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Cienījamie sadarbības partneri un
ikviens pārskata lasītāj!
2020. gads Pārresoru koordinācijas centram (PKC), tāpat kā
visai Latvijas sabiedrībai, bijis sarežģījumu pilns sākušās Covid19 pandēmijas dēļ, kas ieviesa korekcijas mūsu dienas kārtībās,
prasīja atrast jaunus risinājumus un formas turpmākajam
darbam, lai īstenotu izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Neskatoties uz visai sarežģītajiem apstākļiem, PKC gads bijis
ražīgs un veiksmīgs.
2020. gadā pabeigta Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.2027. gadam (NAP2027) izstrāde, tas apstiprināts Saeimā. Tā

izveidē esat bijuši iesaistīti liela daļa no Jums, piedaloties plāna
izstrādes darba grupās vai arī vērtējot, izsakot priekšlikums
projekta sabiedriskajā apspriešanā. Paldies par līdzdalību!
Rezultātā esam ieguvuši ceļa karti- orientieri Latvijas attīstībai
turpmākajiem septiņiem gadiem. NAP2027 apvieno mūsu
kopīgos galvenos mērķus un gaidas par to, kādu vēlamies
redzēt Latviju un sevi tajā 2027. gadā. NAP2027 ietvertais būtu
jāuzskata par mērauklu, ar kuru būtu jāvērtē visas īsāka termiņa
politikas, plāni un idejas. Veicamā darba un uzdevumu ir daudz,
bet, strādājot kopā, spēsim panākt, ka ikviens pēc septiņiem
gadiem dzīvojam labāk. Un NAP2027 vadmotīvs “Paradumu
maiņa – ceļš uz attīstību!” jau pagājušajā gadā apliecinājis, ka ir
trāpīgs un ļoti aktuāls šajā daudzo pārmaiņu laikā.
Pārskata periodā PKC neatlaidīgi strādājis, lai pilnveidotu valsts
kapitālsabiedrību pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības
labās prakses principiem. Esam izstrādājuši un stājušās spēkā
piecas labas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas, kas ir nozīmīgs
solis uz priekšu starptautiski atzītu kapitālsabiedrību
pārvaldības principu nostiprināšanā un caurspīdīguma
nodrošināšanā. No 2020. gada PKC īsteno valsts
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kapitālsabiedrību padomes locekļu vienotu atlasi, ievērojot
vienotu pieeju atlases procesos, un orientējoties uz kvalitatīvu
rezultātu- profesionālām kapitālsabiedrību padomēm.

Sagatavojām konceptuālo ziņojumu par valsts kapitālsabiedrību
iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju
pakāpenisku centralizāciju.
PKC 2020. gadā pārņēma izcilo uzņēmumu Inovāciju iniciatīvas
vadību. Valsts kapitālsabiedrību devums pētniecības un
attīstības jomā varētu būt lielāks. Tāpēc gada laikā iniciatīvas
dalībnieku diskusijās meklējām ceļus un līdzekļus, kā mainīt
izpratni par P&A lomu valsts kapitālsabiedrībās un mazināt
šķēršļus P&A ieguldījumu palielināšanai tajās. Ir sagatavots PKC
informatīvais ziņojums par šo problemātiku un risinājumu
veidiem.
2020. gadā PKC ir sniedzis analītisku atbalstu Ministru
prezidentam attiecībā uz priekšlikumu izstrādi ES Atveseļošanas
un noturības mehānisma līdzekļu izlietojumam Latvijā, kā arī
veselības, augstākās izglītības un citos jautājumos, kuros
nepieciešami ekspertu izvērtējumi un priekšlikumi.
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Vēlos pateikties itin visiem sadarbības partneriem, jomu
ekspertiem un ikvienam sabiedriski aktīvam cilvēkam, kurš
līdzdarbojies, iesaistījies gan valsts tālākas nākotnes veidošanas
darbā, gan tajā darbā, ko kopīgi darām ikdienā!
Prasme sadarboties mums palīdzējusi kopīgi sasniegt labākus
rezultātus. Pateicos arī PKC komandai par saskanīgu darbu
valstij nozīmīgu uzdevumu īstenošanā. Mēs kopīgi strādājam
labākas Latvijas labā!
Ar atbildību par Latvijas nākotni!
Pēteris Vilks
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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 sabiedrības pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām,
nozaru asociācijām, ekspertiem un valdību izstrādā galvenos
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 ir pabeigta galvenā valsts vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokumenta – Latvijas Nacionālā attīstības plāna
2021. -2027. gadam (NAP2027) izstrāde. Tā sagatavošanā un
apspriešanā plaši iesaistījās Latvijas sabiedrība, līdzautori bija
visu jomu pārstāvji, sniedzot idejas un priekšlikumus. Plāns
atbalstīts valdībā un apstiprināts parlamentā. 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.

|8

PKC STRUKTŪRA
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DARBĪBAS MĒRĶI
VALSTS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
PKC īsteno savstarpēji saskaņotu valsts attīstības plānošanu
visos valsts pārvaldes līmeņos, 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, Ministru kabineta un Saeimas dotos
uzdevumus.
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DARBA REZULTĀTI
Izvērsts politikas mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu
apraksts iekļauts institūcijas darba plānā.
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA UN UZRAUDZĪBA
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI
Valsts attīstības mērķu īstenošana
NAP2027 izskatīšana un apstiprināšana

2020. gadā rezultatīvi noslēdzās vairāk nekā divus gadus ilgušais
intensīvais darbs Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam
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(NAP2027) sagatavošanā. Plāns pēc tā pirmās redakcijas
sabiedriskajā apspriešanas un tajā vairāk nekā 1400 sniegto
priekšlikumu rūpīgas izvērtēšanas ir precizēts, pilnveidots un
sagatavots gala redakcijas projekts. Ar to un plānoto finanšu
sadalījumu - indikatīvo investīciju projektu sarakstu 2020. gada
10. februārī iepazīstināti vairāk nekā 100 sešu prioritāšu darba
grupu dalībnieki kopējā sanāksmē Tieslietu ministrijas Sarkanajā
zālē, kuri kopumā atzinīgi novērtējuši kopīgā darba rezultātu NAP2027 gala redakcijas projektu.
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Nacionālās attīstības padome 13.02.2020. sēdē atbalstīja
NAP2027 un tā virzību izskatīšanai Ministru kabinetā.
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PKC vadībā izstrādātais NAP2027 nosaka stratēģiskos mērķus,
prioritātes un uzdevumus valsts attīstībai nākamajiem
septiņiem gadiem, lai panāktu Latvijas un ikviena iedzīvotāja
izaugsmi un labklājības pieaugumu. NAP2027 iekļauto mērķu
sasniegšanai un uzdevumu veikšanai ir sagatavots indikatīvs

īstenojamo projektu plāns, kuriem kopumā paredzēts
finansējum 14,5 mljrd. EUR kopapjomā ir sasaistīts ar šajā laika
no valsts budžeta attīstības daļas, Eiropas Savienības
struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem. Ir izvērtēts un
izveidots indikatīvais investīciju projektu kopums NAP2027
mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai.
NAP2027 atbalstīts Ministru kabineta 25.02.2021. sēdē, un
virzīts apstiprināšanai Saeimā. Ministru prezidents Krišjānis
Kariņš uzsvēra: “Nacionālais attīstības plāns ir vērsts uz
sabiedrības paradumu maiņu, tiecoties uz augstāku dzīves
kvalitāti, zinošāku sabiedrību, gudrāku uzņēmējdarbību un
lielāku atbildību par apkārtējo vidi, tostarp klimatu, Latvijā.”
PKC piedalījās tikšanās un diskusijās par NAP2027 - gan ar
nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Sabiedrību par
atklātību – Delna” konferencē "Integritātes pakts – sabiedrības
iesaiste ES fondu uzraudzībā” 28.02.2020, kopā ar biedrību
"Latvijas Formula 2050" organizētajā tautsaimniecības
konferencē 6. martā.
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Ar sagatavoto NAP2027 PKC vadība iepazīstināja Valsts
prezidentu Egilu Levitu. Liela uzmanība sarunā tika pievērsta
nevienlīdzības mazināšanai. Abas puses apspriedās arī par ANO
Ilgtspējības mērķiem un Latvijas atbilstību to rādītājiem, kas
vērtējama kā gana augsta visas pasaules kopīgajā mērogā.

2020. gada martā sākoties Covid-19 pandēmijai un Latvijā
ieviešot ārkārtējo situāciju, izmainījās valdības un Saeimas
dienaskārtība un darba apstākļi, pārejot uz sanāksmju rīkošanu
attālināti interneta programmu platformās. Tomēr pandēmija
nemainīja Latvijas mērķus un ilgtermiņa prioritātes, tāpēc maija
sākumā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija (IAK) atgriezās
pie pirms Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas Latvijā
izstrādātā, Saeimā iesniegtā un detalizēti jau izdiskutētā
NAP2027 izskatīšanas, nolemjot to papildināt ar Saeimas IAK
izstrādātu paziņojumu, tajā iekļaujot akcentus un veicamos
uzdevumus, ko aktualizējusi ārkārtējās situācija.
Saeima 02.072020. ārkārtas sēdē apstiprināja NAP2027.
Vienlaikus tika pieņemts Saeimas lēmums ar uzdevumiem
Ministru kabinetam veselības aprūpes un sabiedrības drošības,
sociālās aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju un tautsaimniecības
jomās, kurus aktualizējusi Covid-19 izraisītā situācija.
NAP2027 ietvertais vadmotīvs – “Paradumu maiņa - ceļš uz
attīstību!” ir tālredzīgs un iezīmē fundamentālas pārmaiņas, kas
nepieciešamas Latvijā vairākās jomās un kuras jau tagad, krīzes

| 18

iespaidā, nozaru politikās uzsākts īstenot. Tikpat aktuāli un
nozīmīgi Latvijas sabiedrībai ilgtermiņā ir NAP2027 izvirzītie
četri stratēģiskie mērķi – produktivitāte un ienākumi,
vienlīdzīgas iespējas, sociālā uzticēšanās un reģionālā attīstība,
kuriem jākļūst par galveno mērauklu, izvēloties jebkuru
rīcībpolitiku un virzienu valsts ieguldījumiem turpmākos
septiņos gados.
NAP2027 pieejams gan pilnā tulkojumā angliski, gan arī var
iepazīties ar tā kopsavilkumu angliski. NAP2027 tiek skaidrots
arī uzskatāmās infografikās latviešu, angļu un krievu valodā.
Visa informācija par NAP2027…
Nozaru pamatnostādņu izstrāde
Atbilstoši attīstības plānošanas sistēmas ietvaram un
apstiprinātajam 21 nozaru pamatnostādņu 2021.-2027. gadam
sarakstam ministrijas un citas iestādes uzsāka pamatnostādņu
izstrādi, lai nodrošinātu NAP2027 starpsektorālu un mērķtiecīgu
ieviešanu.
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Savstarpēji saskaņotas attīstības plānošanas veicināšanai valstī
PKC īsteno pastāvīgu dialogu ar nozaru politiku plānotājiem un
sniedz gan konsultatīvu atbalstu ministrijām attīstības
plānošanas dokumentu izstrādē, gan sniedz atzinumus par jau
izstrādātajiem nozaru pamatnostādņu projektiem, nodrošinot
to sasaisti ar NAP2027.
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, vērtējot Valdības rīcības
plāna pasākumu izpildes gaitu un sasniegto progresu.
Vairāk par Valdības rīcības plāna (VRP) izpildē paveikto līdz
2021. gada februārim un līdz 2021. gada 1. augustam var
uzzināt sagatavotajās atskaitēs.
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Sadarbībā ar nozaru ministrijām PKC 2020. gadā sagatavoja
Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai
par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību, uzsverot
paveikto valdības kopējās prioritātēs.
Valdība īstenojusi uzlabojumus izglītības un veselības aprūpes
jomās – skolu tīkla pārskatīšanu, jauna mācību satura ieviešanu
pamatizglītības un vidusskolas posmā, augstskolu iekšējās
pārvaldības modeļa maiņu un slimnīcu līmeņu revīziju,
izveidojusi jaunu mediķa atalgojuma modeli. Ziņojumā uzsvērts,
ka pabeigts darbs pie Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027.
gadam izstrādes. NAP2027 ir vērsts uz sabiedrības paradumu
maiņu, tiecoties uz augstāku dzīves kvalitāti, zinošāku
sabiedrību, gudrāku uzņēmējdarbību un lielāku atbildību par
apkārtējo vidi, tostarp klimatu, Latvijā. Klimata pārmaiņas ir
viens no lielākajiem Eiropas Savienības (ES) un visas pasaules
izaicinājumiem, ko uzlūkojam kā iespēju kvalitatīvi pārveidot
mūsu tautsaimniecību – tas atspoguļojas arī valdības
apstiprinātajā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–
2030. gadam un Latvijas stratēģijā klimatneitralitātes
sasniegšanai līdz 2050. gadam.
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Pārskata periodā PKC ir sniedzis analītisku un administratīvu
atbalstu Ministru prezidentam attiecībā uz priekšlikumu izstrādi
Atveseļošanas fonda plāna projekta ES Atveseļošanas un
noturības mehānisma līdzekļu izlietojumam Latvijā, saskanīgi to
sasaistot ar pieņemtajiem un izstrādātajiem vidēja un ilga
termiņa valsts attīstības plānošanas dokumentiem, tāpat
sniegts atbalsts veselības, augstākās izglītības, demogrāfijas un
citos jautājumos.
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Politikas plānošanas pilnveides process
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PKC 2020. gadā uzsāka diskusiju ar nozaru ministriju par
politikas plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgajiem, lai
veicinātu pierādījumos balstītas, konsekventas un izsvērtas
politikas veidošanu, kas orientēta uz stratēģisko mērķu
sasniegšanu. Līdzšinējā praksē PKC konstatējis virkni problēmu,
kas saistītas ar plānošanas dokumentu izstrādes procesu,
saturisko ietvaru, termiņiem, finansējuma piešķīrumu un
ietekmi uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī nacionālā un

Eiropas Savienības līmeņa plānošanas iniciatīvu salāgošanu
dažādu tautsaimniecības nozaru un kopējās valsts attīstības
labā.
PKC gada nogalē organizējis plašu diskusiju nozaru
pamatnostādņu, plānu un konceptuālo ziņojumu izstrādē
iesaistītajiem. Iepriekš tika veikta ministriju plānotāju aptauja,
ar kuras rezultātiem tika iepazīstināti diskusijas dalībnieki.
Kā liecināja aptaujas rezultāti, plānošanas dokumentu
sagatavošanā vislielākās grūtības ir izstrādāt pierādījumos
balstītu politiku, saņemt finansējumu tās īstenošanai un veidot
iesaistošu un vienlaikus konstruktīvu saskaņošanas procesu.
Aptaujā respondenti atbildējuši, ka vislielākās problēmas
sagādā grūtības vienoties atšķirīgu viedokļu dēļ (73%),
sarežģītais starpinstitūciju saskaņošanas process (69%) un datu
un pierādījumu trūkums (69%).
Nākamajā pārskata periodā plānots stiprināt plānotāju dialogu,
padziļināti analizējot identificētos problēmjautājumus un
cēloņus un ministriju valsts sekretāru līmenī konceptuāli
izdiskutēt plānošanas dokumentu izstrādes noteikumu
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uzlabošanu – gan attiecībā uz pamatnostādņu saturu,
ilgtermiņa vīzijdokumentiem un budžeta ietekmes novērtēšanu.
| 25
Ieguldījumi attīstībā = ieguldījumi iedzīvotāju labklājībā
Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un izsvērtu valsts resursu
ieguldīšanu nacionālajā attīstībā, PKC eksperti piedalījās
ikgadējā valsts budžeta izdevumu pārskatīšanā un vērtēja
esošās izdevumu pozīcijas un ministriju un citu centrālo valsts
iestāžu iesniegtos prioritāros pasākumus 2021.-2023. gadam.
PKC novērtējis prioritāro pasākumu atbilstību NAP2027, citiem
politikas plānošanas dokumentiem un Valdības rīcības plānam,
tādējādi īstenojot labāku pārvaldību un efektīvāku valsts
budžeta plānošanu vidējā termiņā.

SADARBĪBAS PLATFORMAS “DEMOGRĀFISKO LIETU
CENTRS” INICIATĪVAS
Ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs”
(DLC) sniedz priekšlikumus demogrāfijas jautājumu
pārnozariskai risināšanai, rūpējas par ģimenēm draudzīgas vides
attīstību un ģimeņu atbalsta politikas pilnveidi Latvijā. PKC veic
DLC sekretariāta funkcijas.
2020. gadā DLC turpināja aktīvu darbu, gan iesaistīdamies
NAP2027 izstrādes pabeigšanā, gatavojot priekšlikumus
ģimenes atbalstam valsts budžetā, gan arī uzsākot
visaptverošas bērnu prevencijas sistēmas izveidi un ieviešanu.
Lai novērstu riskus, kas kavē bērnu veselīgu attīstību un
izaugsmi, PKC sadarbībā ar Latvijas kognitīvi biheiviorālās
terapijas asociāciju, bērnu psihiatriem un
psihoterapeitiem 2020. gadā turpināja darbu preventīvās
atbalsta sistēmas veidošanai, lai visā Latvijas teritorijā
nodrošinātu speciālistu ikdienas darbā nepieciešamo atbalsta
pakalpojumu pieejamību bērniem ar uzvedības un
emocionālām grūtībām. Bērnu prevencijas atbalsta sistēmas
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ieviešanā Latvijā īpaša uzmanība koncentrējama uz agrīno
prevenciju – pirmskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu
skolēniem. Prevencijas programmu īstenošanai un bērnu
prevencijas informācijas pieejamībai 2020. gadā izveidota
tīmekļvietne www.laimigiberni.lv un e-pasts
berniem@pkc.mk.gov.lv.

STOP 4-7 programmas īstenošana
STOP 4-7 ir Latvijas valsts budžeta finansēta multimodālā
agrīnās intervences programma, kuru PKC ievieš visā Latvijas
teritorijā projekta veidā. Projekta partneri ir Latvijas kognitīvi
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biheiviorālās terapijas asociācija un iniciatīvu izrādījušās
pašvaldības.
Programma “STOP 4-7” tiek ieviesta, lai mazinātu uzvedības un
emociju regulācijas riskus pirmsskolas vecuma bērniem un
atbalstītu vecākus un pedagogus, kas strādā ar šiem bērniem.
STOP 4-7 ietvaros apmācītas 22 speciālistu komandas, kas
turpmāko trīs gadu laikā strādās ar bērniem ar uzvedības un
emocionālām grūtībām, to vecākiem un pedagogiem,
organizējot darbu atbalsta grupās bērniem, viņu vecākiem un
pedagogiem. STOP 4-7 programmā iesaistījušās Aizkraukles,
Alūksnes, Babītes, Baldones, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes,
Iecavas, Ikšķiles, Jelgavas, Jēkabpils, Ķeguma, Lielvārdes,
Liepājas, Līgatnes, Mārupes, Ogres, Ozolnieku, Priekules, Rīgas,
Stopiņu, Tukuma, Vaiņodes, Valmieras un Ventspils pašvaldības.
Vairāk…
Atbalsts mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem
Vairāk nekā pusgadu intensīvi tika strādāts, lai nodrošinātu
plašāku atbalstu ģimenēm mājokļa iegādei un būvniecībai un
rastu tam līdzekļus. Rezultātā viena no OECD par labākajām
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Eiropā atzītā programma – ALTUM mājokļu pieejamības
programma – attīstīta, to paplašinot.
Proti, 2020. gada 30. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja
Demogrāfisko lietu centra, Ekonomikas ministrijas un
Nacionālās apvienības sagatavotos un virzītos grozījumus
mājokļu pieejamības programmas paplašināšanai. Grozījumi
ietver palielinātu valsts garantiju ģimenēm ar bērniem, kā arī
jaunu programmu “Balsts”, kuras ietvaros daudzbērnu ģimenes
var saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai
būvniecībai 8 000-12 000 EUR apjomā. Vairāk…
DLC izstrādājis priekšlikumus iespējamiem atbalsta
instrumentiem, plānojot Atveseļošanas un noturības
mehānisma Latvijas Atveseļošanas fonda pasākumus un
projektus. Svarīgi fonda atbalstu koncentrēt ne tikai biznesam
un pašvaldībām, bet arī sniegt stimulus un atbalstu
iedzīvotājiem, lai ģimenes personiski iesaistītos un mainītu
savus paradumus kopēju ieguvumu labā.
DLC 2020. gadā turpināja programmu “Ģimenei draudzīga
darba vieta” un “Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošanu un
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pilnveidi, kā arī līdzdarbojās konkursa par ģimenēm ar bērniem
draudzīgākās Latvijas pašvaldības noteikšanu organizēšanā. Par
ģimenei draudzīgāko pašvaldību tika atzīta Ludzas novada
pašvaldība, kā arī cildinātas tika Ādažu, Kocēnu, Līvānu,
Alsungas un Tērvetes novadu pašvaldības.

Nepieciešams stiprināt horizontālo sadarbību bērnu
labklājības, ģimenes atbalsta politikas jomā
PKC/DLC turpināja aizsāktās iniciatīvas, lai panāktu, ka bērnu
labklājības sistēmas jēdziens tiktu paplašināts ārpus bērnu
tiesību aizsardzības izpratnes un ietvertu ģimeņu atbalsta un
bērnu attīstības veicināšanas pieeju.
Ar šo skatījumu tikšanās laikā PKC un DLC 2020. gada 1.jūlijā
iepazīstināja Valsts prezidentu Egilu Levitu un kopā ar
nodibinājumu “Centrs Dardedze” Rīgas pilī diskutēja par
izaicinājumiem un nepieciešamiem sistēmiskajiem
uzlabojumiem.
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Valsts prezidents E. Levits akcentēja nepieciešamību panākt
risinājumu visu iesaistīto nozaru horizontālajai sadarbībai un
uzsvēra, ka plāno pievērst Ministru kabineta uzmanību bērnu
tiesību aizsardzības un labklājības jomai. Vairāk…
Vairāk par DLC darba rezultātiem - PKC tīmekļvietnē.
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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBA
BŪTISKĀKAIS VEIKUMS
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības procesa vienveidības,
profesionalitātes un caurspīdīguma stiprināšana
2020. gadā stājās spēkā virkne normatīvo aktu, kas pilnveido
gan valsts kapitālsabiedrību, gan pašvaldību kapitālsabiedrību
pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses
principiem.
PKC no 2020. gada sāka praktiski īstenot valsts
kapitālsabiedrību padomes locekļu vienotu atlasi, to veicot
sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem. Process tādējādi kļūst
profesionālāks, vienveidīgāks un pārskatāmāks. Šādu kārtību
nosaka 2019. gadā pieņemtie grozījumi “Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, kura
izstrādē piedalījās arī PKC.
Iepriekš PKC pārstāvis nominācijas komisijās piedalījās kā
komisijas loceklis, tagad PKC nodrošina nominācijas komisijas
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darbu – organizē visu komisijas dokumentu projektu izstrādi,
ievērojot vienotu pieeju atlases procesos, sazinās ar procesā
iesaistītajiem personāla atlases ekspertiem un kandidātiem.

2020. gada janvārī MK pieņēma PKC izstrādātos valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlases
kārtības MK noteikumus “Valdes un padomes locekļu
nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas
pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kas veicina
profesionālas un kompetentas valsts un atvasinātas publiskas
personas (t.sk. pašvaldības) kapitālsabiedrības pārvaldes
institūcijas izveidi.
No 2020. gada spēkā stājušies grozījumi Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā maina
kārtību tajā, kas pieņem kapitāla daļu turētāja lēmumus
pašvaldībās. Turpmāk to veiks izpilddirektors. Tādējādi politisko
lēmumu pieņemšana tiek nodalīta no kapitālsabiedrības
operacionālās darbības. Turpmāk pašvaldību kapitālsabiedrību
valdes un padomes locekļu nominācijas procesos būs jāpiemēro
tādi paši principi kā valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes
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locekļu atlasē, izņemot valsts kapitālsabiedrību padomes
locekļu atlases centralizāciju. Vairāk…
Savukārt, īstenojot valdības Deklarācijā un valdības rīcības
plānā noteiktos uzdevumus izstrādāt skaidru valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku un
priekšlikumus valsts kapitāla daļu turētāja funkciju nodošanai
vienam profesionālam valsts kapitāldaļu turētājam, PKC
izstrādātais un publiskajā apspriešanā 2020. gada pavasarī
nonākušais konceptuālā ziņojuma “Par valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību
iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju
pakāpenisku centralizāciju” projekts pagaidām neguva tālāko
virzību ministriju atšķirīgo uzskatu dēļ.
Lai skaidrotu, kā precīzi piemērojami ar kapitālsabiedrību
pārvaldību saistītie normatīvie akti, un īstenojot grozījumus
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā, kā arī ņemot vērā Valsts kontroles 2020.
gada 31. marta revīzijas ziņojuma “Vai valstij tieši un
pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu
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atlīdzības regulējums ir pietiekams” secinājumus, PKC izstrādāja
trīs jaunas un precizēja divas līdzšinējās labas korporatīvās
pārvaldības vadlīnijas, tādējādi sperot soli uz priekšu
starptautiski atzītu kapitālsabiedrību pārvaldības principu
nostiprināšanā, procesa vienveidības un caurspīdīguma
nodrošināšanā - Ikgadējā pārskata par atvasinātai publiskai
personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām
sagatavošanas un publiskošanas vadlīnijas, Vadlīnijas padomes
darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai, Vadlīnijas valdes un
padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai, Informācijas
publiskošanas vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrībām
un kapitāla daļu turētājiem, un - gada beigās tika sagatavotas
arī Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski
privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības
noteikšanai, kas stājās spēkā 2021. gada sākumā. Vadlīnijas
pirms apstiprināšanas tika izdiskutētas arī ar iesaistītajām
pusēm Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības koordinācijas institūcijas padomē. Vairāk…
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EK projekts optimālas kapitāla struktūras noteikšanas
metodoloģijas izstrādei
PKC 2020. gadā sadarbībā ar EK Strukturālo reformu atbalsta
dienestu turpināja īstenot jau otro valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības politikas stiprināšanas projektu. Šoreiz tā mērķis ir
koncentrēts uz lēmumu pieņemšanas procesiem optimālas
kapitāla struktūras izveidei valsts kapitālsabiedrībās un
atbilstoša finansējuma piesaisti. Projekts noslēgums paredzēts
2021. gadā.
Valsts kapitālsabiedrības turpina stabilu izaugsmi un investē
PKC sagatavotajā ikgadējā pārskatā, kurš ir jau piektais šāds
pārskats, par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem,
valstij un pašvaldībām piederošajām kapitāla daļām šoreiz
pirmoreiz iekļautas pašvaldībām piederošās kapitāla daļas.
Vairāk…
2020. gadā PKC uzsāka valsts un pašvaldību kapitāla daļu
turētāju un kapitālsabiedrību publicētās informācijas
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pārraudzību. 2020. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā, kas paredz, ka, sākot ar 2020. gada 1.
martu, PKC ir pienākums pārraudzīt, kā valsts kapitāla daļu
turētāji un valsts kapitālsabiedrības izpilda likumā noteiktās
informācijas publiskošanas prasības. Tika pārbaudīta 13 valsts
un 115 pašvaldību kapitāla daļu turētāju, kā arī 66 valsts
kapitālsabiedrību un 6 lielo pašvaldību kapitālsabiedrību
tīmekļvietnēs publicētā informācija. Secinājumi par informācijas
publiskošanu tika ietverti ikgadējā pārskatā. Vairāk…
Aktuālās informācijas iegūšanai par valsts kapitālsabiedrībām,
to rezultātu dinamikas un citas vērtīgas informācijas gūšanai
šajā jomā ikviens var apmeklēt datubāzi www.valstskapitals.lv.

Labas pārvaldības principu ieviešana
Īstenojot labas pārvaldības principus valsts kapitālsabiedrībās,
nodrošināta līdzdalība 18 valdes locekļu un 14 padomes locekļu
atlases procesos, sniegti atzinumi par 43 kapitālsabiedrību
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vidēja darbības termiņa stratēģiju projektiem, veikti 62 valsts
kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi, sniegti 42
skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma piemērošanu.
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PKC pārņem Latvijas izcilo uzņēmumu Inovāciju iniciatīvas
vadību

Ceturtajā izcilo uzņēmumu inovāciju forumā 2020. gada 30.
janvārī Pārresoru koordinācijas centrs no SIA “Tet” pārņēma
iniciatīvas vadības stafeti. Zems ieguldījumu līmenis P&A valstī
kopumā var būt par iemeslu zemākai valsts eksportspējai un
lēnākai inovāciju ieviešanai.

Lai meklētu un identificētu problēmu cēloņus P&A problēmām
uzņēmumos, kā arī lai Iniciatīvai noteiktu attīstības turpmāko
virzienu un spēka pielikšanas punktus, PKC kā Iniciatīvas
vadītājs rīkojis dalībnieku tikšanās, organizējis 2020.gada
septembrī iniciatīvas dalībnieku diskusiju - prāta vētru par
iniciatīvas mērķiem un turpmāko attīstību.
Epidemioloģiskajai situācijai valstī neuzlabojoties, Inovācijas
iniciatīvas dalībnieki PKC vadībā uzmanības fokusu no augsta
līmeņa diskusijas foruma organizēšanas mainīja uz informatīva
ziņojuma valdībai izstrādi, ko īstenot apņemas PKC. Tā
paredzēts mērķtiecīgāk aktualizēt P&A problemātiku, mainīt
izpratni par P&A lomu valsts kapitālsabiedrībās un mazināt
šķēršļus un noteikt virzienus P&A ieguldījumu un atdeves
palielināšanai publiskajās kapitālsabiedrībās. PKC Inovāciju
iniciatīvu vadīja visu gadu, turpinot to arī 2021. gadā.
Inovāciju iniciatīvā sadarbībai vienojušies astoņi uzņēmumi un
divas iestādes: SIA "Tet", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", AS
"Latvijas valsts meži", AS "Latvenergo", VAS "Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs", VAS "Elektroniskie sakari", VAS
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"Latvijas Pasts", VAS "Latvijas dzelzceļš", kā arī Pārresoru
koordinācijas centrs un Ekonomikas ministrija.
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Mācības valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētājiem un
pārvaldības īstenotājiem
Lai skaidrotu labas korporatīvās pārvaldības principus,
iepazīstinātu ar kapitāla daļu turētāja, padomes, valdes un
iekšējā audita lomu, atbildību un sadarbību, iesaisti uzņēmuma
stratēģijas un mērķu noteikšanā, starptautiskās tendences un

ieteikumus nominācijas procesa organizēšanā, kā arī
profesionāļu piesaisti no privātā sektora darbam uzņēmumu
valdēs un padomēs, atalgojuma noteikšanu valdes un padomes
locekļiem, amatu savienošanu kapitālsabiedrībā un padomes
praktiskās darbības jautājumiem, PKC organizēja mācības – divu
dienu semināru ciklus 2020. gada novembrī - gan valsts
kapitālsabiedrību pārvaldībā nesen darbu sākušajiem, gan
pārvaldītājiem ar jau uzkrātu pieredzi. Šos seminārus PKC rīkoja
sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu. Mācības
guva plašu atsaucību – tajās piedalījās 70 kapitālsabiedrību
pārvaldībā iesaistīto. Vairāk…
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Savukārt ap 90 Latvijas pašvaldību pārstāvju PKC un Baltijas
Korporatīvās pārvaldības institūta organizētajā divu dienu
mācību ciklā 2020. gada decembrī apguva pieejas un labo praksi
pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanā,
stratēģisko mērķu izvirzīšanā, vidēja termiņa darbības stratēģiju
izstrādē un finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanā – kāpēc tas
ir svarīgi un kā tas ietekmē kapitālsabiedrības darbību. Mācībās
bija pārstāvēts viss Latvijas pašvaldību spektrs - gan lielās
pilsētas, gan mazās pašvaldības. Vairāk…
PKC uztur un pastāvīgi ar jaunāko un nozīmīgāko informāciju
papildina tīmekļvietni - 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). 2020. gada otrajā pusē tika uzsākts darbs pie
datubāzes pilnveides, lai datubāze būtu funkcionālāka,
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modernāka un ērtāka tās lietotājiem un vieglāk administrējama
tās uzturētājam – PKC.
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Dalība iniciatīvā “Konsultē vispirms”
PKC, kā Ekonomikas ministrijas sāktās iniciatīvas dalībnieks,
klientu konsultēšanu arvien uzskatījis par vienu no saviem
nozīmīgiem uzdevumiem. 2020. gadā papildus atbilžu
sniegšanai PKC ticies ar vairākām kapitālsabiedrībām - Tiesu
namu aģentūras, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadības
pārstāvjiem saistībā ar atzinumu sniegšanu par to izstrādātajām
vidēja termiņa darbības stratēģijām. Tāpat PKC ticies ar Latvijas
Jūras administrāciju un skaidrojis savu redzējumu par tās
izstrādāto vispārējo stratēģisko mērķi. Tiekoties ar airBaltic
padomi, apspriests kapitālsabiedrības darbības novērtējums.

MINISTRU KABINETA UZDEVUMI UN
REFORMAS
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības attīstības process
PKC 2020. gada pirmajā pusē pabeidza un sabiedriskajai
apspriešanai nodeva konceptuālā ziņojuma “Par valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts
kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” projektu.
Ziņojumā veikta analīze un sniegti priekšlikumi valsts līdzdalības
kapitālsabiedrībās izvērtēšanas trūkumu novēršanai, par valsts
kapitālsabiedrību iespējamo iedalījumu, ņemot vērā to
stratēģisko nozīmi, darbību konkurences apstākļos un valsts
deleģēto uzdevumu īpatsvaru, un izvērtētas iespējas un
piedāvāti modeļi valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja
funkciju centralizācijai.
Apspriešanas laikā un pēc konceptuālā ziņojuma projekta
pieteikšanas Valsts sekretāru sanāksmē 30.04.2021. kopumā no
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vairāk nekā 25 organizācijām un iestādēm tika saņemti
priekšlikumi un atzinumi, kas tika rūpīgi izvērtēti. Latvijai kā
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)
dalībvalstij OECD vadlīnijās iekļauto labas korporatīvās
pārvaldības principu ieviešana valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrībās jāturpina. Priekšlikums virzībai uz valsts
kapitāla daļu turētāja funkciju centralizāciju neguva ministriju
un valdību veidojošo politisko spēku atbalstu, tāpēc pārvaldības
pilnveide turpinājās, ieviešot atsevišķus uzlabojumus pašreizējā
pārvaldības sistēmā.

Interešu konflikta likuma grozījumi – prasību
samērīgumam amatpersonu ienākumu deklarāciju
publiskošanas prasībās
Līdz ar gatavotajām izmaiņām augstskolu pārvaldībā un
piedāvājumu arī tajās izveidot padomes, PKC līdzdarbojās
likumprojekta “Grozījumi Interešu konflikta novēršanas valsts
amatpersonu darbībā likumā” izstrādē. Izmaiņas attiektos uz
visiem valsts kapitālsabiedrību padomju locekļiem. PKC, ikdienā
piedaloties valsts kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu
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nominācijas procesos un no 2020. gada kopā ar kapitāldaļu
turētājiem vadot padomju locekļu atlasi, nereti pārliecinās, ka
personāla atlases kompāniju uzrunātie kandidāti atsakās
līdzdalībai nominācijas procesos, jo Latvijā noteiktās valsts
amatpersonu deklarāciju informācijas publiskošanas prasības
liedz viņiem iespēju vai demotivē strādāt padomēs. Nepilnas
slodzes un turklāt terminēta darba dēļ padomē padomes
loceklim jāatklāj viss savs mantiskais stāvoklis un ienākumi
privātajā sektorā.
Grozījumi paredz, ka valsts amatpersonas deklarācija padomes
locekļiem būtu jāiesniedz pilnā apjomā, un visa informācija
būtu pieejama tiesībsargājošajām institūcijām (KNAB, VID u.c.).
Netiek samazināts deklarācijā ietveramās informācijas apjoms,
tikai tas viss netiktu publiskots. Tiktu publiskoti tie ienākumi,
kas saņemti pildot padomes locekļa amata pienākumus. Ar
grozījumiem domāts sabalansēt sabiedrības ieguvumus no tā,
ka valsts kapitālsabiedrību un arī tostarp augstskolu padomēs
spēsim piesaistīt labākos profesionāļus no privātā sektora un tā
prasmīgāk pārvaldīt uzņēmumus, tiem veiksmīgāk sasniedzot
stratēģiskos mērķus, ar vēlmi - publiskot šo nepilna darba laika
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un salīdzinoši neliela valsts amatpersonu loka pilnīgi visus
ienākumus un mantisko stāvokli. Par šo Ministru kabinetā
atbalstīto likumprojektu diskusijas turpinās likumdevējā.
Vairāk…
Agrīnās prevencijas pakalpojumu veidošana bērniem
Pildot Saeimas un Ministru prezidenta uzdevumu, kas saistīts ar
PKC sagatavoto un Ministru kabinetā 2019. gada rudenī
atbalstīto konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un
atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un
psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”, PKC
turpināja intensīvu darbu gan meklējot finansējuma piesaistes
iespējas ziņojumā piedāvātā daudzfunkcionālā Pedagoģiski
psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidei un pakalpojumu
sniegšanai, kā arī agrīnās prevencijas sistēmas izveidei, lai
pilnveidotu sadrumstaloto un nepilnīgo atbalsta pieejamību
bērniem emocionālās un psihiskās veselības uzlabošanai.
PKC sadarbībā ar nozaru ministrijām, Latvijas pašvaldību
savienību un nozaru profesionālajām organizācijām 2020. gadā
izstrādāja detalizētu plānu preventīvo pakalpojumu sniegšanas
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sistēmas izveidei visā valsts teritorijā, lai efektīvāk nodrošinātu
savlaicīgu un kvalitatīvu palīdzību psihisko un uzvedības
traucējumu riskam pakļautiem bērniem, kā arī lai stiprinātu
bērnu psihisko un emocionālo veselību un veicinātu vispusīgu
bērnu attīstību.
Sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts Pedagoģiski
psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidei gada beigās tika nodots
sabiedriskajai apspriešanai un viedokļu sniegšanai. Dienests
visupirms sniegtu agrīnās prevencijas
pakalpojumus pirmsskolas un sākumsskolas vecuma bērniem,
viņu vecākiem un speciālistiem, lai iespējami agrīnā vecumā
veiktu bērnu attīstības vajadzību novērtēšanu svarīgākajās
dimensijās – kognitīvajā, sociāli emocionālajā, fiziskajā un
uzvedības attīstības jomās un iespējami ātri konstatētu
potenciālo risku destruktīvo ietekmi un savlaicīgi nodrošinātu
atbalstu dažādu korekciju programmu veidā. Pašreiz Latvijā tieši
agrīnās prevencijas pakalpojumu joma ir vismazāk attīstīta, bet
tieši tai ir piešķirama vadošā loma ielaistu un ļoti sarežģītu
gadījumu skaita samazināšanā valstī.
Šobrīd sniegtie valsts un privātie pakalpojumi lielā mērā ir
koncentrēti vairāk uz agrīnās prevencijas trūkuma rezultātā
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radušos seku pārvarēšanu – komplicētiem un ielaistiem
gadījumiem, tai skaitā bieži bērniem pusaudža vecumā, kas
bērna pieaugšanas ceļā ir viens no pašiem sarežģītākajiem
posmiem.
Ar pakalpojumu kopas izveidi bija plānots novērst šo agrīnās
prevencijas neesamības robu. Dienesta uzdevums primāri būtu
strādāt nevis jau ar smagiem krīzes gadījumiem, bet gan daudz,
daudz agrāk - proaktīvi un preventīvi.
Diskusijas, tostarp politiskās, par agrīnās prevencijas
pakalpojuma groza veidošanu un tās institucionālo veidolu
joprojām turpinās.
Agrīnās prevencijas sistēmas sakārtošanas ietvaros PKC
sadarbībā ar pašvaldībām turpina ieviest visā valstī valdības
atbalstīto multimodālo agrīnās intervences programmu
“STOP 4-7” pirmsskolas vecuma bērnu ar uzvedības un emociju
regulācijas riskiem – tam gadā piešķirtie līdzekļi ir 300 000 EUR
apjomā.
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ANALĪTIKA UN PĒTĪJUMI
Optimālas kapitāla struktūras noteikšanas metodoloģijas
izpēte un izstrāde
PKC, sadarbojoties ar piesaistīto PricewaterhouseCoopers
starptautisko konsultantu komandu, ar Eiropas Komisijas (EK)
Strukturālo reformu atbalsta dienestu un ar Eiropas
Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) finansiālu atbalstu

2020. gada garumā īstenoja valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
politikas stiprināšanas projektu, lai rezultātā izveidotu
metodoloģiju optimālas kapitāla struktūras noteikšanai.
Projekts palīdzēs uzlabot lēmumu pieņemšanas procesus
attiecībā uz optimālu kapitāla struktūras izveidi valsts
kapitālsabiedrībās un atbilstoša finansējuma piesaisti. Tā tiktu
panākta atbilstoša kapitāla atdeve no valsts ieguldījumiem
valsts kapitālsabiedrībās un ieguldīto valsts resursu efektīva
izmantošana. Projekts noslēgsies 2021. gadā.
2020. gadā PKC, izpildot ar MK 2019. gada 16. jūlija sēdes
protokollēmuma “Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu
(fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu)
un tās finansēšanas avotiem" (prot. Nr. 33, 77.§) 4. punktā
noteikto uzdevumu – PKC kopīgi ar Finanšu ministriju un
Tieslietu ministriju izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz
valstij pienākošiem dividenžu maksājumiem, kas ar īpašu MK
lēmumu atstāti kapitālsabiedrības rīcībā kā finansējums valsts
pārvaldes deleģēta uzdevuma izpildei, aktualizēja jautājumu par
peļņas sadali un uzņēmuma ienākuma nodokli valsts
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kapitālsabiedrībās. Tika sagatavots informatīvā ziņojuma “Par
valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas
kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un
risinājumiem” projekts. Ziņojumā tika gan atrisināts uzdotais
uzdevums, gan sagatavoti priekšlikumi valsts kapitālsabiedrību
pārejai uz vispārējo uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas
kārtību, ja tiek izmaksātas dividendes.
2020. gada aprīlī PKC sagatavojis rekomendācijas par
iesniedzamo informāciju, ja kapitāla daļu turētājs ierosina
izskatīt MK jautājumu par valsts atbalsta sniegšanu valsts
kapitālsabiedrībām, kuru darbību ietekmē saistībā ar Covid-19
valstī noteiktā ārkārtējā situācija un ar to saistītie ierobežojumi,
tai skaitā izvērtējot iespējamu valsts garantētu aizdevumu
saņemšanu, dotāciju pārskatīšanu, pamatkapitāla palielināšanu
vai citus nepieciešamos atbalsta pasākumus.
PKC izstrādājis starptautiskās prakses, ieguvumu un risku
analīzi, kas tika prezentēta ikgadējā valsts budžeta izdevumu
pārskatīšanas procesā, piedāvājot risinājumus, lai
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iespējinātu Publiskās un privātās partnerības modeli Latvijā, ar
mērķi ilgtermiņā mazināt investīciju slogu uz valsts budžetu.
Izstrādāts sākotnējais piedāvājums, t.sk. ņemot vērā COVID-19
ietekmi, investīciju projektu tvērumam Eiropas Atveseļošanas
un noturības mehānismam ( RRF), kas tika iesniegts Ministru
prezidenta birojam.
PKC izveidojis un uzturējis sākotnējo valsts budžeta izdevumu
un ieņēmumu uzskaiti attiecībā uz valsts atbalsta
instrumentiem COVID-19 seku mazināšanai.

PKC nodrošina attīstības plānošanas dokumentu sistēmas
(POLSIS datu bāzes) un Pētījumu datu bāzes darbību. Ir uzsākts
darbs pie Pētījumu datu bāzē ievietojamās informācijas
struktūras pilnveides un uzlabojumiem lietotāju ērtībai un
administratora darbam.
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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 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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Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatību, PKC ļoti atbildīgi
organizēja savu darbu 2020. gadā, lai pasargātu darbiniekus,
klientus un sadarbības partnerus no inficēšanās riska –
sanāksmes, tikšanās, mācības iespējami tika organizētas
attālināti interneta platformās, lai izslēgtu cilvēku fiziskus
kontaktus. Arī iestādes darbinieki atbilstoši epidemioloģiskajai
situācijai strādāja pamatā attālināti.
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SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU
Īstenojot demokrātisku, sociāli atbildīgu un pierādījumos
balstītu attīstības plānošanu, PKC ir būtiski ikvienam dot iespēju
iesaistīties valsts attīstības plānošanā un publisko personu
kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības jautājumos. PKC ir
atvērts sadarbībai un saziņai ar nevalstiskajām organizācijām,

pašvaldībām, dažādām institūcijām un iedzīvotājiem, regulāri
informējot par savu darbību un piedāvātajiem valsts attīstības
plānošanas, publisko personu kapitālsabiedrību korporatīvās
pārvaldības un tiesiskā regulējuma uzlabojumiem.
PKC aicina iedzīvotājus paust viedokli un aktīvi iesaistīties
attīstības plānošanā un publisko personu kapitālsabiedrību
korporatīvās pārvaldības uzlabošanā, novērtējot apspriešanā
esošos izstrādātos dokumentu projektus. PKC atgādina arī par
resursu ierobežotību, kas liek izdarīt izvēles noteikt prioritātes.
PKC darbojas klientorientēti - operatīvi atbild uz iedzīvotāju un
juridisku personu iesniegumiem un elektroniski tīmekļvietnēs
vai e-pastā saņemtajiem jautājumiem.
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
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izstrādātajā un 2020. gada 2. jūlijā Saeimā apstiprinātajā
NAP2027 ir 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
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...
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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.
2020. gadā sadarbība ar ministrijām un Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisiju bija īpaši cieša un intensīva, Saeimai
diskutējot par sagatavoto NAP2027 projektu, to papildinot ar
Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes laikā aktuāliem kļuvušiem
jautājumiem kopīgi izstrādātā paziņojumā, kas pievienots
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NAP2027. Vairāk – PKC tīmekļvietnes sadaļā “Tikšanās un
diskusijas par NAP2027”...
Ar ministrijām diskutēts par nozaru pamatnostādņu izstrādi.
PKC 2020. gadā iesaistījās likumprojektu “Grozījumi Augstskolu
likumā” un “Grozījumi Interešu konflikta novēršanas valsts
amatpersonu darbībā likumā” izstrādē un diskusijās par
augstākās izglītības pārvaldību un līdz ar to virzītiem
grozījumiem Interešu konflikta likumā.
PKC 2020. 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 199
atzinumus par tiesību aktu un plānošanas dokumentu
projektiem.
Sabiedrības līdzdalība un iesaiste
Papildus regulārai saziņai ar nevalstiskajām organizācijām
(NVO), sociālajiem un sadarbības partneriem un iedzīvotājiem,
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PKC ir atvērts mērķtiecīgām diskusijām un viedokļu apmaiņai
valsts attīstības un korporatīvās pārvaldības jautājumos.
| 62

PKC vadībā veiktā NAP2027 izstrāde un pieņemšana bija spilgts
apliecinājums sabiedrības plašai iesaistīšanai šā nozīmīgā vidējā
termiņa plānošanas dokumenta apspriešanā. 2020. gada 10.
februārī pēc NAP2027 izstrādes pabeigšanas ar kopīgā darba
rezultātu vispirms tika iepazīstināti šai procesā vistiešāk
iesaistītie – sešu prioritāšu darba grupu dalībnieki – ar NAP2027

gala redakciju un plānoto finanšu sadalījumu - indikatīvo
investīciju projektu sarakstu.
| 63
Lai panāktu iespējami plašāku sabiedrības informētību par PKC
izstrādāto NAP2027, PKC īpašu uzmanību veltīja sadarbībai ar
plašsaziņas līdzekļiem.

Latvijas Formula 2050
PKC 2020. gadā turpināja sadarboties ar biedrību “Latvijas
Formula 2050” Latvijai tematiski svarīgu konferenču
organizēšanā un satura veidošanā. 2020. gadā tās bija uz
Latgales ilgtspējīgu attīstību un digitālo transformāciju vērstas
diskusijas konferenču formātā. Gada otrajā pusē notikušie
kopīgie forumi tika organizēti attālinātu konferenču formātā.
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6. martā Rēzeknē rīkotajā tautsaimniecības konferencē
“Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība, inovācija,
uzņēmējdarbība, digitalizācija” jomu eksperti nonāca pie
atziņas, ka Latgales ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamas ne tikai
pārmaiņas valsts līmenī, bet jāmeklē idejas un jārod iespējas arī
pašā reģionā. Konferencē akcentētie izaicinājumi lielā mērā
sasaucas NAP2027 prioritātēs un to rīcības virzienos
izvirzītajiem uzdevumiem. NAP veiksmīga īstenošana ir atkarīga
arī no paradumu maiņas un arī no lēmumu pieņemšanas ne

tikai par to ko darīt, bet arī par to, kas nav mūsu prioritātes un
publisko investīciju mērķi. Vairāk…
Lai arī 24. aprīlī ārkārtējās situācijas valstī dēļ nenotika
konference “Digitālie pakalpojumi inovatīvā vidē”, tās rīkotāji,
tostarp PKC, dalījās ar savām atziņām digitālajā vidē izplatot
savu redzējumu. Krīze ievērojami paātrinājusi uzņēmējdarbības
digitalizāciju. Daudzi ir spējuši pietiekami ātri reaģēt un
mainīgajos apstākļos pārorientēt sava uzņēmuma darbību,
digitalizējot sniegtos pakalpojumus un tirgū piedāvājot jaunus,
inovatīvus produktus un risinājumus, piemēram, tādās jomās kā
veselības aprūpe, interneta tirdzniecība un loģistika. Covid-19
izraisītās krīzes apstākļos arī valsts pārvaldes iestādes un
izglītības iestādes ir parādījušas spēju ātri pārorientēties un
nodrošināt darbu attālināti, izmantojot e-risinājumus. Vairāk…
Savukārt 4. septembrī kopīgi organizētajā konferencē “Digitālie
pakalpojumi inovatīvā vidē”, ekspertiem diskutējot,
izkristalizējās atziņa, ka digitālā transformācija straujāk kā
jebkad notiek visās nozarēs, tāpēc būtiski ir koncentrēt gan
nozaru ekspertu kompetenci, gan radošo pieeju, lai pārmaiņas
būtu ilgtspējīgas un efektīvas. PKC paustā atziņa - mūsu
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konkurētspēju noteiks ātrums un gatavība pieņemt drosmīgus
lēmumus pakalpojumu transformācijā. Vairāk…
4. decembrī attālināti kopīgi rīkotajā konferencē “Kā veicināt
digitālās uzņēmējdarbības un cilvēkresursu potenciāla pilnveidi
un attīstību” eksperti uzsvēra, ka ir nepieciešama
starpdisciplināra sadarbība, kas ļautu gan IKT nozares, gan
industriju ekspertiem iespējami īsā laikā radīt inovatīvus
risinājumus, rīkus un platformas, kā arī sagatavot šīm
pārmaiņām sabiedrību kopumā. Visupirms uzņēmumiem jābūt
motivētiem vairāk integrēt digitālās tehnoloģijas savā darbībā.
Tas būs dzinējspēks, kas liks darbiniekiem proaktīvi stiprināt
savas digitālās prasmes.
Jūs varat iepazīties ar PKC publiski organizētajiem pasākumiem
(arī to informatīvajiem materiāliem), kas arī ir viens no
instrumentiem dialoga ar sabiedrību un iesaistītajām pusēm
stiprināšanai, PKC tīmekļvietnē sadaļā SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
UN SADARBĪBA – PASĀKUMI.
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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.

Nodrošināta PKC pārstāvība OECD koordinācijas darba grupas
sēdē 2020. gada 14. oktobrī. PKC sagatavojis informāciju
ikgadējam Ārlietu ministrijas ziņojumam par Latvijas dalību
OECD. Noris regulāra komunikācija ar Latvijas pārstāvniecību
OECD par Vēstnieku sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem.

PKC piedalījies:
• OECD Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības un
privatizācijas prakses darba grupas vizītē Ukrainā
2020. gada 27.-29.janvārī OECD projekta “Valsts
kapitālsabiedrību reformas elektroenerģijas sektorā
Ukrainā” ietvaros, sniedzot ieteikumus projekta
ziņojuma secinājumiem;
• OECD Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības un
privatizācijas prakses darba grupas sēdē, piedaloties
attālināti, 2020. gada 10.-11.martā;
• OECD Korporatīvās pārvaldības komitejas sēdē
04.05.2020;
• OECD vebinārā “Par atbalstu uzņēmumiem finanšu
grūtībās, lai izvairītos no maksātnespējas” 2020. gada
18. jūnijā.
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• OECD projekta “Valsts kapitālsabiedrību reformas
elektroenerģijas sektorā Ukrainā” noslēguma
pasākumā 22.06.2020.;
• OECD projekta “Valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības reforma Horvātijā” 24.06.2020.;
• OECD Korporatīvās pārvaldības komitejā rīkotajā
seminārā par Valdību atbalstu uzņēmumiem/
noturīgai atjaunotnei 2020. gada 1. jūlijā;
• OECD darba grupas sanāksmēs 2020. gada 26.-27.
oktobrī un 7. novembrī;
• OECD darba grupas videokonferencē - ar Covid-19
ietekmes mazināšanu saistītie pasākumi korporatīvā
sektora stiprināšanai 2020. gada 15. septembrī;
• OECD un Āzijas Korporatīvās pārvaldības tīkla
rīkotajos vebināros 2020. gada 22. septembrī, 8.
oktobrī un 4. novembrī.
Sagatavota un sniegta Latviju raksturojošā informācija
OECD ziņojumam par valsts kapitālsabiedrību korporatīvās
pārvaldības vadlīniju īstenošanu OECD dalībvalstīs.
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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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Attēlā (no labās) - Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas vietniece Dubravka
Šuica vizītes laikā Latvijā

Bērnu un ģimenes politikas nozīme
2020. gada sākumā Latvijā viesojās Eiropas Komisijas (EK)
priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica. Viņas atbildības jomas
ir demokrātija un demogrāfija. Tiekoties ar PKC un DLC
pārstāvjiem, D. Šuica ar dziļu izpratni uztvēra Latvijas puses
atbildīgo pārstāvju aktualizētos jautājumus, kuri būtu skatāmi

Eiropas Savienības (ES) līmenī. Visā Eiropā demogrāfiskā situācija
kļuvusi nelabvēlīga, un tāpēc joma ir viena no EK darbības
prioritātēm. Ar EK komisāri tika panākta vienošanās turpināt
uzsākto sadarbību, strādājot izvirzīto mērķu sasniegšanai.
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DARBINIEKI
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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.
2020. gadā darbinieki pilnveidoja savas zināšanas datu analīzē,
energoefektivitātes jautājumos, kapitālsabiedrību pārvaldībā,
jaunāko datorprogrammu plašāku lietojumu un komunikācijas
rīku apguvē.
Iepazīties ar PKC personālu un tā kompetences jomām varat
PKC mājaslapā, sadaļā “PAR PKC” – PKC eksperti.
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Personāla sastāvs un demogrāfiskais profils
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2020. gada 31. decembrī PKC bija 23 darbinieki, no kuriem - 12
valsts civildienesta ierēdņi un 11 darbinieki. Kolektīvam gada
laikā pievienojās divi darbinieki, un divi amatu atstāja.

Personāla vidējais vecums ir 40,3 gadi. Lielākā daļa ir vecumā
no 40 līdz 50 gadiem. 2020. gada nogalē iestādē strādāja 5
vīrieši un 18 sievietes.
PKC 17 darbiniekiem ir maģistra grāds, vienam ir doktora grāds,
bet divi ir ceļā uz šā grāda iegūšanu – doktoranti.
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FINANSES
PKC budžetu tā darbības mērķu īstenošanai 2020. 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 76,5% jeb 1 141 731 EUR no plānotajiem 1 492 487 EUR (PKC
budžeta neizlietotais finansējums ir 23,5% jeb 350 756 EUR).
Neizlietotie līdzekļi jeb ietaupījums 350 756 EUR ir atmaksāts
valsts budžetā.
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2020. gadā
Programmu
(apakšprogrammu)
nosaukums un kods
PKC kopā, t.sk.:

Izdevumu
2020. gada
plāns
(precizētais)
(EUR)

Izdevumu
2020. gada
izpilde (naudas
plūsma, EUR)

Plāna
izpilde
(%)

1 492 487

1 141 731

76,5
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01.00.00
"PKC darbības
nodrošināšana"
70.06.00 "Latvijas
pārstāvju ceļa izdevumu
kompensācija, dodoties
uz ES Padomēm… "
73.06.00 "Pārējās
ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētie
projekti"

1 486 936

1 141 731

76,7
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5 551

0

-

0

0

-

Ar PKC aktuālo budžeta izdevumu plānu varat iepazīties
Valsts kases tīmekļvietnē:
https://e2.kase.gov.lv/pub_fp/code/pub_fp.php

BŪTISKĀKIE DARBI 2021. GADAM
Sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Latvija2030 un
NAP2027 mērķu, prioritāšu un uzdevumu pārnešanu ESF
plānošanas dokumentos, tiem sekojošos normatīvajos aktos un
nacionālajos plānošanas dokumentos.
Iesaistīties un sniegt konsultācijas nozaru pamatnostādņu
izstrādē.
Sagatavot uzraudzības ziņojumu par Latvija 2030 stratēģijas un
NAP2020 īstenošanu.
Sniegt pārresorisko analītisko un administratīvo atbalstu
Ministru prezidentam un Ministru prezidenta birojam Covid-19
seku mazināšanai piesaistīto līdzekļu un atbalsta pasākumu
izdevumu monitorēšanai.
Koordinēt deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību
un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi un nodrošināt Ministru
prezidenta ziņojuma Saeimai par Ministru kabineta paveikto un
iecerēto darbību sagatavošanu.
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Nodrošināt valsts budžeta prioritāro pasākumu vērtēšanas
procesu un tā sasaisti ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu.
Izstrādāt priekšlikumus tautas ataudzes atbalsta pasākumiem un
demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanai.
Ieviest multimodālo agrīnās intervences programmu “STOP 4-7"
visā valsts teritorijā.
Izstādāt starpnozaru risinājumu vienotas valsts agrīnās
prevencijas sistēmas attīstības pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta
pakalpojumu tīkla ieviešanai un reģionālās pieejamības
plānošanai Latvijā.
Īstenot starptautiski salīdzinošu pētījumu sabiedrības vispārējā
noskaņojuma un vērtību jomā - Eiropā Eiropas Vērtību pētījums
(European Values Study).
Nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības
koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa
darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu
sniegšanu, sniegt skaidrojumus publiskām personām un

| 80

privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu.
Nodrošināt kapitālsabiedrību un kapitāla daļu turētāju publiski
pieejamas tīmekļvietnes valstskapitals.lv datubāzes
pilnveidošanu.
Organizēt pētījumu par valdes locekļu atlīdzību privātajās
kapitālsabiedrībās.
Nodrošināt vienotu un caurskatāmu pieeju valsts
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlases procesos,
vairojot augstākās kvalifikācijas profesionāļu piesaisti darbam
valsts kapitālsabiedrībās.
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AR ATBILDĪBU PAR LATVIJAS NĀKOTNI!
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Adrese: Brīvības bulvāris 36,
Rīga, LV-1520
Tālrunis: 67082811,
67082813
www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
www.laimīgibērni.lv
E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv
TW: @LVnākotne
FB: @LVnākotne
LinkedIn: Pārresoru
koordinācijas centrs

