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Ministru kabineta rīkojuma projekta  

"Par Pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākšanas 

nodrošināšanu" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 
 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 
2011.gada 16.jūnija grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likuma 

12.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, kā arī grozījums par piektās daļas 

izslēgšanu, kas stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budţetu 

2012.gadam". 

Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.55, 37.§) 2.punkts  

2. Pašreizējā situācija 

un problēmas 
Sakarā ar jaunā Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādi ir 

aktualizējies jautājums par valsts attīstības plānošanas jautājumu 

koordināciju un optimālu institucionālo ietvaru. Pašreiz šie jautājumi ir 

sadalīti starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 

(turpmāk – VARAM) un Valsts kanceleju, turklāt neskaidra ir arī 

politisko amatpersonu (īpaši Ministru prezidenta) kapacitāte, iesaiste un 

atbildība nacionāla līmeņa hierarhiski augstāko dokumentu izstrādē un 

īstenošanas uzraudzībā. 

Uz šo problēmu norāda arī neatkarīgi eksperti: "Atbildīga par Nacionālā 

attīstības plāna 2007.–2013.gadam izstrādi bija nozares ministrija [..], 

tomēr NAP ir dokuments, kas atrodas pāri vienas nozares ietvariem, līdz 

ar to pārkāpj vienas nozares ministrijas kompetences ietvarus. Tāpat tika 

norādīts uz nepietiekamo vienas nozares ministrijas autoritāti, izdodot 

rīkojumus un aicinājumus citām ministrijām, kā arī minēts fakts, ka, ja 

ministrs, kuram ir uzdevums izstrādāt NAP, ir no citas partijas kā 

ministru prezidents, tas rada savstarpēju neuzticēšanos, kas nesekmē 

kvalitatīva dokumenta izstrādi, pēc kura ir jāstrādā gan attiecīgās partijas 

ministriem, gan citas partijas koalīcijas ministriem." 

Ņemot vērā ekspertu atzinumus, 2011.gada 16.jūnijā Saeima veica 

grozījumus Attīstības plānošanas sistēmas likumā, paredzot, ka "Ministru 

prezidents nodrošina Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un 

koordināciju, kā arī citu plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību 

un koordināciju, izņemot vietējā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentus. Šo uzdevumu izpildei izveido Pārresoru koordinācijas 

centru, kas ir Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde. Šā centra kompetenci un iesaisti lēmumu pieņemšanā nosaka 

Ministru kabinets. Pārresoru koordinācijas centra atzinumi ir obligāti 

izskatāmi, ņemot vērā attiecīgajā institūcijā noteikto lietu izskatīšanas 

kārtību". Vienlaikus likumā noteikts, ka grozījums par Pārresoru 

koordinācijas centra izveidošanu stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par 

valsts budţetu 2012.gadam". 

Likuma grozījumu mērķis ir panākt, ka ar augsta līmeņa vidēja un 

ilgtermiņa plānošanas dokumentu koordināciju valstī nodarbojas viens 

centrs, tādējādi mazinot fragmentāciju un radot centru ar mandātu 

nodarboties ar starpnozaru (pārresoru) jautājumiem. Līdz ar Pārresoru 
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koordinācijas centra izveidošanu attīstības plānošanas un koordinācijas 

funkcijas vairs netiek uzticētas ne Valsts kancelejai, ne VARAM. 

Pārresoru koordinācijas centram uzsākot darbību, tiks īstenota funkciju 

pārdale starp jaunizveidojamo centru un Valsts kanceleju, VARAM un 

Ekonomikas ministriju. Lai Pārresoru koordinācijas centrs uzsāktu 

darbību un 2011.gada decembrī būtu iespējams segt atlīdzības un 

uzturēšanas izmaksas, nepieciešams no VARAM, Ekonomikas 

ministrijas un Valsts kancelejas pārdalīt resursus uz Pārresoru 

koordinācijas centru, kā to paredz Ministru kabineta rīkojuma "Par 

Pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākšanas 

nodrošināšanu" projekts (turpmāk – rīkojuma projekts).   

Pārresoru koordinācijas centra izveidošana, darbības uzsākšana un 

nodrošināšana prasa līdzekļus, kuri Valsts kancelejas budţetā nav 

pieejami. Līdzekļi nepieciešami darba vietu iekārtošanai, aprīkošanai ar 

datortehniku un sakaru ierīcēm, nodrošinājumam ar kancelejas un 

higiēnas precēm, e-pastu, grāmatvedības programmām, telpu uzturēšanas 

izmaksu segšanai, kā arī personāla atlases pakalpojumam, izraugoties 

Pārresoru koordinācijas centra vadītāju. Kopā Pārresoru koordinācijas 

centra darbības uzsākšanai un nodrošināšanai līdz 2011.gada beigām no 

valsts budţeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem" nepieciešams piešķirt 30322 latus 

3. Saistītie politikas 

ietekmes 

novērtējumi un 

pētījumi 

Rīkojuma projekts šo jomu neskar 

4. Tiesiskā regulējuma 

mērķis un būtība 

Rīkojuma projekta izstrādes mērķis ir noteikt regulējumu Pārresoru 

koordinācijas centra izveidošanai un darbības uzsākšanai. Rīkojuma 

projekts paredz, ka Pārresoru koordinācijas centrs tiek izveidots ar 

2011.gada 1.decembri. Rīkojuma projekts nosaka Pārresoru 

koordinācijas centra tiesisko statusu, funkcijas un vadītāja statusu. Tāpat 

rīkojuma projekts regulē Valsts kancelejas, VARAM un Ekonomikas 

ministrijas turpmāko rīcību saistībā ar Pārresoru koordinācijas centra 

izveidošanu, paredzot, ka tiek sagatavoti ierēdņu pārcelšanas rīkojumi un 

iesniegti Ministru prezidentam. Rīkojuma projekts paredz arī Ministru 

prezidenta rīkojuma projekta sagatavošanu par konkursa komisijas 

izveidošanu Pārresoru koordinācijas centra vadītāja atlasīšanai un amata 

konkursa izsludināšanu līdz 2011.gada 31.oktobrim, piesaistot 

personālatlases komersantu. Rīkojuma projekts nosaka, ka līdz 

2012.gada 1.janvārim Pārresoru koordinācijas centra vadītājs sagatavo un 

iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā ar Pārresoru koordinācijas 

centra izveidi saistītus attiecīgus grozījumus tiesību aktos. Valsts 

kanceleja sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru sagatavo un 

iesniedz Finanšu ministrijā resora "Pārresoru koordinācijas centrs" valsts 

budţeta bāzes izdevumu aprēķinu 2012.gadam. Finanšu ministrija no 

valsts budţeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem" piešķir 30322 latus, lai nodrošinātu Pārresoru koordinācijas 

centra izveidošanu un darbības uzsākšanu. Rīkojuma projekts paredz 

pārdalīt budţeta apropriāciju no Ekonomikas ministrijas, VARAM un 

Valsts kancelejas valsts pamatbudţeta programmām uz resora "Pārresoru 

koordinācijas centrs" pamatbudţeta programmu. Lai nodrošinātu budţeta 
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Anotācijas II sadaļa – projekts šo jomu neskar.  

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 

2011.gads 
Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) 

2012. 2013. 2014. 

Saskaņā ar 

valsts budţetu 

kārtējam 

gadam 

Izmaiņas 

kārtējā gadā, 

salīdzinot ar 

budţetu 

kārtējam 

gadam 

Izmaiņas, 

salīdzinot ar 

kārtējo (n) 

gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot ar 

kārtējo (n) 

gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot ar 

kārtējo (n) gadu 

1 2 3 4 5 6 
1. Budţeta 

ieņēmumi: 
0 0 0 0 0 

1.1. valsts pamat-

budţets, tai skaitā 

ieņēmumi no mak-

sas pakalpojumiem 

un citi pašu 

ieņēmumi 

0 0 0 0 0 

1.2. valsts speciālais 

budţets 
0 0 0 0 0 

1.3. pašvaldību 

budţets 
0 0 0 0 0 

2. Budţeta 

izdevumi: 
0 37,9 294,1 279,4 279,4 

2.1. valsts 

pamatbudţets 
0 37,9 294,1 279,4 279,4 

2.2. valsts speciālais 

budţets 
0 0 0 0 0 

2.3. pašvaldību 

budţets  
0 0 0 0 0 

3. Finansiālā 

ietekme: 
0 -37,9 -294,1  -279,4 -279,4 

3.1. valsts 

pamatbudţets 
0 -37,9 -294,1 -279,4 -279,4 

3.2. speciālais 0 0 0 0 0 

līdzekļu pārdalīšanu, Valsts kanceleja, VARAM un Ekonomikas 

ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un iesniedz 

Finanšu ministrijā pieprasījumus apropriācijas pārdalei. Visbeidzot 

rīkojuma projekts nosaka, ka Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija un 

VARAM līdz 2011.gada 31.oktobrim iesniedz Finanšu ministrijā 

precizētos valsts budţeta bāzes izdevumus 2012.–2014.gadam 

5. Projekta izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas 

Rīkojuma projekts šo jomu neskar 

6. Iemesli, kādēļ 

netika nodrošināta 

sabiedrības 

līdzdalība 

Rīkojuma projekts šo jomu neskar 

7. Cita informācija Vēršam uzmanību, ka Pārresoru koordinācijas centrs nenodarbojas ar 

aizsardzības politikas plānošanas jautājumiem 
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budţets 

3.3. pašvaldību 

budţets  
0 0 0 0 0 

4. Finanšu līdzekļi 

papildu izdevumu 

finansēšanai 

(kompensējošu 

izdevumu 

samazinājumu 

norāda ar "+" zīmi) 

X 

37,9 92,1 92,1 92,1 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

5. Precizēta 

finansiālā ietekme: 
X 

0 –202 –187,3 –187,3 

5.1. valsts 

pamatbudţets 
0 –202 –187,3 –187,3 

5.2. speciālais 

budţets 
0 0 0 0 

5.3. pašvaldību 

budţets  
0 0 0 0 

 

6. Detalizēts 

ieņēmumu un 

izdevumu 

aprēķins (ja 

nepieciešams, 

detalizētu 

ieņēmumu un 

izdevumu 

aprēķinu var 

pievienot 

anotācijas 

pielikumā): 

1.tabula. Atlīdzība un uzturēšanas izdevumi astoņiem Pārresoru koordinācijas centra 

darbiniekiem 2011.gada decembrī 

 

Pārdale 2011.gadā    

 Atlīdzība 
t.sk. 

atalgojums 
Pakalpojumi Kopā 

VK 2629 2120 87 2716 

VARAM 4213 3395 20 4233 

EM 683 550 19 702 

 7525 6065 126 7651 

 

2.tabula. Izmaksu atšifrējums papildu līdzekļu pieprasījumam no valsts budţeta  

programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

 

    

Nepieciešamais 

skaits 

Cena 

vienībai 

Nepieciešamie 

līdzekļi 

Kam/ 
Kas 

veiks 

1. Kancelejas preces un daţādi pakalpojumi – – 200 PKC 

2.  Biroja papīrs – – 100 PKC 

3. Dzeramais ūdens – – 55 PKC 

4. Sanitāri higēniskās preces – – 40 PKC 

  Amats 

Atlīdzība 

kopā 

gadā 

Atlīdzība + 

darba devēja 

soc.nodoklis 

decembrī 

(2011) 

Uzturēšanas 

izdevumi 

gadā  

Uzturēšanas 

izdevumu 

atlikums 

2011.decembrī 

Kopā 

nepieciešams 

2011. 

decembrī 

Valsts 

kanceleja 

Konsultants 11460 955 347 29 984 

Konsultants 10404 867 347 29 896 

Konsultants 9684 807 347 29 836 

  Kopā: 2716 

VARAM 

Departamenta 
direktora vietnieks-

nodaļas vadītājs 17232 1436 125 5 1441 

Vecākais eksperts 14460 1205 125 5 1210 

Vecākais referents  9096 758 125 5 763 

Vecākais referents  9768 814 125 5 819 

  Kopā: 4233 

Ekonomikas 

ministrija Vecākais referents 8196 683 228 19 702 

  Kopā: 702 

Kopā visās institūcijās: 90300 7525 1769 126 7651 

       

6.1. detalizēts 

ieņēmumu 

aprēķins 

6.2. detalizēts 

izdevumu 

aprēķins 
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5. Sakaru nodrošinājums (centrāles un tālruņu 

aparātu īre) 
1 + 8 30 + 6 78 PKC 

6. Telpu īre (telpu uzkopšana, siltumapgāde, 
elektrība) Ls/m2 

1,15 144,5 166 PKC 

7. Grāmatvedības programma 1 700 700 PKC 

8. Paliktnis zem biroja krēsla  14 30 420 PKC 

9. Biroja krēsls  1 70 70 PKC 

10. Apmeklētāju krēsls  14 25 350 PKC 

11. Printeris/skeneris/kopētājs/fakss 1 4500 4500 PKC 

12. Sistēmbloks  3 525 1575 PKC 

13. Monitors  2 86 172 PKC 

14. 

Interneta pieslēguma nodrošināšana (bezvadu 

tīkla pieslēguma iekārta) 
– – 500 VK 

15. 

Lokālā tīkla pieslēguma nodrošināšana (tīkla 

komutators, tīkla sistēmas paplašināšana) 
– – 1328 VK 

16. 

Serveris IS darbināšanai  (lietvedība, e-pasts ir 

lokāli) (serveris ar programmatūru un monitoru, 

klienta piekļuves licences 15 lietotājiem) 

– – 7500 VK 

17. 

Personāla atlases pakalpojums PKC vadītāja 

atlasei 
1 7100 7100 VK 

  Kopā bez PVN: 24854   

  PVN: 5468   

  Kopā ar PVN: 30322   

 

 
Kopā bez 

PVN: 
PVN 

Kopā bez 

PVN: 

Pārresoru 

koordinācijas centrs  
8426 1854 10280 

Valsts kanceleja 16428 3614 20042 

      30322 

 

3.tabula. Nepieciešamie līdzekļi vienreizējam ieguldījumam Pārresoru koordinācijas  

centrā 2012.gadā 

 

    
Nepieciešamais 

skaits 
Cena vienībai 

Nepieciešamie 

līdzekļi 

1. Darba galds 6 140 840 

2. Biroja krēsls 6 70 420 

3. Dokumentu skapis/plaukts 6 80 480 

4. Drēbju skapis 6 90 540 

5. Galda lampa 6 40 240 

6. Ţalūzijas 14 50 700 

7. Sistēmbloks 6 525 3150 

8. Monitors 6 86 516 

9. Tumbiņas 14 9 126 

10. Austiņas 14 6 84 

11. Projektors 1 366 366 

12. Ekrāns 1 78 78 

13. Portatīvais dators 2 800 1600 

14. Pretvīrusu programma 14 29 400 

15. Mobilais tālrunis 14 107 1500 

16. Lietvedības sistēma 1 488 488 

17. Piekļuve DAUKS 1 500 500 

   kopā bez PVN: 12028 

   PVN: 2646 

   Kopā ar PVN: 14674 

 

 

 

 

 

4.tabula. Atlīdzība un uzturēšanas izdevumi 14 Pārresoru koordinācijas  

centra darbiniekiem 2012.–2014.gadā 
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Atlīdzība 

mēnesī 

Atlīdzība + 
darba devēja 

soc. nodoklis 

Atlīdzība 

kopā gadā  

Uzturēšanas 
izdevumi 

gadā 

Kopā 

atlīdzība un 
uzturēšanas 

izdevumi 

gadā 

1. PKC vadītājs  1715 2128 25538 770 26308 

2. PKC darbinieks (konsultēšana) 1591 1974 23691 770 24461 

3. PKC darbinieks (konsultēšana) 1591 1974 23691 770 24461 

4. PKC darbinieks (konsultēšana) 1591 1974 23691 770 24461 

5. PKC darbinieks (konsultēšana) 1591 1974 23691 770 24461 

6. PKC darbinieks (konsultēšana) 1591 1974 23691 770 24461 

7. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

8. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

9. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

10. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

11. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

12. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

13. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

14. PKC ierēdnis 971 1205 14459 770 15229 

15. 

PKC atbalsta funkciju 
nodrošināšana (IT un sakaru, 

lietvedības un grāmatvedības 

pakalpojumi,  personāla uzskaite) 

600 745 8934 0 8934 

  Kopā: 18038 22383 268600 10780 279380 

 

Pārdale 2012.-2014.gadā    

 Atlīdzība 
t.sk. 

atalgojums 
Pakalpojumi  Kopā 

VK 31548 25440 1041 32589 

VARAM 50556 40740 500 51056 

EM 8196 6600 228 8424 

 90300 72780 1769 92069 

 

5.tabula. Kopīgais aprēķins Pārresoru koordinācijas centra izdevumiem 2012.–

2014.gadā 

 

 2012. 2013. 2014. 

  

kompensējošo 
izdevumu 

samazinājums 

valsts 

pamat-
bu-

dţets kopā 

kompensējošo 
izdevumu 

samazinājums 

valsts 

pamat-
bu-

dţets kopā 

kompensējošo 
izdevumu 

samazinājums 

valsts 

pamat-
bu-

dţets kopā 

Atlīdzība 90300 178300 268600 90300 178300 268600 90300 178300 268600 

t.sk. 
atalgojums 

72780 143676 216456 72780 143676 216456 72780 143676 216456 

Pakalpo-

jumi, 
preces 

1769 15474 17243 1769 9011 10780 1769 9011 10780 

Kapitālie 

izdevumi 
– 8350 8350 – – – – – – 

  92069 202124 294193 92069 187311 279380 92069 187311 279380 

 
 

7. Cita 

informācija 
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IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Nepieciešamie saistītie 

tiesību aktu projekti 

Saistībā ar Pārresoru koordinācijas centra izveidošanu ir 

nepieciešams līdz 2012.gada 1.janvārim veikt grozījumus 

šādos normatīvajos aktos: 

- izmaiņas Valsts kancelejas nolikumā un reglamentā; 

- izmaiņas VARAM nolikumā un reglamentā; 

- izmaiņas Ekonomikas ministrijas nolikumā un 

reglamentā; 

- izmaiņas Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā; 

- izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas 

kārtību.  

Vienlaikus jāizstrādā Pārresoru koordinācijas centra 

reglaments 

2. Cita informācija Nav 
 

 

Anotācijas V, VI sadaļas – projekts šīs jomas neskar.  

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  Valsts kanceleja, Finanšu ministrija, VARAM, 

Ekonomikas ministrija 

2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

funkcijām  

Valsts kanceleja, VARAM, Ekonomikas ministrija 

vairs neveiks attīstības plānošanas un 

koordinācijas funkcijas 

3. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide 

Rīkojuma projekts paredz jaunas Ministru 

prezidenta pakļautībā esošas tiešās pārvaldes 

iestādes – Pārresoru koordinācijas centra – 

izveidošanu. Pārresoru koordinācijas centrs no 

Valsts kancelejas, VARAM un Ekonomikas 

ministrijas pārņems attīstības plānošanas un 

koordinācijas funkcijas. Pārresoru koordinācijas 

centra izveidošanu nosaka 2011.gada 16.jūnija 

grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā, 

Ministru kabinets 2011.gada 27.septembra sēdē 

atbalstīja Pārresoru koordinācijas centra 

izveidošanu kā atsevišķu tiešās pārvaldes iestādi 

4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju likvidācija 

Rīkojuma projekts šo jomu neskar 

5. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju reorganizācija 

Rīkojuma projekts šo jomu neskar 
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6. Cita informācija Nav 

 

 

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

 

 

 

Vizē: Valsts kancelejas direktore ____________E.Dreimane  
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