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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 iedzīvotājiem, ekspertiem un valdību izstrādā augstākos
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un
nodrošina to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības
finansējumu, kā arī rūpējas par to īstenošanu sadarbībā ar
atbildīgajām ministrijām un iestādēm.
PKC veic Ministru kabineta iekārtas likumā, Attīstības
plānošanas sistēmas likumā, Publiskas personas kapitāla daļu
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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 atbild par valdības prioritāšu sasaisti ar Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) mērķiem un
aizsardzības jomas prioritātēm, kā arī īsteno citus Saeimas,
Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotus analītiskus
uzdevumus.
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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
Nodrošināt vienotas, atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības
stiprināšanu valstī, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) rekomendāciju un labākās starptautiskās
prakses ieviešanu korporatīvās pārvaldības jomā Latvijā, lai
paaugstinātu kapitālsabiedrību devumu ekonomikas attīstībai
un nodrošinātu atbilstošu valsts ieguldījumu atdevi.
MINISTRU PREZIDENTA UZDEVUMI UN REFORMAS
Izstrādāt un ieviest kvalitatīvus, pierādījumos un ilgtermiņā
balstītus priekšlikumus un starpinstitucionālus risinājumus,
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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
PKC veiktā pašreiz spēkā esošā NAP2021 īstenošanas analīze
(Vidējā termiņa novērtējums 2017. gadā) norāda iespējamās
valsts attīstības prioritātes un izšķiršanās pēc 2021. gada
(izstrādājot jauno Nacionālo attīstības plānu) sasaistē ar
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības
mērķiem – lai nodrošinātu iekļaujošu, viedu izaugsmi un
līdzsvarotu, ilgtspējīgu valsts attīstību tostarp valsts attīstības
mērķu sasniegšanas progresu, NAP2020 uzdevumu īstenošanu,
to ietekmējošajiem faktoriem, sniedzot Latvijas konkurētspējas
novērtējumu.
Papildus, lai stiprinātu savstarpēji saskaņotu un atbalstošu
attīstības plānošanu valstī, tiek uzturēts pastāvīgs dialogs ar
nozaru politiku plānotājiem un sniegts konsultatīvs atbalsts
ministrijām politikas plānošanas dokumentu izstrādē.
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Latvija ziņo ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu
PKC 2018. gadā sagatavoja ziņojumu Apvienoto Nāciju
Organizācijai (ANO) par to, kā Latvija īsteno Ilgtspējīgas
attīstības mērķus (IAM)– ANO Augsta līmeņa politikas forumā,
uzsverot radošos risinājumus to ieviešanā, sadarbībā un
norādot uz sabiedrības atbildību. Vairāk…

Valdības darba uzraudzība atbilstoši valsts attīstības
prioritātēm
PKC reizi pusgadā apkopo un aktualizē ministriju paveikto tām
doto uzdevumu izpildē valdības rīcības plānā un valdības
deklarācijā noteikto prioritāšu īstenošanā un sniedz Ministru
prezidentam analīzi par valdības veikumu, viņa uzdevumā
organizējot sanāksmes ar nozaru ministrijām un ministriem,
vērtējot valdības rīcības plāna pasākumu izpildes gaitu un
sasniegto progresu. PKC arī ik gadu gatavo Ministru prezidenta
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ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta darbu, novērtējot
sasniegtos rezultātus.
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Valsts uzņēmumu akciju kotēšana un obligāciju emisija biržā
Vērtējot Latvijas ekonomikas konkurētspējas uzlabošanas
iespējas, PKC sagatavoja ziņojumu par nacionālā kapitāla tirgus
attīstību un tā lomu ekonomikas izaugsmē. Ziņojums
Kotējot lielāko Latvijas uzņēmumu akcijas (<15% apjomā) biržā,
valsts un sabiedrība saglabātu kontroli pār uzņēmumu vadību,
vienlaikus sekmējot efektīvāku pārvaldību un sniedzot iespēju
iedzīvotājiem ieguldīt savus uzkrājumus vietējos uzņēmumos,
kā arī piesaistot papildu investīcijas uzņēmumu attīstībai.
Analizēta Latvijas situācija un ārvalstu labā prakse, izšķiršanos
par piedāvāto scenāriju īstenošanu atstājot valdības un Saeimas
izlemšanai. Vairāk…
Ieguldījumi attīstībā – ieguldījumi iedzīvotāju labklājībā
Nodrošinot mērķtiecīgu un izsvērtu valsts resursu ieguldīšanu
nacionālajā attīstībā, PKC eksperti piedalījās ikgadējā valsts
budžeta izdevumu pārskatīšanā, vērtējot esošās izdevumu
pozīcijas un prioritāro pasākumu pieteikumu (iepriekš jaunās
politikas iniciatīvas) atbilstību NAP2020, citiem politikas
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plānošanas dokumentiem un valdības rīcības plānam. Šāds
izvērtējums sekmē efektīvu līdzekļu ieguldīšanu un ietaupītā
novirzīšanu iedzīvotājiem būtisku mērķu sasniegšanai.
Valsts attīstības prioritātes pēc 2021. gada
2018. gada nogalē PKC izstrādāja sākotnējo Nacionālā attīstības
plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) kodolu un attīstības vīziju
(atbalstīta Ministru kabineta sēdē 2018. gada 11. decembrī), lai
ikviens izjustu pozitīvas pārmaiņas savā ikdienā, iespēju
pieejamībā un dzīves kvalitātē. Ar valdības atbalstu uzsākās
plašāka sabiedrība iesaiste un diskusijas par NAP2027 saturu un
r valsts nākotni un Latvijas attīstību pēc 2021. gada. Vairāk…
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SADARBĪBAS PLATFORMAS “DEMOGRĀFISKO LIETU
CENTRS” INICIATĪVAS
Ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs”
(DLC) rūpējas par ģimenēm draudzīgas vides attīstību Latvijā un
sniedz priekšlikumus ģimeņu atbalsta politikas pilnveidei.
2018 – Goda ģimenes gads
Atzīmējot valsts simtgadi un, cildinot Latvijas ģimenes, kas ar
saviem bērniem un to prasmīgu audzināšanu, kā arī rūpējoties
par vecāko paaudzi liek pamatus sabiedrības vērtībām,
2018. gads tika izsludināts par “Goda ģimenes gadu”. Šī DLC
iniciatīva ietvēra informatīvi izglītojošus pasākumus, dažādu
formu sadarbības uzsākšanu un atbalstu ģimenei draudzīgas
vides stiprināšanā, tostarp rodot vairāk laika sev, bērniem un
tuviniekiem.
Vairāki DLC priekšlikumi valsts ģimenes atbalsta politikas
pilnveidei turpmāk guvuši atbalstu Saeimā gadskārtējā budžeta
veidošanas procesā. Vairāk…
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Plašāka informācija par DLC darba rezultātiem - PKC mājaslapā:
https://www.pkc.gov.lv/lv/dlc-sasniegumi
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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBA
BŪTISKĀKAIS VEIKUMS

Kapitālsabiedrības turpmāk aprēķinās valsts ieguldītā kapitāla
atdevi un plānos ieguldījumus pētniecībā
Valdība apstiprināja PKC ierosinājumu noteikt katrai valsts
kapitālsabiedrībai nozarē atbilstošu valsts kapitāla atdevi, kā arī
turpmāk uzņēmumu vidēja termiņa darbības stratēģijās iekļaut
plānotos pētniecības un attīstības projektus. Vairāk…
Efektīvāka mērķu izvirzīšanas un dividenžu politika
Lai turpinātu iesākto reformu, paaugstinātu valsts aktīvu
vērtību un stiprinātu profesionālu un ilgtspējīgu publisko
kapitālsabiedrību pārvaldību, PKC sadarbībā ar Eiropas
Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu (Structural
Reform Support Service – SRSS) uzsāka kopīgu projektu, lai
izvērtētu esošā vienotā regulējuma un pārvaldības atbilstību
dažāda profila valsts kapitālsabiedrību vajadzībām, starptautiski

| 16

atzītajai praksei un risinājumiem, nākotnē nosakot individuāli
pamatotus finanšu mērķus un dividenžu politiku. Vairāk…
Darbības rezultāti – pamats izvirzīt ambiciozākus mērķus
Valsts kapitālsabiedrību darbības rezultāti pēc kapitālsabiedrību
reformas uzsākšanas jau trešo gadu uzrāda stabili pozitīvu
dinamiku. Lai sabiedrība varētu sekot līdzi, cik efektīvi valsts
pārvalda tai piederošos aktīvus, PKC ik gadu publisko pārskatu
par kapitālsabiedrību darbības rezultātiem un uzņēmumu
individuālajiem sasniegumiem. Pārskats
Papildus, lai iegūtu aktuālo informāciju par izmaiņām un
darbības rezultātiem dinamikā, ikviens var apmeklēt datubāzi
www.valstskapitals.lv.
Efektīvāka pārvaldības un informācijas atklātība
Ievērojot labās pārvaldības praksi valsts kapitālsabiedrībās,
nodrošināta PKC līdzdalība 3 padomes locekļu nominācijas
procesā, kā arī 12 valdes locekļu nominācijas procesos. Izvērtēti
17 kapitālsabiedrību vidēja darbības termiņa stratēģiju projekti,
sagatavoti 3 ziņojumi par kapitālsabiedrību vispārējiem
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stratēģiskiem mērķiem, veikts 65 valsts kapitālsabiedrību
darbības rezultātu izvērtējums, sniegti 18 atzinumi par peļņas
atšķirīgu izmaksu dividendēs valsts kapitālsabiedrībās.

Mācības kapitālsabiedrību darbiniekiem
2018. gada 5. septembrī notika seminārs kapitāldaļu turētāju
pārstāvjiem par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības ietvara
izvērtējumu, bet 2018. gada 8. novembrī - konference un
mācības, kas bija paredzēts gan kapitāldaļu turētājiem, gan
valsts kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļiem par
iespējām pilnveidot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību. Vairāk…
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MINISTRU KABINETA UZDEVUMI UN
REFORMAS
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI
Atbalsts bērnu emocionālajai un psihiskajai veselībai – labākai
nākotnei
Pildot Saeimas un Ministru prezidenta uzdevumu, kā arī veicot
padziļinātu bērnu attīstības jomā, PKC izstrādāja sākotnējo
piedāvājumu starpnozaru sadarbībai un atbalsta sistēmai bērnu
attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku
mazināšanai.
Piedāvātie risinājumi vērsti uz nepieciešamajiem uzlabojumiem
sadarbībā starp veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu
sniedzējiem un izglītības iestādēm, sociālās korekcijas iestādēm,
kā arī ģimenēm, attīstot ar bērniem strādājošo speciālistu
zināšanas un kompetences un piedāvājot jaunus pakalpojumus
un nepieciešamo atbalstu vecākiem un ģimenēm, kas audzina
bērnus. Vairāk…
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ANALĪTIKA UN PĒTĪJUMI
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2018. gadā Latvija ziņoja Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO)
par llgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu ANO Augsta
līmeņa politiķu forumā. Ziņojums izgaismoja, kā Latvijas
iedzīvotāji, valdība, pašvaldības, uzņēmēji un
nevalstiskās organizācijas kopīgiem spēkiem īsteno 2015. gadā
ANO apstiprinātos 17 IAM. Tas liecina par sasniegto progresu
un izaicinājumus nacionālā līmenī, kā arī pievērš uzmanību

radošiem risinājumiem šo mērķu īstenošanā un sadarbībā,
ļaujot pārliecināties, cik mēs kā sabiedrība esam atbildīgi un
gatavi rīkoties kopīgu globālu mērķu sasniegšanai. Vairāk…
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SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
Īstenojot sev uzticētos pienākumus, PKC ir sociāli atbildīgs pret
darbiniekiem, sadarbības partneriem, sabiedrību un apkārtējo
vidi.
PKC rūpējas par darbinieku darba vides kvalitāti,
nodrošinādams viņiem attīstības iespējas un sociālo aizsardzību.
PKC veido un uztur dialogu ar iesaistītajām pusēm, regulāri
sniedzot savlaicīgu un vispusīgu informāciju par aktualitātēm.
PKC novērtē ilgtspējīgus risinājumus un kopā ar Latvijas
iedzīvotājiem un cilvēkiem visā pasaulē, tostarp sadarbības
organizācijām ilgtspējīgas attīstības 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, t.sk. pēc iespējas izmantojot tiešo
komunikāciju un dokumentu elektronisku apriti.
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Avots:uclg.org
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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. PKC ir atvērts sadarbībai
un saziņai ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām,
dažādām institūcijām un iedzīvotājiem, regulāri informējot par
savu darbību un piedāvātajiem valsts attīstības plānošanas un
tiesiskā regulējuma uzlabojumiem.

PKC aicina iedzīvotājus paust viedokli un aktīvi iesaistīties
attīstības plānošanā, vienlaikus atgādinot 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 politikas 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.
Paaugstinot sabiedrības kopējās un atsevišķu cilvēku zināšanas
par politiskiem un sociālekonomiskiem procesiem valstī, mēs
stiprinām pilsonisko sabiedrību, kas gudri, aktīvi un mērķtiecīgi
iesaistās pārvaldības lēmumu pieņemšanā un līdzveido politisko
dienaskārtību, pārzina un izmanto savas tiesības, lai kopīgiem
spēkiem uzlabot valsts stāvokli. 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
organizētās 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.
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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Pēc rūpīgas datu, pētījumu un tendenču analīzes, tostarp esošo
valsts attīstības mērķu īstenošanas izvērtējuma, PKC uzsāka
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam
(NAP2027) izstrādi.
Lai vienotos par kopīgo, labāko Latvijas nākotnes redzējumu,
PKC aicināja iesaistīties valsts prioritāšu noteikšanā pēc iespējas
plašāku cilvēku loku.
2018. gada decembrī uzsākot diskusiju par NAP2027 mērķiem
sasaistē ar globālajām attīstības tendencēm, PKC sadarbībā ar
biedrību “Latvijas Formula 2050” organizēja konferenci diskusiju “Šīsdienas izvēles nākotnes mērķu sasniegšanā: NAP
kā pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējas stratēģija”. Konferences
mērķis bija aizsākt publisku diskusiju par Latvijas ilgtspējīgas
attīstības izaicinājumiem, plānošanas centrā izvirzot cilvēka
dzīves kvalitātes uzlabošanos un galvenās izvēles turpmākajiem
desmit gadiem. Vairāk…
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Jūs varat iepazīties ar PKC publiski organizētajiem pasākumiem
(arī to informatīvajiem materiāliem un video ierakstiem), kas ir
viens no instrumentiem dialoga ar sabiedrību un iesaistītajām
pusēm stiprināšanai, PKC mājaslapā, sadaļā SABIEDRĪBAS
LĪDZDALĪBA UN SADARBĪBA – PASĀKUMI.
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Attēla avots: ANO

ĀRVALSTU SADARBĪBA
Latvija ziņo ANO par ilgtspējīgu attīstību
16.-18. jūlijā Latvija piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas
(ANO) Augsta līmeņa politiķu forumā un ziņoja par Ilgtspējīgas
attīstības mērķu (IAM) īstenošanu Latvijā.

Ziņojums izgaismo, kā īstenojam 2015. gadā ANO apstiprinātos
17 IAM, rāda sasniegto progresu un izaicinājumus nacionālā
līmenī, kā arī izceļ radošus risinājumus to īstenošanā
un sadarbībā Vairāk…
Sadarbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizāciju (OECD)
PKC iesaistās OECD valsts kapitālsabiedrību pārvaldības darba
grupā, organizējot uzdevumu izpildi, kā arī atsevišķu darba
grupas ziņojumu un dokumentu projektu izvērtēšanā, lai kopīgi
pilnveidotu un uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību
Latvijā un citās darba grupas dalībvalstīs.
ESDW – vieno un iedvesmo īstenot ANO Ilgtspējīgas
attīstības mērķus
PKC Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (ESDW) organizēja
piecus uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus, kopumā
Eiropā tādu 2018. gadā kopumā bija 6000. ESDW popularizē
ilgtspējīgu attīstību veicinošu rīcību un projektus, izceldama
iesaistīto valstu un dalībnieku ieguldījumu ANO ilgtspējīgas
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attīstības mērķu sasniegšanā un aicinot vairāk domāt par
ikdienas izvēļu ietekmi uz mūsu nākotni un resursu atbildīgu
izmantošanu ilgtermiņā. Vairāk…
Pieredzes apmaiņa
PKC sadarbībā ar esošajiem ārvalstu partneriem 2018. gadā
veidoja jaunus kontakttīklus, apmeklēja seminārus, uzņēma
ārvalstu delegācijas pieredzes apmaiņas vizītēs Latvijā attīstības
plānošanas jautājumos, piedalījās starptautiskajās darba grupās
un konferencēs Francijā, Igaunijā, Somijā, Lietuvā, Beļģijā, ASV,
Ungārijā, Šveicē, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā
Karalistē, Baltkrievijā, Austrijā, Moldovā, Ukrainā un Kirgizstānā.
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības stiprināšana
Lai apgūtu citu valstu un uzņēmumu veiksmīgo pieredzi
efektīvas korporatīvās pārvaldības īstenošanā, vienlaikus ņemot
vērā kapitālsabiedrību darbības un nozaru dažādo specifiku,
PKC 2018. gadā ir sadarbojies ar Eiropas Komisijas Strukturālo
reformu atbalsta dienestu kapitālsabiedrību labas pārvaldības
tālākai pilnveidei un stiprināšanai. Pārskats.

| 30

DARBINIEKI
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Īstenojot atbildīgu, ar pierādījumiem pamatotu politikas
plānošanu, PKC darbinieki tiecas sniegt visaugstāko
profesionālo ekspertīzi, lai sekmētu valsts mērķu sasniegšanu
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. PKC darbinieki
regulāri pilnveido arī savas kompetences dažādās mācībās un
kursos, pieredzes apmaiņas projektos vai izglītojoties patstāvīgi.

2018. gadā darbinieki pilnveidoja savas zināšanas projektu
vadībā, datu analīzē, uzņēmējdarbības pamatprogrammā, valsts
pārvaldes darbībā, interešu konflikta novēršanā un valsts
amatpersonu profesionālās ētikas jautājumos, kapitālsabiedrību
pārvaldībā u.c. PKC vadība piedalījās augstākā līmeņa vadītāju
attīstības programmā.
Valsts attīstības plānošanas, koordinācijas un vadības jomā
2018. gada laikā darbinieki devās komandējumos, lai piedalītos
semināros, darba grupās, konferencēs, forumos un sanāksmēs
Francijas Republikā, Igaunijas Republikā, Somijas Republikā,
Lietuvas Republikā, Beļģijas Karalistē, Amerikas Savienotajās
Valstīs, Ungārijas Republikā, Šveices Konfederācijā un citviet.
Iepazīties ar PKC personālu un tā kompetences jomām varat
PKC mājaslapā, sadaļā PAR PKC – PKC eksperti.
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Personāla mainība un demogrāfiskais profils
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2018. gada 31. decembrī PKC bija 24 amata vietas, no kurām 13 valsts civildienesta ierēdņu amata vietas un 11 darbinieku
amata vietas. Kolektīvam gada laikā pievienojās viens
darbinieks un neviens amatu neatstāja.

Visiem PKC nodarbinātājiem ir augstākā izglītība. Personāla
vidējais vecums ir 44,2 gadi. Lielākā daļa ir vecumā no 40 līdz 50
gadiem. 2018. gada nogalē iestādē strādāja 6 vīrieši un 17
sievietes.
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FINANSES
PKC budžetu tā darbības mērķu īstenošanai 2018. gadā veidoja
viena valsts budžeta programma un divas apakšprogrammas.
Budžeta programma “PKC darbības nodrošināšana”
Investējot un izmantojot piešķirtos finanšu resursus efektīvi, ar
vislielāko iespējamo atdevi, PKC budžeta programmas līdzekļu
faktiskā izpilde ir 951 861 EUR (plāns – 1 215 704 EUR) jeb
78,3% no plānotā. Neizlietotie līdzekļi jeb ietaupījums 263 843
EUR ir atmaksāti valsts budžetā deficīta segšanai.
Salīdzinot ar plānoto, ietaupījumu veido: izdevumi par
saņemtajām precēm un pakalpojumiem – 263 843 EUR apjomā
(t.sk. nav izlietoti plānotie izdevumi iestāžu pasūtītajiem
pētījumiem).
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Budžeta apakšprogramma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu
kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu
sanāksmēm un Padomēm”
No pieejamajiem līdzekļiem darbinieku ārvalstu vizīšu,
komandējumu un dienesta braucienu nodrošināšanai 5 551 EUR
apjomā, izmantoti 827 EUR jeb 14,9%.
Ar piešķirtajiem līdzekļiem tika nodrošināta PKC amatpersonu
dalība Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam
jautājumu darba grupā.
Budžeta apakšprogramma “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētie projekti”
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana
2018. gadā PKC palielināta apropriācija ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļu izmantošanai, lai īstenotu projektu
“Zināšanas, pieredzes un labās prakses apmaiņa valsts
kapitālsabiedrību korporatīvajā pārvaldībā”. Pārskata periodā
projekta faktiskā ārvalstu finanšu palīdzība saņemta 977 EUR
apmērā un pilnībā izlietota (100,0 %).
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Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2018. gadā
Programmu
(apakšprogrammu)
nosaukums un kods
PKC kopā, t.sk.:
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"

Izdevumu
2018. gada
plāns
(EUR)
1 222 232

Izdevumu
2018. gada
izpilde (naudas
plūsma, EUR)
953 665

Plāna
izpilde
(%)
78,0

1 215 704

951 861

78,3

5 551

827

14,9

977

977

100,0

Ar PKC aktuālo budžeta izdevumu plānu pa pozīcijām varat
iepazīties
valsts
kases
mājaslapā:
https://e2.kase.gov.lv/pub_fp/code/pub_fp.php
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BŪTISKĀKIE DARBI 2019. GADAM
Vienoties par valsts stratēģiskajiem mērķiem, galvenajiem
investīciju virzieniem tautas labklājības celšanai un sadarbībā
ar ekspertiem un iesaistītajām pusēm izstrādāt Latvijas
Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam.
Ministru prezidenta uzdevumā īstenot un uzraudzīt valdības
deklarācijas un valdības rīcības plāna izpildi un sagatavot
Ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu Saeimai.
Piedāvāt labāko iespējamo risinājumu starpnozaru sadarbībai
un atbalsta sistēmai bērnu attīstības, uzvedības un psihisko
traucējumu veidošanās risku mazināšanai, sekmējot
Pedagoģiski psiholoģiskā dienesta izveidi un jaunu pakalpojumu
ieviešanu bērnu attīstības jomā.
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā pilnveidot normatīvo
regulējumu, lai ieviestu vēl neieviestās OECD rekomendācijas,
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tostarp neatkarīgu padomes locekļu kritēriju noteikšanai,
padomju veidošanu plašākā valsts kapitālsabiedrību lokā.
Īstenojot valdības prioritāti demogrāfijas situācijas uzlabošanai,
stiprināt un palielināt DLC lomu ģimenes atbalsta politikas
instrumentu ieviešanā.
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AR ATBILDĪBU PAR LATVIJAS NĀKOTNI!
Adrese: Brīvības bulvāris 36,
Rīga, LV-1520

Tālrunis: 67082811,
67082813
www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.lv
pkc@pkc.mk.gov.lv
@LVnākotne
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