
 

 
 

 

Faktu materiāls plašsaziņas līdzekļiem  

  

“Virši” (AS “Virši-A”) ir Latvijā lielākais un visstraujāk augošais vietējās izcelsmes 

degvielas un alternatīvās enerģijas uzpildes staciju tīkls ar 26 gadu darbības pieredzi 

nozarē. 

  

Veiksmīgi konkurējot ar lielākajiem ārvalstu tirgotājiem, “Virši” ieņem stabilu vietu starp 

vadošajiem nozares līderiem Latvijā un katru gadu turpina audzēt savu tirgus daļu. 

  

Šobrīd “Virši” tīklā ietilpst 64 degvielas uzpildes stacijas, tostarp sešas CNG jeb saspiestās 

dabasgāzes uzpildes stacijas. “Virši” ir pirmais un vienīgais tīkls, kas nodrošina CNG 

pieejamību Latvijas teritorijā. Veicot vērienīgas investīcijas, 2019. gadā “Virši” atvēra pirmo 

publisko CNG uzpildes staciju Latvijā un līdz 2022. gada sākumam plāno šo alternatīvo 

degvielas veidu nodrošināt jau desmit vietās. 

  

“Virši” nolūks ir būtiski paplašināt tīrākas enerģijas avotu klāstu ar tādiem produktiem kā 

elektrība, biometāns, sašķidrinātā dabasgāze (LNG) un ūdeņradis, lai kļūtu par pārliecinošu 

līderi alternatīvās enerģijas segmentā Latvijā. 

  

Uzņēmums ilggadēji novērtēts kā viens no iekārojamākajiem darba devējiem Latvijā. 26 gadu 

laikā tā kolektīvs audzis no 12 līdz 600 darbiniekiem, kuri strādā visos Latvijas novados un 

reģionos. 

 

Finanšu rādītāji 

“Virši” ir uz strauja izaugsmes ceļa, pēdējo piecu gadu laikā palielinot apgrozījumu par vairāk 

nekā 50%, sasniedzot 171,4 milj. eiro apgrozījumu 2020. gadā. Savukārt neto peļņa kopš 

2016. gada vairāk nekā trīskāršojusies pieaugot līdz 5,1 milj. eiro, bet EBITDA pieaugusi vairāk 

nekā divas reizes, sasniedzot 7,6 milj. eiro.1 

  

Lai gan kopējais realizētās degvielas mazumtirdzniecības tirgus Latvijā 2020. gadā tonnās 

saruka par 3,6%, “Virši” pārdotais degvielas apjoms mazumtirdzniecībā pieauga par 0,1%, 

savukārt preču mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājās par 16,1%. 

 

Darbības virzieni 

● “Virši” ir ērtas iepirkšanās mazā formāta veikalu tīkls ar plašu sortimentu, kas īpaši 

pielāgots mūsdienu straujajam dzīves ritmam un nodrošina ar visu nepieciešamo ceļā, 

kā arī piedāvā preces un pakalpojumus piepilsētu iedzīvotājiem (kurjerpaku punkts, 

piekabju noma, dārza preces u.c); 

● Ēdināšana un kafija – Viršu kafija kvalitātes un popularitātes ziņā ieņem līderpozīciju 

līdzņemamās kafijas segmentā Latvijā, jo tā tiek pagatavota no svaigām, tepat Latvijā 

 
1
  Konsolidētie, neauditētie 2020. gada finanšu rezultāti. 



 

grauzdētām kafijas pupiņām no premium klases grauzdētavas “Rocket Bean”. Kafijas 

pupiņas “Viršu” stacijās tiek piegādāta ne retāk kā reizi mēnesī. Tāpat īpaši attīstīts 

ēdienu sortiments, kas piedāvā plašu silto uzkodu klāstu, kā arī daudzveidīgu produktu 

piedāvājumu veģetāriešiem un vegāniem; 

● “Virši” piedāvā visa veida degvielas produktus, tostarp dīzeļdegvielu Virši EVO, kas 

pieejama visā Viršu tīklā. Pēc klientu pieprasījuma “Virši” nodrošina agro un apkures 

degvielas piegādes uz klientu objektiem; 

● Risinot transporta nozarei adresētos mērķus siltumnīcefekta gāzu (SEG) izmešu 

samazinājuma virzienā, “Virši” 2019. gadā atklāja pirmo publisko CNG jeb saspiestās 

dabasgāzes uzpildes staciju Latvijā. Šobrīd ir pieejamas sešas CNG uzpildes stacijas 

un līdz 2022. gada sākumam tīklu plānots paplašināt līdz 10 CNG uzpildes  stacijām. 

Tāpat “Virši” aktīvi strādā arī pie citu alternatīvo enerģijas uzpildes veidu attīstības – 

elektrouzlādes, biometāns, LNG (sašķidrināta dabasgāze), ūdeņradis. 

 

Privātpersonu segments – nodrošina augstākās kvalitātes produktu un pakalpojumu klāstu 

privātpersonām, sākot no tradicionālās un alternatīvās enerģijas uzpildes produktiem, beidzot 

ar svaigu, Latvijā grauzdētu kafiju un maltītes piedāvājumu ikvienai gaumei, tostarp 

veģetāriešiem un vegāniem. 

  

Korporatīvais segments – nodrošina individuālus, pielāgotus pakalpojumus un produktus  

korporatīvajiem klientiem. Lojalitātes programmas ietvaros, sadarbībā ar ārvalstu partneriem, 

“Virši” nodrošina klientus ar degvielas uzpildes iespējām ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, 

Lietuvā un Krievijā, vairāk nekā 18 000 stacijās visā Eiropā. 

No šobrīd “Virši” degvielas uzpildes staciju tīklā esošām 64 stacijām, septiņas ir franšīzes 

stacijas, no kurām četras ir pilna servisa. 

  

Vēsture 

Uzņēmums dibināts 1995. gadā un ir Latvijas izcelsmes kapitāla uzņēmums. 26 darbības gadu 

laikā “Virši” auguši līdz lielākajai nacionālajai degvielas tirdzniecības kompānijai par spīti 

augstai starptautisku kompāniju konkurencei. Līderība inovācijās, spēja ātrāk atbildēt vietējā 

tirgus pieprasījumam savienojumā ar degsmi sasniegt un pārsniegt savu klientu gaidas, ir 

faktori, kas veicinājuši uzņēmuma izaugsmi un vietu tirgū. Pēdējo 10 gadu laikā uzņēmums ir 

dubultojis degvielas un alternatīvo enerģijas avotu uzpildes staciju tīklu Latvijā, un pēdējos 

piecos gados uzrādījis strauju peļņas un biznesa rentabilitātes rādītāju pieaugumu. 
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Silva Skudra, padomes loceklis 

Andris Priedītis, padomes loceklis 

Ivars Blumbergs, padomes loceklis 

  

Valde: 

Jānis Vība, valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors 

Vita Čirjevska, valdes locekle un finanšu direktore 



 

Linda Prūse, valdes locekle un mazumtirdzniecības daļas vadītāja 

  

Papildu informācija “Viršu” mājaslapā www.virsi.lv 

http://www.virsi.lv/
http://www.virsi.lv/

