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Cienījamie sadarbības partneri un iedzīvotāji! 

2019. gads Pārresoru koordinācijas centra (PKC) darbā 

aizvadīts, turpinot vairākas iesāktās reformas valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, ģimeņu un bērnu atbalsta 

jomā, kā arī ar plašu sabiedrības līdzdalību izstrādājot Nacionālo 

attīstības plānu 2021. – 2027. gadam (NAP2027).  

Gada sākums iezīmējās  ar jauna Ministru kabineta  izveidošanu 

un sekojoši aktīvu PKC darbu, sniedzot atbalstu Ministru 

prezidentam un kopā ar sadarbības partneriem veidojot 
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Ministru kabineta plānoto Valdības rīcības plānu. Sniedzot 

atbalstu Ministru prezidentam, PKC viens no galvenajiem 

uzdevumiem ir nodrošināt esošo politiku pārmantojamību un to 

atbilstību valsts izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. 

2019. gadā līdz ar jaunā Ministru kabineta apstiprināšanu ļoti 
intensīvi ekspertu un politiskajā procesā sākās NAP2027 
satura izvērsuma gatavošana, diskutējot par Nacionālajā 
attīstības plānā ietveramiem valsts stratēģiskajiem mērķiem, 
prioritātēm, nozaru politiku rīcības virzieniem un 
uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kā 
arī sagatavojot un izdiskutējot indikatīvo plānojumu publisko 
finanšu ieguldījumiem Latvijā līdz 2027. gadam.  
 
PKC veikto darbu rezultāts ikvienā mūsu darbības  virzienā ir 

iespējams tikai, pateicoties aktīvai sadarbībai ar visiem 

sadarbības partneriem, nozaru ekspertiem privātajā un 

sabiedriskajā sektorā.  Tāpēc ne tikai politiku plānošana un to 

koordinācija, bet arī valsts izvirzīto mērķu sasniegšana šo 

politiku īstenošanā ir iespējama un tieši atkarīga no mūsu visu 

īstenotās sadarbības, savstarpējā atbalsta un uzticēšanās. 
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Aicinu Jūs šajā pārskatā iepazīties ar PKC ieguldījumu politiku 

plānošanā, kā arī gūt daudz detalizētāku informāciju par 

NAP2027 izstrādi un valsts kapitālsabiedrību pārvaldību mūsu 

tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos.  

 Ar atbildību par Latvijas nākotni!     

Pēteris Vilks 

2019  
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PAMATINFORMĀCIJA 

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir valsts attīstības 

plānošanas un koordinācijas vadošā iestāde Latvijā. PKC atbild 

par vienotu valsts attīstības plānošanu un valsts kapitāla daļu 

pārvaldības koordināciju. PKC darbs ir vērsts uz politikas nozaru 

analīzi sasaistē ar valsts sasniedzamajiem mērķiem, 

pieejamajiem resursiem un labās prakses piemēriem, 

piedāvājot ilgtspējīgus un inovatīvus risinājumus iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanai un valsts ekonomikas izaugsmei.  

Izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, PKC sadarbībā ar 

Latvijas sabiedrību, nevalstiskajām organizācijām, nozaru 

pārstāvjiem, ekspertiem un valdību izstrādā augstākos 

nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un 

nodrošina to sasaisti ar valsts un no Eiropas Savienības 

pieejamo finansējumu, kā arī rūpējas par to īstenošanu un 

novērtēšanu sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām, iestādēm un 

NVO.  
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PKC veic Ministru kabineta iekārtas likumā, Attīstības 

plānošanas sistēmas likumā, Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un PKC nolikumā 

noteiktās funkcijas. 

PKC sniedz priekšlikumus Ministru prezidentam un valdībai 

valsts reformu īstenošanai un finanšu resursu efektīvākiem 

ieguldījumiem, kā arī var sniegt priekšlikumus par valsts 

attīstības plānošanu Saeimas deputātiem un Ministru kabineta 

locekļiem. 

PKC vadībā tiek izstrādāts galvenais  valsts vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokuments – Latvijas Nacionālais 

attīstības plāns - NAP2027 – nākamajiem septiņiem gadiem. Tā 

sagatavošana notika ar plašu sabiedrības līdzdalību, visu jomu 

pārstāvju iesaisti. PKC atbild par valdības prioritāšu sasaisti ar 

NAP mērķiem un valsts aizsardzības jomas prioritātēm, kā arī 

veic citus Saeimas, Ministru kabineta un Ministru prezidenta 

dotus analītiskus uzdevumus. 

 

https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums#p-495755
https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums#p-495755
http://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=238459
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               PKC STRUKTŪRA 
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DARBĪBAS MĒRĶI 

VALSTS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

PKC ievieš skaidru un savstarpēji saskaņotu valsts attīstības 

plānošanu visos valsts pārvaldes līmeņos un to koordinē, 

tādējādi sniedzot ieguldījumu valsts vidēja un ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanā cilvēku labklājībai un jaunu attīstības iespēju 

radīšanai. 

VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBA 

PKC nodrošina vienotas, atbildīgas un ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības stiprināšanu valstī, kā arī Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīniju un 

labākās starptautiskās prakses ieviešanu korporatīvās 

pārvaldības jomā Latvijā, lai paaugstinātu kapitālsabiedrību 

devumu valsts ekonomikā un nodrošinātu atbilstošu valsts 

ieguldījumu atdevi. 
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MINISTRU PREZIDENTA UZDEVUMI UN REFORMAS 

PKC izstrādā un ievieš  kvalitatīvus, pierādījumos un ilgtspējā 

balstītus priekšlikumus un starpinstitucionālus risinājumus, 

pildot Ministru prezidenta un Ministru kabineta dotos 

uzdevumus. 
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  DARBA REZULTĀTI 

Izvērsts politikas mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu apraksts 

iekļauts Institūcijas darbības stratēģijā un gada darba plānā. 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA UN UZRAUDZĪBA  

BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI 

Valsts attīstības mērķu īstenošana  

NAP2027 sagatavošana 

 

2019. gadā turpinājās intensīvs darbs, izstrādājot NAP 

nākamajiem septiņiem gadiem. Janvārī notika Nacionālā 

attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) saturiskā kodola 

(mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu) sabiedriskā apspriešana. 

NAP2027 detalizēta izstrāde turpinājās pavasarī - vasarā, 

izveidojot sešas prioritāšu darba grupas, kurās kopumā 
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iesaistījās vairāk nekā 150 sabiedrības pārstāvju no valsts un 

nevalstiskā sektora un kuras tikās līdz 10 sanāksmēs katrā 

prioritātē, tika veikts arī kvalitatīvs pētījums Latvijas novados, 

fokusa grupās sasniedzot un uzklausot grūtāk aizsniedzamos 

sabiedrības slāņus, vienlaikus notika zinātnieku, ekspertu, 

uzņēmēju un politiķu diskusijas par NAP2027 saturu. 2019. 

gada augustā - septembrī PKC sagatavoja NAP2027 sākotnējo 

(pirmo) redakciju, kas 7. oktobrī - 25. novembrī tika nodota 

publiskajai apspriešanai, kas raisīja lielu sabiedrības interesi – 

PKC saņēma kopumā vairāk nekā 1400 priekšlikumu. Vienlaikus 

ar NAP2027 publisko apspriešanu notika arī NAP2027 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata 

projekta sabiedriskā apspriešana (25.10-25.11.2019.) un 

ministriju iesniegto investīciju projektu NAP2027 īstenošanai 

sociāli ekonomiskās ietekmes izvērtējums un to atlase pēc īpaši 

izstrādāta 21 kritērija. 

Iznākumā tika izveidots ar nozaru ministrijām izdiskutēts, 
pamatots investīciju pasākumu kopums atbilstoši indikatīvi 
reālajam pieejamajam finansējumam nākamajā Eiropas 
Savienības plānošanas periodā kopumā par 14,5 miljardiem 



 

      | 14 

EUR, kas ir trīs reizes mazāk nekā ministriju sākotnēji kopumā 
pieprasītā summa. 

 

NAP2027 pirmā redakcija tika izskatīta daudzās Saeimas 
Ilgtspējīgas attīstības un citu komisiju sēdēs, PKC piedalījās 
vairāk nekā 30 dažādās tikšanās un diskusijās par NAP2027, to 
skaidrojot. NAP2027 gada laikā divreiz izskatīja arī Nacionālās 
attīstības padomes sēdēs – gan satura kodolu, gan pirmo 
redakciju, to atbalstot. Pēc visu priekšlikumu rūpīgas 
izvērtēšanas PKC līdz gada 2019. gada beigām sagatavoja 
NAP2027 gala redakcijas projektu. Rezultātā Latvijai ir izstrādāts 
pamatots un pietiekami ambiciozs attīstības plāna projekts, lai 
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nākamajos septiņos gados panāktu Latvijas izaugsmi un 
labklājības pieaugumu ikvienam valsts iedzīvotājam. Vairāk… 

Nozaru pamatnostādņu izstrāde 

Atbilstoši attīstības plānošanas sistēmas ietvaram PKC 

sadarbībā ar nozaru ministrijām, Valsts kanceleju un Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroju sagatavoja nozaru  

pamatnostādņu sarakstu 2021.-2027. gadam, paredzot 

nākamajā attīstības plānošanas periodā 21 pamatnostādņu 

izstrādi, tādējādi mazinot attīstības plānošanas dokumentu 

skaitu un nodrošinot NAP2027 starpsektorālu un mērķtiecīgu 

ieviešanu. Pamatnostādņu saraksts apstiprināts Nacionālās 

attīstības padomes 26.09.2019. sēdē. PKC izstrādātais 

informatīvais ziņojums “Par 2021.-2027. gada plānošanas 

perioda nozaru politiku pamatnostādnēm”, tostarp paredzot 

kopīgi ar nozaru ministrijām Demogrāfisko lietu centra vadībā 

izstrādāt vienotas Bērnu, jaunatnes un ģimenes 

pamatnostādnes nākamajam plānošanas periodam, atbalstīts 

MK, 2020. gada 4. martā izdodot rīkojumu “Par nozaru politiku 

pamatnostādnēm 2021. – 2027. gada plānošanas periodam”. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/parresoru-koordinacijas-centrs-sagatavojis-nacionala-attistibas-plana-2021-2027-gadam
https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/nacionala-attistibas-padome-atbalsta-nacionala-attistibas-plana-2021-2027-gadam-1
https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/nacionala-attistibas-padome-atbalsta-nacionala-attistibas-plana-2021-2027-gadam-1
https://likumi.lv/ta/id/313037-par-nozaru-politiku-pamatnostadnem-2021-2027-gada-planosanas-periodam
https://likumi.lv/ta/id/313037-par-nozaru-politiku-pamatnostadnem-2021-2027-gada-planosanas-periodam
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Lai stiprinātu savstarpēji saskaņotu attīstības plānošanu valstī, 

noris pastāvīgs dialogs ar nozaru politiku plānotājiem un tiek 

sniegts konsultatīvs atbalsts ministrijām attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē. 

 

 

Latvija sagatavo pozīciju par EK pārdomu dokumentu “Ceļā uz 

ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam” 

Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar pārdomu dokumentu un 

skatījumu, kā Eiropas Savienība (ES) varētu īstenot ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai nodrošinātu planētas ilgtspēju 

un iezīmētu Eiropu kā vadošo pasaules reģionu virzībā uz 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_lv_v2_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_lv_v2_web.pdf
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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ilgtspējīgu ekonomiku un labāku nākotni. PKC aicināja Latvijas 

iedzīvotājus un organizācijas paust viedokli, kādā valstī vēlas 

dzīvot un kādu redz pasaules un Eiropas nākotni. Viedokļus 

izvērtēja PKC iniciēta konsultatīva darba grupa par Ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem, kura 2018. gadā līdzdarbojās arī “Latvijas 

Ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu” 

izstrādē. Saņemtie viedokļi tika izmantoti, izstrādājot un 

saskaņojot Ministru kabinetā pozīciju “Par ilgtspējīgu Eiropu” 

(Towards an Ever More Sustainable Union by 2030),  kā arī 

pozīciju “Veidojot ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam – 

panākumi un turpmākie soļi”, kā arī NAP2027 izstrādē. Vairāk.. 

 

Valdības darba uzraudzība atbilstoši valsts attīstības 

prioritātēm 

PKC reizi pusgadā apkopo un aktualizē ministriju paveikto tām 

doto uzdevumu izpildē Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa 

vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības 

plānā noteikto uzdevumu īstenošanā un sniedz Ministru 

prezidentam analīzi par valdības veikumu, viņa uzdevumā 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija%20IAM%20Zinojums%20ANO_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija%20IAM%20Zinojums%20ANO_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/nap2027
https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/aicinam-iedzivotajus-un-organizacijas-paust-viedokli-par-eiropas-nakotni-un
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organizējot sanāksmes ar nozaru ministrijām un ministriem, 

vērtējot Valdības rīcības plāna pasākumu izpildes gaitu un 

sasniegto progresu.  

Sadarbībā ar nozaru ministrijām PKC  2019. gadā sagatavoja 

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai 

par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību, uzsverot 

finanšu sektora sakārtošanu, administratīvi teritoriālās 

reformas īstenošanu, valsts drošību un nepieciešamību visiem 

mērķtiecīgi strādāt valsts labklājības un ekonomikas izaugsmei.  

PKC sniedza analītisku un administratīvu atbalstu Ministru 

prezidenta birojam attiecībā uz risinājumiem nodokļu, 

veselības, kultūras infrastruktūras, mediju attīstības, augstākās 

izglītības un migrācijas jautājumos, kā arī attiecībā uz 

administratīvi teritoriālo reformu (nodrošināta dalība astoņās 

Ministru prezidenta biroja tematiskajās Attīstības komitejas 

sēdēs). 
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Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības attīstības process 

PKC 2019. gadā strādāja pie konceptuālā ziņojuma “Par valsts 
un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts 
kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību 
pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” projekta 
sagatavošanas, kura izskatīšana un apspriešana paredzēta 2020. 
gadā.  

Ziņojumā tiek analizēti un sniegti priekšlikumi valsts līdzdalības 
kapitālsabiedrībās izvērtēšanai, iespējamajam kapitālsabiedrību 
iedalījumam un modeļiem valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļu 
turētāja funkciju centralizācijai. 

 

Ieguldījumi attīstībā – ieguldījumi iedzīvotāju labklājībā 

Nodrošinot mērķtiecīgu un izsvērtu valsts resursu ieguldīšanu 
nacionālajā attīstībā, PKC eksperti piedalījās ikgadējā valsts 
budžeta izdevumu pārskatīšanā, vērtēja esošās izdevumu 
pozīcijas un ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos 
prioritāros pasākumus 2020.-2022. gadam. Procesā PKC vērtēja 
prioritāro pasākumu atbilstību NAP2020, citiem politikas 
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plānošanas dokumentiem un Valdības rīcības plānam, tādējādi 
nodrošinot labāku pārvaldību un efektīvāku valsts budžeta 
plānošanu vidējā termiņā. 
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SADARBĪBAS PLATFORMAS “DEMOGRĀFISKO LIETU 

CENTRS” INICIATĪVAS 

Ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” 

(DLC) īsteno demogrāfijas jautājumu pārnozaru risināšanu, 

rūpējas par ģimenēm draudzīgas vides attīstību Latvijā un 

sniedz priekšlikumus ģimeņu atbalsta politikas pilnveidei. PKC 

veic DLC sekretariāta funkcijas. 

2019. gadā DLC aktīvi turpināja darbu, gan iesaistīdamies 
NAP2027 izstrādē, piedaloties prioritāšu darba grupās, gan 
sagatavojot priekšlikumus valsts budžetam. DLC sagatavojis 
priekšlikumus ģimeņu un bērnu atbalstam - 2020. gada budžeta 
veidošanas procesā iesniegti 14 priekšlikumi budžeta 
prioritārajiem pasākumiem, no kuriem daļa tika atbalstīti 
Ministru kabinetā, tostarp - Latvijas Goda ģimenes programmas 
"3+ Ģimenes karte" paplašināšana, atbrīvojums no IIN par 
darba devēja piešķirto bērna piedzimšanas pabalstu līdz 250 
eiro; izstrādāti priekšlikumi vecāku pabalstu sistēmas 
pilnveidošanai; uzsākta programmas “Ģimenei draudzīga darba 
vieta” izstrāde un ieviešana; tiek turpināta programma 
“Ģimenei draudzīga pašvaldība” un konkurss par ģimenēm ar 
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bērniem draudzīgākās Latvijas pašvaldības noteikšanu, mājokļu 
pieejamības uzlabošana ar finanšu institūcijas “Altum” 
starpniecību ģimenēm, kuras rūpējas par trim un vairāk 
bērniem. 
 

 
Pieredzes apmaiņa – Norvēģijā, Somijā, Dānijā 

2019. gada septembrī Norvēģijā Latvijas amatpersonas 
iepazinās ar pierādījumos balstītas veselības aprūpes politikas 
plānošanas sistēmu un politikas prioritārajiem virzieniem, 
speciālisti diskutēja par veselības aprūpes pakalpojumu 
organizāciju, tostarp iedzīvotāju garīgās veselības aprūpi, un 
sarunās izsvēra Norvēģijā īstenotās pieejas priekšrocības. 
Vairāk.. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/2019-gada-23-25-septembri-eksperti-apmekleja-norvegiju-pieredzes-apmainas-vizite
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Savukārt oktobrī Latvijas pārstāvji Somijā iepazinās ar situāciju 
bērnu tiesību aizsardzībā, jaunajām garīgās veselības 
veicināšanas programmām, kā arī jaunajām programmām un 
preventīvajiem pakalpojumiem bērna un ģimenes labklājības 
nodrošināšanai un iekļaujošo ģimenes atbalsta politiku. Vairāk.. 

Novembrī Dānijā tika pētīta tās pieredze garīgās veselības 
aprūpē un tehnoloģiju izmantošana šim mērķim. Latvijas 
delegācija tikās ar Pasaules Veselības organizācijas Dānijas 
reģionālo biroju un Starptautiskās Migrācijas organizācijas 
birojā pārrunāja vispārējās nelegālās migrācijas tendences. 
Vairāk.. 

 

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/2019-gada-10-11-oktobri-latvijas-specialisti-apmekle-somiju
https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/latvijas-delegacija-4-6-novembri-apmekle-daniju
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Bērnu attīstības un labklājības politikā vajadzīga horizontālā 
sadarbība 

PKC un DLC pārstāvji 2019. gada decembrī tikās ar Valsts 
prezidentu Egilu Levitu, lai aktualizētu starpnozaru sadarbības 
un atbalsta sistēmas pilnveidošanu bērnu attīstības, uzvedības 
un psihisko traucējumu risku mazināšanai. Valsts prezidents 
uzsvēra, ka valstī ir nepieciešams sistēmiski izveidot valsts 
pārvaldes mehānismu, kas dažādus valstij būtiskus tematus 
skata un politiski pārrauga horizontālā līmenī, nevis, kā ierasts – 
vertikāli ministriju atsevišķu jomu ietvaros. Vairāk.. 

Vairāk par DLC darba rezultātiem -  PKC mājaslapā.  

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/valsts-prezidents-uzsver-horizontalas-sadarbibas-nepieciesamibu-valsti-bernu
https://www.pkc.gov.lv/index.php/lv/demografisko-lietu-centrs/dlc-darba-rezultati
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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBA  

BŪTISKĀKAIS VEIKUMS 
Valsts kapitālsabiedrību profesionāla un ilgtspējīga 

pārvaldības modeļa stiprināšana un attīstība 

PKC 2019. gadā piedalījās grozījumu Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā izstrādē, kas 

Saeimā apstiprināti 13.06.2019. Tie paredz valsts 

kapitālsabiedrību padomes locekļu vienotu un profesionālu 

atlases kārtību, ko nodrošinās PKC sadarbībā ar kapitāla daļu 

turētājiem. 

Atbilstoši tiem tika nodrošināta valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības normatīvā ietvara grozījumu sagatavošana – PKC 

izstrādāja "Ministru kabineta noteikumu projektu “Valdes un 

padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās 

kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai 

personai” un "Grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas 

personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību 

https://likumi.lv/ta/id/307805-grozijumi-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/307805-grozijumi-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likuma
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valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības 

lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu 

mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, tie tika nodoti  arī 

sabiedriskā apspriešanā. Noteikti principi nominācijas komisijas 

veidošanai, minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes 

locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi, kā arī 

informācijas publiskošanas prasības par nominācijas procesa 

norisi; noteikts, ka vidējā kapitālsabiedrībā padomes locekļu 

skaits ir ne vairāk kā trīs, savukārt lielā kapitālsabiedrībā ne 

vairāk kā septiņi, noteikts arī valdes priekšsēdētāja un valdes 

locekļu atlaišanas pabalsta apmērs. Tie stājas spēkā no 2020. 

gada. Vairāk.. 

PKC izstrādāja arī noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 806 “Kārtība, kādā 

valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, 

kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts 

budžetā par valsts kapitāla izmantošanu””, pieņemti MK 

(07.01.2020. sēdē). Tie noteic, ka turpmāk dividenžu maksājumi 

veicami 80% apmērā no pārskata gada peļņas. 

http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11675/apspriesanainodoti-mk-noteikumu-projektipar-valdes-un-padomes-loceklu-nominesanas-kartibukapitalsabiedribas-un-valdes-un-padomes-loceklu-skaitu-menesa-atlidzibas-maksimalo-apmeru/
https://www.vestnesis.lv/op/2020/6.1
https://www.vestnesis.lv/op/2020/6.1
https://www.vestnesis.lv/op/2020/6.1
https://www.vestnesis.lv/op/2020/6.1
https://www.vestnesis.lv/op/2020/6.1
https://www.vestnesis.lv/op/2020/6.1
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Starptautisks kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums PKC 

iniciētā EK projektā 

Eiropas Komisijas (EK) un “KPMG Baltics” īstenotā, PKC 

ierosinātā, projekta rezultātā tika iegūts neatkarīgs valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums, analizējot esošos 

procesus mērķu noteikšanā, uzraudzībā un darbības rezultātu 

novērtēšanā. Tika sniegti arī priekšlikumi valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, tostarp iedalījumam 

jeb klasifikācijai, ņemot vērā to dažādos darbības profilus un 

mērogus. Kapitālsabiedrību pārvaldība Latvijā tika salīdzināta ar 

modeļiem citās ES un OECD valstīs. Projekta rezultāti sekmēs 
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valsts kapitālsabiedrībām izvirzīt atbilstošākus mērķus un 

izstrādāt ietvaru efektīvākai dividenžu politikai. Vairāk.. 
 

EK projekts optimālas kapitāla struktūras noteikšanas 

metodoloģijas izstrādei 

PKC sadarbībā ar EK Strukturālo reformu atbalsta dienestu 

2019. gada rudenī sāka īstenot jau otro valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības politikas stiprināšanas projektu, šoreiz tā mērķi 

koncentrējot uz lēmumu pieņemšanas procesiem optimālas 

kapitāla struktūras izveidei valsts kapitālsabiedrībās un 

atbilstoša finansējuma piesaisti. Projekts ilgs līdz 2021. gada 

sākumam. Vairāk.. 

 

 

 

 

http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11648/nosledzies-pkc-inicietais-eiropas-komisijas-projekts-kapitalsabiedribu-parvaldibas-uzlabosana/
http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11678/uzsakta-metodologijas-izstrade-optimalas-kapitala-strukturas-noteiksanai-valsts-kapitalsabiedribas/
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Valsts kapitālsabiedrībām - ilgtspējīga izaugsme un stabili 

pozitīvi rezultāti 

Kopš valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas ir pagājuši 

tikai četri gadi, bet panāktas būtiskas un vajadzīgas izmaiņas 

kapitālsabiedrību korporatīvajā pārvaldībā, to apliecina arī 

kapitālsabiedrību darbības stabili pozitīvie rezultāti par 2018. 

gadu. Vairāk.. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/valsts-kapitalsabiedribas-sasniedz-tam-izvirzitos-merkus-konkuretspejas-un-izaugsmes
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Lai sabiedrība tiktu informēta, cik efektīvi valsts pārvalda tai 

piederošos aktīvus, PKC ik gadu publisko pārskatu par 

kapitālsabiedrību darbības rezultātiem un katra uzņēmuma 

atsevišķajiem sasniegumiem.  Pārskats.. 

Aktuālās informācijas iegūšanai un rezultātu dinamikas 

uzzināšanai ikviens var apmeklēt datubāzi 

www.valstskapitals.lv.  

Labas pārvaldības principu ieviešana  

Īstenojot labās pārvaldības principus valsts kapitālsabiedrībās, 

nodrošināta līdzdalība 12 valdes locekļu un 11 padomes locekļu 

atlases procesos, sniegti atzinumi par 24 kapitālsabiedrību 

vidēja darbības termiņa stratēģiju projektiem, veikti 64 valsts 

kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi, sniegts 31 

skaidrojums publiskām personām un privātpersonām par 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma piemērošanu. 

 

http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Parskats_par_valsts_kapitalsabiedribam_un_dalam_2018_gada_atverums%281%29.pdf
http://www.valstskapitals.lv/
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Kā viens no Latvijas izcilo valsts uzņēmumu inovāciju iniciatīvas 

aizsācējiem PKC 2019. gadā līdzdarbojās tajā, piedalījās kārtējā 

forumā un vadīja divas kopienas - Pētniecības un attīstības 

kopienu un Normatīvo aktu kopienu, veidojot sadarbības 

iestrādnes inovāciju ekosistēmas attīstībai Latvijā un meklējot 

izaugsmes risinājumus. 
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Mācības valsts kapitāla daļu turētājiem 

 

Lai skaidrotu labas korporatīvās pārvaldības principus, 

uzņēmuma mērķu noteikšanu, nominācijas procesu 

organizēšanu un atlīdzības noteikšanu, kā arī informācijas 

atklātību un apriti, PKC sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās 

pārvaldības institūtu organizēja četru dienu kursus ministriju 25 

darbiniekiem. Vairāk.. 

PKC organizēja mācības arī Latvijas reģionos par grozījumiem 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likumā - Latgales reģiona pašvaldību un to 

kapitālsabiedrību darbiniekiem 13. decembrī, Daugavpilī, kā arī 

semināru izpilddirektoriem Ventspilī 8. novembrī. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/izglitibas-programma-ieredniem-par-uznemumu-korporativo-parvaldibu-2019
https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-kapitalsabiedribu-parvaldiba-pasvaldibas-izmainas-2020-gada
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Starp principa “Konsultē vispirms” ieviešanā iesaistītajām 

uzraugošajām iestādēm, novērtējot 2019. gada darbību, 

Pārresoru koordinācijas centrs saņēma Pateicību no 

organizatora - Ekonomikas ministrijas. 

 

PKC uztur un pastāvīgi ar jaunāko informāciju papildina 

mājaslapu - datubāzi http://www.valstskapitals.gov.lv, kas 

sniedz informāciju par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

jautājumiem un ļauj novērtēt kapitālsabiedrību ar izšķirošo 

valsts ietekmi darbības rezultātus un salīdzināt to rādītājus pa 

gadiem (vispārējie rādītāji, bilances rādītāji, ienesīguma un 

finanšu rādītāji, informācija par budžetā veiktajām un no 

budžeta saņemtajām iemaksām). 

 

 

http://www.valstskapitals.gov.lv/
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MINISTRU KABINETA UZDEVUMI UN 

REFORMAS 
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI 

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības attīstības process 

Latvijai kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) dalībvalstij īstenojot OECD vadlīnijās iekļauto labas 
korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrībās un īstenojot Krišjāņa Kariņa vadītās valdības 
Deklarācijā un valdības rīcības plānā noteiktos uzdevumus  
(238.1 un 239.1 punkti) izstrādāt skaidru valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību pārvaldības politiku un priekšlikumus valsts 
kapitāla daļu turētāja funkciju nodošanai vienam profesionālam 
valsts kapitāldaļu turētājam, PKC 2019. gadā strādāja pie 
konceptuālā ziņojuma “Par valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību 
iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju 
pakāpenisku centralizāciju” projekta izstrādes, kura izskatīšana 
un apspriešana iecerēta 2020. gadā.  
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Rīcības plāns bērnu emocionālās un psihiskās veselības 

veicināšanai 

Pildot Saeimas un Ministru prezidenta uzdevumu, PKC 
sagatavoja konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un 
atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un 
psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”, kas 
atbalstīts Ministru kabinetā 2019. gada 3. septembrī.  

Piedāvātais risinājums paredz institūcijām kopīgi veidot 
daudzfunkcionālu Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu, 

kura izveidei vēl jārod līdzekļi.  

 

Pērn aizvadīti vairāki semināri ar Latvijas pašvaldību savienību 

un vietējā līmeņa ekspertiem veselības un sociālo jautājumu 

jomā - 2. oktobrī Tukuma novada Tumes Kultūras namā notika 

Latvijas pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo 

jautājumu tīkla sanāksme-seminārs “Sociālā darba specializācija 

pašvaldības sociālajā dienestā”, kurā PKC iepazīstināja 

ar konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta 

https://likumi.lv/ta/id/309231-ministru-kabineta-sedes-protokols
https://likumi.lv/ta/id/309231-ministru-kabineta-sedes-protokols
https://likumi.lv/ta/id/309231-ministru-kabineta-sedes-protokols


 

      | 36 

sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko 

traucējumu veidošanās risku mazināšanai”, sniedzot ieskatu un 

apmainoties ar pieredzi Dienesta izveidē un iecerēto jauno, līdz 

šim valstī nebijušu, pakalpojumu bērniem un jauniešiem, 

ietverot iekļaujošu izglītību un speciālo izglītību, sociālos 

pakalpojumus ģimenēm un sociālo rehabilitāciju, uzlabojumus 

ģimenes ārstu praksēs un stiprinot psihiatra komandu, vairāk 

pievēršoties bērniem ar antisociālu uzvedību un resocializācijai, 

kā arī veidojot supervīzijas un atbalsta grupas pedagogiem un 

praktiskus treniņus viņiem, sniedzot metodisku atbalstu 

policijai, bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem, nodrošinot 

sadarbības koordinatoru ar ārstniecības personām – ģimenes 

ārstiem un psihiatriem –, tāpat veidojot atbalsta grupas 

ģimenēm, pievēršoties vecāku prasmju pilnveidei u.c. Tāpat 

pērn Smiltenē uzklausīts visu Latvijas bāriņtiesu viedoklis un 

Rīgā pedagoģiski medicīnisko komisiju ekspertu viedoklis 

iecerētajai bērnu attīstības sistēmas pilnveidei. 

 

2020. gada budžeta veidošanas procesā tika sagatavoti 

priekšlikumi par publiskā finansējuma piesaistes un pārdales 
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iespējām, lai īstenotu konceptuālajā ziņojumā minēto un 

izveidotu Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu. 

2020. gadam un turpmāk valsts budžetā PKC jau rasts 

sākotnējais finansējums Dienesta izveidei un funkciju 

nodrošināšanai  (300 000 EUR -  Multimodālas agrīnās 

intervences programmas “STOP 4-7” pirmsskolas vecuma bērnu 

ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu riskiem 

ieviešanai), kā arī pakalpojumu nodrošināšanai vispusīgai bērnu 

attīstībai un preventīvo funkciju īstenošanai visā valsts teritorijā 

(2020. gadam 118 349 EUR). 
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ANALĪTIKA UN PĒTĪJUMI 

Kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums 

Pārresoru koordinācijas centra iniciētā Eiropas Komisijas (EK) 
un “KPMG Baltics” īstenotā projekta rezultātā tika sagatavots 
neatkarīgs valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums.  
Pētījumā sniegtie priekšlikumi par valsts kapitālsabiedrību 
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iedalījumu grupās pēc to funkcijām, finansējuma un citiem  
faktoriem palīdz saprast kopējo ietvaru un atšķirības starp 
dažādām kapitālsabiedrību grupām. Kopsavilkums un gala 
ziņojums.. 

PKC sagatavojis septiņus analītiskus materiālus Saeimas 
Ilgtspējīgas attīstības komisijai par piešķirto un apgūto ES fondu 
finansējumu, valsts budžeta attīstības finansējumu, nozares 
lomu tautsaimniecībā, tās būtiskākajiem raksturojošajiem 
rādītājiem un nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem 
2014.- 2020. gada plānošanas periodā informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, tūrisma, apstrādes rūpniecības, 
veselības aprūpes, lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
tranzīta nozarē. 
 

Kvalitatīvs pētījums par NAP2027 pārmaiņu virzieniem, 
mērķiem un prioritātēm 

PKC, izstrādājot Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, 
sadarbībā ar pētījumu firmu “Berg Research” veica kvalitatīvu 
pētījumu, izmantojot fokusu grupu metodi, Latvijas novados, lai 
noskaidrotu sabiedrības viedokli par NAP2027 iekļaujamajiem 
fundamentālo pārmaiņu virzieniem, stratēģiskajiem mērķiem 

http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/petijumi/
http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/petijumi/
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un prioritātēm, tādējādi sešās fokusgrupu diskusijās iegūstot arī 
tūlītēju vērtīgu atgriezenisko saiti, lai NAP2027 saturs atbilstu 
sabiedrības attīstības vajadzībām. Pētījumā gūtie secinājumi 
tika izmantoti, precizējot NAP2027 struktūru un saturu. 
 

  
PKC nodrošina attīstības plānošanas dokumentu sistēmas 

(POLSIS datu bāzes) un Pētījumu datu bāzes darbību.  

 

 

 

http://polsis.mk.gov.lv/
http://petijumi.mk.gov.lv/
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SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 

Īstenojot uzticētās funkcijas un pienākumus, PKC ir sociāli 

atbildīgs  pret sadarbības partneriem, sabiedrību, apkārtējo vidi 

un pret darbiniekiem. 
 

PKC rūpējas par darba vides kvalitāti, nodrošinādams 

darbiniekiem attīstības iespējas un sociālo aizsardzību. 

PKC veido un uztur dialogu ar iesaistītajām pusēm, regulāri 

sniedzot vispusīgu  informāciju par aktualitātēm.  

PKC novērtē ilgtspējīgus risinājumus un kopā ar Latvijas 

sabiedrību un sadarbības organizācijām pasaulē ilgtspējas 

jautājumos tiecas rast piemērotākos risinājumus dažādiem 

attīstības izaicinājumiem. 

PKC augstu vērtē dabas un resursu ilgtspēju, tāpēc darbinieki ir 

aicināti rīkoties atbildīgi pret apkārtējo vidi, savu darba vietu un 

resursu lietojumu, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešo 

komunikāciju un dokumentu elektronisku apriti. 
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SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU 

Īstenodams demokrātisku, sociāli atbildīgu un pierādījumos 
balstītu attīstības plānošanu, PKC ir būtiski ikvienam dot iespēju  
iesaistīties valsts attīstības plānošanā. PKC ir atvērts sadarbībai 
un saziņai ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, 
dažādām institūcijām un iedzīvotājiem, regulāri informējot par 
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savu darbību un piedāvātajiem valsts attīstības plānošanas un 
tiesiskā regulējuma uzlabojumiem.  

PKC aicina iedzīvotājus paust viedokli un aktīvi iesaistīties 
attīstības plānošanā, novērtējot apspriešanā esošos izstrādātos 
dokumentu projektus. PKC atgādina arī par resursu 
ierobežotību, kas liek izdarīt izvēles un prioritizēt jautājumus.  

PKC atbalsta vienotas, ar pierādījumiem pamatotas un uz 
sabiedrības labklājību orientētas politikas īstenošanu, kas 
paredz skaidru, regulāru un atklātu saziņu ar iedzīvotājiem. 
Komunikācijā ar sabiedrību PKC cenšas vairot izpratni par katra 
personisko lomu un ietekmi attīstības plānošanas procesā, kā 
arī sekmēt efektīvu mijiedarbību, lai ikviens no mums apzinātos 
savu nozīmi kopēja rezultāta sasniegšanā – cilvēku dzīves 
kvalitātes uzlabošanā un valsts attīstības labā. Arī PKC 
izstrādātā NAP2027 vīzijas daļā uzsvērts: “Ikviens no mums ir 
Latvija, tāpēc, mainoties valstij, mainos arī es, un, mainoties 
man, mainās valsts. Ikviens no mums var ietekmēt to, kāda būs 
mūsu zeme un tauta 2027. gadā un turpmākajos gados.” 

Paaugstinot sabiedrības kopējās un cilvēku zināšanas par 
politiskiem un sociālekonomiskiem procesiem valstī, stiprinām 
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pilsonisko sabiedrību, kas gudri, aktīvi un mērķtiecīgi iesaistās 
pārvaldības lēmumu pieņemšanā un līdzdarbojas politiskās 
dienaskārtības veidošanā, pārzina un izmanto savas tiesības, 
lai valsts attīstība kļūtu mērķtiecīgāka un dzīves apstākļi 
uzlabotos ikvienam. Vairāk.. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba-un-sadarbiba/sabiedribas-lidzdaliba
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Sadarbība ar valdību, ministrijām un Saeimu 

PKC rūpējas par regulāru informācijas un izvērtējumu sniegšanu 

valdībai, ministrijām un Saeimai par valsts attīstības 

jautājumiem, kā arī sniedz analīzi politiķiem lēmumu 

pieņemšanas procesā.  

PKC iesaistās Saeimas komisiju darbā un piedalās deputātu 

organizētajās sēdēs un pasākumos, tostarp cieši sadarbojoties 

ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju, informējot to par 

valsts stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanu un 

izaicinājumiem pēc 2021. gada, ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķu īstenošanu Latvijā, kā arī apmeklē deputātu frakcijas un 

sadarbojas ar citām komisijām savas kompetences ietvaros, arī  

valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos. 

2019. gadā sadarbība ar ministrijām un Saeimas Ilgtspējīgas 

attīstības komisiju bija īpaši cieša un intensīva, sagatavojot 

NAP2027 projektu, un ar ministrijām diskutējot, izsverot 

indikatīvo investīciju pasākumu kopumu tā īstenošanai. Vairāk – 

PKC mājaslapā sadaļā “Tikšanās un diskusijas par NAP2027”.. 

https://www.pkc.gov.lv/nap2027
https://www.pkc.gov.lv/nap2027
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PKC 2019. gadā iesaistījās arī Sabiedrisko elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu likumprojekta pilnveidošanas darbā, 

piedaloties Saeimas Mediju apakškomisijas sēdēs un sniedzot 

priekšlikumus saistībā ar publisko personu kapitālsabiedrību 

pārvaldības regulējumu. 

PKC 2019. gadā veicis nozaru ministriju sagatavoto attīstības 

plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes 

kontroli, nodrošinot to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem 

valsts attīstības plānošanas dokumentiem. PKC sagatavojis 185 

atzinumus par ministriju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem. 

 

Sabiedrības līdzdalība un iesaiste 

Papildus regulārai saziņai ar nevalstiskajām organizācijām 

(NVO), sociālajiem un sadarbības partneriem un iedzīvotājiem, 

PKC ir atvērts mērķtiecīgām diskusijām un viedokļu apmaiņai 

valsts attīstības un korporatīvās pārvaldības jautājumos. 
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PKC NAP2027 izstrādē sabiedrību iesaistīja ļoti plaši – gan 2019. 

gada janvārī rīkojot NAP2027 saturiskā kodola (mērķu, 

prioritāšu un virzienu) sabiedrisko apspriešanu, gan 

oktobrī-novembrī - sagatavotā NAP2027 pirmās redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu. Sabiedrības aktivitāte bija augsta, 

7. oktobrī - 25. novembrī kopumā saņemot vairāk nekā 1400 

priekšlikumu, kas visi tika rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 

gala redakciju. Apspriešanai tika izstrādāts īpašs interaktīvs 

modulis, kurā iedzīvotāji un organizācijas varēja novērtēt gan 

dokumentu kopumā, gan katru prioritāti un sniegt 

priekšlikumus. Sabiedrība tika aicināta novērtēt arī NAP2027 

izvirzīto stratēģisko mērķu svarīgumu viņu skatījumā. 

No septembra līdz decembrim PKC piedalījās vairāk nekā 30 

dažādās tikšanās un diskusijās par NAP2027 saturu. 7. novembrī 

notika NAP2027 un tā SIVN sabiedriskā apspriede klātienē. 
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No 1400 priekšlikumiem 947 tika ņemti vērā pilnībā vai daļēji. 

NAP2027 izstrādes laikā notika diskusijas Latvijas reģionos – 

Alūksnē, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā, aizsniedzot 

tādas auditorijas kā gados jauni cilvēki, seniori, uzņēmēji. 

Tādējādi pamatoti var uzskatīt, ka NAP2027 izveidots ar 

visplašāko sabiedrības līdzdalību, tās pārstāvniecības 

organizācijām, ar valsts un nevalstisko sektoru. 

Latvijas Formula 2050 

NAP2027 izstrādē aktīvi tika iesaistīti arī Latvijas zinātnieki. 
2019. gada 22. martā notika biedrības “Latvijas Formula 2050” 
sadarbībā ar PKC un citiem partneriem organizētā konference 
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“Ko zinātnieki piedāvā Nacionālajam attīstības plānam?”. Tika 
stiprināta saikne starp pētniekiem, uzņēmējiem, politiķiem un 
valsts pārvaldes darbiniekiem, tā veicinot savstarpēju izpratni 
par to, kā akadēmiskās zinātnes idejas pārtop lietišķos 
pētījumos un no tiem veidojas inovatīvi risinājumi gan 
uzņēmējdarbībā, gan arī valsts pārvaldē. Vairāk.. 

 “Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar PKC u.c. 18. oktobrī 

organizēja arī konferenci “Kādu vēlamies veidot Latvijas 

augstākās izglītības formulu?”. Augstākās izglītības kvalitāte ir 

viens no atslēgas vārdiem NAP2027 stratēģisko mērķu 

īstenošanas kontekstā. 

Jūs varat iepazīties ar PKC publiski organizētajiem pasākumiem 

(arī to informatīvajiem materiāliem un video ierakstiem), kas arī 

ir viens no instrumentiem dialoga ar sabiedrību un iesaistītajām 

pusēm stiprināšanai, PKC mājaslapā, sadaļā SABIEDRĪBAS 

LĪDZDALĪBA UN SADARBĪBA – PASĀKUMI. 

 

 

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/notiks-diskusija-ko-zinatnieki-piedava-nacionalajam-attistibas-planam
https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

Sadarbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizāciju (OECD) 

PKC iesaistījās OECD Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības un 

privatizācijas prakses darba grupas darbā (11.-12.03.2019. un 

17.-18.10.2019.), organizējot uzdevumu izpildi, kā arī atsevišķu 

Attēla avots: ANO 
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darba grupas ziņojumu un dokumentu projektu izvērtēšanā, lai 

kopīgi pilnveidotu un uzlabotu valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldību Latvijā un citās darba grupas dalībvalstīs, tai skaitā 

sniedzot priekšlikumus valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

uzlabošanai Bulgārijā un Ukrainā. PKC piedalījās arī OECD 

seminārā “OECD SOE Anti-corruption Day”(17.-18.10.2019.). 

 

Darbs darba grupās, komisijās un citās pārstāvniecībās 

PKC piedalījās vairāku pastāvīgu un ierobežota laika darba 

grupu darbā, tostarp Baltijas jūras stratēģijas koordinācijas 

grupā, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā un 

tās apakškomitejās, Latvijas Lauku attīstības programmas 

uzraudzības komitejā, Reģionālās attīstības koordinācijas 

padomē un Latvijas valsts budžeta finansētās programmas 

“NVO fonds” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā, darba 

grupās, saistītās ar ES, Latvijas Nacionālajā kontaktpunktā 

atbildīgai uzņēmējdarbības praksei un citās. 
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ESDW aktualizē ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus 

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 26 citās Eiropas valstīs jau 
piekto gadu pēc kārtas norisinājās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības 
nedēļa, kopumā rīkojot vairāk nekā 6500 uz ilgtspējīgu attīstību 
un globālo izaicinājumu risināšanu vērstas iniciatīvas, tostarp 
četras no tām Latvijā organizēja PKC. Ar pasākumiem to rīkotāji 
aicina vairāk domāt par ikdienas izvēļu ietekmi uz mūsu nākotni 
un resursu atbildīgu pielietojumu ilgtermiņā. 

Latvijā norisa četri pasākumi: savvaļas ārstniecības augu 
stādīšanas zibakcija, vides aizsardzības akcija “No straws”, 
pilsētplānošanas pasākums “MadCity Happening 2019” un 
diskusija “Dzimumu līdztiesība: ceļš uz ekonomisko attīstību un 
iekļaujošu sabiedrību”. Vairāk.. 

 

Pieredzes apmaiņa 

PKC sadarbībā ar ārvalstu partneriem 2019. gadā turpināja 

abpusēji auglīgu sadarbību, apmeklēja seminārus, uzņēma 

ārvalstu delegācijas pieredzes apmaiņas vizītēs Latvijā attīstības 

plānošanas jautājumos, piedalījās starptautiskajās darba grupās 

https://www.esdw.eu/
https://www.esdw.eu/
https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/noslegusies-piekta-eiropas-ilgtspejigas-attistibas-nedela
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un konferencēs Šveicē, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Francijā, 

Ukrainā. 

Dalīšanās valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pieredzē ar 

Bulgārijas, Lietuvas un Zviedrijas pārstāvjiem  

PKC 2019. gada 10.-11. aprīlī, īstenojot Eiropas Komisijas 

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange 

Instrument) projektu, uzņēma Bulgārijas, Lietuvas un Zviedrijas 

pārstāvjus, piedaloties arī OECD valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības un privatizācijas prakses darba grupas vadītājam 

Larsam Erikam Fredrikssonam un OECD sekretariāta pārstāvim 

Hansam Kristiansenam. Apmainoties pieredzē, tika diskutēts 

par valsts kapitālsabiedrību finanšu un nefinanšu mērķu 

noteikšanu, darbības rezultātu vērtēšanu un informācijas 

publiskošanu. Ar ārzemju kolēģiem tika salīdzinātas un 

analizētas izmantotās pieejas un rastie risinājumi. Vairāk.. 

 

 

 

http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11654/taiex-projekta-ietvaros-pkc-eksperti-dalas-pieredze-ar-bulgarijas-lietuvas-un-zviedrijas-kolegiem/
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PKC iepazīstina Rietumbalkānu valstis ar Latvijas plānošanas 

sistēmu 

PKC kopā ar Valsts kanceleju un Melnkalnē izvietoto Reģionālo 

publiskās pārvaldes skolu, kas ir reģionālais kompetences 

celšanas centrs Rietumu Balkānu reģionā, 2019. gada 

20.-21. novembrī uzņēma 32 dažādu valsts institūciju vadītājus 

un augsta līmeņa ierēdņus no sešām Rietumbalkānu valstīm 

(Serbijas, Bosnijas-Hercogovinas, Melnkalnes, 

Ziemeļmaķedonijas u.c.) un iepazīstināja viņus ar Latvijas 
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plānošanas sistēmu. Divas dienas Rietumbalkānu dažādu valsts 

institūciju vadītāji un augsta līmeņa ierēdņi mācību vizītes laikā 

iepazinās arī ar valsts pārvaldes pieredzi darbībā, reformās, ar 

to, kā tiek darbam atlasīti augstākie valsts ierēdņi, kā tiek 

īstenota iekšējā kontroles sistēma, trauksmes celšana un ētikas 

kodekss. Viņus interesēja arī sabiedrības līdzdalība politikas 

veidošanā. 

PKC uzsvēra, ka mūsu plānošanas sistēmā galvenie principi ir 

radīt uz rezultātu orientētus plānus, kas ir balstīti uz 

pierādījumiem un kuri ir sasaistīti ar reāli pieejamiem finanšu 

resursiem. Viesi tika informēti par gada un trīs gadu budžeta 

plānošanu, valsts budžeta prioritāro pasākumu vērtēšanu, to 

saikni ar Nacionālo attīstības plānu. Rietumbalkānu pārstāvji 

tika informēti arī par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

īstenošanu Latvijā un kā cenšamies integrēt šo mērķu 

uzstādījumus NAP2027, kā arī par to novērtēšanu. 
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DARBINIEKI 

 

Īstenojot atbildīgu, ar pierādījumiem pamatotu politikas 

plānošanu, PKC darbinieki tiecas sniegt augstas raudzes 

profesionālo ekspertīzi, tā sekmējot valsts mērķu sasniegšanu 

un iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. PKC darbinieki 

regulāri pilnveido arī savas kompetences un prasmes dažādās 

mācībās un kursos, pieredzes apmaiņas projektos vai izglītojas 

patstāvīgi. 
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2019. gadā darbinieki pilnveidoja savas zināšanas datu analīzē, 

uzņēmējdarbības pamatprogrammā, valsts pārvaldes darbībā, 

valsts amatpersonu profesionālās ētikas jautājumos, 

kapitālsabiedrību pārvaldībā, jaunāko datorsistēmu  un 

komunikācijas rīku apguvē. 

Iepazīties ar PKC personālu un tā kompetences jomām varat 

PKC mājaslapā, sadaļā “PAR PKC” – PKC eksperti. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pkc.gov.lv/lv/par-pkc/kas-ir-pkc/pkc-eksperti
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Personāla sastāvs un demogrāfiskais profils 

 

2019. gada 31. decembrī PKC bija 24 darbinieki, no kuriem - 13 

valsts civildienesta ierēdņi un 11 darbinieki. Kolektīvam gada 

laikā pievienojās divi darbinieki, un viens amatu atstāja. 
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PKC nodarbināto izglītību raksturo tiem piešķirtie grādi – 

vienam darbiniekam ir doktora grāds, un 16 darbiniekiem ir 

maģistra grāds. Personāla vidējais vecums ir 40,3 gadi. Lielākā 

daļa ir vecumā no 40 līdz 50 gadiem. 2019. gada nogalē iestādē 

strādāja 6 vīrieši un 18 sievietes. 
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FINANSES 

PKC budžetu tā darbības mērķu īstenošanai 2019. gadā veidoja 

viena valsts budžeta programma un divas apakšprogrammas. 

Investējot un izmantojot piešķirtos finanšu resursus efektīvi un 

taupīgi, PKC kopējā izdevumu faktiskā izpilde pārskata periodā 

ir 92,8% jeb 938 230 EUR no plānotajiem 1 010 540 EUR (PKC 

budžeta neizlietotais finansējums ir 7,2% jeb 72 310 EUR). 

Neizlietotie līdzekļi jeb ietaupījums 72 310 EUR ir atmaksāts 

valsts budžetā. 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2019. gadā  

 

Programmu 

(apakšprogrammu) 

nosaukums un kods 

Izdevumu 

2019. gada 

plāns 

(precizētais) 

(EUR) 

Izdevumu  

2019. gada  

izpilde 

(naudas 

plūsma, EUR) 

 

Plāna 

izpilde  

(%) 

  PKC kopā, t.sk.: 1 010 540 938 230 92,8 
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01.00.00  

"PKC darbības 

nodrošināšana" 

 

995 489 

 

928 003 

 

93,2 

70.06.00 "Latvijas 

pārstāvju ceļa izdevumu 

kompensācija, dodoties uz 

ES Padomēm… "  

 

 

 

5 551 

 

 

 

1893 

 

 

 

34,1 

73.06.00 "Pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansētie projekti"  

 

9 500 

 

8334 

 

87,7 

Ar PKC aktuālo budžeta izdevumu plānu pa pozīcijām varat 

iepazīties valsts kases mājaslapā: 

https://e2.kase.gov.lv/pub_fp/code/pub_fp.php  

https://e2.kase.gov.lv/pub_fp/code/pub_fp.php
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BŪTISKĀKIE DARBI 2020. GADAM 
 

Pabeigt NAP2027 izstrādi, sagatavot to pieņemšanai MK un 
apstiprināšanai Saeimā. Sadarbībā ar nozaru ministrijām 
nodrošināt NAP2027 mērķu, prioritāšu un uzdevumu pārnešanu 
ESF un nacionālajos plānošanas dokumentos, tostarp nozaru 
pamatnostādnēs.  

Turpināt darbu pie attīstības plānošanas un budžeta plānošanas 
procesu saskaņotības nodrošināšanas, īstenojot valsts budžeta 
prioritāro pasākumu vērtēšanas procesu un tā sasaisti ar valsts 
attīstības vidēja termiņa mērķu sasniegšanu. 

Veikt Valdības rīcības plāna izpildes monitoringu sasaistē ar 
NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem un kontrolēt tajā doto 
uzdevumu izpildi, sniegt Ministru prezidentam atzinumus, lai 
horizontālos 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) 
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atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām 
vadlīnijām. 

Izstrādāt vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma 
veikšanai, vadlīnijas ikgadējo pārskatu sagatavošanai un 
vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu 
izvērtēšanai. 

Nodrošināt dalību valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu 
nominācijas komisijās, sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem 
īstenot centralizētus padomes locekļu kandidātu nominācijas 
procesus. 

Sagatavot priekšlikumus par kapitālsabiedrību iedalījumu 
grupās un kapitāla daļu nodošanu turējumā centralizētajam 
valsts kapitāla daļu pārvaldītājam. 

Organizēt salīdzinoša pētījuma par atalgojuma apmēru privāto 
kapitālsabiedrību valdes locekļiem izstrādi un īstenot 
starptautiski salīdzinošu pētījumu sabiedrības vispārējā 
noskaņojuma un vērtību jomā -  Eiropas vērtību pētījums 
(“European Values Study”); pildīt citus analītiskus uzdevumus 
Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja uzdevumā, kā 
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arī sniegt atbalstu Ministru prezidentam un Ministru kabinetam 
valdības deklarācijas un valdības rīcības plāna uzraudzībā. 

Nodrošināt Ekspertu sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu 
centrs" darbību. 

Koordinēt Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi un 
ieviest multimodālo agrīnās intervences programmu “STOP 4-7" 
visā Latvijas teritorijā. 
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