai tās nosaukumu -  airBaltic, bet arī dažādus citus vārdus un 

krāsu kombinācijas, kuras tiek saistītas ar airBaltic zīmolu vai 
airBaltic biznesa aktivitātēm (tai skaitā, zaļā krāsa, kas Latvijā tiek 
saistīta ar airBaltic zīmolu). Lielākā daļa preču zīmju ir reģistrētas 
Latvijā, savukārt dažas galvenās preču zīmes (piemēram, Mātes 
sabiedrības nosaukums un firmas zīme) ir reģistrētas arī kā ES 
preču zīmes (EUIPO reģistrā) un starptautiskas preču zīmes 
(WIPO reģistrā). Mātes Sabiedrības un Koncerna veiktā analīze 
pamato pieņēmumu, ka airBaltic un Koncerns neto naudas 
plūsmas ieņēmumus no preču zīmju izmantošanas saņems bez 
laika ierobežojuma. Tādēļ preču zīmes tiek uzskaitītas iegādes 
vērtībā bez nolietojuma, bet tām saskaņā ar 2. piezīmes (n) punktu 
tiek veikta vērtības samazināšanās pārbaude.
2021. gada beigās Koncerna vadība veica nemateriālo ieguldījumu 
vērtības samazināšanas pārbaudi. Pārbaudes rezultātā netika 
konstatēta aktīvu vērtības samazināšanās (skatīt 16. piezīmi).

      AIR BALTIC       KONCERNS

Preču 
zīmes
TEUR

Licences, 
programmatūra

un citi
TEUR

Kopā
TEUR

Preču zīmes
TEUR

Licences, 
programmatūra

un citi
TEUR

Kopā
TEUR

Sākotnējā vērtība

31.12.2019 13 000 13 579 26 579 13 000 15 228 28 228

Iegādāts - 1 522 1 522 - 1 553 1 553

Norakstīts - (43) (43) - (181) (181)

31.12.2020 13 000 15 058 28 058 13 000 16 600 29 600

Uzkrātā amortizācija

31.12.2019 - 8 495 8 495 - 9 342 9 342

Par 2020. gadu - 1 568 1 568 - 1 798 1 798

Norakstīts - (34) (34) - (106) (106)

31.12.2020 - 10 029 10 029 - 11 034 11 034

Sākotnējā vērtība

31.12.2020 13 000 15 058 28 058 13 000 16 600 29 600

Iegādāts - 3 004 3 004 - 1 204 1 204

Norakstīts - (12) (12) - (930) (930)

31.12.2021 13 000 18 050 31 050 13 000 16 874 29 874

Uzkrātā amortizācija

31.12.2020 - 10 029 10 029 - 11 034 11 034

Par 2021. gadu - 1 760 1 760 - 1 729 1 729

Norakstīts - 2 2 - (916) (916)

Pārklasificēts - (2) (2) - - -

31.12.2021 - 11 789 11 789 - 11 847 11 847

Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2021.

13 000 6 261 19 261 13 000 5 027 18 027

Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2020.

13 000 5 029 18 029 13 000 5 566 18 566

19.  NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
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2020. gadā COVID-19 pandēmijas tiešo seku un no tām 
izrietošā būtiskā ieņēmumu krituma dēļ Loyalty Services SIA 
vadība uzsāka uzņēmējdarbības modeļa pārskatīšanu. Tā 
rezultātā Mātes sabiedrība atzina zaudējumus no vērtības 
samazinājum ieguldījumam meitas sabiedrībā EUR 12 080 
tūkstošu apmērā. Vērtības samazinājuma zaudējumi 2020. 
gadā tika noteikts kā ieguldījumu meitas sabiedrībā bilances 
vērtība, atskaitot sagaidāmos ieņēmumus no likvidācijas.  

2021. gada augustā Mātes sabiedrība parakstīja aktīvu iegādes 
līgumu ar meitas sabiedrību Loyalty Services SIA par tās lojalitātes 
programmas iegādi, ieskaitot attiecīgās saistības, kas rezultējās 
meitas sabiedrības uzņēmējdarbības iegādē. Iegūtie tīrie aktīvi 
sastāvēja no lojalitātes dalībnieku datu bāzes, nemateriālajiem 
aktīviem un attiecīgajām saistībām. Tīro aktīvu patiesā vērtība 
tika atzīta Mātes sabiedrības finanšu pārskatos. Pēc darījuma 
noslēgšanas Loyalty Services SIA tika likvidēta. 

Līdzdalība 
meitas 

sabiedrību 
pamatkapitālā

TEUR

Citas 
investīcijas 

TEUR
Kopā

TEUR

31.12.2019 13 716 3 13 719

Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās (12 080) - (12 080)

Akciju iegāde 8 - 8

31.12.2020 1 644 3 1 647

Zaudējumu no ieguldījumu vērtības samazināšanas apvērse 1 027 - 1 027

Likvidētā meitas uzņēmuma uzskaites vērtības norakstīšana (2 261) - (2 261)

Meitas uzņēmuma pamatkapitāla samazinājums (4) - (4)

31.12.2021 406 3 409

20. IEGULDĪJUMI MEITAS UZŅĒMUMOS UN CITI IEGULDĪJUMI (MĀTES SABIEDRĪBA)

Finanšu informācija par meitas sabiedrībām

Pašu kapitāls Pārskata gada 
(zaudējumi) / peļņa

Nosaukums Adrese
31.12.2021

TEUR
31.12.2020

TEUR
2021

TEUR
20201
TEUR

Loyalty Services SIA Mūkusalas iela 42, Rīga, Latvija, LV-1004 - 892 1 368 (835)

Air Baltic Training SIA Pilotu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1053 1 112 1 439 (327) (58)

Aviation Crew Resources AS Pilotu iela 6, Latvija, LV-1053 1 483 1 544 (57) 665

Baltijas Kravu centrs SIA Ziemeļu iela 18, Rīga, Latvija, LV-1053 (258) (163) (95) (185)

Līdzdalības daļas meitas 
sabiedrībās bilances vērtība

Līdzdalības daļa meitas 
sabiedrībās pamatkapitālā

Nosaukums
31.12.2021

TEUR
31.12.2020

TEUR
31.12.2021

%
31.12.2020

%

Loyalty Services SIA - 1 234 - 100

Air Baltic Training SIA 3 3 100 100

Aviation Crew Resources AS 123 127 100 100

Baltijas Kravu centrs SIA 280 280 100 100

KOPĀ 406 1 644
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    AIR BALTIC          KONCERNS

Pielikums

Amotizētās 
iegādes 

izmaksas
TEUR

FVPL 
TEUR

Kopā
TEUR

Amotizētās 
iegādes 

izmaksas
TEUR

FVPL 
TEUR

Kopā
TEUR

31.12.2021.

Pircēju un pasūtītāju parādi, 
drošības depozīti un citi parādi

22 47 525 - 47 525 45 779 - 45 779

Nauda 25 79 155 - 79 155 79 314 - 79 314

KOPĀ FINANŠU AKTĪVI 126 680 - 126 680 125 093 - 125 093

31.12.2020.

Pircēju un pasūtītāju parādi, 
drošības depozīti un citi parādi

22 34 023 - 34 023 31 494 - 31 494

Nauda 25 147 981 - 147 981 148 305 - 148 305

KOPĀ FINANŠU AKTĪVI 182 004 - 182 004 179 799 - 179 799

Pielikums

Amotizētās 
iegādes 

izmaksas
TEUR

FVPL 
TEUR

Kopā
TEUR

Amotizētās 
iegādes 

izmaksas
TEUR

FVPL 
TEUR

Kopā
TEUR

31.12.2021.

Aizņēmumi un nomas saistības 27 934 918 - 934 918 937 094 - 937 094

Parādi piegādātājiem un citi parādi 29 39 056 - 39 056 37 964 - 37 964

Nodokļi 30 12 998 - 12 998 13 898 - 13 898

KOPĀ FINANŠU SAISTĪBAS 986 972 - 986 972 988 956 - 988 956

31.12.2020.

Aizņēmumi un nomas saistības 27 799 796 - 799 796 802 384 - 802 384

Parādi piegādātājiem un citi parādi 29 31 023 - 31 023 27 345 - 27 345

Nodokļi 30 6 191 - 6 191 6 932 - 6 932

Atvasinātie finanšu instrumenti 23 - 480 480 - 480 480

KOPĀ FINANŠU SAISTĪBAS 837 010 480 837 490 836 661 480 837 141

FVPL – patiesā vērtība ar pārvērtēšanu caur peļņu vai zaudējumiem.

21. FINANŠU INSTRUMENTU SADALĪJUMS PA KATEGORIJĀM
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Drošības depozīti ir bezprocentu noguldījumi, kas tiek veikti 
lidmašīnu iznomātājiem un lidostām. airBaltic un Koncerns analizē 
attiecīgo biznesa partneru kredītspēju, lai novērtētu saistību 
neizpildes iespējamību. Pārskata gada un 2020. gada beigās nav 
identificēti būtiski zaudējumi no vērtības samazināšanās.
 
 

Pircēju, pasūtītāju un citi parādu, kā arī avansa maksājumu patiesā 
vērtība būtiski neatšķiras no to bilances vērtības. Lielākā daļa 
Sabiedrības un Koncerna debitoru parādu ir izteikti EUR. Tabula 
zemāk atspoguļo pircēju un pasūtītāju parādu analīzi.

                AIR BALTIC         KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Ilgtermiņa

Drošības depozīti 24 926 21 310 24 713 21 098

Citi parādi 958 29 958 29

Finanšu aktīvi 25 884 21 339 25 671 21 127

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 61 215 61 313

Nākamo periodu izmaksas - 3 127 - 3 127

Uzkrātie ieņēmumi - 214 - 213

Nefinanšu aktīvi 61 3 556 61 3 653

KOPĀ 25 945 24 895 25 732 24 780

Īstermiņa

Pircēju un pasūtītāju parādi 12 842 8 418 10 264 6 310

Citi parādi 8 799 4 266 9 844 4 057

Finanšu aktīvi 21 641 12 684 20 108 10 367

Uzkrātie ieņēmumi 1 203 448 2 085 1 126

Nefinanšu aktīvi 1 203 448 2 085 1 126

KOPĀ 22 844 13 132 22 193 11 493

          AIR BALTIC         KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Pircēju un pasūtītāju parādi, bruto 13 737 9 207 11 236 7 245

Uzkrātie zaudējumi (895) (789) (972) (935)

PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI, NETO 12 842 8 418 10 264 6 310

Pircēju un pasūtītāju parādi, kas nav kavēti 7 955 5 716 7 855 5 294

1 - 30 dienas kavēti 1 616 2 316 1 509 920

31 - 60 dienas kavēti 471 110 378 193

61 – 90 dienas kavēti 239 36 156 51

3 - 6 mēneši kavēti 266 236 121 38

Vairāk nekā 6 mēneši kavēti 3 190 793 1 217 749

PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI, BRUTO 13 737 9 207 11 236 7 245

Sagaidāmie kredītu zaudējumi

Pircēju un pasūtītāju parādi, kas nav kavēti (73) (28) (73) (28)

1 - 30 dienas kavēti (60) (111) (60) (111)

31 - 60 dienas kavēti (20) (6) (20) (6)

61 – 90 dienas kavēti (12) (3) (12) (3)

3 - 6 mēneši kavēti (10) (38) (10) (38)

Vairāk nekā 6 mēneši kavēti (720) (603) (797) (749)

KOPĀ PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI, NETO 12 842 8 418 10 264 6 310

22. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI
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Nākotnē paredzamo kredītzaudējumu novērtējumam Sabiedrība 
un Koncerns piemēro 9. SFPS vienkāršoto pieeju, kurā izmanto 
uzkrājumus par pircēju un pasūtītāju parādu un citu debitoru 

kredītzaudējumiem atbilstoši to vecuma vai nokavējuma periodam. 
Saskaņā ar šo pieeju uzkrātie paredzamie kredītzaudējumi 2021. 
gada 31. decembrī un 2020. gada 31. decembrī tika noteikti šādi:

AIR BALTIC

31.12.2021.

Nav kavēts 
termiņš

TEUR

1 - 30 dienas 
kavēti
TEUR

31 - 60 dienas 
kavēti
TEUR

61 – 90 dienas 
kavēti
TEUR

Vairāk nekā 
90 dienas 

kavēti
TEUR

Paredzamā zaudējumu likme 0.92% 3.71% 4.25% 5.02% 21.12%

Bruto uzskaites vērtība 7 955 1 616 471 239 3 456

Uzkrātie zaudējumi 73 60 20 12 730

31.12.2020.

Paredzamā zaudējumu likme 0.49% 4.79% 5.45% 8.33% 62.29%

Bruto uzskaites vērtība 5 716 2 316 110 36 1 029

Uzkrātie zaudējumi 28 111 6 3 641

KONCERNS

31.12.2021.

Nav kavēts 
termiņš

TEUR

1 - 30 dienas 
kavēti
TEUR

31 - 60 dienas 
kavēti
TEUR

61 – 90 dienas 
kavēti
TEUR

Vairāk nekā 
90 dienas 

kavēti
TEUR

Paredzamā zaudējumu likme 0.93% 3.98% 5.29% 7.69% 60.34%

Bruto uzskaites vērtība 7 855 1 509 378 156 1 338

Uzkrātie zaudējumi 73 60 20 12 807

31.12.2020.

Paredzamā zaudējumu likme 0.53% 12.07% 3.11% 5.88% 100%

Bruto uzskaites vērtība 5 294 920 193 51 787

Uzkrātie zaudējumi 28 111 6 3 787

23.  ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
        AIR BALTIC         KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Naudas plūsmas riska ierobežošana, īstermiņa saistības - (480) - (480)

                 AIR BALTIC                  KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Pārklasificēts uz izmaksu posteni Degviela 480 (1 839) 480 (1 839)

AIR BALTIC UN KONCERNS

Degvielas mijmaiņas darījumi

Neto uzskaites 
vērtība

TEUR

Sagaidāmās naudas 
plūsmas

TEUR
2021

TEUR
2022
TEUR

31.12.2021 - - - -

31.12.2020 (480) (480) (480) -

Lai ierobežotu degvielas cenu svārstību ietekmi, Sabiedrība slēdz 
degvielas mijmaiņas līgumus. Šie riska ierobežošanas darījumi tiek 
slēgti par Sabiedrības nākotnes degvielas iepirkumiem tā, lai pēc 
iespējas tuvāk sakristu ar degvielas piegādēm un maksājumiem. 
Minētie darījumi tiek klasificēti kā naudas plūsmas riska 
ierobežošanas darījumi un tiem ir augsta efektivitātes pakāpe, 

Zemāk tabulā ir atspoguļoti periodi, kuros paredzamas naudas 
plūsmas no atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas saistīti ar 

proti, to spēja kompensēt svārstības nākotnes naudas plūsmās, 
kas rodas no degvielas cenu izmaiņām, ir augsta.  
Zemāk tabulā ir atspoguļota pārskata gadā no visaptverošo 
ienākumu pārskata uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu 
pārklasificēto pārskata gadā realizēto naudas plūsmas risku 
ierobežošanas darījumu daļu:

naudas plūsmas riska ierobežošanas darījumiem, kā arī pārskata 
periodi, kuru rezultātus ietekmēs šie darījumi:
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Pārskata gada beigās ne airBaltic, ne Koncerns nav veikuši 
uzkrājumus, jo nav identificēti būtiski zaudējumi no vērtības 
samazināšanās (31.12.2020.: nav veikti uzkrājumi).
Ilgtermiņa naudas noguldījumi ar termiņu ilgāku par 3 mēnešiem 
tiek turēti īstermiņa likviditātes vajadzību nodrošināšanai, un 
priekšlaicīgas depozītu līgumu laušanas rezultātā nepastāv būtisks 
to vērtības izmaiņu risks. Depozītu procentu likme atbilst tirgus 

nosacījumiem. Noguldītie līdzekļi ir pieejami izņemšanai jebkurā 
laikā; šādai priekšlaicīgai līgumu laušanai būtu ietekme uz uzkrāto 
procentu summu. Arī operatīvās likviditātes plānošanas mērķiem 
noguldījumi tiek klasificēti kā īstermiņa. Taču nepieciešamība pēc 
pirmstermiņa līguma laušanas nekad nav radusies, jo Koncerna 
likviditāte ir bijusi pietiekama.

24. KRĀJUMI

25. NAUDA 

                 AIR BALTIC        KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Rezerves daļas 9 991 7 377 10 075 7 468

Uzkrājumi lēnas apgrozības un novecojušiem krājumiem (2 416) (2 414) (2 416) (2 414)

KOPĀ 7 575 4 963 7 659 5 054

                 AIR BALTIC       KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Nauda bankā un kasē 54 155 122 981 54 314 123 305

Noguldījumi ar sākotnējo termiņu virs 3 mēnešiem 25 000 25 000 25 000 25 000

KOPĀ 79 155 147 981 79 314 148 305

26. AKCIJU KAPITĀLS
Pēc tam, kad, ņemot vērā koronavīrusa uzliesmojumu, tika 
saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums Latvijas republikas EUR 
45 miljonu ieguldījumam airBaltic, akcionāru sapulce 2021. gada 
decembrī palielināja Sabiedrības pamatkapitālu. LR Uzņēmumu 
Reģistrā pamatkapitāla izmaiņas tika reģistrētas 2022. gada 
17. janvārī. Pamatkapitāls tika palielināts, emitējot jaunas B un C 
kategorijas akcijas.
Sabiedrība emitēja sekojošas jaunas akcijas:
 - 27 549 895 B kategorijas akcijas ar nominālvērtību EUR 0,3,
 - 367 350 315 C kategorijas akcijas ar nominālvērtību EUR 0,1.

Katra B un C kategorijas akcija:
 - piešķir tās turētājam vienu balsi airBaltic akcionāru sapulcē,
 - dod tiesības tās turētājam uz vienādām tiesībām (neatkarīgi 

no akcijas nominālvērtības) saņemt dividendes un likvidācijas 
kvotu kā katrai A kategorijas akcijai (t.i., airBaltic esošās 
akcijas pirms COVID-19 ieguldījuma),

 - piešķir tādas pašas prioritāras tiesības (neatkarīgi no 
akcijas nominālvērtības) kā katrai A kategorijas akcijai jaunu 
akciju iegādei pamatkapitāla palielināšanas gadījumā un 
konvertējamu obligāciju iegādei konvertējamo obligāciju 
emisijas gadījumā.
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Ieguldījums pamatkapitālā EUR 45 miljonu apmērā tika saņemts 
2021. gada decembrī. Pamatkapitāla palielināšana LR Uzņēmumu 
Reģistrā tika reģistrēta 2022. gada janvārī. Bilancē 2021. gada 
31. decembrī saņemtie naudas līdzekļi klasificēti saistību postenī 
“Akcionāru finanšu ieguldījums (ar nolūku ieguldīt pamatkapitālā)“ 
un uz posteni “Pamatkapitāls” tie tika pārklasificēti 2022. gada
17. janvārī. 
2021. gada decembrī Latvijas Republikas veiktais Sabiedrības 
pamatkapitāla palielinājums EUR 45 miljonu apmērā tika veikts kā 
naudas līdzekļu ieguldījums saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu 
Nr. 588. no 2021. gada 23. augusta, ar kuru Ministru kabinets 
apstiprināja dalību Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanā. 
Pamatkapitāla palielināšana tika pabeigta saskaņā ar Eiropas 
komisijas lēmumu lietā SA.101032.

Pārējie ieguldījumi
Saskaņā ar 1997. gada 27. oktobra līgumu bijušie akcionāri (Mātes 
sabiedrības privātie dibinātāji) veica ieguldījumu Sabiedrībā 
proporcionāli daļu sadalījumam 2,8 miljonu ASV dolāru (EUR 2,5 
miljoni) apjomā. Šī ieguldījuma mērķis bija atbalstīt un nodrošināt 
iespēju Sabiedrībai veikt regulārus lidojumus uz / no Krievijas. 
Saskaņā ar noslēgto līgumu, minētie ieguldījumi ir jāatmaksā 
bijušajiem akcionāriem, kad Sabiedrībai ir sadalei paredzama 
peļņa un akcionāri ir lēmuši par attiecīgu peļņas sadali. Kā minēts 

iepriekš, ieguldījums ir atmaksājams tikai tad, kad airBaltic ir 
sadalei paredzama peļņa. Saskaņā ar LR Komerclikumu, par 
peļņas sadali lemj akcionāri (piemēram, kārtējā akcionāru 
sapulcē) pēc gada pārskata apstiprināšanas. Par peļņas sadali, ja 
tāda notiek, ir tiesīgi lemt tikai sabiedrības akcionāri. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, šo ieguldījumu būtība ir līdzīga pamatkapitālam, 
un tādēļ tie tiek atspoguļoti pašu kapitāla sastāvā. Līdz šī gada 
pārskata apstiprināšanai akcionāri nav pieņēmuši nekādus 
lēmumus, pamatojoties uz kuriem ieguldījumi būtu jāklasificē 
savādāk. Tomēr, ņemot vērā, ka ieguldījuma juridiskā forma ir 
aizdevums, neto peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 
tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Līdz šo finanšu pārskatu 
apstiprināšanai nav pieņemti tādi akcionāru lēmumi, kuri norādītu, 
ka ieguldījums jāpārklasificē. 

Reorganizācijas rezerve
2015. gada oktobrī Mātes sabiedrība pabeidza reorganizāciju, 
pievienojot sev divas tai pilnībā piederošas sabiedrības un otru 
reorganizāciju atdalot no tai pilnībā piederošas sabiedrības 
nekustamo īpašumu un ar to saistīto saimniecisko darbību. 
Reorganizācijā apvienoto un pievienoto aktīvu, saistību un tīro 
aktīvu patieso vērtību rezultāts tika atzīts Mātes sabiedrības 
bilancē kā Reorganizācijas rezerve.  

Līdzdalības 
daļa

%
A kategorijas 

akcijas
B kategorijas 

akcijas
C kategorijas 

akcijas

Akciju 
kapitāls

TEUR

Latvijas Republika 96.14 205 318 668 715 681 616 352 955 152 455 319

Aircraft Leasing 1 SIA 3.86 51 152 036 - - 51 152

Citi 0.0002 2 120 - - 2

KOPĀ 100 256 472 824 715 681 616 352 955 152 506 473

Līdzdalības 
daļa

%
A kategorijas 

akcijas
B kategorijas 

akcijas
C kategorijas 

akcijas

Akciju 
kapitāls

TEUR

Latvijas Republika 97.03 205 318 668 743 231 511 720 305 467 500 319

Aircraft Leasing 1 SIA 2.97 51 152 036 - - 51 152

Citi 0.00012 2 120 - - 2

KOPĀ 100 256 472 824 743 231 511 720 305 467 551 473

Akcionāru struktūra pēc pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanas LR Uzņēmumu Reģistrā 2022. gada 17. janvārī ir sekojoša:

Akcionāru struktūra 2021. gada 31. decembrī bija sekojoša:
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NOMAS SAISTĪBAS                  AIR BALTIC         KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Ilgtermiņa 602 083 500 052 602 083 500 052

Īstermiņa 77 329 60 690 77 329 60 690

Eiroobligācijas
airBaltic 2019. gada 23. jūlijā ir emitējusi piecu gadu obligācijas 
EUR 200 miljonu vērtībā, ar procentu likmi 6,75%. Obligācijas 
tiek tirgotas Dublinas Euronext biržā. Gada procentu maksa ir 
13,5 miljoni eiro, kas katru gadu jāapmaksā jūlijā. Neapmaksātā 
summa katra gada beigās tiek uzkrāta un klasificēta pie īstermiņa 
aizņēmumiem.

Aizņēmumi no akcionāra
Aizņēmuma atmaksas datums ir 2026. gada 31. decembris un tam 
tiek piemērotas tirgus nosacījumiem atbilstošas procentu likmes. 
Aprēķinātās un nesamaksātās procentu izmaksas tiek uzkrātas un 
klasificētas pie īstermiņa aizņēmumiem.

Aizņēmums no AS Swedbank 
2018. gadā Koncerna meitas sabiedrība saņēma aizņēmumu par 
kopējo summu EUR 3 266 tūkstoši ar sākotnējo atmaksas termiņu 
3 gadi. Kopš tā laika aizdevums ir daļēji atmaksāts un sākotnējais 
atmaksas termiņš ir pagarināts, pamatojoties uz vienošanos ar 
banku.  

Cits finansējums 
Finansējums saņemts ar avio nozares nomas līgumu nosacījumiem 
un atmaksājams 8 gadu laikā. Aprēķinātās un nesamaksātās 
procentu izmaksas tiek uzkrātas un klasificētas pie īstermiņa 
aizņēmumiem.

27. AIZŅĒMUMI UN NOMAS SAISTĪBAS

AIZŅĒMUMI                  AIR BALTIC         KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Ilgtermiņa

Eiroobligācijas 197 952 197 159 197 952 197 159

Aizņēmumi no akcionāra 36 141 36 141 36 141 36 141

Cits finansējums 13 674 - 13 674 -

KOPĀ 247 767 233 300 247 767 233 300

Īstermiņa

Eiroobligācijas 5 696 5 696 5 696 5 696

Aizņēmumi no bankas - - 2 176 2 588

Cits finansējums 1 959 - 1 959 -

Aizņēmumi no akcionāra 84 58 84 58

KOPĀ 7 739 5 754 9 915 8 342
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Zemāk tabulā ir atspoguļotas pārskata gada izmaiņas katrā no galvenajiem aizņēmumu un nomas saistību veidiem:

AIR BALTIC Nomas 
saistības

TEUR

Aizņēmumi no 
akcionāra

TEUR

Citi 
aizņēmumi

TEUR
Kopā

TEUR

01.01.2020 582 169 36 188 202 061 820 418

Jauni nomas līgumi 72 743 - - 72 743

Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (60 394) - - (60 394)

Procentu maksājumi (33 943) (562) (13 500) (48 005)

Aprēķinātie procenti 33 645 573 13 500 47 718

Valūtas maiņas starpība (24 392) - - (24 392)

Ieskaita darījumi ar līguma partneriem (9 371) - - (9 371)

Līguma slēgšanas izmaksu u. tml. izmaksu amortizācija 285 - 794 1 079

31.12.2020 560 742 36 199 202 855 799 796

Jauni nomas līgumi 158 779 - - 158 779

Jauni līgumi - - 15 959 15 959

Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (66 453) - (240) (66 693)

Procentu maksājumi (32 133) (952) (13 514) (46 599)

Aprēķinātie procenti 35 593 978 13 529 50 100

Valūtas maiņas starpība 26 054 - - 26 054

Līguma slēgšanas izmaksu u. tml. izmaksu amortizācija 284 - 793 1 077

Ieskaita darījumi ar līguma partneriem (3 454) - - (3 454)

Līguma slēgšanas izmaksas u. tml. izmaksas - - (101) (101)

31.12.2021 679 412 36 225 219 281 934 918

KONCERNS Nomas 
saistības

TEUR

Aizņēmumi no 
akcionāra

TEUR

Citi 
aizņēmumi

TEUR

Aizņēmumi no 
bankas

TEUR
Kopā

TEUR

01.01.2020 582 169 36 188 202 061 2 806 823 224

Jauni nomas līgumi 72 743 - - - 72 743

Aprēķinātie procenti 33 645 573 13 500 137 47 855

Līguma slēgšanas izmaksu u. tml. izmaksu 
amortizācija

285 - 794 15 1 094

Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (60 394) - - (233) (60 627)

Procentu maksājumi (33 943) (562) (13 500) (137) (48 142)

Valūtas maiņas starpība (24 392) - - - (24 392)

Ieskaita darījumi ar līguma partneriem (9 371) - - - (9 371)

31.12.2020 560 742 36 199 202 855 2 588 802 384

Jauni nomas līgumi 158 779 - - 158 779

Jauni līgumi - - 15 959 - 15 959

Aprēķinātie procenti 35 593 978 13 529 123 50 223

Valūtas maiņas starpība 26 054 - - - 26 054

Līguma slēgšanas izmaksu u. tml. izmaksu 
amortizācija

284 - 793 1 1 078

Atmaksa, izņemot procentu maksājumus (66 453) - (240) (415) (67 108)

Procentu maksājumi (32 133) (952) (13 514) (121) (46 720)

Ieskaita darījumi ar līguma partneriem (3 454) - - - (3 454)

Līguma slēgšanas u.tml. izmaksas - - (101) - (101)

31.12.2021 679 412 36 225 219 281 2 176 937 094
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                 AIR BALTIC            KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Līdz 1 gadam 85 067 66 444 87 244 69 032

No 1 līdz 5 gadiem 504 090 412 323 504 089 412 323

Vairāk nekā pēc 5 gadiem 345 761 321 029 345 761 321 029

KOPĀ 934 918 799 796 937 094 802 384

                 AIR BALTIC            KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Līdz 1 gadam 77 329 60 690 77 329 60 690

No 1 līdz 5 gadiem 261 764 215 164 261 764 215 164

Vairāk nekā pēc 5 gadiem 340 319 284 888 340 319 284 888

MINIMĀLIE NOMAS MAKSĀJUMI 679 412 560 742 679 412 560 742

                 AIR BALTIC            KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Līdz 1 gadam 114 271 93 043 114 271 93 043

No 1 līdz 5 gadiem 369 639 310 126 369 639 310 126

Vairāk nekā pēc 5 gadiem 386 714 328 464 386 714 328 464

MINIMĀLIE NOMAS MAKSĀJUMI 870 624 731 633 870 624 731 633

Nākotnes finanšu izmaksas (191 212) (170 891) (191 212) (170 891)

ATZĪTĀS SAISTĪBAS 679 412 560 742 679 412 560 742

Zemāk tabulā ir atspoguļoti aizņēmumi pa periodiem, kuros procentu likmes ir fiksētas (periods līdz agrākajam - nākamajai procentu 
likmju maiņai vai gala termiņam).

Zemāk tabulā atspoguļota nomas maksa:

Zemāk tabulā ir atspoguļotas nomas līgumu tagadnes vērtības:

2020. gada un 2021.gada laikā Koncerns ir ievērojis tā aizņēmumu līgumos noteiktos finanšu nosacījumus. 2. b) piezīmē ir aprakstīts 
vadības viedoklis attiecībā par finanšu nosacījumu ievērošanu nākamajos 12 mēnešos. 

Informācija par aktīviem, kas ir ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem aizņēmumiem, ir atspoguļota 33. (a) piezīmē. 
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Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem
Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem izveidoti saskaņā ar vadības 
pieņemto lēmumu turpmāk ekspluatācijā neizmantot Bombardier 
Q400 lidmašīnas. Šie uzkrājumi ir izveidoti diskontējot izmaksas, 
kas neizbēgami radīsies saistībā ar līzinga līgumiem, piemēram, 
atgriešanas izmaksas, ar apkopi saistītie izdevumi un citas 
izmaksas. Saskaņā ar 2020. gada vadības lēmumu, uzkrājumi 
lidmašīnu tehniskajai apkopei tikai pārklasificēti kā uzkrājumi 
neizdevīgiem līgumiem. 

Remontdarbu par lidmašīnu atgriešanu uzkrājumi 
Sagaidāms, ka ilgtermiņa uzkrājumi lidmašīnu remontdarbiem, 
kas saistīti ar to atgriešanu, tiks izmantoti laika posmā no 2030. 
gada līdz 2033. gadam.

Uzkrājumi juridiskiem strīdiem
Mātes sabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus pagātnes prasībām, 
kas saistītas ar bijušajiem akcionāriem un viņu kreditoriem par 
viņu saistībām, kas radās 2011. gadā un 2012. gadā pret Mātes 
sabiedrību un Latvijas Republiku. Šie uzkrājumi tika izveidoti, 
jo sarežģīta un ieilguša juridiskā procesa rezultātā tika atsākta 
viena no tiesvedībām. Juridiskie konsultanti atzīst, ka ir pamatoti 
uzskatīt, ka lidsabiedrība veiksmīgi aizstāvēs savu pozīciju. 
Lidsabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus arī iespējamiem 
zaudējumiem no sagaidāmas vienošanās ar tās piegādātājiem.
Esošais finanšu pārskats atspoguļo patieso iespējamo tiesvedības 
iznākumu, un, ciktāl tas nepieciešams, vadība ir izveidojusi 
uzkrājumus.  

Uzkrājumi CO2 (oglekļa) emisiju kvotām
Uzkrājumi atspoguļo industrijas CO2 Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas izmaksas.

                 AIR BALTIC            KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Ilgtermiņa

Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem 9 474 32 822 9 474 32 822

Uzkrājumi remontdarbiem, kas saistīti ar lidmašīnu atgriešanu 14 527 10 381 14 527 10 381

Uzkrājumi juridiskiem strīdiem (skatīt 33. (b) piezīmi) 11 813 11 500 11 813 11 500

35 814 54 703 35 814 54 703

Īstermiņa

Uzkrājumi oglekļa emisijām 11 287 5 586 11 287 5 586

Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem 23 512 - 23 512 -

34 799 5 586 34 799 5 586

KOPĀ 70 613 60 289 70 613 60 289

28. UZKRĀJUMI 

Zemāk tabulā ir atspoguļota pārskata gada izmaiņas katrā no uzkrājumu veidiem.

AIR BALTIC UN KONCERNS Uzkrājumi 
neizdevīgiem 

līgumiem
TEUR

Uzkrājumi remontiem, 
kas saistīti ar 

lidmašīnu atgriešanu
TEUR

Uzkrājumi 
juridiskiem 

strīdiem
TEUR

Uzkrājumi
oglekļa

emisijām
TEUR

Citi 
TEUR

Kopā
TEUR

01.01.2020 - 19 752 - 4 605 255 24 612

Izmaiņas peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā – izveidoti papildus uzkrājumi

22 725 - 11 500 5 501 - 39 726

Pārklasificēts 10 097 (10 097) - - - -

Papildus uzkrājumi, kas iekļauti 
pamatlīdzekļu sastāvā

- 1 748 - - - 1 748

Izmantoti uzkrājumi - (1 022) - (4 520) (255) (5 797)

31.12.2020 32 822 10 381 11 500 5 586 - 60 289

Papildus uzkrājumi, kas iekļauti pamat-
līdzekļu sastāvā

- 4 146 - - - 4 146

Izmaiņas peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā – izveidoti papildus uzkrājumi

3 715 - 313 5 786 - 9 814

Piešķirtās bezmaksas CO2 kvotas - - - 7 256 - 7 256

Izmantoti uzkrājumi (3 551) - - (7 341) - (10 892)

31.12.2021 32 986 14 527 11 813 11 287 - 70 613
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                 AIR BALTIC            KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Uzkrātās saistības 22 002 19 569 24 924 20 025

Parādi piegādātājiem 17 000 11 024 12 976 7 247

Citi parādi 54 430 64 73

KOPĀ 39 056 31 023 37 964 27 345

                 AIR BALTIC            KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Ilgtermiņa 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 488 3 225 4 616 3 385

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 083 1 402 2 150 1 452

KOPĀ 6 571 4 627 6 766 4 837

Īstermiņa

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 050 1 534 4 489 1 660

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 376 30 2 638 392

Citi 1 - 5 43

KOPĀ 6 427 1 564 7 132 2 095

                 AIR BALTIC            KONCERNS

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

31.12.2021
TEUR

31.12.2020
TEUR

Līgumsaistības (atliktie ieņēmumi) no biļetēm un ceļojumu 
kuponiem

32 771 20 830 32 771 20 830

Iekasētās lidostas nodokļu summas 5 346 5 122 5 346 5 122

Atliktie ieņēmumi no lojalitātes programmas 825 - 825 606

Citi - - 42 14

KOPĀ 38 942 25 952 38 984 26 572

                 AIR BALTIC            KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Pasažieru ieņēmumi 2 046 15 222 2 046 15 222

Ieņēmumi no lojalitātes programmas 222 - 48 220

29. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN CITI KREDITORI

30. NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS   

31. LĪGUMSAISTĪBAS UN LIDOSTU NODOKĻI 

Koncerna sabiedrības izmanto nodokļu atvieglojumus saistībā ar COVID-19 krīzes mazināšanu, atliekot nodokļu maksājumus. Ilgtermiņa 
nodokļu parādu atmaksa ir paredzēta 2024. gada aprīlī. 

Līgumsaistības atspoguļo pasažieru apmaksāto biļešu vērtību 
un lidostu nodokļu summu par nākotnes lidojumiem. Tās ietver 
arī pārdoto, bet vēl neizmantoto lojalitātes programmas punktu 
vērtību un ceļojumu kuponu vērtību (skatīt 2. f piezīmi).  

Zemāk tabulā ir atspoguļoti airBaltic un Koncerna atzītie ieņēmumi, 
kas perioda sākumā tika atzīti līgumsaistību sastāvā:
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Saistītā puse

Sniegtie 
pakalpojumi

TEUR

Saņemtie 
pakalpojumi

TEUR

Saistīto pušu 
parādi
TEUR

Parādi 
saistītajām 

pusēm
TEUR

Aviation Crew Resources AS 2021 /31.12.2021 43 20 186 228 6 214

2020 /31.12.2020 43 26 827 238 5 098

Baltijas Kravu Centrs SIA 2021 /31.12.2021 149 483 479 177

2020 /31.12.2020 135 135 300 26

Air Baltic Training SIA 2021 /31.12.2021 487 478 2 455 -

2020 /31.12.2020 667 302 2 266 -

Loyalty Services SIA 2021 /31.12.2021 75 500 - -

2020 /31.12.2020 187 1 101 31 1 285

KOPĀ 2021 /31.12.2021 754 21 647 3 162 6 391

KOPĀ 2020 /31.12.2020 1 032 28 365 2 835 6 409

Zemāk tabulā ir atspoguļots kopsavilkums par saņemtajām dividendēm attiecīgajā finanšu gadā, kā arī ar dividendēm saistītie norēķinu 
atlikumi:

Koncerns piemēro 24. SGS atvieglojumus un atspoguļo tikai 
būtiskus darījumus ar Valsti saistītām pusēm.

Mātes sabiedrība ir veikusi darījumus ar Latvijas Republikas 
Satiksmes ministriju (94.14 % Mātes sabiedrības akciju turētājs) 
un valsts komercsabiedrībām. Būtiski darījumi tika veikti ar VAS 
Rīgas Starptautiskā Lidosta (maksa par publiskās lietošanas 
lidostas infrastruktūras izmantošanu  un norēķini par pasažieru 
izlidošanas nodevu) par EUR 7 miljoniem (2020. gadā – EUR 
7,1 miljoniem) un VAS Latvijas gaisa satiksme (maksa par 

Saistītā puse

Saņemtās 
dividendes

TEUR

Saistīto pušu 
parādi
TEUR

Aviation Crew Resources AS 2021 /31.12.2021 219 -

2020 /31.12.2020 18 18

Baltijas Kravu Centrs SIA 2021 /31.12.2021 - 284

2020 /31.12.2020 - 284

KOPĀ 2021 /31.12.2021 219 284

KOPĀ 2020 /31.12.2020 18 302

navigācijas pakalpojumiem) par EUR 1,4 miljonu (2020. gadā 
– EUR 1,1 miljoniem). Savstarpējo darījumu līgumi ar abām 
komercsabiedrībām bija spēkā katra pārskata perioda beigās.
Zemāk tabulā ir atspoguļots kopsavilkums par Valsts 
komercsabiedrību kreditoru atlikumiem uz pārskata perioda 
beigām:

                 AIR BALTIC            KONCERNS

2021
TEUR

2020
TEUR

2021
TEUR

2020
TEUR

Parādi Starptautiskajai lidostai Rīga 1 422 1 025 1 424 1 026

Parādi VAS Latvijas Gaisa Satiksme 161 93 161 93

Savstarpējie darījumi ir saistīti ar Mātes sabiedrības un Koncerna 
sabiedrību pamatdarbību.

32. DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM UN AR VALSTI SAISTĪTĀS PUSES
Mātes sabiedrība ir saņēmusi aizdevumu no akcionāra. Skatīt 27. piezīmi.
2021. gada laikā Mātes sabiedrība ar savām 100% piederošajām meitas sabiedrībām ir veikusi sekojošus darījumus:
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33. IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS
(a) Garantijas un galvojumi
Kā nodrošinājumu saņemtajiem aizņēmumiem un par labu LR 
Finanšu ministrijai Mātes sabiedrība ir ieķīlājusi pašreizējās un 
nākotnes preču zīmes, kā arī pašreizējās un nākotnes prasības 
(skatīt 27. piezīmi). Pārskata gada beigās ieķīlātie aktīvi to 
atlikušajā vērtībā sastāda EUR 35,5 miljonus (2020. gada 31. 
decembrī: EUR 25,5 miljoni). Papildus tam Mātes sabiedrība par 
labu LR Finanšu ministrijai ir ieķīlājusi lidmašīnu apkopes angāru. 
Pārskata gada beigās angāra atlikusī vērtība ir EUR 5 miljoni 
(2020. gada 31. decembrī: EUR 5,1 miljoni). Papildus par labu 
Finanšu ministrijai kā finanšu nodrošinājums ir noteikts Mātes 
sabiedrības termiņnoguldījums
EUR 16,5 miljonu apmērā, kas veikts Latvijā reģistrētā bankā.
Mātes sabiedrība par labu Latvijā reģistrētai bankai ir ieķīlājusi tās 
meitas sabiedrības SIA Baltijas Kravu centrs daļas, nekustamo 
īpašumu (izņemot lidmašīnu apkopes angārus) un citus Mātes 
sabiedrības aktīvus (izņemot preču zīmes, pašreizējās un 
nākotnes prasības). Pārskata gada beigās ieķīlāto aktīvu atlikusī 
vērtībā bija EUR 36.6 miljoni (2020. gada 31. decembrī: EUR 38 
miljoni). Minētā banka līdz 2019. gada 31. decembrim nodrošināja 
kredītkaršu maksājumus Mātes sabiedrības e-komercijas 
darījumiem. Lai gan līgums beidzās 2019. gada 31. decembrī, 
saistībā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju daudzi pasažieri, kas biļeti 
bija nopirkuši pirms 2019. gada 31. decembra naudas atmaksas 
vietā izvēlējās ceļojuma kuponus. Sagaidāms, ka ceļojuma kuponi 
tiks lietoti arī pēc 2021.gada, tādejādi garantiju apjoms tiks 
samazināts nākamo gadu laikā.
Mātes sabiedrības nomātās lidmašīnas kalpo kā nodrošinājums 
lidmašīnu finansētājiem un/vai līzinga devējiem. Šī ir  
vispārpieņemta prakse aviācijas nozarē. Lidmašīnu atlikusī 
bilances vērtība 2021. gada 31. decembrī bija EUR 685 miljoni 
(2020. gada 31. decembrī: EUR 585 miljoni).
Koncerna sabiedrība ir ieķīlājusi savus pamatlīdzekļus un 
nemateriālos ieguldījumus EUR 5 225 tūkstošu apmērā par 
labu Latvijā reģistrētai bankai kā nodrošinājumu saņemtajam 
aizņēmumam (skat. 27. piezīmi). Komercķīlas līgums ir spēkā 
līdz pilnīgai saistību izpildei. Mātes sabiedrība ir garantējusi 
aizņēmumu pilnā apjomā.

(b) Tiesvedības
Mātes sabiedrība ir iesaistīta vairākos tiesas procesos Latvijā un 
citās valstīs. Ierasti tiesas prāvas ir saistītas ar prasībām, kas rodas 
Mātes sabiedrības parastās saimnieciskās darbības gaitā. Biežāk 
sastopamās tiesas prāvas ir saistītas ar lidojumu pakalpojumiem, 
tostarp lidojumu kavējumiem, atceltiem reisiem, pazudušu vai 
bojātu bagāžu u.c. Koncerna sabiedrības ir iesaistītas arī vairākās 
tiesas prāvās saistībā ar darba tiesību jautājumiem. Būtiskākās 
juridiskās prasības ir aprakstītas tālāk. Zemāk ir aprakstīti tiesas 
procesi, par kuriem izveidotie uzkrājumi ietver jebkādus nākotnē 
sagaidāmos izdevumus, kā arī prasības, kas tiek klasificētas kā 
iespējamās saistības un attiecīgi kurām uzkrājumi nav izveidoti.

AB flyLAL-Lithuanian Airlines
2008. gadā Lietuvas sabiedrība AB flyLAL-Lithuanian Airlines 
(turpmāk tekstā - flyLAL) Viļņas Apgabaltiesā iesniedza prasību pret 
airBaltic un Starptautisko lidostu Rīga. airBaltic un Starptautiskā 
lidosta Rīga tika vainotas aizliegta līguma noslēgšanā un 
dominējošā stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, pārkāpjot Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu. 2016. gada 27. 
janvārī Lietuvas tiesa pasludināja spriedumu, ar kuru tā noraidīja 
vairumu prasību, bet neskatoties uz to, norādīja, ka airBaltic un 
Starptautiskā lidosta Rīga ir noslēgušas aizliegtu līgumu par atlaižu 
piemērošanu un izmantošanu Starptautiskajā lidostā Rīga un ka 
airBaltic ir ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli 5 no 9 
apstrīdētajiem maršrutiem, kas veikti no Viļņas lidostas, piemērojot 
mākslīgi pazeminātas cenas un cenšoties izspiest flyLAL no Viļņas 
lidostas tirgus. Tā rezultātā flyLAL prasība tika daļēji apmierināta, 
un Lietuvas tiesa noteica airBaltic pienākumu samaksāt flyLAL 
zaudējumus EUR 16 miljonu apmērā, gada procentu likmi 6% 
apmērā un dažus tiesāšanās izdevumus. airBaltic pārsūdzēja šo 
spriedumu. Spriedums tika pieņemts 2020. gada 12. februārī, un 
Apelācijas tiesa noraidīja FlyLAL prasību kopumā, tomēr 2021. 
gada 12. februārī Augstākā tiesa atcēla Apelācijas tiesas lēmumu 
un nodeva lietu atpakaļ izskatīšanai Apelācijas tiesā. Augstākā tiesa 
apstiprināja daļu Apelācijas tiesas secinājumu, tomēr Augstākā 
tiesa uzskatīja, ka pierādījumi nav pietiekami, lai pamatotu citu 
Apelācijas tiesas secinājumu motīvus un argumentāciju, un tāpēc 
uzdeva Apelācijas tiesai pārskatīt un pamatot šo lēmuma daļu. 
Apelācijas tiesa 2021. gada 28. jūnijā pieņēma spriedumu, ar 
kuru tika noraidītas visas prasības pret Mātes sabiedrību. Tiesas 
lēmums vēl nav galīgs un saistošs, jo to pārsūdzējušas FlyLAL un 
tās akcionāri.

AKB Investbank
Kopš 2012. gada marta Mātes sabiedrība ir iesaistīta tiesas prāvā 
ar AKB Investbank (turpmāk tekstā - Investbank), kam ir uzsākts 
bankrota process. Sākotnējās trīs civillietas Krievijā tika ierosinātas 
pret bijušo airBaltic akcionāru - SIA Baltijas Aviācijas Sistēmas - 
un airBaltic kā līdzatbildētāju, pieprasot 18,4 miljonu eiro, tostarp 
procentu un līgumsoda samaksu, kas izriet no trim Aizdevuma 
līgumiem, kuri tika noslēgti starp Investbank un SIA Baltijas 
Aviācijas Sistēmas, un trim Garantijas līgumiem, kas it kā tika 
noslēgti starp Investbank un airBaltic. 2019. gada sākumā Krievijas 
tiesa apstiprināja, ka nelabvēlīgi spriedumi pret Mātes sabiedrību 
par līdzekļu piedziņu nevar tikt izpildīti Krievijas Federācijā. 2019. 
gada jūnijā Investbank administrators uzsāka mēģinājumus panākt 
dažu lietu pārskatīšanu pēc jaunu faktu atklāšanas. 2019. gadā 
Krievijas tiesas noraidīja šos mēģinājumus. 2020. gada sākumā 
Krievijas tiesa arī noraidīja iesniegto prasību par aizdevuma un 
garantijas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, uzskatot, ka 
Mātes sabiedrība (un nevis SIA Baltijas Aviācijas Sistēmas) ir īstais 
parādnieks saskaņā ar aizdevuma līgumu. Tiesa joprojām izskata 
šīs lietas apelāciju.
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Informācija par prasību tika publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī 2021. gada 29. janvārī. Pēc šī paziņojuma Latvijas valdība 
un airBaltic iestājās lietā, lai atbalstītu Komisijas lēmumu. Šī ir viena 
no vairākām lietām, ko Ryanair uzsākusi Vispārējā tiesā, apstrīdot 
Ryanair konkurentiem piešķirto valsts atbalstu. No aptuveni desmit 
jau iztiesātajām lietām, Vispārējā tiesa ir atcēlusi trīs Komisijas 
lēmumus, jo Komisija nebija sniegusi izsmeļošu pamatojumu 
atbalsta piešķiršanai (T-665/20, T-643/20 un T-465/20). Taču 
šajās lietās Vispārējā tiesa nav lēmusi par Komisijas lēmumu 
tūlītēju atcelšanu, ļaujot Komisijai pieņemt jaunus lēmumus, 
novēršot sākotnējos lēmumos pieļautās nepilnības. Pārējās lietās 
Vispārējā tiesa ir noraidījusi Ryanair pieteikumus, un šie Vispārējās 
tiesas lēmumi ir pārsūdzēti Eiropas Savienības Tiesā. 
2021. gada 21. decembrī Eiropas Komisija apstiprināja Latvijas 
valsts atbalstu airBaltic EUR 45 miljonu apmērā, lai kompensētu 
zaudējumus, kas airBaltic nodarīti laika posmā no 2020. gada 16. 
marta līdz 15. jūnijam Covid-19 uzliesmojuma dēļ. Arī šis atbalsts 
izpaudās kā papildu ieguldījums Sabiedrības pamatkapitālā. 
Eiropas Komisija konstatēja, ka Latvijas paziņotais pasākums 
atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 2. 
punkta b) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, kas ļauj 
Eiropas Komisijai apstiprināt valsts atbalsta pasākumus, ko 
piešķir dalībvalstis, lai kompensētu konkrētiem uzņēmumiem vai 
nozarēm zaudējumus, ko tieši radījuši ārkārtēji notikumi, tostarp 
Covid-19 uzliesmojums. Nav izslēgts, ka Ryanair arī šo lēmumu 
apstrīdēs Eiropas Savienības Vispārējā tiesā, kā tas tika darīts 
attiecībā uz citiem lēmumiem, ar kuriem apstiprināts atbalsts 
Ryanair konkurentiem dažādās valstīs, tostarp Komisijas 2020. 
gada 3. jūlija lēmumu, ar kuru tika apstiprināts rekapitalizācijas 
atbalsts EUR 250 miljonu apmērā.

34. KAPITĀLO MAKSĀJUMU SAISTĪBAS
2018. gada maijā airBaltic parakstīja vienošanos par 30 Airbus 
A220-300 iegādi. Kopējā 2022. gadā un nākamajos gados 
piegādājamo lidmašīnu cena saskaņā ar ražotāja cenrādi pārsniedz 
EUR 1.4 miljardus.
2021. gada 31. decembrī Air Baltic Training SIA ir uzņēmusies 
saistības par 1 Diamond DA40NG lidmašīnas iegādi. Kopējā 
lidmašīnas cena saskaņā ar ražotāja cenrādi ir EUR 0.5 miljoni.

35. COVID-19 IETEKME
Sabiedrība un Koncerns nepārtraukti seko līdzi COVID-19 
pandēmijas attīstībai un nepieciešamības gadījumā veic attiecīgas 
izmaiņas to īstermiņa plānos. COVID-19 ietekme uz Sabiedrību 
un Koncernu ir bijusi nozīmīga, un informācija par to ir atklāta 2. 
b) piezīmē Darbības turpināšana un 16. piezīmē. Sabiedrības un 
Koncerna darbība lielā mērā būs atkarīga no pandēmijas ilguma 
un izplatības, kā arī no pašreizējo un nākotnē noteikto ceļojumu 
ieteikumu un ierobežojumu apjoma (sk. 2.b piezīmi). Šajos finanšu 
pārskatos aprakstīto nenoteiktību dēļ nav iespējams ticami pilnībā 
novērtēt COVID-19 turpmāko ietekmi.

Tiesvedība ar Taurus Asset Management Fund Limited un SIA 
Eurobalt Junipro
Sabiedrība Taurus Asset Management Fund Limited (turpmāk 
tekstā - Taurus), kas reģistrēta Bahamu salās, bija saistīta ar 
iepriekšējiem Mātes sabiedrības akcionāriem un 2011. gadā 
Mātes sabiedrībai nodrošināja finansējumu EUR 5 miljonu apmērā.  
Kad Mātes sabiedrība, tās akcionāri un kreditori 2011. gada 3. 
oktobrī parakstīja līgumu ar Latvijas valdību par Mātes sabiedrības 
pārstrukturēšanu un finansēšanu, Taurus zaudēja prasījuma 
tiesības pret Mātes sabiedrību, tostarp EUR 5 miljonu prasījumu. 
Tiesas spriedums bija labvēlīgs Mātes sabiedrībai līdzvērtīgā lietā, 
kas izrietēja no 2011. gada 3. oktobra līguma par Mātes sabiedrības 
pārstrukturizēšanu un finansēšanu.
SIA Eurobalt Junipro (turpmāk tekstā - Eurobalt) ir pārņēmusi 
Taurus prasījumus un kopš 2012. gada mēģina panākt EUR 5 
miljonu atmaksu no Mātes sabiedrības. Sākotnējā tiesvedība tika 
izbeigta ar 2018. gada 5. decembra Augstākās tiesas spriedumu. 
Tomēr 2020. gada 13. janvārī Eurobalt iesniedza prasību pret 
Mātes sabiedrību, lai pieprasītu EUR 5 miljonu atmaksu, kā 
arī likumā noteiktos kavējuma procentus EUR 2 225 tūkstošu 
apmērā. Mātes sabiedrība ir nepārtraukti un skaidri iebildusi pret 
to, cita starpā norādot, ka Taurus zaudēja savas tiesības uz šo 
prasību saskaņā ar 2011. gada 3. oktobra līgumu, un Taurus nebija 
šādu tiesību cesijas brīdī. 
2020. gadā pirmā tiesu instance pieņēma negatīvu spriedumu 
Mātes sabiedrībai šajā lietā, tomēr Mātes sabiedrība iesniedza 
apelāciju. Nākamā tiesas sēde apelācijas tiesā ir paredzēta 2022. 
gada septembrī.

Ryanair pret Eiropas Komisiju
Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, daudzu Eiropas valstu valdības 
pieņēma lēmumus par valsts atbalsta piešķiršanu savām 
nacionālajām lidsabiedrībām, tādejādi palīdzot tām pārvarēt 
pandēmijas izraisīto krīzi. Šis atbalsts izpaudās gan kā šo 
lidsabiedrību rekapitalizācija, gan arī kā aizdevumi, aizdevumu 
garantijas vai citi atbalsta pasākumi. Atbalsts tika sniegts saskaņā 
ar Eiropas Komisijas pieņemto Pagaidu regulējumu valsts atbalsta 
pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 
uzliesmojuma situācijā (“Pagaidu regulējums”) un saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk - LESD) 107. 
panta 3. punkta b) apakšpunktu. 
2020. gada 3. jūlijā Eiropas Komisija apstiprināja Latvijas valsts 
atbalstu airBaltic EUR 250 miljonu apmērā, kas paredzēts 
lidsabiedrības rekapitalizācijai, lai atbalstītu Sabiedrības darbību 
Covid-19 pandēmijas apstākļos. Atbalsts tika apstiprināts saskaņā 
ar Pagaidu regulējumu.  Komisija secināja, ka rekapitalizācijas 
pasākums palīdzēs samazināt Covid-19 uzliesmojuma ekonomisko 
ietekmi Latvijā un ka tas ir nepieciešams, piemērots un samērīgs, 
lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā saskaņā 
ar LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu un nosacījumiem, 
kas paredzēti Pagaidu regulējumā. Taču 2020. gada 16. decembrī 
Īrijas lidsabiedrība Ryanair iesniedza prasību Eiropas Savienības 
Vispārējā tiesā par šī lēmuma atcelšanu (lieta Nr.T-337/2). 
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2022. gada 17. janvārī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts Mātes 
sabiedrības pamatkapitāla palielinājums, kā rezultātā Latvijas 
valdības līdzdalības daļa Sabiedrības pamatkapitālā palielinājās 
līdz 97,03%.

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma 
parakstīšanai nav bijuši nekādi citi notikumi, kas varētu būtiski 
ietekmēt Mātes sabiedrības un Koncerna finanšu stāvokli 2021. 
gada 31. decembrī un kas būtu atspoguļojami šajā pārskatā.

36. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
2022. gada februārī līdz ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā 
un sekojošu Krievijas un Ukrainas gaisa telpas slēgšanu, 
aviosabiedrībai bija jāpārtrauc lidojumi uz abām šīm valstīm. 
Tika plānots, ka 2022. gadā 10% pasažieru būtu no šiem diviem 
tirgiem, tādēļ karam Ukrainā ir būtiska ietekme uz aviosabiedrības 
plānoto darbības rezultātu. Reaģējot uz izmaiņām, tika pieņemts 
lēmums novirzīt pieejamo kapacitāti uz citiem galamērķiem un 
ACMI operācijām. Kara Ukrainā ietekmi ir grūti novērtēt, ņemot 
vērā iespējamos blakusefektus, piemēram, ietekmi uz aviācijas 
degvielas cenu un pieprasījumu pēc ceļojumiem uz Baltijas 
valstīm iespējamo drošības apsvērumu dēļ. Iespējamo scenāriju 
detalizēta analīze un Ukrainas kara ietekme ir aprakstīta 2. b) 
piezīmē. Mātes sabiedrība un Koncerns šos notikumus uzskata 
par nekoriģējošiem notikumiem pēc pārskata perioda beigām, 
kas nav atspoguļoti aktīvu un saistību novērtējumā 2021. gada 
31. decembrī. Tomēr Mātes sabiedrības un Koncerna vadība 
šos notikumus ņēma vērā darbības turpināšanas novērtējumā, 
sagatavojot šos finanšu pārskatus.

Gada pārskatu sagatavoja galvenā grāmatvede Anda Līce.

MARTIN ALEXANDER GAUSS  VITOLDS JAKOVĻEVS                    PAULS CĀLĪTIS
Valdes priekšsēdētājs   Valdes loceklis                                      Valdes loceklis

ANDA LĪCE   
Galvenā grāmatvede  

Finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 100. līdz 150. lappusei, 2022. gada 4. aprīlī ir parakstījuši:
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