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PĀRRESORU
KOORDINĀCIJAS CENTRA
VADĪTĀJA PRIEKŠVĀRDS

Cienījamie sadarbības partneri un iedzīvotāji,
2015. gada darba cēliens PKC aizvadīts turpinot jau iesāktās reformas (skat. sākot no 22.lpp.) un pildot
Ministru prezidenta un valdības dotos uzdevumus (skat. no 13.lpp.), kā arī nākot klāt jaunam
pienākumam – atbildībai par Latvijas attīstības mērķu sasniegšanai būtisku komponenti – valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības koordināciju.
Ikvienā PKC darbības virzienā, vai tā būtu attīstības plānošanas sistēmas uzlabošana un valsts
stratēģisko attīstības mērķu īstenošanas uzraudzība, valdībai sniegtā nozaru ekspertīze un prognožu
analīze vai valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācija, mērķu sasniegšanas progress un augsti
profesionāls rezultāts ir iespējams, tikai pateicoties aktīvai sadarbībai ar visām plānošanā un tās
īstenošanā iesaistītajām pusēm. Tādēļ vēlos uzsvērt, ka virzība pretim valdības un sabiedrības izvirzīto
mērķu sasniegšanai, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā līdz 2020. gadam, ir tieši atkarīga
no mūsu visu īstenotās sadarbības un savstarpējā atbalsta.
PKC kopā ar Finanšu ministriju un nozaru ministrijām vērtē publisko investīciju iespējas attīstības
mērķu sasniegšanai, lai valsts budžeta līdzekļi tiek ieguldīti mērķtiecīgi un atbildīgi, plānojot pieejamo
resursu ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu atdevi. Nozīmīga loma sabiedrības interesēs pieņemtu
lēmumu īstenošanā ir sociālo partneru un nevalstisko organizāciju, kā arī valdības sadarbības partneru
iesaistei valdības darba aktualitātēs un politiskās dienaskārtības veidošanā, iniciējot publiskas
diskusijas mediju telpā, kas pamatotas pierādījumos balstītā un objektīvā faktu analīzē, un ko pavada
kopīgs darbs, tostarp ar politikas plānotājiem, pašvaldību pārstāvjiem, Saeimas deputātiem u.c. Šādi
raugoties PKC viens no uzdevumiem ir nodrošināt savstarpēju sadarbību un analītisko pamatu
saturīgām diskusijām par Latvijas valsts ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu.
Jūs varat iepazīties ar PKC ieguldījumu un īstenoto progresu valsts kopīgo attīstības mērķu sasniegšanā
turpmāk pārskatā, vispusīgu ieskatu paveiktajā gūstot un novērtējot konkrētu prioritāro uzdevumu
izpildi un nozīmi valdības darbā 2015. gada laikā.
Cieņā un pateicībā par kopīgi paveikto,
Pēteris Vilks
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IESKATS PKC DARBĪBĀ 2015. GADĀ
Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) kā vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde iekļaujas valsts
pārvaldē kopš 2011. gada decembra. PKC darba pievienotā vērtība ir valdībai sniegtās ekspertīzes
kvalitātē politisko lēmumu pieņemšanas procesā ikdienā, tā uzlabojot valsts attīstības plānošanu,
veidojot atklātu dialogu ar sabiedrību un koordinējot vairāku būtisku strukturālo reformu īstenošanu
valstī.
2015. gada laikā PKC ir turpinājis iesāktos darbus vienotas attīstības plānošanas sistēmas stiprināšanā
un sadarbības veicināšanā starp visām politikas plānošanā iesaistītajām pusēm, rūpējies par stabilu
virzību pretim valsts stratēģisko attīstības mērķu īstenošanai, uzsācis darbu pie valsts kapitāla daļu
pārvaldības koordinācijas un nodrošinājis ekspertīzi un analītisku pienesumu Ministru prezidenta un
Ministru kabineta darbā, izsvērtu un pierādījumos balstītu politisko lēmumu pieņemšanai.
Viens no aizvadītā gada laikā būtiskākajiem PKC paveiktajiem darbiem sadarbībā ar ministrijām un
atbildīgajām iestādēm ir uzraudzības ziņojuma par Latvijas virzību pretim valsts stratēģisko attīstības
mērķu īstenošanai izstrāde. Mērķi un sasniedzamie rezultāti līdz 2020. un 2030. gadam noteikti
hierarhiski augstākajos plānošanas dokumentos – Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030. gadam (Latvija 2030) un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020).
Ziņojums ietver attīstības prognozes un visaptverošu vērtējumu par nākotnes izaicinājumiem valsts
attīstības mērķu sasniegšanā, kopumā iekļaujot 116 vērtējumus par 90 dažādiem rādītājiem.
Papildus tam, PKC ir izstrādājis metodiskās vadlīnijas attīstības plānošanā, uzraudzībā un ietekmes
novērtēšanā valsts iestādēm, kas apkopotas “Politikas veidošanas rokasgrāmatā” un prezentētas
politikas plānotājiem, lai iespējami atbalstītu tos ikdienas darbā, ietverot rokasgrāmatā galvenos
politikas veidošanas pamatprincipus, un palīdzētu orientēties plānošanas dokumentu veidos un
hierarhijā.
Būtisks papildinājums PKC funkcijās un darba uzdevumos ir nācis līdz ar valdības uzticēto uzdevumu
PKC no 2015. gada 1. jūnija koordinēt valsts kapitālsabiedrību pārvaldību un pārstāvēt Latviju
daudzpusējās sarunās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (Organization for Economic
Co-operation and Development – OECD) par Latvijas kā pilntiesīgas dalībvalsts pievienošanos OECD.
PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir vērsta uz profesionālas korporatīvās pārvaldības
ieviešanu Latvijas valsts pārraudzībā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas
uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši attīstīto valstu īstenotajai labajai praksei un
OECD rekomendācijām.
PKC iesaistījies arī vairākās nacionāli un starptautiski nozīmīgās sadarbības partneru organizētās
aktivitātēs, t.sk. piedalījies valsts budžeta veidošanas procesā un atbilstoši Ministru prezidenta
uzdevumam izstrādājis un iesniedzis priekšlikumus efektīvākam valsts budžeta līdzekļu izlietojumam
2016.–2018. gadā. Uzsācis Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) noteikto Ilgtspējīgas attīstības mērķu
iekļaušanu Latvijas politikas plānošanas sistēmā, veicot sākotnējo mērķu kartējumu pret esošajiem
Latvijas attīstības mērķiem Latvijas plānošanas dokumentos. 2015. gadā PKC atbalstījis un koordinējis
arī pirmās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (European Sustainable Development Week – ESDW)
norisi Latvijā un sniedzis atbalstu tās pasākumu organizēšanā.
Plašāka informācija par PKC darbu un NAP2020 pieejama PKC mājaslapā: http://www.pkc.gov.lv.
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PAMATINFORMĀCIJA
PKC DARBĪBAS MĒRĶI UN FUNKCIJAS
Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas
nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu un kapitāla daļu pārvaldības koordināciju Latvijā.
PKC, izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, izstrādā hierarhiski augstākos nacionālā līmeņa
attīstības plānošanas dokumentus, nodrošinot to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu,
un koordinē to īstenošanu, organizē un īsteno nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko
uzraudzību, stiprinot institūciju sadarbību, izstrādā priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un
resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, kā arī veic Ministru
kabineta un Ministru prezidenta dotos analītiskos uzdevumus un citas normatīvajos aktos noteiktās
funkcijas.
PKC primāri īsteno Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Publiskas personas kapitāla daļu
pārvaldības likumā noteiktās funkcijas, un atbilstoši PKC nolikumam:
1. izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, uzrauga un koordinē tās īstenošanu;
2. izstrādā Nacionālo attīstības plānu, uzrauga un koordinē tā īstenošanu;
3. uzrauga un koordinē to nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu, kuri
ir saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā;
4. koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības
plāna izpildi;
5. sniedz Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar
hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa
prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu
un lomu strukturālo reformu un publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts
attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
6. pilda analītiskus uzdevumus Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja uzdevumā;
7. veic nozaru politiku pārresoru uzraudzību;
8. izstrādā priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
9. nodrošina valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un
uzraudzību.
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PKC STATUSS UN STRUKTŪRA
PKC ir Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde valsts attīstības plānošanas un
valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas jautājumos. PKC uzdevums ir
stiprināt skaidru, savstarpēji saistītu un koordinētu valsts ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa
attīstības plānošanu, kas ir pierādījumos balstīta un ļauj pieņemt ilgtspējīgus risinājumus valsts un
sabiedrības kopējās attīstības labā.
PKC darbu vada PKC vadītājs – valsts civildienesta ierēdnis ar valsts sekretāra pilnvarām. PKC vadītāju
izvēlas Civildienesta likumā noteiktajā kārtībā, to ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.
PKC vadītājs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja
funkcijas. Atbilstoši PKC nolikumam PKC vadītājam var būt vietnieks, kura kompetenci nosaka PKC
vadītājs.
PKC ir trīs struktūrvienības jeb nodaļas: Attīstības plānošanas nodaļa, Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļa un – kopš 2015. gada 1. jūnija ar Ministru kabineta lēmumu – Kapitālsabiedrību
pārvaldības nodaļa, kā arī PKC vadības atbalsta funkciju veicēji, kas ir tieši pakļauti PKC vadītājam. PKC
organizācijas struktūra ir saglabājama esošajā formā un pārskatāma līdz ar izmaiņām PKC veicamo
funkciju klāstā un apjomā vai būtiski mainoties personāliju sastāvam un to veicamajiem uzdevumiem.

PKC organizatoriskā struktūra – uz 2015. gadu

Attīstības plānošanas nodaļa
Attīstības plānošanas nodaļas eksperti nodrošina attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesa
saskaņotību, pastāvīgi uzlabojot jauno politikas iniciatīvu izstrādes un vērtēšanas procesu un tā sasaisti
ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu, t.sk.:


koordinē un piedalās Valdības deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības
rīcības plāna (VRP) tās īstenošanai izstrādē;
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sagatavo un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām strukturālajām reformām;



sniedz atzinumus Ministru prezidentam, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar
hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa
prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu
un lomu strukturālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus)
atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;



organizē Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās
padomes darbu;



pilnveido valsts budžeta izdevumu attiecināšanas uzskaites modeli hierarhiski augstākajos un
citos attīstības plānošanas dokumentos, kā arī citos dokumentos noteikto pasākumu
finansēšanai;



turpina pilnveidot plānošanas sistēmu, tai skaitā vērtē foresight procesam raksturīgu metožu
integrēšanas iespējas attīstības plānošanas sistēmā.

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas eksperti nodrošina attīstības plānošanas dokumentu
savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu nospraustajiem
mērķiem, t.sk.:


veic ikgadēju NAP2020 ieguldījumu kartēšanu un trūkumu identificēšanu;



sniedz atbalstu Ministru prezidenta Valdības deklarācijas un VRP īstenošanas uzraudzībā;



veic VRP izpildes monitoringu sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem;



veic nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu
kvalitātes kontroli, kā arī nodrošina to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības
plānošanas dokumentiem;



identificē problēmas valsts attīstības plānošanā un nozaru/ starpnozaru politikās un izstrādā
priekšlikumus problēmu risinājumu variantiem;



vērtē ministriju jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas
dokumentiem, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem;



turpina ES fondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanas noteikumu un kritēriju monitoringu, lai
finansējums mērķtiecīgi tiktu ieguldīts NAP2020 mērķu sasniegšanā.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa
No 2015. gada 1. jūnija PKC ir uzticēti Valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
koordinācijas institūcijas uzdevumi un šim nolūkam izveidota Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa,
kas nodrošina vienotu valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un
uzraudzību, valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas kopējo virzību un pilda Kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā noteiktos uzdevumus, t.sk.:


izstrādā vadlīnijas un Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību
korporatīvo pārvaldības praksi;
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izvērtē valsts kapitālsabiedrību un to padotības iestāžu (aģentūru un valsts iestāžu) iesniegto
darbības stratēģiju projektus un gada pārskatus to izpildei un sniedz atzinumus par tiem;



sniedz atzinumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībā pamatotību – tās saglabāšanu,
pārtraukšanu vai uzsākšanu;



sniedz konsultācijas Ministru prezidentam, Ministru kabinetam, valsts kapitāla daļu turētājiem
(ministrijām) un kapitālsabiedrību vadībai un atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī organizē
apmācības par jautājumiem saistītiem ar kapitālsabiedrību pārvaldību;



izstrādā ikgadēju konsolidētu pārskatu par valsts kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām;



nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju
(OECD) un sekmē tās rekomendāciju ieviešanu, kā arī Latvijas valsts kapitālsabiedrību darbības
atbilstību attīstīto valstu atzītajai labajai korporatīvās pārvaldības praksei.

PKC vadības atbalsta funkcijas
PKC vadības atbalsta funkciju komandas uzdevumi ietver dokumentu aprites un dokumentu dienesta
vajadzībām aprites nodrošināšanu, datu bāzu uzturēšanu, sabiedrisko attiecību veidošanu, kā arī
publisko iepirkumu organizēšanu.
Valsts resursu ekonomijas nolūkā, Valsts kanceleja nodrošina PKC darbam nepieciešamās atbalsta
funkcijas, t.sk.:
-

PKC budžeta plānošanu un izpildi;

-

grāmatvedības uzskaiti;

-

personālvadību;

-

informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nodrošināšanu;

-

darba aizsardzību;

-

iekšējo auditu;

-

atsevišķu dokumentu redakcionālu noformēšanu un tulkošanu.
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PKC MISIJA UN VĪZIJA
PKC misija
PKC misija ir nodrošināt koordinētu, pierādījumos balstītu (evidence-based) un ilgtspējīgu attīstības
plānošanu, visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties Latvijas attīstības mērķu noteikšanā un
pakāpeniskā virzībā uz šo mērķu sasniegšanu.
PKC vīzija
PKC ir vadošais stratēģiskās analīzes un valsts attīstības plānošanas centrs Latvijā, kas sniedz augsti
profesionālu, pierādījumos un labās prakses analīzē balstītu ekspertīzi labāku politisko lēmumu
pieņemšanai un veido uz rezultātu sasniegšanu orientētu un sabiedrībai atvērtu politikas plānošanas
sistēmu Latvijā.

PKC VĒRTĪBAS
Rezultativitāte
Visa valsts pārvaldes un PKC darbība ir vērsta uz vienotu mērķu sasniegšanu – iedzīvotāju dzīves
kvalitātes, labklājības un pašmotivācijas – uzlabot savu un Latvijas nākotni – paaugstināšanu.
Sadarbība
Labāka – uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu vērsta – attīstības politikas plānošana ir
sasniedzama savstarpēji sadarbojoties profesionāliem politikas veidotājiem no dažādām iestādēm. PKC
veicina un koordinē iesaistīto pušu sadarbību un viedokļu apmaiņu labāku politisko lēmumu
pieņemšanā.
PKC darbinieku vidū notiek regulāra informācijas apmaiņa par aktualitātēm to ekspertīzes nozarēs,
valsts attīstības politikas plānošanā kopumā un starptautiskajās norisēs (politiski, sociāli, ekonomiski,
vides jomā u.c.), kas var ietekmēt valsts attīstību.
Sniedzot ekspertīzi kādā jautājumā, PKC darbinieki analizē to pēc būtības un savstarpēji sadarbojas,
pieejot jautājuma risināšanai kompleksi un visaptveroši, tā nodrošinot horizontālu attīstības plānošanu
un uzraudzību.
PKC darbinieki ir atvērti sadarbībai, lai noskaidrotu dažādu pušu viedokļus par valsts īstenotās attīstības
politikas reālo ietekmi uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Mērķtiecīgums
PKC seko līdzi, lai valsts budžeta līdzekļi tiek mērķtiecīgi un atbildīgi ieguldīti valsts attīstībā – balstoties
rūpīgā pierādījumu un prognožu analīzē un plānojot pieejamo resursu ilgtspējīgu un ekonomiski
pamatotu atdevi –, sasniedzot valsts attīstības mērķus.

Skats nākotnē
Mainoties dažādiem (t.sk. vides, sociāl-politiskiem un ekonomiskiem) apstākļiem Latvijā, Eiropā un
globālā mērogā, mainās arī rīcībpolitikas vide. PKC uzdevums ir stiprināt mērķtiecīgu un vienlaikus
elastīgu attīstības plānošanas sistēmu, kas ir pielāgoties spējīga jauniem izaicinājumiem, ar kuriem
saskaras gan politikas plānotāji, gan iedzīvotāji.
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PKC prognozē nākotnes pārmaiņas un to ietekmi uz Latvijas mērķu sasniegšanu, tādejādi apsteidzot
notikumus un pielāgojot jaunās tendences un iespējas Latvijas attīstības un iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
PKC darbinieki ir eksperti savā nozarē, un, lai nodrošinātu savu profesionālo kvalifikāciju, regulāri
paaugstina savas kompetences un zināšanas, apmainoties pieredzē ar nozares speciālistiem Latvijā un
starptautiskā mērogā, iesaistoties dažādās domnīcās (think-tank), līdzdarbojas profesionālajās
organizācijās, kā arī sniedzot ieguldījumu pētniecībā un akadēmiskajā vidē.
Cilvēki
PKC darbinieki un sadarbības partneri izjūt atbildību iedzīvotāju priekšā un tiecas sniegt visaugstāko
profesionālo ekspertīzi, lai sekmētu valsts mērķu sasniegšanu. PKC darbiniekus raksturo
profesionalitāte, godīgums un misijas izjūta – padarīt Latviju labāku katram no mums.
Šīs vērtības atspoguļo ikviena darbinieka ikdienas un ilgtermiņa motivāciju, katram sniedzot savu
ieguldījumu PKC kopējo uzdevumu izpildē Latvijas attīstības mērķu sasniegšanai.
POLITIKAS PLĀNOŠANĀ IESAISTĪTĀS PUSES UN PKC SADARBĪBAS PARTNERI

Valsts
prezidents

Saeima

Politikas
plānotāji un
ministriju
(resoru)
darbinieki

Ministru
prezidents
un Ministru
kabinets

Ikviens
Latvijas
iedzīvotājs

Sadarbības
partneri un
nevalstiskās
organizācijas

Sociālie
partneri
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Pašvaldības

PKC PRIORITĀTES UN STRATĒĢISKO MĒRĶU IZPILDE 2015. GADĀ
VALSTS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA UN UZRAUDZĪBA
Būtiskākie paveiktie darbi attīstības plānošanas un uzraudzības jomā 2015. gadā:
1. Sagatavots uzraudzības ziņojums par Latvijas virzību pretim valsts stratēģisko attīstības mērķu
sasniegšanai, kas ietverti hierarhiski augstākajos plānošanas dokumentos – Latvijas
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Latvijas Nacionālā attīstības
plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) –, ietverot attīstības prognozes un visaptverošu
izvērtējumu par nākotnes izaicinājumiem to sasniegšanā, kopumā iekļaujot 116 vērtējumus
par 90 dažādiem rādītājiem (dažos rādītājos vērtēti vairāki aspekti).
Jūs varat iepazīties ar Ziņojumu par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam
(Latvija 2030), Latvijas Nacionālā attīstības plāna no 2014. līdz 2020. gadam (NAP2020) un
deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu
PKC mājaslapā, sadaļā NAP2020 uzraudzība: http://www.pkc.gov.lv/nap2020/nap2020uzraudz%C4%ABba.
2. Izstrādātas metodiskās vadlīnijas valsts iestādēm attīstības plānošanā, uzraudzībā un ietekmes
novērtēšanā – “Politikas veidošanas rokasgrāmata”, kā arī organizētas nozaru ministriju, Valsts
kancelejas un neatkarīgo iestāžu politikas plānotāju apmācības un pieredzes apmaiņa. Politikas
plānošanas rokasgrāmata ir praktisks ceļvedis un palīgs politikas plānotājiem to ikdienas darbā,
lai iespējami skaidri un vienkārši izklāstītu galvenos politikas veidošanas pamatprincipus, kā arī
palīdzētu orientēties plānošanas dokumentu veidos un hierarhijā. Jūs varat apskatīt
rokasgrāmatu
PKC
mājaslapā,
sadaļā
Attīstības
plānošana
Latvijā:
http://www.pkc.gov.lv/images/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf.
3. Uzlabota Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes (http://polsis.mk.gov.lv/) un Pētījumu un
publikāciju datu bāzes (http://petijumi.mk.gov.lv/) darbība, padarot dokumentu un pētījumu
meklēšanu ērtāku un ātrāku, ļaujot atlasīt dokumentus pēc atslēgas vārdiem vai to daļas,
izveidots jauns dizains, uzlabota vispārējā navigācija un datu bāzu drošība.
4. Piedaloties valsts budžeta veidošanas procesā un atbilstoši Ministru prezidentes Laimdotas
Straujumas uzdevumam, PKC vadībā izstrādāti priekšlikumi efektīvākam valsts budžeta līdzekļu
izlietojumam 2016.–2018. gadā. Papildus izvērtēta budžeta programmu (apakšprogrammu)
sasaiste ar politikas rezultātiem un Finanšu ministrijas Budžeta metodoloģijas departamentam
iesniegti priekšlikumi tās stiprināšanai.
5. Koordinēta Latvija 2030 un NAP2020 īstenošana līdz ar prioritāšu pārnešanu Eiropas Savienības
investīciju un struktūrfondu plānošanas dokumentos, kā arī tiem sekojošos normatīvajos aktos.
Papildus – sistemātiski un regulāri aktualizēti dati par NAP2020 ietvaros paredzēto publisko
ieguldījumu izlietojumu, uzturot aktuālu NAP2020 īstenošanas koordinācijas un uzskaites
sistēmu.
6. Uzsākta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) noteikto Ilgtspējīgas attīstības mērķu iekļaušana
Latvijas politikas plānošanas sistēmā, veicot sākotnējo mērķu kartējumu pret esošajiem
attīstības mērķiem Latvijas plānošanas dokumentos. Latvijas pieredze kā labās prakses piemērs
prezentēta 2015. gada jūnijā Institute for Advanced Sustainability Studies (Vācija) organizētajā
ekspertu seminārā Briselē, Beļģijā, un 2015. gada oktobrī Luksemburgā, Eiropas Ilgtspējīgās
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attīstības tīkla (European Sustainable Development Network – ESDN) konferencē
Luksemburgas Eiropas Savienības padomes prezidentūras ietvaros.
7. Nodrošināta līdzdalība Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas darbā, tai skaitā darba grupā
par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un
risinātu ar izglītojamo mobilitāti saistītās problēmas.
8. Nodrošināta pirmās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (European Sustainable Development
Week – ESDW) norise Latvijā un līdzdalība ESDW pasākumu organizēšanā, tai skaitā 2. Latvijas
Lauku kopienu parlamentā „Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku
reģionos” 2015. gada 3.–5. jūnijā.
9. Ar Latvijas pieredzi attīstības plānošanā iepazīstinātas ārvalstu delegācijas no Rietumbalkānu
un Centrālās Āzijas valstīm, Ukrainas, sadarbības partneri no Starptautiskā valūtas fonda,
Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and
Development – OECD), Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā vadītājs, dažādu valstu
vēstnieki u.c.

KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS KOORDINĀCIJA
Būtiskākie paveiktie darbi kapitālsabiedrību pārvaldības jomā 2015. gadā:
No 2015. gada 1. jūnija atbilstoši valdības lēmumam PKC sāka pildīt valsts kapitālsabiedrību un valsts
kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcijas) uzdevumus, šim nolūkam
izveidojot atsevišķu struktūrvienību (skat. PKC struktūras attēlojumu 7.lpp.).
1. Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas izveide un darbs pie jauna normatīvā regulējuma
izstrādes, lai nodrošinātu vienotu pārvaldības un darbības ietvaru un virzītos uz valsts īpašumā
esošo uzņēmumu kapitāla atdeves un vērtības pieaugumu.
2. Izstrādāti seši Ministru kabineta noteikumi, četras vadlīnijas un grozījumi Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.
3. Dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) darba grupā, pārstāvot valsts
intereses sarunās par Latvijas kā dalībvalsts pievienošanos organizācijai, īstenojot OECD
sniegtās rekomendācijas valsts uzņēmumu pārvaldības jomā.
4. Organizētas profesionālas kompetenču paaugstināšanas apmācības valsts kapitālsabiedrību
valdes locekļiem un vadošajam personālam par ne-finanšu mērķu noteikšanu,
kapitālsabiedrību darbības stratēģiju izstrādi un novērtēšanu un likuma piemērošanas
aspektiem, kā arī koordinēta publiskas konferences norise par valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības reformas ieviešanas progresu.
5. Ar Ministru kabineta rīkojumu izveidota Koordinācijas institūcijas padome, kas izskata un
saskaņo koordinācijas institūcijas izstrādātos vadlīniju projektus publiskas personas kapitāla
daļu pārvaldības jomā, sniedz priekšlikumus koordinācijas institūcijai attiecībā uz kapitāla daļu
pārvaldību saistītiem jautājumiem un sniedz viedokli par kapitālsabiedrību darbības stratēģiju,
potenciālajiem darījumiem u.c. likumā noteiktajos gadījumos.
6. Dalība starpvalstu sadarbības platformās un konferencēs, apmainoties ar pieredzi labas
korporatīvās pārvaldības ieviešanā un stiprināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī.
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MINISTRU PREZIDENTA UN MINISTRU PREZIDENTA BIROJA DOTIE UZDEVUMI
Nodrošinot Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, 2015. gadā PKC iesaistījās informācijas
(analītisko materiālu, atzinumu un politikas plānošanas dokumentu izvērtējumu) sagatavošanā
Ministru prezidenta darbības atbalstam. Būtiskākie darbi:
1. Ikgadējie Ministru prezidenta dotie uzdevumi
1.1. Sniegts atbalsts valdības deklarācijas un Valdības rīcības plāna (VRP) īstenošanas
uzraudzībā un sagatavots ziņojums par valdības deklarācijas un VRP doto uzdevumu
izpildi.
1.2. Sagatavots Ministru prezidenta ziņojums Saeimai par Latvijas nacionālo drošību.
1.3. Nodrošināta regulāra Ministru prezidenta gatavošana Ministru kabineta un Ministru
kabineta komitejas sēdēm par jautājumiem, kas saistīti ar valsts stratēģisko attīstību,
vienlaikus piedaloties sēdēs ar padomdevēja tiesībām.
1.4. Sniegta ekspertīze un sagatavoti atzinumi par attīstības plānošanas jautājumiem.
2. Papildu Ministru prezidenta un Ministru kabineta dotie uzdevumi:
2.1. Likumprojekta „Psihologu profesionālās darbības likums” un likumprojekta „Grozījumi
likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” virzība
apstiprināšanai Latvijas Republikas Saeimā.
2.2. Darbs pie normatīvā regulējuma sakārtošanas 100% braukšanas maksas atvieglojumus
sabiedriskajā transportā saņemošo personu precīzas uzskaites un identificēšanas sistēmas
izveidei, sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju u.c. sadarbības partneriem.
2.3. Sagatavoti priekšlikumi par pētījumā „Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte”
gūtajiem rezultātiem un nepieciešamo turpmāko rīcību, kas prezentēti Saeimas Budžeta
un finanšu komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijā.
2.4. Atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas deputātu identificētajai nepieciešamībai,
organizēta pētījuma “Par laulības nereģistrēšanas problemātiku” izstrāde. Kā pētījuma
mērķis tika izvirzīts apzināt laulības nereģistrēšanas iemeslus, identificēt ar laulības
nereģistrēšanu saistītus riskus un no tiem izrietošos tiesiskā regulējuma
problēmjautājumus, novērtēt to izplatības biežumu un ietekmi uz iedzīvotāju dzīves
kvalitāti. Jūs varat iepazīties ar pētījumu PKC mājaslapā, sadaļā PKC – Publikācijas un
pētījumi: http://www.pkc.gov.lv/images/Gala_zi%C5%86ojums_19012016.pdf.
2.5. Nodrošināta līdzdalība „Nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas
īstenošanai” uzraudzībā un īstenošanas pilnveidošanā, sniedzot komentārus par tās
īstenošanu.
2.6. Izvērtēta Eiropas Savienības tiesību aktu projektu atbilstība valsts attīstības mērķiem,
tostarp regulāri piedaloties 2014.–2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda, Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam uzraudzības komitejās, kā arī Eiropas
Savienības struktūrfondu 2014.–2020. gadam „Eiropas Teritoriālā sadarbība” mērķa
darbības programmu izstrādes uzraudzībā, sekojot līdzi tam, kā tiek nodrošināta NAP2020
plānoto uzdevumu īstenošana un definēto mērķu sasniegšana.
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2.7. Dalība Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanas
darba grupas sanāksmēs, sniedzot viedokli par stratēģijas sasaisti ar NAP2020 prioritātēm
un priekšlikumus efektīvākai stratēģijas izmantošanai Eiropas Savienības budžeta
horizontālo instrumentu apguvē, 2015. gada 15.-16. jūnijā piedaloties VI gadskārtējā
stratēģijas Baltijas jūras reģionam forumā.
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NAP2020 ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 2015. GADĀ

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (NAP2020) ir 21. gs. plānošanas dokuments,
kas nosaka sasniedzamos valsts attīstības mērķus, to īstenošanas instrumentus un sākotnējo indikatīvo
finansējuma apjomu. Pēc NAP2020 apstiprināšanas, toreizējais Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
uzdeva ministrijām plānot nozaru politikas, budžeta pieprasījumus un Eiropas Savienības fondus
atbilstoši NAP2020, un Pārresoru koordinācijas centram (PKC) – uzraudzīt tā īstenošanu.
Būtiskākie paveiktie darbi NAP2020 īstenošanā 2015. gadā:


Valdība apstiprināja lielu daļu vidēja termiņa plānošanas dokumentu (pamatnostādnes un
plānus) – atbilstoši NAP2020.



Eiropas Savienības strukturālie un investīciju fondi plānoti, lai sasniegtu NAP2020 mērķus.



Valdība 2015. gada budžeta procesā apstiprināja tikai neatliekamus pasākumus – veselības,
drošības un izglītības jomās – un PKC kartēja šo publisko ieguldījumu attiecināmību pret
NAP2020 uzdevumiem, nodrošinot publisko izdevumu, NAP2020 īstenošanai, uzraudzību.



Valdība īstenoja 2014. gada novembrī apstiprināto Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas
valdības deklarāciju, kas ir pirmā valdības deklarācija, kurā tika nosaukti prioritārie NAP2020
rezultatīvie rādītāji, uz kuru īstenošanu ir vērsts valdības darbs.

NAP2020 piedāvā platformu politiskām diskusijām Ministru kabinetā, Saeimas komisijās, t.sk.
Ilgtspējīgas attīstības komisijā, Nacionālajā attīstības padomē u.c., kur kopā ar nevalstiskajām
organizācijām un sociālajiem partneriem, norit sarunas par to, kā labāk un efektīvāk sasniegt izvirzītos
attīstības mērķus Latvijā. 2015. gadā notika sekojošas diskusijas par NAP2020:


2015. gada 1. oktobrī Ministru prezidente Laimdota Straujuma ziņoja Saeimai par Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Latvijas Nacionālā attīstības plāna no 2014.
līdz 2020. gadam un deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto
darbību īstenošanu. Saeimā notika plašas debates par Latvijas attīstības mērķu sasniegšanas
progresu gan atsevišķi šim jautājumam veltītā sēdē, gan tikšanās laikā ar Saeimas frakcijām un
turpmākā darbā ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju. Skat. ziņojumu ar rekomendācijām
un tā indikatoru pielikumu:
http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzin_07092015_Uzraudzibas_zinojums.pdf
http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzinP_07092015_Indikatori.pdf



Ministru prezidente Laimdota Straujuma 2015 gadā iniciēja četras Nacionālās attīstības
padomes sēdes par sekojošām NAP2020 tēmām: 1) NAP2020 mērķu sasniegšanas progress un
tā uzraudzība; 2) NAP2020 prioritātes – “Tautsaimniecības izaugsme” indikatoru un tās finanšu
rādītāju sasniegšanas progress; 3) Rīcības virziena “Izcila uzņēmējdarbības vide” uzdevuma –
tiesu sistēmas procesu uzlabošana – īstenošanas pasākumu efektivitāte un 4) administratīvi
teritoriālo reformu nākamie soļi.



Vairākas Saeimas komisijas 2015. gadā savas sēdes veltīja atsevišķu NAP2020 uzdevumu
izskatīšanai. Piemēram, Ilgtspējīgas attīstības komisija vairākās sēdēs skatīja priekšlikumus
iniciatīvām Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai, tostarp pašvaldību iesaistei
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uzņēmējdarbības stimulēšanā to teritorijās, Rīgas starptautiskās konkurētspējas
paaugstināšanas iespējām, meža nozares attīstības iespējām un vietai Latvijas tautsaimniecībā,
ilgtspējīgai mājokļu politikai un investīciju piesaistes iespējām Latvijā.
NAP2020 ir pietiekami elastīgs un uz mērķiem orientēts dokuments, kas septiņu gadu garumā (līdz
2020. gadam) ļauj:




Sabiedrībai, politikas plānotajiem un valdībai sekot līdzi, kādā mērā tiek sasniegti valsts
attīstības stratēģiskie mērķi;
Politikas veidotājiem pieņemt tādus lēmumus, kas visvairāk vērsti uz šo mērķu sasniegšanu;
Politikas ieviesējiem iespējas īstenot efektīvākos pasākumus kopējo rezultātu sasniegšanai.

Aktuālā informācija par
mājaslapā: www.pkc.gov.lv.

NAP2020

īstenošanas
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procesu

un

uzraudzību

skatāma

PKC

RISKU VADĪBA
Risku pārvaldība ir viens no Pārresoru koordinācijas centra (PKC) stratēģiskās vadības elementiem,
balstoties pārliecībā, ka veiksmīga iestādes darbība – tās funkciju īstenošana, sadarbības veidošana un
mērķu sasniegšana – ir tieši atkarīga no risku pārvaldības efektivitātes.
Ar risku vadību tiek saprasta – potenciālo risku noteikšana, novērtējums un kontrole, lai izveidotu
preventīvu un proaktīvu risku pārvaldības un kontroles vidi. Risku vadības process ietver būtiskāko
risku noteikšanu un novērtēšanu, un darbības, kas vērstas uz šo risku iespējamu novēršanu un
ietekmes mazināšanu attiecībā uz iestādes darbu. Nodrošinot pastāvīgu risku monitoringu, PKC cenšas
saglabāt iespējami zemāko riska līmeni, vienlaikus tiecoties nepārsniegt saprātīgu izmaksu līmeni.
Atbilstoši Iekšējā audita likumā noteiktajam, un pamatojoties uz Ministru prezidenta 2010. gada
18. jūnija rīkojuma Nr. 258 “Par iekšējā audita sistēmu Ministru prezidentam tieši padotajās
institūcijās” 1. punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 385 „Iekšējā
audita novērtēšanas kārtība” ik gadus PKC tiek veikts „Auditējamo sistēmu prioritātes novērtējums”,
kas ietver pamatdarbību sistēmu, un vadības un atbalsta funkciju sistēmu prioritātes novērtējumu
tostarp arī korupcijas (krāpšanās) iespēju faktora izvērtējumu. Izvērtējuma ietvaros PKC funkciju
īstenošana tiek vērtēta pēc vairākiem faktoriem, tai skaitā novērtējot iesaistīto resursu apjomu,
sistēmas nozīmi iestādes mērķu sasniegšanā, korupcijas un krāpšanas iespējas un ietekmi uz iestādes
reputāciju. 2015. gadā tika noteikts risku līmenis (augsts, vidējs vai zems) kopumā septiņām PKC
pamatdarbības funkcijām:


Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, uzraudzība un īstenošanas koordinēšana;



Nacionālā attīstības plāna izstrāde, uzraudzība un īstenošanas koordinēšana;



Nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu, kuri ir saistīti ar Eiropas Savienības fondu
apguvi, uzraudzība un īstenošana;



Nozaru politiku pārresoru uzraudzība, nozaru politiku analīze un priekšlikumu sniegšana
Ministru prezidentam par valsts ilgtermiņa attīstības prioritātēm un telpiskās attīstības
perspektīvu;



Nacionālās attīstības padomes darba plānošana un organizēšana, doto uzdevumu izpildes
uzraudzība;



Sadarbības koordinēšana starp ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm Nacionālā
attīstības plāna izstrādē, nodrošinot valsts attīstības mērķu, prioritāšu (arī teritoriju attīstības
prioritāšu) un sasniedzamo rezultātu (arī makrolīmenī), kā arī katras prioritātes rīcības virzienu
un sasniedzamo politikas rezultātu īstenošanas uzraudzību;



Valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība.

Novērtējuma rezultātā divām funkcijām tika piešķirta augsta riska pakāpe, vienai – vidēja un četrām –
zema.
Lai pārskata periodā novērtētu PKC darbības efektivitāti, sekmētu iestādes mērķu sasniegšanu un tās
funkciju izpildi, veikti trīs iekšējie auditi – informācijas tehnoloģiju, finanšu vadības un personālvadības
jomā.
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PKC darbu kavējošie faktori un to pārvaldība
Svarīga ir operatīva darbu plānošana, vienlaikus pielāgojoties ārkārtas situācijām un nepieciešamajiem
risinājumiem, kā arī vispusīgas kompetences vairošana, attīstot darbiniekos universālas kompetences
un nodrošinot efektīvu un regulāru iekšējās informācijas apriti. Stiprinot darbinieku kompetenču
daudzpusību, PKC attīstīta modeli, kas ļauj darbiniekiem orientēties kolēģu pienākumos un pēc
nepieciešamības pārņemt citu pienākumus, lai novestu darbu līdz profesionālam gala rezultātam.
Liela nozīme nodarbināto kvalifikācijas līmeņa celšanā ir pieredzes un informācijas apmaiņai ar citu
valstu institūcijām valsts pārvaldes jomā, tāpēc PKC arī turpmāk plāno sadarboties ar citu valstu valsts
pārvaldes darbiniekiem un valsts attīstības plānotājiem.
2015. gadā veiktajā pētījumā OECD konstatēja, ka, lai, gan PKC ieņem aktīvu lomu lēmumu
pieņemšanas procesos, iesaistoties agrīnos jauno politiku plānošanas posmos un ir deleģēts analizēt
tādus starpnozaru jautājumus kā kapitālsabiedrību pārvaldība, demogrāfija un ienākumu
nevienlīdzība, tajā nav pietiekamu cilvēkresursu, lai apmierinātu visu ministriju vajadzības, kā arī
finansiālās kapacitātes, lai piesaistītu ārējo ekspertīzi atsevišķu jautājumu padziļinātai izpētei. OECD
norāda, ka papildu finansējuma piešķiršana PKC, jaunu amata vietu radīšanai, ļautu valdībai balstīties
uz PKC ekspertīzi, turpinot stiprināt tā lomu politikas plānošanas procesā un dodot iespēju PKC plašāk
reaģēt uz ministriju, kas vēlas sadarboties ar PKC ekspertiem politikas plānošanas dokumentu izstrādes
agrīnos posmos, vajadzībām1.
Komunikatīvais risks ir kvantitatīvi grūti izmērāms risks, tomēr tā radītās sekas un zaudējumi var būt
nozīmīgi gan attiecībā uz iestādes reputāciju, gan sekojoši tās darbību – funkciju izpildi un mērķu
sasniegšanu. Komunikācijas riska pārvaldīšanai PKC ir izstrādāts iekšējais normatīvais dokuments „PKC
Sabiedrisko attiecību stratēģija”, kas tiek pārskatīts ne retāk kā reizi gadā, nodrošinot tā aktualitāti.
Atbilstoši būtiskākajiem riskiem, ar ko saskaras PKC – nevienmērīgs darba apjoms un PKC kapacitāte
centram uzdoto funkciju izpildē, komunikatīvais risks, kā arī interešu konflikta novēršanas pasākumu
efektivitāte –, 2015. gadā īstenoti konkrēti pasākumi šo risku mazināšanai:

1



Paaugstināta PKC kapacitāte: 2015. gada jūlijā veiktas izmaiņas centra pārvaldības struktūrā,
izveidota Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa ar sešām amata vietām (divām valsts
civildienesta amata vietām un četrām darbinieka amata vietām), kolektīvam pievienojoties
pieciem nodarbinātajiem (diviem ierēdņiem un trim darbiniekiem).



Paaugstināta darbinieku kompetence un motivācija: tika nodrošināta vairāku centra ierēdņu
un darbinieku dalība dažādās divpusējās sarunās (OECD, Eiropas Komisija), konferencēs,
forumos un mācību semināros, kuros, cita starpā, tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā
demogrāfijas politika un tās tendences, Latvijas iestāšanās sarunas OECD, Latvijas tiesiskās
sistēmas pilnveidošanas iespējas utt., organizētas vairākas apmācības korporatīvās pārvaldības
jomā. Iegūtās zināšanas mācībās centra nodarbinātie izmantoja centra uzdevumu un funkciju
īstenošanā, lai nodrošinātu to izpildi augstā profesionālā līmenī.



Nodrošināta konstruktīva un savlaicīga iekšējā informācijas apmaiņa.



2015. gadā PKC tika akcentēta esošo pretkorupcijas kontroles un interešu konflikta novēršanas
pasākumu un to efektivitātes izvērtēšana, kā arī identificēti riski, kas vēl nav novērsti. Rezultātā
tika sagatavots funkciju, kas visvairāk pakļautas interešu konflikta iespējamībai, vērtējums un

Economic Surveys: Latvia 2015. Paris:OECD Publishing [http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-latvia.htm]
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ar 2015. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 3 apstiprināts “Pārresoru koordinācijas centra
pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.–2018. gadam” un “Pārresoru koordinācijas centra
korupcijas riskam visvairāk pakļauto funkciju un amatu saraksts (sensitīvie amati)”. Papildus
minētajam PKC veikta PKC vadošo amatpersonu ikgadējo deklarāciju pārbaude, lai
pārliecinātos kā tiek ievērotas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” normas amatu savienošanas jomā. Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka PKC vadošie
darbinieki ievēro iepriekš minētā likuma normas un amatu savienošanas nerada interešu
konfliktu.
Atbilstoši PKC darba rezultātiem un sadarbības dinamikai, jāsecina, ka 2015. gadā PKC atpazīstamība
centra tiešo auditoriju acīs ir augusi, vienlaikus stiprinot PKC lomu valdības lēmumu pieņemšanā un ar
valsts attīstību saistītu aktuālu diskusiju iesaistē.
Neatsverama ir arī PKC darbības un darba rezultātu objektīva interpretācija publiskajā telpā un
iesaistīto pušu skatījumā, kam ir liela nozīme iestādes tēla reputācijā un turpmākas sadarbības
organizēšanā valsts attīstības mērķu labā. Tādēļ PKC regulāri informē gan sadarbības partnerus, gan
žurnālistus un sabiedrību par savu darbu, uzturot atklātu dialogu ar Latvijas iedzīvotājiem, t.sk.
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. PKC pastāvīgi aktualizē ar
valsts stratēģisko attīstību un valsts kapitāla daļu pārvaldību saistītu informāciju PKC mājaslapā:
http://www.pkc.gov.lv, veido saziņu ar iedzīvotājiem un sadarbības partneriem sociālajos tīklos,
tostarp twitter: @NAP2020, tiekas ar žurnālistiem un atbild uz iedzīvotājus interesējošiem
jautājumiem, kā arī iniciē un organizē tikšanās un diskusijas attīstības plānošanā iesaistītajām pusēm –
politikas plānotājiem, politiķiem, NVO un sadarbības partneriem, sociālajiem partneriem u.c.
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FINANŠU RESURSI UN PKC DARBĪBAS REZULTĀTI
FINANSĒJUMS PKC DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI
Pārresoru koordinācijas centra (PKC) valsts budžeta programmu daļa ietver finanšu izdevumu segšanu
PKC darbības virzienu īstenošanai (skat. 1. tabulu).
Nr.
p. k.
1.

Darbības virziens
Valsts attīstības plānošanas sistēmas darbības un hierarhiski augstāko plānošanas
dokumentu īstenošanas uzraudzība

2.

Ministru prezidenta un Ministru kabineta doto uzdevumu un reformu īstenošanas
izpilde

3.

Kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācija
Tabula Nr. 1 [Valsts finansējums PKC darbības virzieniem]

Sākotnēji valsts budžeta programmā 01.00.00 “Pārresoru koordinācijas centra darbības
nodrošināšana” (turpmāk – budžeta programma) ﬁnansējums PKC izdevumu segšanai 2015. gadam
tika apstiprināts 582 589 euro apmērā. Atbilstoši Finanšu ministrijas 2015. gada 30. aprīļa rīkojumam
Nr. 191 par apropriācijas pārdali, PKC budžeta programmā 2015. gada maijā papildus tika piešķirti
26 679 euro pamatkapitāla veidošanai - Politikas plānošanas dokumentu datu bāzes drošības un
funkcionālo uzlabojumu veikšanai. Atbilstoši Finanšu ministrijas 2015. gada 26. maija rīkojumam
Nr. 273 “Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju”, PKC
papildus budžeta programmā 2015. gada jūnijā tika piešķirti 168 531 euro PKC darbības
nodrošināšanai, lai varētu nodrošināt valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas funkciju –
atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par Valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
koordinējošās institūcijas funkciju uzticēšanu PKC.
Pēc grozījumiem PKC budžets izdevumu segšanai sastādīja 777 799 eiro. Racionāli un efektīvi izlietojot
piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, plānoto izdevumu izpilde gada beigās bija 640 675 eiro jeb 82.4%
no plānotā atbilstoši piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2015. gadā
(EUR) atspoguļots Tabulā Nr. 2.
Programmu
(apakšprogrammu)
nosaukums un kods

Izdevumu
2015. gada
plāns, EUR

Izdevumu 2015.
gada plāns ar
izmaiņām, EUR

Izdevumu 2015.
gada izpilde (naudas
plūsma), EUR

Plāna (ar
izmaiņām)
izpilde, %

Pārresoru koordinācijas
centrs kopā: Programma
01.00.00 "Pārresoru
koordinācijas centa
darbības nodrošināšana"

582 589

777 799

640 675

82,4

Tabula Nr. 2 [valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2015. gadā, EUR]
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Īstenojot atbildīgu budžeta līdzekļu pārvaldību, PKC nav papildu štata vietas atsevišķu atbalsta funkciju
veikšanai, t.sk. grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju, personālvadības un telekomunikācijas jomā,
pamatojoties uz 2012. gada 9. oktobrī noslēgto Valsts kancelejas un PKC starpresoru vienošanos par
atbalsta funkciju nodrošināšanu, tās nodrošina Valsts kanceleja.

ĪSTENOTO BUDŽETA PROGRAMMU ANALĪZE
Programmas "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" mērķis ir nodrošināt attīstības
plānošanas sistēmas darbību atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajai kārtībai un
hierarhijai, t.sk. nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski
augstākajos plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Programmas ietvaros īstenotas PKC
pamatfunkcijas un nodrošināta tām papildu deleģēto funkciju izpilde 640,7 tūkst. eiro apmērā jeb
82,4% no kopējā plānotā apjoma. Detalizēts PKC paveikto uzdevumu un darbības rezultātu izklāsts par
2015. gadu skatāms gada pārskata sadaļā „PKC prioritātes un stratēģisko mērķu izpilde 2015. gadā.
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PKC ĪSTENOTĀS REFORMAS 2015. GADĀ
2015. gadā Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) turpināja darbu pie vairākām iepriekšējos gados
iesāktām reformām, koordinējot to tālāku virzību līdz plānoto pārmaiņu ieviešanai praksē.

VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS REFORMA
Līdz ar 2015. gada 1. jūniju PKC ar valdības lēmumu tika oficiāli noteikta par valsts kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju (koordinācijas institūcija). Koordinācijas institūcijas
uzdevums ir turpināt 2012. gadā iesākto valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas virzību līdz tās
praktiskai ieviešanai Latvijas normatīvo aktu sistēmā un kapitālsabiedrību darbībā un pārvaldībā.
Reformas mērķis ir palielināt valsts īpašumā esošo kapitālsabiedrību ienesīgumu un vērtību, uzlabot to
pārvaldības caurskatāmību, kā arī atbrīvot ministrijas no tām neraksturīgām funkcijām. PKC bija cieši
iesaistīts reformas īstenošanā jau sākot ar 2012. gadu, kad 2012. gada aprīlī Ministru prezidenta Valda
Dombrovska vadītā Reformu vadības grupa atbalstīja PKC vadītās darba grupas priekšlikumus valsts
kapitālsabiedrību daļēji centralizētas pārvaldības modeļa īstenošanai.
Sistemātiski virzoties uz reformas ieviešanu, 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (Kapitālsabiedrību pārvaldības likums).
Šī likuma 22. pants paredz, ka Ministru kabinets nosaka valsts pārvaldes iestādi, kura pilda
koordinācijas institūcija likumā noteiktos uzdevumus. Ministru kabinets 2015. gada 31. marta sēdē,
izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par valsts kapitālsabiedrību un
valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju” pieņēma lēmumu2 konceptuāli atbalstīt, ka
koordinācijas institūcijai likumā noteiktos uzdevumus pildīs PKC. Šāds risinājums pēc būtības atbilst
Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 22. panta pirmajai daļai un Valsts kapitāla daļu pārvaldības
koncepcijai, ar kuru tika atbalstīts risinājums par (daļēji) centralizētu pārvaldības institūciju kā Ministru
kabineta pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi.
Ņemot vērā Ministru kabineta pieņemto lēmumu, lai juridiski korekti nodrošinātu dotā uzdevuma
izpildi, tika veiktas izmaiņas PKC nolikumā. Līdz ar to PKC kopš 2015. gada 1. jūnija ir uzticētas valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas funkcijas un uzdevumi, kas tostarp ietver arī
konsultāciju sniegšanu valdībai un apmācības uzņēmumu darbiniekiem par korporatīvās pārvaldības
ieviešanas aspektiem, ikgadēja pārskata sagatavošanu par valsts uzņēmumu darbību un mērķu
sasniegšanu, kā arī viedokļa sniegšanu valdībai par valsts līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu vai
izbeigšanu kapitālsabiedrībās.
2015. gada decembrī Ministru kabinets atbalstīja vairākus PKC izstrādātus Ministru kabineta
noteikumu projektus korporatīvās pārvaldības jomā, t.sk. attiecībā uz valsts īpašumā esošu
uzņēmumu valdes un padomes locekļu ievēlēšanas kārtību un atlases kritērijiem, to skaitu un
maksimālo atlīdzības apmēru3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt valdes un padomes locekļu izvirzīšanas
procesa atbilstību labas korporatīvās pārvaldības prakses principiem, nodrošināt atklātu, godīgu un
profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, vienlaikus spējot piesaistīt profesionālus kandidātus un
piedāvāt tirgū konkurētspējīgu atalgojumu, kas pielīdzināts privātā sektora atalgojumam. Noteikumu
prasības padomes un valdes locekļu amata kandidātiem, papildus Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Skat. http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-03-31 (TA–574; 27.§)
Skat. http://www.pkc.gov.lv/kapit%C4%81lsabiedr%C4%ABbup%C4%81rvald%C4%ABba/vadl%C4%ABnijas
2

3
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noteiktajiem ierobežojumiem, nosaka piecus personālsastāva atlases pamatkritērijus: valsts valodas
un profesionālai pienākumu izpildei nepieciešamās svešvalodas zināšanas pienācīgā līmenī, atbilstošu
izglītību, kas nodrošina konkrētajam amatam nepieciešamo zināšanu un kompetenču bāzi, atbilstošu
darba pieredzi un iemaņas, kā arī nevainojamu reputāciju un citas būtiskas profesionālās iemaņas un
kompetences, kas ir nepieciešamas konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai.
2015. gada 7. decembrī valdība arī atbalstīja publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības
koordinācijas institūcijas (PKC) padomes sastāvu, ministrijām (kapitāla daļu turētājiem), un valdības
sociālajiem un sadarbības partneriem deleģējot pārstāvjus un Ministru kabinetam vienojoties par
padomes priekšsēdētāju. Par darbu padomē atlīdzība netiek maksāta.
2015. gada 22. decembrī valdība atbalstīja noteikumu projektu par kapitālsabiedrību dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu valsts budžetā. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka kapitālsabiedrības
dividendēs izmaksājamo peļņas daļu prognozē un nosaka atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības
principiem, lai sasniegtu valsts kapitāla lielāku atdevi un kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu
īstenošanu. Minimālā dividendēs prognozējamā un izmaksājamā peļņas daļa ir 50% no
kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā nav noteikts
citādi. Atsevišķos gadījumos, pēc valsts kapitāla daļu turētāja pamatota priekšlikuma, Ministru kabinets
var dot atļauju kapitālsabiedrības stratēģijā noteikt no vispārējā regulējuma atšķirīgu prognozējamo
peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs.
Noslēdzot Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā iekļauto prasību par normatīvo regulējumu izpildi
valdība 2016. gada 9. februārī atbalstīja PKC izstrādāto noteikumu projektu par valsts izšķirošajā
ietekmē esošo kapitālsabiedrību darbības rezultātu un finanšu rādītāju izvērtēšanu. Noteikumu mērķis
ir konkretizēt kapitālsabiedrību, kurās valstij ir izšķirošā ietekme, darbības rezultātu izvērtēšanas
procesu, vērtējot finanšu rādītājus un finanšu un nefinanšu mērķus pēc iesniegtā gada pārskata
rezultātiem. Koordinācijas institūcija (PKC) sniedz atzinumu par finanšu mērķu sasniegšanu kopsakarā
ar nefinanšu mērķu sasniegšanas rezultātiem un kapitālsabiedrības darbību novērtē atbilstoši šādai
vērtējumu skalai: ļoti labi, labi, apmierinoši vai neapmierinoši. Ja kapitālsabiedrības darbība novērtēta
kā neapmierinoša un, izvērtējot pārskatā sniegto noviržu rašanās skaidrojumu, rodas aizdomas par
pārkāpumiem vai neefektīvu un nelietderīgu kapitālsabiedrības saimniecisko darbību, koordinācijas
institūcija atzinumā iekļauj ierosinājumu kapitāla daļu turētājam veikt kapitālsabiedrībā auditu.
Iedzīvinot praksē izstrādāto normatīvo regulējumu, paredzama pozitīva ietekme uz tautsaimniecību un
valsts budžetu, ņemot vērā ārvalstu pieredzi līdzīgu pasākumu ieviešanā, t.i., paredzami papildu
ieņēmumi, piemēram, lielākas dividendes (aktīvu atdeves pieaugums) un ienākumi no iespējamās
kapitāla daļu atsavināšanas (vērtības pieaugums), kā arī nodokļu maksājumiem. Valstij ir nepieciešams
regulāri sekot līdzi tai piederošo kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, lai veicinātu atbildīgu, efektīvu
un uz rezultātiem vērstu kapitālsabiedrību vadību, kā arī palielinātu kapitālsabiedrību vērtību nākotnē.
Tāpat arī atsevišķu pašvaldību kapitālsabiedrību darbībai ir nozīmīga loma attiecīgās administratīvās
teritorijas noteiktu pakalpojumu sniegšanā. Tāpēc PKC regulāri sniedz konsultācijas gan valsts, gan
pašvaldību kapitālsabiedrību pārstāvjiem, organizē konferences, tikšanās un apmācības likumā
noteikto uzdevumu izpildei, lai uzlabotu profesionālu, caurskatāmu un efektīvu valsts kapitālsabiedrību
pārvaldību atbilstoši sabiedrības (kā īpašnieka) interesēm.
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SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ PĀRVADĀTO
IDENTIFICĒŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDE

PERSONU

UZSKAITES

UN

Lai piedāvātu iedzīvotājiem ērtu, mūsdienīgu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites
sistēmu, pašreizējās sistēmas uzlabošanas priekšlikumu izstrādei 2013. gadā ar Ministru prezidenta
rīkojumu tika izveidota darba grupa PKC vadībā. Darba grupas mērķis bija uzlabot sabiedriskajā
transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas sistēmu, veidojot to ērti un ekonomiski
pieejamu dažādiem sistēmas lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodrošinot efektīvu un
pamatotu budžeta līdzekļu izlietojumu.
2014. gada laikā, strādājot pie priekšlikumu izstrādes pasažieru, kas saņem valsts apmaksātus
atvieglojumus, precīzai uzskaitei un identificēšanai sabiedriskajā transportā, darba grupa nāca klajā ar
priekšlikumu ieviest elektronisku uzskaites sistēmu sabiedriskā transporta pasažieru reģistrēšanai un
brauciena apmaksai. Šāda sistēma ir mūsdienīgs un starptautiski atzīts risinājums daudzās attīstītās
valstīs Eiropā un citviet pasaulē. Atbilstoši analogiem risinājumiem ārvalstīs un veiksmīgi
funkcionējošiem piemēriem Latvijas pilsētās, kur darbojas elektroniskas atvieglojumus saņemošo
pasažieru uzskaites sistēmas, secināms, ka sistēmas ieviešana visā valstī būtiski mazinās identificētos
valstī pastāvošos riskus, saistītus ar fiziskas naudas apriti, nodokļu un grāmatvedības uzskaiti, un
veicinās ēnu ekonomikas apkarošanu, vienlaikus ļaujot gan valdībai, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam
sekot līdzi caurspīdīgam un mērķtiecīgam valsts nodokļu ieguldījumam sabiedrības vajadzību
nodrošināšanai.
Valdībai atbalstot darba grupas priekšlikumu, tika nolemts pilnveidot esošo sistēmu, pārejot uz
elektronisku sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites sistēmu, sākot no 2017. gada, iesākumā to
attiecinot uz personām ar I un II grupas invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, kā arī politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem. Sistēmas ieviešanas rezultātā tiks atvieglota minēto pasažieru reģistrēšanās
sabiedriskajā transportā, nodrošinot tiem iespējas viegli un arī turpmāk bez maksas pārvietoties visā
Latvijas teritorijā.
Jaunā sistēma ļaus precīzi identificēt pasažieru skaitu, kas izmanto sabiedrisko transportu, tādējādi
nodrošinot atklātu, godīgu un precīzu valsts līdzekļu pārdali konkrētu braucienu finansēšanai. Pēc
Jelgavas pašvaldības, kurā ieviesta līdzīga sistēma, sniegtajiem aprēķiniem jaunās sistēmas ieviešana
un krāpniecisku darbību izskaušana ļaus ietaupīt valsts līdzekļus aptuveni 10% apmērā no kopējā
apgrozījuma gadā, kas sastāda aptuveni septiņus miljonus eiro ietaupījumu valstij. Līdzšinējā sistēma,
kuras ietvaros pasažieris, uzrādot atvieglojuma saņemšanai derīgu personas apliecību pie vadītāja vai
biļešu kasēs, saņēma „0” biļeti, atbilstoši valdības lēmumam izbeigs savu darbību no 2017. gada
1. jūlija. Līdz ar jaunās sistēmas spēkā stāšanos tie iedzīvotāji, kam pienākas valsts garantēti
atvieglojumi, lai reģistrētu savu braucienu un izmantotu sabiedrisko transportu bez maksas, tos
turpmāk saņems, izmantojot bez maksas izsniegtu šim nolūkam paredzētu speciālu bankas karti.
Viens no būtiskiem uzlabojumiem iedzīvotājiem, kas saņem valsts garantētos atvieglojumus un
pārvietojas ar sabiedrisko transportu bez maksas, līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu būs personas sociāla
statusa neizpaušana publiski, vairs neesot nepieciešamībai uzrādīt savu apliecību ne sabiedriskajā
transportā, nedz biļešu tirdzniecības un klientu apkalpošanas vietās. Turpmāk šim nolūkam izsniegtā
bankas karte, ja uz tās ir personas fotogrāfija, būs vienīgais identifikācijas līdzeklis, kas pasažierim būs
jānēsā līdzi, lai reģistrētu braucienu sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā. Ja atvieglojuma
saņēmējs izvēlēsies karti bez fotogrāfijas, tad pēc sabiedriskā transporta kontroles pieprasījuma šim
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pasažieriem būs jāuzrāda atvieglojumu apstiprinoša apliecība vai likumā noteikts personas identitāti
apliecinošs dokuments.
Vidējā termiņā paredzēts, ka sistēma tiks pielāgota un nodrošinās bezskaidras naudas norēķinu
iespējas sabiedriskajā transportā arī pasažieriem, kas paši apmaksā braukšanu tajā – visā Latvijas
teritorijā visos sabiedriskā transporta veidos –, tādējādi atvieglojot transporta pakalpojumu
izmantošanu ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī ārvalstu viesiem. Tuvāko piecu gadu laikā, atbilstoši
starptautisko karšu organizāciju VISA un MasterCard publiskotajiem dokumentiem, visas banku
izsniegtās kartes būs nomainītas uz jaunām kartēm – pielāgotām sīkmaksājumu/bezkontaktu kartes
funkcionalitātei, tā ļaujot ikvienam pasažierim norēķināties ar personīgu bankas izsniegtu norēķinu
karti par braucienu sabiedriskajā transportā.
Papildu informācija par sabiedriskā transporta elektroniskās uzskaites un norēķinu sistēmas ieviešanu un
darba grupas darbu pieejama PKC mājaslapā, sadaļā – Darba grupas: http://goo.gl/pQKikC.
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PSIHOLOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS REGULĒJUMA IZSTRĀDE
Ar Ministru prezidenta Valda Dombrovska 2013. gada 4. aprīļa rīkojumu Nr. 117 tika izveidota darba
grupa Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā, līdzdarbojoties pārstāvjiem no Labklājības
ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts
kancelejas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Valsts policijas. Darba grupai tika uzdots izstrādāt
ziņojumu, lai apzinātu problēmas, kas saistītas ar psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu un
saņemšanu, kā arī izvērtēt problēmu iespējamos risinājumus, t.sk. identificēt ar psiholoģiskās
palīdzības sniegšanu saistītā normatīvā regulējuma iespējamos pilnveidošanas mērķus un novērtēt
iespējamo risinājumu finansiālo ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem.
2014. gada 15. jūlijā Ministru kabinetā tika pieņemts un tālāk Saeimā iesniegts PKC
sagatavotais likumprojekts „Psihologu likums" (likumprojekts), kas izstrādāts, pamatojoties uz PKC
2014. gada 11. februārī Ministru kabinetā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par psihologu profesionālās
darbības regulējuma nepieciešamību" (ziņojums). Jūs varat iepazīties ar ziņojumu PKC mājaslapā,
sadaļā Darba grupas, Psihologu profesionālās darbības regulācija: http://www.pkc.gov.lv/darbagrupas/psihologu-profesion%C4%81l%C4%81s-darb%C4%ABbas-regul%C4%81cija.
Likumprojektā ir noteiktas kopumā sešas psihologu darbības jomas, kurās var darboties Latvijas
Republikas teritorijā praktizējošs psihologs: izglītības un skolu psiholoģija; darba un organizāciju
psiholoģija; klīniskā un veselības psiholoģija; juridiskā psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija un militārā
psiholoģija. Psihologu darbības jomas noteiktas, pamatojoties uz Eiropas psihologu asociāciju
federācijas ieteikumiem, starptautiskās pieredzes analīzi, kā arī izvērtējot Latvijas situāciju. Līdz ar
darbības jomu definēšanu likumprojektā, nākotnē plānots mērķtiecīgāk vērst uzmanību psihologu
tālākizglītībai, zināšanu un kompetenču pilnveidei izvēlētajā darbības jomā, lai rezultātā uzlabotu
klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Atbilstoši likumprojektā noteiktajam turpmāk (ar pārejas periodu) psihologa profesionālo darbību
patstāvīgi varēs veikt tikai Psihologu reģistrā reģistrēts sertificēts psihologs, kurš ir ieguvis psihologa
augstāko izglītību vismaz 240 kredītpunktu apjomā un reizē apguvis praksi psihologa-pārrauga
(supervizora) pārraudzībā ne mazāk kā 40 kredītpunktu apjomā. Likumprojekta pārejas noteikumos
paredzēta kārtība, kādā notiks iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšana, kā arī turpmākā rīcība tad, ja
psihologa izglītība neatbilst likumprojektā izvirzītajām prasībām.
Paredzēts izveidot arī publiski pieejamu psihologu reģistru, kurā tiks iekļauta informācija par visiem
psihologiem, t. sk. sertificētiem psihologiem un psihologiem-pārraugiem (supervizoriem), kas ir tiesīgi
veikt psihologa profesionālo darbību. Reģistru uzturēs un tā publisku pieejamību savā interneta vietnē
nodrošinās Izglītības un zinātnes ministrija. Psihologa sertifikāts un speciālista esamība Psihologu
reģistrā būs psihologa kvalifikācijas un darba kvalitātes apliecinājums, kas atvieglos sev piemērota
palīdzības sniedzēja izvēli ikvienam, kurš vēlēsies saņemt psihologa konsultāciju kādā noteiktā
jautājumā.
Psihologu sertifikācijas institucionālo sistēmu veidos Psihologu sertifikācijas padome, Psihologu
sertifikācijas komisijas katrā psihologu darbības jomā, kā arī Psihologu ētikas komisija. Plānots, ka
psihologa sertifikāts tiks izsniegts uz septiņiem gadiem, un sertificēts psihologs būs tiesīgs iegūt
psihologa sertifikātu pakāpeniski vairākās psihologu darbības jomās.
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Likumprojektā ir skaidri definēti psihologa pienākumi, kas ietver prasību pēc kvalitātes, kompetenču
pilnveidošanas, ētikas normu ievērošanas, sadarbības ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem
psihologiem, informācijas neizpaušanu par klientu trešajām personām u.c. Tāpat likumprojektā
noteiktas arī tiesības klientam, tai skaitā, iespēja iesniegt sūdzību par psihologa profesionālo darbību
situācijā, ja ir bažas par neatbilstoša vai nekvalitatīva pakalpojuma saņemšanu.
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajai informācijai uz 2014. gada februāri psihologa
profesijā bija nodarbinātas 758 personas, tostarp: 411 izglītības psihologi, 35 klīniskie psihologi, 18
psihologi konsultanti, 13 praktiskie psihologi un 268 psihologi bez konkrētas specializācijas jomas.
Likumprojekts apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā pirmajā un otrajā lasījumā un pašlaik atrodas
izskatīšanā priekšlikumu sniegšanai uz 3. lasījumu.
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PERSONĀLS
PKC darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un nodrošina tā darbiniekiem stabilas darba
attiecības, izaugsmes iespējas un sociālās garantijas. Lai īstenotu PKC funkcijas un sasniegto noteiktos
mērķus, tam ir nepieciešami eksperti ar augstu kvalifikāciju, dziļām, specifiskām zināšanām un
praktisku pieredzi savā jomā. Kopējais darbinieku skaits PKC ir minimālais nepieciešamais, lai varētu
īstenot iestādes pašreizējās funkcijas.
Uz 2015. gada 31. decembri PKC bija 24 amata vietas no kurām 15 – valsts civildienesta ierēdņu amata
vietas un deviņas darbinieku amata vietas, divām darbinieku amata vietām paliekot neaizpildītām.
2015. gadā amatu PKC atstāja viens darbinieks, bet kolektīvam pievienojās seši nodarbinātie
(jaunizveidotajā kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļā) , kuri tika iecelti amatos konkursa kārtībā, rūpīgā
atlasē izvērtējot viņu izglītības atbilstību, darba pieredzi un kvalifikāciju, kā arī ieinteresētību un spēju
piedāvāt jaunus risinājumus veicamo pienākumu ietvaros.
Ikvienam PKC darbiniekam ir noteikta atbildība par konkrētu politikas jomu ekspertīzi atbilstoši
politikas plānošanas jomām. Lai nodrošinātu darba procesa nepārtrauktību, ir veikta atbildības sadale,
kas darbinieka slimības vai cita veida prombūtnes laikā nodrošina ekspertīzes nodrošināšanu un iesākto
darbu turpināšanu ("dubliera funkcija"). Jūs varat iepazīties ar PKC kolektīvu un tā darbinieku atbildības
jomām PKC mājaslapā sadaļā PKC – Darbinieki – http://www.pkc.gov.lv/en/par-pkc/darbinieki

Personāla darba kvalitātes paaugstināšana
Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas 2015. gada laikā tika pilnveidotas dažādos Valsts
administrācijas skolas, SIA “Funditus” un Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” ietvaros.
2015. gadā darbinieki pilnveidoja savas zināšanas dokumentu pārvaldībā( t.sk. elektronisko dokumentu
pārvaldībā), risku vadībā, kapitālsabiedrību pārvaldībā, attīstības plānošanas dokumentu ietekmes
novērtēšanā un juridiskās tehnikas pilnveidošanā.
Liela nozīme nodarbināto kvalifikācijas līmeņa celšanā ir pieredzes un informācijas apmaiņai ar citu
valstu institūcijām valsts pārvaldes jomā. 2015. gada laikā darbinieki devās komandējumos, lai
piedalītos semināros, darba grupās, konferencēs, forumos un sanāksmēs Zviedrijas Karalistē, Beļģijas
Karalistē, Francijas Republikā, Norvēģijas Karalistē, Igaunijas Republikā, Luksemburgas Lielhercogistē,
Melnkalnes Republikā, Rumānijā un Īslandē.
Arī turpmāk plānots atbalstīt nodarbināto profesionālo izaugsmi, pilnveidojot darbinieku kompetences
un profesionālās iemaņas, lai nodrošinātu augsti kvalificēta un motivēta kolektīva darbību PKC kopējo
mērķu sasniegšanā.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS NOZĪME POLITIKAS PLĀNOŠANĀ
Īstenojot demokrātisku, stabilu un sociāli atbildīgu attīstības plānošanas politiku, Pārresoru
koordinācijas centram (PKC) ir būtiski nodrošināt iespēju ikvienam sabiedrības pārstāvim iesaistīties
politikas veidošanas procesā. Lai to īstenotu, PKC ir atvērts sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām
(NVO), dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties centra organizētajās
diskusijās.
Iedzīvotājiem skaidri saprotama un līdzdalībai atvērta attīstības plānošanas sistēma sniedz pozitīvu
atbalstu sabiedrības izpratnei par valsts pārvaldes un valdības darbu, tādējādi stiprinot cilvēku uzticību
godīgiem un atbildīgiem valsts pārvaldes darbiniekiem un amatpersonām. PKC ir svarīgi sniegt
iedzīvotājiem pilnvērtīgu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām, veicinot ikviena cilvēka
izpratni par politikas plānošanas procesu valstī un pieņemto lēmumu savstarpējo mijiedarbību un
pēctecību.
Paaugstinot atsevišķu cilvēku un rezultātā sabiedrības kopējās zināšanas par politiskiem un sociāli
ekonomiskiem procesiem valstī, mēs stiprinām pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas mērķtiecīgi iesaistās
valdības lēmumu pieņemšanas procesā un politiskajā dienas kārtībā, izmantojot šim nolūkam
efektīvākos kanālus. PKC atbalsta vienotas, iedzīvotājiem saprotamas un uz sabiedrības labklājību
orientētas politikas īstenošanu, kas paredz regulāru un atklātu saziņu ar iedzīvotājiem. Komunikācijā
ar iedzīvotājiem PKC cenšas vairot cilvēku izpratni par ikviena personisko lomu un ietekmi politikas
plānošanas procesā, kā arī sekmēt efektīvu mijiedarbību, lai katrs cilvēks apzinātos savu lomu kopēja
rezultāta sasniegšanā – cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanās un valsts attīstības labā.

PASĀKUMI SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANAI UN INFORMĒŠANAI
“Atpakaļ uz skolu 2015”
Arī 2015. gadā PKC piedalījās ikgadējā akcijā “Atpakaļ uz skolu”, kas norisinājās visā Latvijā laika posmā
no marta līdz maijam, aicinot ekspertus, kuriem ikdienā darbs ir saistīts ar Eiropas Savienības
jautājumiem, dalīties pieredzē ar skolēniem par darbu starptautiskā mērogā, sniegt atbildes uz
jauniešus interesējošiem jautājumiem.
2015. gada maijā PKC eksperte starptautiskās sadarbības jautājumos Dita Erna Sīle apmeklēja Rīgas
Valsts 2. ģimnāziju un J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas 10.–12. klašu skolēnu grupu. Vizītēs
uz skolām tika apspriests plašs tēmu loks, t.sk. īss ievads par Eiropas Savienības struktūru, Latvijas
ieguvumiem no dalības Eiropas Savienībā un Latvijas lomu tajā, informācija par darba specifiku Eiropas
Savienības struktūrās, lēmumu pieņemšanas process un kārtība Eiropas Savienībā, kā arī savienības
pastāvēšanas ietvars un jēga.

Prakses iespējas PKC
2015. gada janvārī PKC uzņēma praksē Latvijas Universitātes politoloģijas nodaļas studenti Santu
Auguli, kuras viens no uzdevumiem bija Politikas plānošanas dokumentu datu bāzē (POLSIS) ievietoto
plānošanas dokumentu – pamatnostādņu un plānu – kartēšana pret NAP2020 politikas rezultātiem un
vidējā termiņa novērtēšanas datumiem. Papildus praktikante veica arī POLSIS sistēmas lietotāju analīzi
un sniedza priekšlikumus datu bāzes lietojamības ērtumam, kas līdz ar sistēmas uzlabošanu tika
iestrādāti POLSIS jaunajā datu bāzē.
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Vairāk par sabiedrības līdzdalības nozīmi un iedzīvotāju iesaistes iespējām politikas plānošanā un
aktuālo normatīvo aktu izstrādē Jūs varat uzzināt PKC mājaslapā – sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”:
http://www.pkc.gov.lv/sabiedr%C4%ABbas-l%C4%ABdzdal%C4%ABba

SADARBĪBA AR IESAISTĪTAJĀM PUSĒM
Sadarbība ar politikas plānotājiem un ekspertiem
Lai stiprinātu vienotu attīstības plānošanas sistēmu Latvijā, PKC arī 2015. gadā turpina iesākto
pieredzes apmaiņu politikas plānotāju starpā, t.sk. organizējot regulāru kompetenču stiprināšanu un
paaugstināšanu un nodrošinot savstarpēju dialogu stratēģisko politikas plānotāju vidū. 2015. gadā tika
pārrunātas vairākas plānotāju identificētas un ikdienas darbā aktuālas tēmas, tostarp sniegtas
konsultācijas politikas plānošanas dokumentu kvalitatīvas izstrādes jautājumā.
2015. gada 12. februārī notika plānotāju seminārs, kura laikā tika diskutēts par stratēģisko plānotāju
turpmāko sadarbību, jauno attīstības plānošanas regulējumu, rezultātu un rezultatīvo rādītāju
sistēmas pamatnostādņu 2008.–2013.gadam gala ietekmes (ex-post) izvērtējumu u.c. jautājumiem.
Savukārt
30. septembrī
notika
plānotāju
seminārs
“Ilgtspējīgas
attīstības
mērķi
Latvijas politikas plānošanas dokumentos”, diskutējot par Apvienoto Nāciju Organizācijas apstiprināto
Ilgtspējīgas attīstības mērķu iekļaušanu Latvijas plānošanas sistēmā.
2015. gada laikā PKC ekspertes Rudīte Osvalde, Iveta Ozoliņa, Māra Sīmane un Alise Vītola strādāja pie
metodisko vadlīniju valsts iestādēm attīstības plānošanā, uzraudzībā un ietekmes novērtēšanā
izstrādes – “Politikas veidošanas rokasgrāmata”. Rokasgrāmatā var atrast ieteikumus par to, kā
optimāli organizēt plānošanas dokumentu izstrādes procesu, kā noteikt skaidrus politikas mērķus ar
izmērāmiem rezultātiem, plānot nepieciešamos resursus un kā veikt politikas ietekmes izvērtēšanu.
Politikas veidošanas rokasgrāmata pieejama PKC mājaslapā, sadaļā Valsts attīstības plānošana –
Attīstības
plānošana
Latvijā:
http://www.pkc.gov.lv/nap2020/att%C4%ABst%C4%ABbaspl%C4%81no%C5%A1ana-latvij%C4%81. PKC izsaka pateicību ikvienam, kas atbalstīja rokasgrāmatas
izveidi un iesaistījās praktiski, sniedzot savu ekspertīzi un priekšlikumus tās uzlabošanai, t.sk. valsts
pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā
(SUSTINNO)” projekta ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” zinātniekiem par NAP2020
rezultatīvo rādītāju analīzi un priekšlikumiem rādītāju precizēšanai un politoloģei Dr. I. Reinholdei par
rokasgrāmatas recenziju.
PKC pastāvīgi sniedz ministriju politikas plānotājiem nepieciešamo palīdzību plānošanas dokumentu
izstrādē un nodrošina konsultatīvu atbalstu katrā konkrētajā gadījumā. PKC arī regulāri seko līdzi visu
ministriju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu kvalitātei un lietderībai, vērtējot to sasaisti
ar NAP2020 un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī pieejamo budžeta finansējumu.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru un valdības sociālajiem un sadarbības partneriem
Ik gadu PKC darbinieki piedalās un līdzdarbojas dažādos nevalstisko organizāciju (NVO) organizētos
pasākumos un diskusijās, visbiežāk skaidrojot Latvijas attīstības plānošanas sistēmas koordināciju,
stiprinot analīzē un pierādījumos balstītas (evidence-based) ieguldījumu politikas ieviešanu praksē, kā
arī informējot iedzīvotājus un organizācijas par progresu Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–
2020. gadam (NAP2020) noteikto prioritāšu un mērķu sasniegšanā, sniedzot analīzi un vērtējumu par
valsts politikas virzību pretim izvirzītajiem valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem.
PKC vadība un darbinieki regulāri piedalās Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
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padomes darbā, lai sniegtu ieguldījumu efektīvā un sabiedrības interesēm atbilstošā valsts pārvaldes
darbībā, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos valsts pārvaldē –
visos līmeņos un posmos, kā arī veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. PKC piedalās arī Nacionālās
Trīspusējās sadarbības padomes sēdēs un to pārstāvošo apakšpadomju sēdēs, iesaistoties diskusijā ar
valdību un valdības sociālajiem partneriem.
PKC pārstāvji piedalās un līdzdarbojas arī vairākās Ministru prezidenta vadītās padomēs un darba
grupās, t.sk. Demogrāfisko lietu padomē, Finanšu sektora attīstības padomē, Latvijas Ostu, tranzīta un
loģistikas padomē, Latvijas Nacionālajā sporta padomē, Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju
projektu koordinācijas padomē, Senioru lietu padomē.
Būtiska loma valsts attīstības plānošanā ir visas Latvijas teritorijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai,
t.sk. nodarbinātības paaugstināšanai, nevienlīdzības mazināšanai un izglītības iespēju nodrošināšanai.
Lai sasniegtu NAP2020 noteiktos mērķus un īstenotu PKC misiju, PKC eksperti iesaistās dažādās
sadarbības formās un pasākumos, ko organizē NVO un plānošanas reģioni.
2015. gada martā PKC konsultante Alise Vītola piedalījās Latvijas Lauku foruma un Latvijas Zaļās
kustības organizētajā seminārā „Jaunu darba vietu radīšana pagastos mūsdienu sociālekonomiskajā
un demogrāfiskajā situācijā” Ances pagastā, Ventspils novadā, sniedzot prezentāciju par
perspektīvajām nozarēm reģionu attīstībai 21. gadsimtā.
PKC pārstāvji aktīvi līdzdarbojās arī 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentā „Izaugsmes priekšnosacījumu
radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”, kas norisinājās 2015. gada 3.–5. jūnijā. PKC konsultante
Alise Vītola vadīja darba grupu „Pieslēdzies darbam no mājām laukos: kā informācijas tehnoloģijas
veicina nodarbinātību laukos?”, iepazīstinot dalībniekus ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
radītajām iespējām strādāt attālināti, apvienojot izaicinājumu pilnu darbu «zināšanu ekonomikā» ar
dzīvi mierīgā un zaļā vidē laukos. Darba grupas dalībnieki arī iepazinās ar Igaunijas 15 gadu ilgo pieredzi
attālinātā darba veicināšanā lauku reģionos un diskutēja par tās piemērošanu Latvijas apstākļiem.

Sadarbība ar Saeimu
2015. gadā PKC ir turpinājis darbu ar 12. Saeimu un tās komisijām, t.sk. ar Ilgtspējīgas attīstības
komisiju, Nacionālās drošības komisiju, Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Sociālo un darba lietu
komisiju, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisiju, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, kā arī Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisiju.
PKC darbinieki rūpējas par regulāru informācijas apmaiņu un ekspertīzes sniegšanu, kā arī nodrošina
analītisko resursu politiķiem lēmumu pieņemšanas procesā un iesaistās Saeimas komisiju darbā,
deputātu organizētajos pasākumos un sēdēs, t.sk. informējot komisiju dalībniekus par NAP2020
noteikto valsts stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanu, PKC atbildībā esošo darba grupu sasniegtajam
rezultātiem, tostarp par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas virzību un ar to saistītajiem
jautājumiem, psihologu darbības regulējuma izstrādi un sabiedriskā transporta elektroniskas
iedzīvotāju uzskaites un identificēšanas sistēmas izveides progresu.
2015. gadā PKC vadība – Pēteris Vilks un Vladislavs Vesperis – organizēja tikšanās ar Saeimas komisijām
un frakcijām, lai informētu deputātus par progresu Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanā
atbilstoši PKC veiktajai analīzei, kas iekļauta Ministru prezidentes ziņojumā par Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, NAP2020 un deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā
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Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu. Ziņojums un tā indikatoru pielikums pieejams PKC
mājaslapā,
sadaļā
Valsts
attīstības
plānošana
–
NAP2020
uzraudzība:
http://www.pkc.gov.lv/nap2020/nap2020-uzraudz%C4%ABba.

Sadarbība ar valsts kapitāla daļu turētājiem un kapitālsabiedrību vadību
Kopš PKC ir uzdots (no 2015. gada 1. jūnija) veikt valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas
institūcijas pienākumus, PKC ir secīgi veidojis loģisko ietvaru, kurā profesionāli, pārredzami un efektīvi
darboties valsts kapitālsabiedrībām, t.sk. sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem un nozares
nevalstiskajām organizācijām pilnveidojot un izstrādājot aktuālu normatīvo regulējumu, organizējot
valsts kapitālsabiedrību pārvaldības vadošo darbinieku apmācības un vairojot viņu izpratni par jauno
regulējumu, valsts līdzdalības komercdarbībā pamatojumu un efektīvas darbības stratēģijas izstrādi, kā
arī rezultātu un mērķu noteikšanas aktualitāti. PKC izsaka pateicību semināru lektoriem, kas sniedza
pienesumu valsts kapitālsabiedrību darbinieku zināšanu stiprināšanā, tostarp Viktoram Šadinovam par
ieskatu likumdošanas piemērošanas aspektu ieviešanā praksē, Andrim Grafam un Anrī Leimanim par
dalīšanos pieredzē labas un profesionālas korporatīvās pārvaldības īstenošanā un kapitālsabiedrību
padomes lomu šajā procesā, kā arī Dacei Kavasai un Matam Kjaer (Mat Kjaer) par darbības stratēģijas
izstrādes semināru vadīšanu.
Papildus PKC ir nodrošinājis pieredzes un labās prakses apmaiņu ar ārvalstu sadarbības partneriem un
starptautiskiem konsultējošiem uzņēmumiem, t.sk. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju
(Organization for Economic Co-operation and Development – OECD), Pasaules Banku, Starptautisko
valūtas fondu un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu Latvijā (Baltic Institute for Corporate
Governance – BICG) u.c.
Atbilstoši OECD rekomendācijām un starptautiski atzītajai labajai korporatīvās pārvaldības praksei,
PKC, turpinot valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas īstenošanu, 2015. gadā izstrādāja
normatīvo regulējumu attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kurās valstij ir tiesības nominēt valdes un/ vai
padomes locekļus, un aizsāka tā ieviešanu praksē. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem (ministrijām) PKC uzsāka
darbu pie nominācijas komisiju izveides, lai lielākajās valsts kapitālsabiedrībās nodrošinātu efektīvu
pārvaldības uzraudzību caur padomes darbu. Padomes funkcijas atjaunošana ir pasaulē vispāratzīta
labās korporatīvās pārvaldības prakse, kas ļauj efektīvi kontrolēt uzņēmuma darbības virzību pretim
nospraustajiem mērķiem.
Pēc plašām diskusijām ar sociālajiem un sadarbības partneriem visa 2015. gada laikā valdība ar Ministru
kabineta
noteikumiem
apstiprināja
arī
PKC
izstrādāto
kārtību,
kas
nosaka dividendēs izmaksājamās peļņas daļas prognozēšanu un noteikšanu, ar mērķi nodrošināt, ka
kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu prognozē un nosaka atbilstoši labas
korporatīvās pārvaldības principiem – lai sasniegtu valsts kapitāla lielāku atdevi un kapitālsabiedrības
vispārējo stratēģisko mērķu īstenošanu. Noteikumi paredz, ka minimālā dividendēs prognozējamā un
izmaksājamā peļņas daļa ir 50 % no kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja kapitālsabiedrības vidējā termiņa
darbības stratēģijā nav noteikts citādi. Atsevišķos gadījumos, pēc valsts kapitāla daļu turētāja pamatota
priekšlikuma, Ministru kabinets var dot atļauju kapitālsabiedrības stratēģijā noteikt no vispārējā
regulējuma atšķirīgu prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs.
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
PIEREDZES APMAIŅA
2015. gada laikā PKC darbinieki piedalījās starptautiska līmeņa pieredzes apmaiņas programmās gan
pašiem dodoties profesionālās pilnveides komandējumos, gan uzņemot ārvalstu delegācijas un
amatpersonas Latvijā. PKC organizē tikšanās un uzņem galvenokārt dažādu attīstības valstu valdības
centru un Ministru prezidenta biroja pārstāvjus, sniedzot ieskatu nacionāla līmeņa plānošanas
koordinācijā un uzraudzībā Latvijā.
PKC darbinieki ir piedalījušies starptautiskos semināros, forumos un konferencēs Zviedrijas Karalistē,
Beļģijas Karalistē, Francijas Republikā, Norvēģijas Karalistē, Igaunijas Republikā, Luksemburgas
Lielhercogistē, Melnkalnes Republikā, Rumānijā un Īslandē.
2015. gada laikā PKC darbinieki ir uzņēmuši vairākus citu valdību un starptautisko institūciju pārstāvjus
un to grupas, kas interesējās par Latvijas politikas plānošanas sistēmu, tās sasaisti ar budžeta plānošanu
un Latvijas īstenoto pieeju Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) noteikto Ilgtspējīgas attīstības mērķu
iekļaušanai politikas plānošanās sistēmā, tostarp uzņemot ārvalstu delegācijas no Rietumbalkānu un
Centrālās Āzijas valstīm, Ukrainas, sadarbības partnerus no Starptautiskā valūtas fonda, Eiropas
sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development –
OECD), Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā vadītāju, dažādu valstu vēstniekus u.c.
2015. gada 26.–27. martā PKC ekspertes Irīna Žemaite-Dziceviča un Māra Sīmane apmainījās ar
pieredzi ar Igaunijas Valsts kancelejas Stratēģijas biroja vadītāju un darbiniekiem par daudzgadu
budžeta sasaisti ar plānošanu, uzzināja vairāk par darbu ar jauno Igaunijas valdību valdības rīcības plāna
izstrādē un biroja lomu drošības jautājumu risināšanā, kā arī pārrunāja starpsektoru koordinācijas
jautājumus u.c. kopīgas tēmām. Vizītes laikā PKC piedalījās Ziemeļu Ministru padomes biroja un
Igaunijas Sociālo lietu ministrijas kopīgi rīkotā konferencē par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
darbaspēka mobilitāti.
2015. gada 18.–20. maijā Māra Sīmane piedalījās Eiropas Komisijas 7. ietvara projekta Innovage
3. Eiropas forumā, kur apsprieda sociālās inovācijas veselīgam un aktīvam mūža ilgumam. Latvijas
Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) izveides laikā tika konstatēts analītikas
trūkums par tādu starpnozaru jautājumu kā novecošanās ietekme uz sabiedrību, taču, lai nākotnē
pielāgotos šim demogrāfiskajam izaicinājumam, PKC veica izpēti par nepieciešamajām izmaiņām
NAP2020, kā arī atbilstošu ideju iestrādi nākamā plānošanas perioda vidēja termiņa attīstības plānā.
2015. gada jūnijā PKC eksperte Alise Vītola piedalījās Institute for Advanced Sustainability Studies
(Vācija) organizētajā ekspertu seminārā “Europe and the Post 2015 development Agenda: Shaping
effective follow up, review and accountability mechanisms”, kas norisinājās Briselē, Beļģijā, sniedzot
prezentāciju par ilgtspējīgas attīstības plānošanu un uzraudzību nacionālā līmenī Latvijā.
No 2015. gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 28 citās Eiropas valstīs norisinājās pirmā Eiropas
Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (European Sustainable Development Week – ESDW), kuras ietvaros notika
vairāk kā 4000 pasākumu. ESDW mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un
projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas mērogā. Latvijā ESDW 2015 ietvaros
norisinājās septiņi uz ilgtspējīgu attīstību vērsti pasākumi tādās sabiedrībai aktuālās jomās kā sociālā,
ekonomiskā un vides ilgtspēja. Pasākumi ietvēra gan nevalstisko organizāciju, gan arī
komercuzņēmumu aktivitātes. Dalība ESDW ir iespēja popularizēt ilgtspējas iniciatīvas, paust
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organizācijas un indivīda sociālo atbildību un vērtības caur reāliem piemēriem, kā arī sniegt pienesumu
Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, un vienlaikus iepazīties ar citām tematiskām aktivitātēm visā
Eiropā un iegūt starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai. ESDW 2015 organizē Vīnes Ekonomikas
un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts ESDN darbības ietvaros. Papildu informācija par
ESDW un aktuālajiem pasākumiem pieejama ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/.
Sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Centrālo
statistikas pārvaldi un citām nozaru ministrijām PKC aktīvi piedalās ANO noteikto Ilgtspējīgas attīstības
mērķu iekļaušanā Latvijas politikas plānošanas sistēmā. 2015. gada septembrī notika ANO Ģenerālās
asamblejas ilgtspējīgas attīstības galotņu tikšanās, kurā dalībvalstis apstiprināja globālo ilgtspējīgas
attīstības Dienaskārtību 2030, kas nosaka 17 globālus ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas, valstīm kopīgi
sadarbojoties, sasniedzami līdz 2030. gadam. PKC veica sākotnējo mērķu kartējumu pret esošajiem
attīstības mērķiem Latvijas plānošanas dokumentos, sasauca ministriju politikas plānotājus un vienojās
par Latvijas pieeju jauno mērķu iekļaušanai Latvijas plānošanas sistēmā. Šo pieeju PKC ekspertes Ieva
Kārkliņa un Māra Sīmane prezentēja 2015. gada 8.–9. oktobrī Luksemburgā, Eiropas Ilgtspējīgās
attīstības tīkla ESDN konferencē, Luksemburgas ES padomes prezidentūras ietvaros, kurās valstu
plānotāji apmainījās ar informāciju par Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un iekļaušanu
nacionālajā plānošanā. Latvija bija viena no valstīm, kurai bija viskonkrētākie plāni un lielākais progress
Ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanā nacionālajā plānošanas sistēmā.
Saistībā ar valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas turpmāku īstenošanu un valsts
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas funkcijas deleģēšanu PKC, centra vadība –
Pēteris Vilks un Vladislavs Vesperis – vairākkārt piedalījās OECD organizētajās vizītēs, t.sk. pārstāvot
Latviju sarunās ar OECD darba grupu valsts kapitālsabiedrību (“uzņēmumu”) pārvaldības jautājumos,
lai atbilstoši attīstīto valstu īstenotajai labākajai praksei un OECD rekomendācijām sakārtotu valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības jomu Latvijā un Latvija varētu sekmīgi pievienoties OECD dalībvalstu
pulkam.
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SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
PKC savas darbības ietvaros cenšas īstenot sociāli atbildīgu politiku: gan attiecībā pret darbiniekiem un
sadarbības partneriem, gan – sabiedrību un apkārtējo vidi.

Darbinieki
PKC rūpējas par darbinieku darba vides kvalitāti, nodrošinot tiem dažādas attīstības iespējas un sociālās
aizsardzības iespējas. Ikdienā ikviens darbinieks ir nodrošināts ar darba telpām un darbam
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. PKC rūpējas par darba vides drošību, pastāvīgi sadarbojoties ar
Valsts kancelejas tehnisko un informācijas tehnoloģiju departamentu, kā arī Ministru kabineta
apsardzi. Ik gadu PKC darba telpās tiek veikta darbavietu drošības pārbaude, telpu ugunsdrošības
pārbaude, kā arī pieejamo elektrotehnisko ierīču drošības pārbaude un organizētas apmācības
drošības nolūkos. Ikdienā Valsts kancelejas Tehniskā nodrošinājuma departaments rūpējas par datu
drošību un savlaicīgi informē PKC darbiniekus par iespējamiem kiberdrošības apdraudējumiem.
PKC darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un nodrošina saviem darbiniekiem stabilas
darba attiecības, papildus sniedzot atbalstu likumā noteikto sociālo garantiju veidā, kā arī piedāvājot
iespēju savienot privāto dzīvi ar darbu, izņēmuma gadījumos strādājot attālināti (piemēram, rūpējoties
par bērniem vai veciem cilvēkiem, slimības gadījumā u.c.).

Vide
PKC augstu vērtē dabu un vidi, kura ir viens no vērtīgākajiem resursiem un labas dzīves kvalitātes
garantiem. PKC darbinieki ievēro sociāli atbildīgu rīcību pret apkārtējo vidi, savu darbavietu un
kolēģiem ikvienā veidā. PKC iekšējais darba process tiek nodrošināts pēc iespējas izmantojot tiešo
komunikāciju vai dokumentu elektroniskās aprites iespējas. Sadarbībā ar citām iestādēm, kad
iespējams, PKC izmanto e-paraksta formu (aizstājot dokumentu drukāšanu un pasta sūtījumus). PKC
darbinieki ikdienā veicina elektroenerģijas taupīšanu un tās efektīvu izmantošanu. PKC ikdienā arī šķiro
atkritumus, piemēram, papīru un rūpējas par atbilstošu elektronikas iekārtu utilizāciju, tās nododot
speciālai pārstrādei.
PKC vēlas attīstīt sociāli atbildīgu vides politiku darbā, tāpēc iedvesmojas no citām organizācijām un
labās prakses piemēriem, īstenojot arvien jaunus veidus, kas palielina dabiskas vides resursu
saglabāšanu. Lai pastāvīgi uzturētu un iespējami uzlabotu PKC darba telpu draudzīgumu pret vidi, PKC
sadarbojas ar Valsts kancelejas Tehniskā nodrošinājuma departamentu un nevalstiskajām
organizācijām, lai ieviestu praksē videi draudzīga biroja ideju.

Sabiedrība
PKC ir atbildīgs pret sabiedrību, regulāri informējot iesaistītās puses par aktuālo, sniedzot savlaicīgu un
pilnvērtīgu informāciju, gan tiekoties klātienē, gan sazinoties elektroniski – e-pastā, mājaslapā,
telefoniski u.c.
Dažādu normatīvo aktu izstrādē un stratēģiskās plānošanas procesos PKC sadarbojas ar visām
plānošanā iesaistītajām pusēm, tostarp sabiedrības pārstāvjiem, nozaru ekspertiem, akadēmisko
personālu, sadarbības un sociālajiem partneriem u.c., lai kopīgi rastu vispiemērotākos risinājumus
dažādiem izaicinājumiem valsts attīstības dažādos aspektos.
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PKC PLĀNI UN JAUNUMI 2016. GADAM
PKC PRIORITĀTES 2016. GADĀ
Veikt Valdības rīcības plāna izpildes monitoringu sasaistē ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.2020. gadam (NAP2020) sasniedzamajiem rādītājiem. Sagatavot pārskatu par valdības darbu NAP2020
rādītāju sasniegšanas aspektā.
Uzsākt darbu pie NAP2020 vidēja termiņa novērtēšanas 2017. gadā, lai izvērtētu NAP2020 īstenošanas
gaitu mērķu un uzdevumu līmenī un identificētu apdraudējumus valsts attīstības mērķu sasniegšanai,
savlaicīgi par to informējot iesaistītās puses, t.sk. Ministru prezidentu, valdību, Saeimu, Valsts
prezidentu, atbildīgās ministrijas un sadarbības un sociālos partnerus, kā arī sabiedrību un sniedzot
priekšlikumus konkrētai rīcībai.
Turpināt Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanas noteikumu un kritēriju
monitoringu, lai sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm un atbildīgajām ministrijām mērķtiecīgi
ieguldītu finansējumu NAP2020 mērķu sasniegšanā.
Koordinēt publisko kapitālsabiedrību pārvaldības politikas izstrādi, ieviešanu un nodrošināt tās
īstenošanas uzraudzību un atbilstību labajai praksei un Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) rekomendācijām, kā arī sniegt analītisku atbalstu Ministru kabinetam, kapitāla
daļu turētājiem, kapitālsabiedrību vadītājiem un darbiniekiem efektīvas pārvaldības īstenošanā, t.sk.
organizējot apmācības un seminārus, izstrādājot vadlīnijas, sniedzot atzinumus un informatīvu
atbalstu.

PKC PRIORITĀTES NO 2016.–2018. GADAM
Ar politikas plānošanas instrumentu starpniecību panākt sistēmisku pieeju lēmumu pieņemšanas
procesā izpildvarā un likumdevējvarā, balsoties uz ekspertīzi, ietekmes izvērtējumiem un labākās
prakses pieredzi un analīzi sabiedrības virzībā uz definēto Latvijas attīstības mērķu sasniegšanu.
Nodrošināt attīstības plānošanas, finanšu un budžeta vadības un politiku ieviešanas instrumentu
sasaisti sadarbībā ar Finanšu ministriju.
Ieviest OECD vadlīnijām atbilstošu labas pārvaldības praksi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā,
praktiski ieviešot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un tam
pakārtotos Ministru kabineta noteikumus, kā arī valsts kapitālsabiedrību pārvaldības vadlīnijas.
Sniegt atzinumus Ministru prezidentam par horizontāla rakstura jautājumu saskaņotību ar augstākajos
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām,
kā arī identificējot šādu jautājumu ietekmi uz valsts konkurētspēju un to vietu un lomu valsts reformu
īstenošanā.
Nodrošināt valsts konkurētspējas monitoringu.
Organizēt Nacionālās attīstības padomes darbu virzoties uz NAP2020 mērķu sasniegšanu sadarbībā ar
visām iesaistītajām pusēm, tostarp, Ministru kabineta locekļiem, valdības sociālajiem un sadarbības
partneriem un Valsts prezidentu, t.sk. izmantojot foresight raksturīgas metodes attīstības scenāriju
modelēšanā.
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Organizēt Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbu, virzoties uz NAP2020 mērķu
sasniegšanu zinātnes jomā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp, Ministru kabineta
locekļiem, zinātnes jomas pārstāvjiem, valdības sociālajiem un sadarbības partneriem.
Stiprināt sadarbību ar Saeimas komisijām, frakcijām, skaidrojot attīstības plānošanas mērķus,
progresu, rezultātus, sniedzot ekspertīzi un pārstāvot Ministru prezidentu Saeimā viņa deleģēto
uzdevumu īstenošanā.

Pārresoru koordinācijas centrs
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Tālrunis: 67082811, 67082813
www.pkc.gov.lv
pkc@pkc.mk.gov.lv
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