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Cienījamie sadarbības partneri un       

ikviens pārskata lasītāj! 

 

2021. gadā Pārresoru koordinācijas centram (PKC), līdz ar visu 

Latvijas sabiedrību, nācās turpināt darbu, jau otro gadu klātesot 

Covid-19 pandēmijai. Mazinoties vieniem draudiem, 2022. gads 

sākās ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Šādos apstākļos rodas 

arvien jauni nopietni izaicinājumi, kas jārisina.  

Latvijas nacionālās attīstības plānošanā pabeigts viens vidējā 

termiņa plānošanas periods līdz 2020. gadam un uzsākts jaunais 
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– līdz 2027. gadam, tāpēc PKC veica NAP2020 mērķu 

īstenošanas gala novērtējumu. Lai arī daļu no mērķiem nav 

izdevies sasniegt, tomēr vairumā gadījumu mērķus 

raksturojošos rādītājos ir izdevies panākt uzlabojumus 

salīdzinājumā ar NAP2020 izstrādāšanas laiku. Arī nākamajiem 7 

gadiem izaicinājumu ir ļoti daudz. Nacionālajā attīstības plānā 

2021.-2027. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem ir 

jākļūst par ikdienas rīcībpolitikas mērauklu. Tikai tad izvirzītie 

mērķi var tikt sasniegti. Ikviens šodienas lēmums reformu 

īstenošanā ietekmē Latvijas attīstības nākotni. 

PKC aizvadītajā gadā strādājis, pilnveidojot valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības 

labās prakses principiem, ieviesdams jaunus pārvaldības 

elementus, tādus kā īpašnieku gaidu vēstule, prasību pēc 

pētniecības un attīstības mērķu turpmākas iekļaušanas 

kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās. 

Otro gadu vadot valsts kapitālsabiedrību Inovāciju iniciatīvu, 

pārliecinājāmies, ka nepieciešama valsts kapitālsabiedrību 

lomas palielināšana inovāciju veicināšanā un rezultātā – 
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tautsaimniecības transformācijā. Tāpēc sadarbībā ar Inovāciju 

iniciatīvas grupas uzņēmumiem sagatavojām Informatīvo 

ziņojumu par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības 

mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās, kas tika atbalstīts 

valdībā. Esam pārliecināti, ka tas ilgtermiņā nodrošinās šo 

uzņēmumu vērtības pieaugumu un sniegs arī ieguldījumu 

augstākas vērtības preču un pakalpojumu radīšanā. 

2021. gadā PKC sniedza savu artavu Covid-19 pārvaldības 

risināšanā, uzņemoties neatkarīgo akadēmiskās vides ekspertu 

grupas izveidi un tās darbības koordinēšanu, novērtējot 

sagatavotos rīcības scenārijus. 

Neatlaidīgi turpinājām darbu, lai bērniem agrīnā vecumā radītu 

atbalsta sistēmu veselīgai attīstībai un pašrealizācijai . 

Kamēr tās izveidei un pakalpojumu sniegšanai vēl tiek meklēts 

institucionāls risinājums, kolēģi strādā, visā Latvijā ieviešot 

atsevišķas preventīvas programmas, kāda ir programma “STOP 

4-7” - pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības un emociju 

regulācijas risku mazināšanai un kas guvusi plašu atsaucību, un 

dod labus rezultātus. Ieguldījumu efektīvāko metožu iepazīšanā 
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un aprobēšanā sniedzām, organizējot augsta līmeņa 

starptautisku konferenci “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas 

bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika”, kurā kā referenti 

piedalījās jomas autoritātes no vairākām pasaules valstīm. Ceļa 

kartē iezīmējām kopīgi paveicamo, lai bērniem agrīnā vecumā 

turpmāk tiktu sniegts savlaicīgs atbalsts pilnvērtīgai attīstībai, 

tostarp piedāvājot jaunus pakalpojumus. 

PKC 2021. gadā apritēja 10 gadu. Uzskatu, ka šajā laikā PKC 

dotie uzdevumi un ieguldījums ilgtspējīgas attīstības plānošanā, 

īstenošanas uzraudzībā un koordinācijā ir ievērojami pieaudzis. 

Jau 6 gadus veicam tādas plašas jomas kā valsts 

kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības 

koordinācijas institūcijas pienākumus. 

Jāuzsver, ka ikvienas pārmaiņas - uzlabota pārvaldības prakse 

un finanšu rezultāti, sasniegtie dzīves kvalitātes uzlabojumi 

Latvijas iedzīvotājiem, kas atspoguļojas arī starptautiski 

salīdzināmos Latviju raksturojošajos rādītājos, ir kopīgā darba 

un nereti - sarežģītu izvēļu rezultāts. PKC kopīgās vērtības 

atspoguļo ikviena nodarbinātā ikdienas un ilgtermiņa 
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motivāciju, katram sniedzot savu ieguldījumu PKC kopējo 

uzdevumu izpildē Latvijas attīstības mērķu sasniegšanai. 

Izsaku pateicību visiem PKC sadarbības partneriem, ekspertiem 

dažādās jomās, kā arī visiem sabiedriski aktīviem cilvēkiem, kuri 

līdzdarbojas, lai kopīgi veidotu nākotnes Latviju labāku un 

labklājīgāku! Liels paldies PKC komandai, kas ir strādājusi un arī 

turpmāk strādās 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, īstenojot starpinstitūciju koordināciju, ir nodrošinājis PKC 

vadībā izstrādātā galvenā valsts vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokumenta – Latvijas Nacionālā attīstības plāna 

2021. -2027. gadam (NAP2027) finansējuma pārnesi uz nozaru 

politikas plānošanas dokumentiem. Pabeidzot Latvijas 

nacionālās attīstības plānošanas iepriekšējo vidējā termiņa 

plānošanas periodu, PKC ir veicis Latvijas snieguma Latvijas 

Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) 

īstenošanā izvērtējumu, sagatavots un valdībā apstiprināts 

https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums#p-495755
https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums#p-495755
http://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=238459
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atbilstošs ziņojums par NAP2020  un Latvija 2030 stratēģijas 

īstenošanu. 

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. PKC līdzdarbojas nozaru politiku veidošanā, 

pārnozariski vērtējot ministriju iniciatīvas. 
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               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. 

PKC arī koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto 

darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi. 
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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 prioritātes – ES fondu plānošanas dokumentos  

 

PKC sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināja Nacionālā 

attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) prioritāšu, tajā 

identificēto tautsaimniecības vajadzību un noteikto uzdevumu, 

kā arī sasniedzamo rādītāju iestrādi Eiropas Savienības 
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struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas 

perioda Darbības programmā un tai sekojošos normatīvajos 

aktos un citos nacionālajos plānošanas dokumentos. Tāpat PKC 

sekoja arī ES izveidotā Atveseļošanas un noturības mehānisma 

(ANM/RRF) ietvaros gatavotā Latvijas Atveseļošanās fonda 

plāna sasaistei ar NAP2027 mērķiem un uzdevumiem, jo tas 

dod iespēju daļu vidējā termiņa plānošanas dokumentos 

plānoto sākt īstenot ātrāk, jau novēršot Covid-19 infekcijas 

izplatības izraisītās krīzes sekas, atjaunojot ekonomiku, veicinot 

noturību, palīdzot sabiedrībai pielāgoties jaunajiem apstākļiem. 

Lai nodrošinātu sabiedrības, ekspertu un zinātnieku 

iepazīstināšanu ar NAP2027 mērķiem un prioritātēm, PKC 2021. 

gadā piedalījies virknē publisku pasākumu:  

1) 26. martā - tikšanās ar OECD vadības pārstāvjiem – 
“Government priorities and reforms”; 

2) 31. martā - NVO un MK sadarbības memoranda 
īstenošanas padomes sēdē – “Sociālā uzticēšanās - 
nepieciešamā kopējā rīcība līdz2022. gada martam; 

3) 14. aprīlī dalība Latvijas bibliotekāru konferencē “Darīt 
neticamo!”; 
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4) 21. maijā – tikšanās LTRK Latgales Biznesa klubā; 
5) 17. jūnijā -  5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta darba 

grupas tikšanās - “NAP2027 un lauku attīstība”; 
6) 30. septembrī – dalība Eiropas lielo metropoļu tīkla 

(METREX) konferencē “Virzība uz telpisko stratēģiju 
īstenošanu patstāvīgi mainīgajos metropoles areālos" - 
Rīgas metropoles areāla nozīme nacionālajā attīstībā; 

7) 13. oktobrī - LEADER domubiedru un darītāju rudens 
forumā “Sabiedrības virzīta vietējā attīstība” Talsos - 
“Stratēģiskā domāšana”, “Saskaņota ilgtermiņa 
attīstības plānošana”, “Latvijas Zaļās politikas 
iniciatīvas”; 

8) 27. oktobrī - dalība NVO un MK sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes sēdē: 

iepazīstināšana ar pētījumu "Uzticēšanās anatomija: ko 

Eiropas Sociālā pētījuma (ESS) dati rāda par 

uzticēšanos Latvijā" un diskusija par sociālo 

uzticēšanos. 

Vienlaikus PKC nodrošina NAP2020 indikatīvā finanšu 

pamatojuma dokumenta aktualizāciju atbilstoši valdības 
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pieņemtajiem lēmumiem par NAP2020 uzdevumu finansēšanu 

un uzsācis NAP2027 ieguldījumu koordinācijas sistēmas 

uzturēšanu, lai nodrošinātu NAP2027 indikatīvā finansējuma 

pārneses uz nozaru politikas plānošanas dokumentiem 

monitorēšanu. 

Lai īstenotu nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu, 

kuri ir saistīti ar Latvijas dalību ES, īstenošanas koordināciju un 

uzraudzību, PKC nodrošinājis dalību ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

uzraudzības komitejas un tās apakškomiteju sēdēs. Papildus 

nodrošināta līdzdalība valsts budžeta finansētās programmas 

“NVO fonds” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā, kā arī 

PKC piedalījies Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.  gadam (LAP2020) un Rīcības programmas 

zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam (ZRP2020) 

uzraudzības komitejas sēdēs un sniegts PKC viedoklis par 

izskatāmajiem LAP2020 un ZRP2020 grozījumiem. Vienlaikus 

PKC aktīvi līdzdarbojies Kopējās lauksaimniecības politikas 

nacionālā stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam un Rīcības 
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programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam  

tematiskajās darba grupās (gan klātienē, gan e-vidē). 

Tāpat PKC pastāvīgi piedalījies Lauku atbalsta dienesta 

organizētajā lēmumu saskaņošanā par sabiedrības virzītu 

vietējo attīstības stratēģiju grozījumiem un 5. Latvijas Lauku 

kopienu parlamentā. 

PKC pastāvīgi veicis pozīciju projektu par ES tiesību aktu 

projektiem izvērtēšanu un sniedzis komentārus atbildīgajām 

institūcijām ESVIS datu bāzē, kā arī  iekļāvis tajā informāciju par 

PKC kompetences jautājumiem. 

Tāpat PKC līdzdarbojies  10. Progresa ziņojuma par Latvijas 

nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas 

kontekstā īstenošanu sagatavošanā, kas izskatīts MK 2021. gada 

13. aprīlī. 

Nozaru pamatnostādņu izstrāde 

PKC aktīvi iesaistījās un sniedza konsultatīvu atbalstu 

ministrijām attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un 

sagatavoja atzinumus par nozaru attīstības pamatnostādņu 
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2021.-2027. gadam projektiem, kuru lielākais vairums tika 

izskatītas un apstiprinātas tieši 2021. gadā, atbilstoši attīstības 

plānošanas sistēmas ietvaram un apstiprinātajam 21 nozaru 

pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sarakstam. Tā nodrošināta 

NAP2027 starpsektorāla un mērķtiecīga ieviešana, samazinot 

attīstības plānošanas dokumentu skaitu un veicinot savstarpēji 

saskaņotu attīstības plānošanu, un NAP2027 indikatīvā 

finansējuma pārnese uz nozaru politikas plānošanas 

dokumentiem. 

Pārskata gadā organizēta diskusija valsts sekretāriem par 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa uzlabošanas 

iespējām. Tāpat organizēta politikas plānotāju tikšanās par 

politikas plānošanas dokumentu finansēšanu: līdzekļu 

plānošana, izlietojums un rezultāti, kā arī esošās prakses 

problēmas un priekšlikumi iespējamajiem risinājumiem. 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/313037-par-nozaru-politiku-pamatnostadnem-2021-2027-gada-planosanas-periodam
https://likumi.lv/ta/id/313037-par-nozaru-politiku-pamatnostadnem-2021-2027-gada-planosanas-periodam
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NAP2020 īstenošanas novērtējums 

 

PKC uzrauga un koordinē hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna 

– īstenošanu. Noslēdzoties Nacionālā attīstības plāna 2014.-

2020. gadam (NAP2020) periodam, PKC veica NAP2020 

īstenošanas gala (ex–post) novērtējumu. Lai arī atsevišķu 

NAP2020 uzdevumu izpilde un investīciju ieguldījumu veikšana 

turpinās arī 2022. gadā un pat 2023. gadā, ņemot vērā ES 

Strukturālo fondu Darbības programmas īstenošanas 
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nosacījumus un aktivitāšu pabeigšanai pieļaujamos maksimālos 

termiņus, NAP2020 formālais darbības termiņš ir beidzies, un ir 

iespējams izvērtēt, cik daudz no tiem mērķiem, ko bija iecerēts 

sasniegt 2020. gadā, ir sasniegti un cik lielā mērā. 

 

Daļa no izvirzītajiem mērķiem ir bijuši noteikti pārāk ambiciozi, 

daļai nav ticis piešķirts atbilstošs nepieciešamais finansējums, 

daļu mērķu nav ļāvusi sasniegt 2020. gadā sākusies Covid–19 

pandēmija, bet daļas mērķu sasniegšanu būtiski ietekmējuši arī 

starpvalstu attiecību un globālās ekonomikas norišu 
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sarežģījumi. Lai arī daļu no mērķiem nav izdevies sasniegt, 

tomēr, skatoties uz NAP2020 mērķiem kopumā, vairumā 

gadījumu mērķus raksturojošos rādītājos tomēr ir izdevies 

panākt uzlabojumus salīdzinājumā ar NAP2020 izstrādes laiku. 

Ziņojuma secinājumos kā turpmākie izaicinājumi uzsvērta 

Latvijas iedzīvotāju skaita ievērojama samazināšanās, kas rada 

tautas ataudzes risku, saglabājas augsta ienākumu 

nevienlīdzība, tāpēc turpmāk nepieciešama pierādījumos 

balstītas rīcība. Nabadzības riska indekss Latvijā ir viens no 

augstākajiem ES, tautsaimniecība nav kļuvusi būtiski 

produktīvāka un pēc iekšzemes kopprodukta rādītājiem 

atpaliekam no tuvākajiem kaimiņiem, kā arī sociālekonomisko 

atšķirību plaisa starp valsts reģioniem nemazinās. Jaunās 

dienaskārtības izaicinājumi savukārt ir Krievijas brutālais karš 

Ukrainā un Covid krīzes sekas, kas priekšplānā izvirza valsts 

drošības un veselības aizsardzības aktualitāti! 

Šie jautājumi ir aktuāli pašlaik un turpmākajos gados, tāpēc tie 

iekļauti NAP2027, lai turpinātu investīcijas un veiktu šajās jomās 
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uzlabojumus, un valsts attīstības līmenis un iedzīvotāju dzīves 

kvalitāte turpinātu ilgtspējīgi augt. 

NAP2020 īstenošanas gala (ex–post) novērtējums pieejams PKC 

tīmekļvietnē. 

Visa informācija par NAP2027… 

Lai uzlabotu valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu, 2021. gadā 

nodrošināta cieša sadarbība ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 

komisiju, tostarp piedaloties ekspertu darba grupās un sniedzot 

priekšlikumus par valsts attīstības plānošanas jautājumiem: 

informējot - par NAP2027 un ANM Atveseļošanas fonda 

finansējuma sasaisti, bērnu labklājības un demogrāfijas 

jautājumiem NAP2027 kontekstā, attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi – dalība kopumā 27 sēdēs/sanāksmēs. 

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 

https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP_2014-2020_gala_novertejums.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP_2014-2020_gala_novertejums.pdf
https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027
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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 2022. gada augustam var uzzināt 

sagatavotajās atskaitēs. 

 

Sadarbībā ar nozaru ministrijām PKC  2021. gadā sagatavoja 

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai 

par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību, uzsverot 

https://www.pkc.gov.lv/lv/valdibas-darbs
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/MPzin_2022.pdf
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paveikto valdības kopējās prioritātēs. Ministru prezidenta 

Ziņojumam pievienots arī NAP2020 īstenošanas gala (ex–post) 

novērtējums, sniedzot analīzi un secinājumus par progresu 

NAP2020 izpildē. 

A.K.Kariņa vadītā valdība reaģēja uz sabiedrības drošības 

riskiem, novēršot Latvijas Austrumu pierobežā radīto 

apdraudējumu, ko izraisīja nelegālās migrācijas krīze uz Latvijas-

Baltkrievijas robežas. Arī ģeopolitiskā situācija, Krievijas 

militārās aktivitātes pie Ukrainas robežas 2021. gadā un 2022. 

gada 24. februārī sāktais brutālais karš pret Ukrainu pilnībā 

mainīja politisko dienaskārtību, gan īstenojot visa veida 

iespējamo militāro un cita veida palīdzību Ukrainai, gan pirmā 

vietā izvirzot arī Latvijas valsts aizsardzības un reaģēšanas spēju 

stiprināšanas jautājumus. Sadarbība ar stratēģiskajiem 

partneriem – NATO un ES – pacēlusies jaunā kvalitatīvā pakāpē. 

Valdība turpinājusi arī darbu saistībā ar sabiedrības labklājības 

uzlabošanu, pieņemot lēmumus par darba algu pieaugumu, 

pabalstu piešķiršanu Covid-19 radīto seku pārvarēšanai, 

sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, 

piemēram, sniedzot 500 eiro vienreizēju pabalstu par katru 

https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP_2014-2020_gala_novertejums.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP_2014-2020_gala_novertejums.pdf
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bērnu, lai vecāki Covid-19 ārkārtējās situācijas apstākļos spētu 

apvienot darba pienākumus un bērnu izglītošanu, kā arī 

atbalstītas mazāk aizsargātās sociālās grupas, piemēram, 

pensionāri un invalīdi. 

Ziņojot Saeimā, Ministru prezidents lielāko daļu savas 

uzstāšanās veltīja aktuālajiem dienaskārtības jautājumiem, kas 

ir priekšplānā pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, – palīdzībai 

Ukrainai, sankcijām pret agresorvalsti Krieviju un Latvijas valsts 

aizsardzību. 

Pārskata periodā PKC ir sniedzis analītisku un administratīvu 

atbalstu Ministru prezidentam attiecībā uz priekšlikumu izstrādi 

Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes seku pārvarēšanai, PKC 

vadītāja vietniekam V. Vesperim 2021. gada martā uzņemoties 

neatkarīgās akadēmiskās vides ekspertu grupas, kuras mērķis 

bija novērtēt iespējamos turpmākās rīcības scenārijus Covid-19 

izraisītās krīzes pārvaldībā, darbības koordināciju. Tāpat PKC 

sniedzis vērtējumu, priekšlikumus un rūpējies, lai jaunās rīcības 

iniciatīvas tiktu saskaņotas ar iepriekš izstrādātajiem un 

pieņemtajiem vidēja un ilga termiņa valsts attīstības plānošanas 

https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/pkc-koordine-ekspertu-darbu-valdibas-ricibas-scenariju-izvertesana-covid-19-krize
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dokumentiem, tāpat sniegts atbalsts augstākās izglītības, 

demogrāfijas un citos jautājumos. 

Politikas plānošanas pilnveide 

PKC 2021. gadā turpināja darbu, lai veicinātu pierādījumos 

balstītas, konsekventas un izsvērtas politikas veidošanu, kas 

orientēta uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Tika padziļināti 

analizēti iepriekš kopā ar nozaru ministriju par politikas 

plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgajiem identificētie 

problēmjautājumi un cēloņi – attiecībā uz pamatnostādņu 

saturu, ilgtermiņa vīzijdokumentiem un budžeta ietekmes 

novērtēšanu. 

Darbalauks ir gana plašs un ne viegls - 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 

ES līmeņa plānošanas iniciatīvu salāgošanu dažādu 

tautsaimniecības nozaru un kopējās valsts attīstības labā. 
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Daudz laika prasījusi stratēģisko dokumentu izstrādes kārtības 

un satura ietvara izdiskutēšana starp nozaru ministrijām, lai 

varētu par to vienoties MK līmenī. 

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 
esošos izdevumus un ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 
iesniegtos prioritāros pasākumus 2022. gadam un turpmāk. PKC 
novērtējis prioritāro pasākumu atbilstību vidēja termiņa 
attīstības plānam - NAP2027, citiem politikas plānošanas 
dokumentiem un Valdības rīcības plānam, kā arī saistību ar 
Atveseļošanas fonda plānu, tādējādi veicinot labākas 
pārvaldības īstenošanu un efektīvāku valsts budžeta plānošanu 
vidējā termiņā. 
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Ziņojuma gatavošana ANO par IAM ieviešanu 

 

2021. gadā PKC nodrošināja līdzdalību ANO Augsta līmeņa 
politikas forumā, piedalījās ANO vebinārā par ziņojuma par 
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu izstrādi. Rezultātā 
PKC uzsāka darbu pie Latvijas ziņojuma par ANO Ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanu, plānojot ziņojumu iesniegt 
izskatīšanai ANO Augsta līmeņa politikas forumā 2022. gada 
jūlijā.  

Vienlaikus PKC pārstāv Latviju Eiropas Padomes Dienaskārtība 
2030 darba grupā, kuras mērķis ir saskaņot dalībvalstu un ES 
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rīcību ilgtspējīgas attīstības jomā. Tāpat nodrošināta līdzdalība, 
tostarp informācijas sniegšana IAM platformai un līdzdalība 
trijās OECD politikas saskaņotības sanāksmēs. 

 

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. Mērķtiecīga daudzbērnu ģimeņu 

atbalsta politika, kura balstās Demogrāfisko lietu centra 

ekspertu priekšlikumos, veicinājusi to, ka pēdējos gados pieaug 

trešo un nākamo bērnu skaits Latvijas ģimenēs. 

2021. gadā DLC turpināja aktīvu darbu, gan sadarbībā ar 
Labklājības ministriju iesaistīdamies Bērnu, jaunatnes un 
ģimeņu atbalsta politikas 2021-2027 pamatnostādņu izstrādē, 
sniedzot priekšlikumus ģimenes atbalsta pasākumiem,  
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īstenojot ģimenes valsts pabalsta reformu, gan arī iesaistoties 
vairāku bērnu prevencijas pakalpojumu izveidē, aprobēšanā un 
īstenošanā, kamēr visaptverošas agrīnās atbalsta sistēmas 
bērniem izveide un ieviešana joprojām gaida valdības politisku 
izšķiršanos par to.  
DLC līdzdarbojās, lai ģimenes ar bērniem saņemtu finansiālu 
atbalstu Covid-19 krīzē un energoresursu cenu pieauguma 
situācijā, panāktu darba devēja izsniegtā bērna piedzimšanas 
pabalsta neaplikšanu ar IIN līdz 250 EUR apmēram un to, ka 
valsts veic sociālās iemaksas pensiju kapitālā pilnā apmērā no 
bērna kopšanas un vecāku pabalsta kopapjoma bērna kopšanas 
atvaļinājuma laikā. 
 
DLC iniciētas, kopš 2021. gada SIF īstenotas un pilnveidotas  
programmas:  “Ģimenei draudzīga darbavieta”  (2022. gada 
vidū 150 darba devēji) un “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”(programma paplašināta ar vairāk nekā 800 000 
EUR finansējumu ģimeņu NVO pasākumu atbalstam un 
darbības nodrošināšanai), kā arī DLC līdzdarbojās konkursa par 
ģimenēm ar bērniem draudzīgākās Latvijas pašvaldības 
noteikšanu organizēšanā. 
 

https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-darbavieta/par-programmu/
https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-darbavieta/par-programmu/
https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-pasvaldiba/par-programmu/
https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-pasvaldiba/par-programmu/
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Jāuzsver, ka Goda ģimenes programmas tvērums paplašināts ar 
ģimenēm, kas rūpējas par bērnu ar invaliditāti.  
 

Vairāk par DLC darba rezultātiem -  PKC tīmekļvietnē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.godagimene.lv/
https://www.pkc.gov.lv/index.php/lv/demografisko-lietu-centrs/dlc-darba-rezultati
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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBA  

BŪTISKĀKAIS VEIKUMS 

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības procesa pilnveide un 

vienveidības, profesionalitātes un caurspīdīguma stiprināšana 

PKC 2021. gadā turpināja valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

pilnveidošanu, konsekventi veicinot labāko starptautiskajā un 

vietējā praksē īstenoto pārvaldības principu ieviešanu, tostarp 

OECD rekomendāciju, pieredzes pārņemšanu un nostiprināšanu 

Latvijā, arvien rūpējoties par pārvaldības regulējuma, vadlīniju 

un kopumā visa kapitālsabiedrību tiesiskā ietvara pilnveidi, īpaši 

gādājot, lai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbība un 

rezultāti būtu sabiedrībai pārskatāmāki. Pārvaldībā svarīga ir arī 

procesu sistēmiska vadība, lai kapitālsabiedrību valdes un 

padomes darbotos pēc vienotiem principiem, tāpēc PKC 

izstrādā jaunas un arvien pilnveido jau esošās vadlīnijas, kas 

palīdz kapitālsabiedrību pārvaldību īstenot profesionāli, 

atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām un 

labākajai praksei. 
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PKC, kopš 2020. gada īstenojot valsts kapitālsabiedrību 

padomes locekļu vienotu atlasi un to veicot  sadarbībā ar 

kapitāla daļu turētājiem, atbilstoši grozījumiem “Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likumā”, process tādējādi top sistēmiskāks un pārskatāmāks. 

PKC nodrošina nominācijas komisijas darbu – organizē visu 

komisijas dokumentu projektu izstrādi, ievērojot vienotu pieeju 

atlases procesos. Ņemot vērā iegūto pieredzi, PKC 2021. gadā  

izstrādāja vadlīniju projektu “Vadlīnijas valdes un padomes 

locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas 

pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kas tika 

izskatītas Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdē 2021. 

gada 1. decembrī. 

Īstenojot Valsts kontroles ieteikumus valdes locekļu atlīdzības 

regulējuma pilnveidei, PKC izstrādāja grozījumus Publiskas 

personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību 

valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas vadlīnijās, 

precizējot prēmiju aprēķināšanas kārtību valdes un padomes 

locekļiem. Iepriekš prēmiju aprēķinam izmantoja atlīdzību, kas 

https://likumi.lv/ta/id/307805-grozijumi-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/307805-grozijumi-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/307805-grozijumi-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likuma
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlin_valdes_un_pad_nomin_kapsab_kuras_kap_dal_pied_valstij_atvas_publ_personai%281%29.pdf
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlin_valdes_un_pad_nomin_kapsab_kuras_kap_dal_pied_valstij_atvas_publ_personai%281%29.pdf
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlin_valdes_un_pad_nomin_kapsab_kuras_kap_dal_pied_valstij_atvas_publ_personai%281%29.pdf
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Grozij_Valsts_kap_sab_atlidz_Konsolideta_versija.pdf
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Grozij_Valsts_kap_sab_atlidz_Konsolideta_versija.pdf
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Grozij_Valsts_kap_sab_atlidz_Konsolideta_versija.pdf
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bija spēkā lēmuma par prēmiju pieņemšanas brīdī. Tagad, 

nosakot prēmijas valdes un padomes locekļiem, to 

aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis 

iepriekšējā pārskata gada beigās. 

PKC 2021. gadā izstrādāja arī Vadlīniju valdes un padomes 

locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas 

pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai projektu, kas 

stājās spēkā 2022. martā. Ar visām spēkā esošajām  vadlīnijām 

kapitālsabiedrību pārvaldības jomā varat iepazīties PKC 

tīmekļvietnē www.valstskapitals.gov.lv sadaļā Vadlīnijas. 

Kopš 2020. gada sāktā valsts un pašvaldību kapitāla daļu 

turētāju un kapitālsabiedrību publicētās informācijas 

pārraudzība, PKC veicot regulāras pārbaudes, dod rezultātus, - 

2021. gadā kapitālsabiedrības sniegušas precīzāku un plašāku 

informāciju. Tādējādi sabiedrība guvusi iespēju pilnvērtīgāk 

sekot kapitālsabiedrību darbībai. Kapitālsabiedrības sniegušas 

arī informāciju Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības koordinācijas institūcijas padomei par izmaksām, 

kas rodas papildu informācijas publiskošanai. 

https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlin_valdes_un_pad_nomin_kapsab_kuras_kap_dal_pied_valstij_atvas_publ_personai%281%29.pdf
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlin_valdes_un_pad_nomin_kapsab_kuras_kap_dal_pied_valstij_atvas_publ_personai%281%29.pdf
https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlin_valdes_un_pad_nomin_kapsab_kuras_kap_dal_pied_valstij_atvas_publ_personai%281%29.pdf
http://www.valstskapitals.gov.lv/
https://www.valstskapitals.gov.lv/lv/vadlinijas/
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Īstenojot kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidi esošā modeļa 

ietvaros, pakāpeniski tiek pārskatīti un ieviesti atsevišķi jauni 

pārvaldības elementi, par kuriem iespējama politiskā 

vienošanās. Tā 2021. gada decembrī stājās spēkā 

grozījumi  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likumā, kas nosaka jaunas prasības - publiskas 

personas kapitālsabiedrībām un publiski privātajām 

kapitālsabiedrībām, kuru neto apgrozījums ir lielāks par 

21 miljonu eiro un bilances kopsumma ir lielāka par 4 

miljoniem eiro, ir pienākums reizi gadā sagatavot paziņojumu 

par korporatīvo pārvaldību. Savukārt lielajām 

kapitālsabiedrībām (> par 500 darbiniekiem, bilances 

kopsumma > 20 mlj. EUR vai neto apgrozījums > 40 mlj. EUR), 

sākot no 2022. gada par 2021. finanšu gadu, jāgatavo arī 

nefinanšu paziņojumi (koncerna mātes sabiedrībām - 

konsolidēts nefinanšu paziņojums). Kapitālsabiedrībām ar 

darbinieku skaitu > 250 cilvēkiem šis pienākums būs no  

2026. gada. 

Jauna prasība ieviesta attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kuru 

akcijas vai kapitāla daļas nav atsavināmas – arī šīm 

https://m.likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
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kapitālsabiedrībām noteikts pienākums ne retāk kā reizi 5 gados 

pārvērtēt vispārējo stratēģisko mērķi. Vairāk… 

 

Pētniecības un attīstības mērķi – kapitālsabiedrību stratēģijās 

PKC, sadarbojoties ar kapitālsabiedrību Inovāciju iniciatīvas 

grupu, izstrādāja Informatīvo ziņojumu par inovāciju 

veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu 

valsts kapitālsabiedrībās. 2021. maijā to nodeva sabiedriskajai 

apspriešanai. Pēc tajā saņemtajiem priekšlikumiem ziņojums 

tika pilnveidots, un 2021. gada 16. novembrī šo ziņojumu 

atbalstīja Ministru kabinets. 

Ar šo ziņojumu konceptuāli mainīts skatījums uz valsts 

kapitālsabiedrību lomu ekonomiskajā apritē, paredzot, ka tās 

ne tikai drīkst, bet tām ir jāveic ieguldījumi P&A un inovatīvu, 

komercializējamu produktu radīšanā, vienlaikus maksimāli 

nodrošinot konkurences neitralitāti. Ar šo ziņojumu likts pamats 

inovāciju veicināšanai kapitālsabiedrībās. Valsts kapitāla daļu 

turētājiem divu gadu laikā lielo kapitālsabiedrību stratēģijās ir 

https://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11795/noteikta-prasiba-kapitalsabiedribam-sagatavot-pazinojumu-par-korporativo-parvaldibu-nefinansu-pazinojumu-un-periodiski-parvertet-visparejo-strategisko-merki/
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
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jāiekļauj atbilstoši P&A vai inovatīvu risinājumu ieviešanas 

mērķi (ieguldījumu apjomi, prioritārie virzieni, sasniedzamie 

rādītāji). Vairāk… 

Jauns pārvaldības instruments – īpašnieku gaidu vēstule 

Par nozīmīgu jaunieviesumu kapitālsabiedrību pārvaldībā 
uzskatāma kapitālsabiedrību īpašnieku gaidu vēstules izstrāde, 
kuras nepieciešamība un loma uzsvērta jau Informatīvajā 
ziņojumā par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības 
mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās.  

Īpašnieka gaidu vēstule būs dokuments, kurā fiksēts un 
izskaidrots, kādi mērķi kapitālsabiedrībai jāsasniedz vidējā 
termiņā – 3 - 7 gados, tostarp gan finanšu mērķi, gan arī 
korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas mērķi, tātad – arī 
nefinanšu mērķi. 

 Sagaidāms, ka akcionāru gaidu vēstules lomas nostiprināšana 
veicinās arī pētniecības un attīstības ieguldījumu palielināšanos 
valsts kapitālsabiedrībās. Kapitāla daļu turētājiem (ministrijām) 
kā aktīvam investoram būs skaidri jādefinē gaidas attiecībā uz 
P&A un inovācijām valsts kapitālsabiedrībās. 

https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/valdiba-atbalsta-informativo-zinojumu-par-inovaciju-veicinasanu-un-pa-merku-noteiksanu
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
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Ministru kabinets uzdeva PKC pusgada laikā vadlīnijās “Valsts 

kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes 

vadlīnijas” iestrādāt norādījumus par gaidu vēstules 

sagatavošanu, kas īstenots 2022. gadā. Valsts kapitāla daļu 

turētājiem (ministrijām) pirms vidēja termiņa darbības 

stratēģijas vai to grozījumu izstrādāšanas būs jāprecizē valsts 

kapitālsabiedrībām sasniedzamie mērķi un izmantojamie 

instrumenti akcionāra - valsts kapitāla daļu turētāja - gaidu 

vēstulē. 

Sagaidāms, ka gaidu vēstule atvieglos kapitālsabiedrības 

stratēģijas izstrādi, tā jau iezīmēs skaidrus virzienus, kuros 

uzņēmumam būtu jādarbojas. 

PKC sagatavoja informatīvo ziņojumu “Par valsts 

kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas 

kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un 

risinājumiem”, pildot MK doto uzdevumu, ka Pārresoru 

koordinācijas centram kopīgi ar Finanšu ministriju un Tieslietu 

ministriju izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz valstij 

pienākošiem dividenžu maksājumiem, kas ar īpašu MK lēmumu 
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atstāti kapitālsabiedrības rīcībā kā finansējums valsts pārvaldes 

deleģēta uzdevuma izpildei. Ar šo ziņojumu tika apzināta 

dažādā prakse, kas izveidojusies, lemjot par peļņas sadali, kā arī 

iezīmēta atšķirīgā situācija valsts kapitālsabiedrībām, maksājot 

uzņēmuma ienākuma nodokli. Ziņojums izskatīts MK sēdē 2021. 

gada 6. jūlijā. Ziņojuma priekšlikumi tika izmantoti, lai iesniegtu 

priekšlikumus grozījumiem Publisku personu kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, 2022. gada budžeta 

likumā un izstrādātu MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā tiek 

prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla 

izmantošanu”, kas tika apstiprināti 2022. gadā. 

EK projekts optimālas kapitāla struktūras noteikšanas 
metodoloģijas izstrādei 

2021. gadā noslēdzās PKC sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības banku (ERAB) un EK Strukturālo reformu atbalsta 
dienestu īstenotais projekts valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 
politikas stiprināšanai. Šis pētījums veicina izpratni par 
priekšrocībām, ko sniedz kapitāla tirgus,  kā arī sekmē valsts 
kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības pilnveidi un finanšu 
noturību. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādi procesi jāīsteno 

https://likumi.lv/ta/id/329536-kartiba-kada-tiek-prognozeti-noteikti-un-veikti-maksajumi-par-valsts-kapitala-izmantosanu
https://likumi.lv/ta/id/329536-kartiba-kada-tiek-prognozeti-noteikti-un-veikti-maksajumi-par-valsts-kapitala-izmantosanu
https://likumi.lv/ta/id/329536-kartiba-kada-tiek-prognozeti-noteikti-un-veikti-maksajumi-par-valsts-kapitala-izmantosanu
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optimālas kapitāla struktūras izveidei valsts kapitālsabiedrībās 
un atbilstoša finansējuma piesaistei. Pētījumu veica 
PricewaterhouseCoopers Latvia (PwC), un tā rezultāti vairākās 
tikšanās reizēs tika pārrunāti ar valsts kapitāla daļu turētājiem 
un kapitālsabiedrībām. 

Valdes un padomes locekļu atalgojuma pētījums 

PKC 2021. gadā organizēja jaunu pētījumu, lai izanalizētu 
privātā un valsts sektora kapitālsabiedrību atlīdzību noteikšanas 
principus, iegūtu datus arī par citu valstu valdes un padomes 
locekļu atalgojumu kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā 
ietekme. Pētījums tiek veikts, lai varētu pilnveidot valdes un 
padomes locekļu atlīdzības sistēmu, pamatojoties uz praksi 
privātajā sektorā un ārvalstīs. Trūkst šāda pētījuma, kas 
apkopotu jaunāko pieredzi un labāko vietējo un starptautisko 
praksi. Atalgojuma pētījuma veikšanai tika izraudzīts zvērinātu 
advokātu birojs “PricewaterhouseCoopers Legal”. Pētījuma 
rezultāti – 2022. gadā.  

Valsts kapitālsabiedrībām pieaug aktīvi un pašu kapitāls  

PKC sagatavotais ikgadējais pārskats, kurš ir jau sestais šāds 
pārskats par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, valstij 
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un pašvaldībām piederošajām kapitāla daļām liecina, ka, lai arī 
Covid-19 izraisītā krīze būtiski ietekmēja valsts kapitālsabiedrību 
saimniecisko darbību un tās rezultātus, tomēr par 3,7% pieaudzis 
valsts kapitālsabiedrību kopējo aktīvu apjoms un pašu kapitāls – 
par 5,9%. Aktīvu pieaugums deva iespēju izmantot vairāk 
resursu, lai nodrošinātu sabiedrībai nepieciešamos 
pakalpojumus. 

 

Lai arī ievērojami samazinājās kapitālsabiedrību peļņa, tās 

nodrošināja dividenžu iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 

kopumā 220,9 miljonu eiro apjomā. Dividendes ir nodrošinātas 

apmēram tajā pašā līmenī, kāds tas bijis iepriekš. Vairāk… 

https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/GP2020_LV_Atverums.pdf
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Aktuālās informācijas iegūšanai par valsts kapitālsabiedrībām, 

to rezultātu dinamiku un citas vērtīgas informācijas gūšanai šajā 

jomā ikviens var apmeklēt PKC tīmekļvietni 

www.valstskapitals.gov.lv. 

Labas pārvaldības principu īstenošana  

Īstenojot labas pārvaldības principus valsts kapitālsabiedrībās, 

nodrošināta līdzdalība 25 valdes locekļu un 4 padomes locekļu 

atlases procesos, organizēti un vadīti 8 centralizēti padomes 

locekļu kandidātu nominācijas procesi, sniegti atzinumi par 20 

kapitālsabiedrību vidēja darbības termiņa stratēģiju projektiem, 

veikti 61 valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi, 

sniegti 46 skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām 

par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma piemērošanu. 

Valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētājiem nosūtīti 

atgādinājumi par informācijas publiskošanu. Lai pārraudzītu 

kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrību pienākumu publicēt 

likumā noteikto informāciju izpildi, ir pārbaudīta valsts un 

pašvaldību kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrību 

http://www.valstskapitals.gov.lv/
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publicētā informācija tīmekļvietnēs. Sagatavots apkopojums, un 

tas iekļauts gada pārskatā. 

 

 

PKC divus gadus vada Latvijas izcilo uzņēmumu Inovāciju 
iniciatīvu 

Pārresoru koordinācijas centrs, no SIA “Tet” 2020. gada janvārī 
pārņēmis Latvijas izcilo uzņēmumu Inovāciju iniciatīvas vadības 
stafeti, to turpināja arī 2021. gadā. Reizi mēnesī tika organizētas 
Iniciatīvas grupas tikšanās, lai spriestu par aktuālajiem jomas 
jautājumiem, tiktos ar kapitālsabiedrību kontrolējošo iestāžu 
vadību un iepazītos ar grupas dalībnieku labāko un jaunāko 
pieredzi inovāciju attīstībā. Inovācijas iniciatīvā līdzdarbojas 
astoņas kapitālsabiedrības ar valsts kapitālu (SIA "Tet", SIA 
"Latvijas Mobilais Telefons", AS "Latvijas valsts meži", AS 
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"Latvenergo", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", 
VAS "Elektroniskie sakari", VAS "Latvijas Pasts", VAS "Latvijas 
dzelzceļš"), Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra, piedaloties Rīgas domei un Izglītības un 
zinātnes ministrijai. 

Inovāciju iniciatīvas grupa par savas darbības tuvāko galveno 
uzdevumu izvirzīja valdībā iesniedzama informatīvā ziņojuma 
sagatavošanu par inovāciju veicināšanu un pētniecības un 
attīstības (P&A) problemātiku, kura izstrādi uzticēja PKC. 
Inovāciju iniciatīvas grupā kopīgi tika meklēti un identificēti 
cēloņi, kāpēc tik nepietiekami ir ieguldījumi pētniecībā un 
attīstībā un kā mazināt šķēršļus un noteikt virzienus P&A 
ieguldījumu palielināšanai publiskajās kapitālsabiedrībās. 
Ziņojuma mērķis ir panākt izrāvienu pētniecības un attīstības 
(P&A) ieguldījumu apjomā valsts kapitālsabiedrībās un sniegt 
ieguldījumu kopējā tautsaimniecības transformācijā, lai beidzot 
Latvija izrautos no stagnācijas ieguldījumu pētniecībā un 
attīstībā jomā. 
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Valstskapitals.gov.lv datubāzes un gada pārskata 
modernizācija 

Lai www.valstskapitals.gov.lv datubāze atbilstu klientu 
prasībām pēc uzskatāmas un viegli iegūstamas informācijas, 
modernāks būtu tās atspoguļojums un lai atvieglotu datubāzes 
administrēšanu, PKC īstenoja datubāzes pilnveidi, piesaistot 
konsultantu specifikācijas sagatavošanai. Savukārt, piesaistot IT 
kompāniju, datubāze tika ievērojami uzlabota, jo tīmekļvietne ir 
izveidota pirms 5 gadiem un bija nepieciešams to būtiski 
modernizēt. 

http://www.valstskapitals.gov.lv/
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PKC piesaistīja arī konsultantu, lai noteiktu pilnveidojamo ik 
gadu sagatavojamā publiskajā pārskatā par valsts 
kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām, lai 
to padarītu lietotājam ērtāku, funkcionālāku un nākotnē – 
interaktīvu. Jau kārtējais pārskats tika izveidots ar uzlabotu 
struktūru un uzlabojot tā vizualitāti. Pirmoreiz pārskats tika 
sagatavots tikai elektroniskā versijā. 

PKC uztur un pastāvīgi ar aktuālāko 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, tostarp 

5 gadu griezumā, informācija par budžetā veiktajām un no 

budžeta saņemtajām iemaksām, informācijas publiskošanas 

prasību izpilde).  

 

 

http://www.valstskapitals.gov.lv/
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Valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētāji mācībās 

diskutē par gaidu vēstuli  

PKC arvien rūpējas, lai kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveides 

soļi un centieni tiktu skaidroti gan kapitāldaļu turētājiem, gan 

vadītājiem pašās kapitālsabiedrībās. Tā 2021. gada 14. un 15. 

decembrī  PKC organizēja seminārus – diskusijas, kur valsts 

kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvji 

iepazinās un diskutēja par jauna pārvaldības instrumenta - 

akcionāra/dalībnieka gaidu vēstules - izstrādi un saturu. 

Ievērojama daļa semināra laika bija atvēlēta darbam grupās, tā 
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sasaistot teoriju un praksi. Semināru dalībnieki varēja iepazīties 

ar konkrētu kapitālsabiedrību īpašnieku gaidu vēstuļu 

iespējamo paraugu. Diskusijās gūtās atziņas un izkristalizējušies 

neskaidrie jautājumi bija noderīgi, “Valsts kapitālsabiedrību 

vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijās” 

iestrādājot sadaļu par gaidu vēstules sagatavošanu. Vairāk… 

 

                                                     
 

Diskusijas - padomes lomas un korporatīvās pārvaldības 

kodeksa stiprināšanai 

PKC aktīvi iesaistījās un līdzdarbojās iniciatīvās labākai 

korporatīvai pārvaldībai, tostarp jaunā Latvijas Korporatīvās 

pārvaldības kodeksa iedzīvināšanai. Tā Kapitālsabiedrību 

https://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11794/valsts-kapitalsabiedribu-un-pasvaldibu-kapitala-dalu-turetaji-diskute-par-ipasnieka-gaidu-vestules-ieviesanu/
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nodaļas vadītāja Dz. Gasūne piedalījās diskusiju ciklā, ko 

organizēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 

sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, 

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Baibas Strupišas 

juridisko biroju, Nasdaq Riga un Finanšu un kapitāla tirgus 

komisiju. 2021. gada 14. maijā norisinājās plaša diskusija par 

kapitālsabiedrību padomes stratēģisko lomu. PKC tajā uzsvēra, 

ka ir svarīgi panākt, ka padomes locekļi kopumā pārstāv visas 

jomas un kompetences, kas nepieciešamas pilnvērtīgai 

padomes funkciju īstenošanai. Ir būtiski, lai uzņēmuma padomē 

ir pietiekams skaits arī neatkarīgo padomes locekļu. Vairāk… 

PKC 2021. gada 25. augustā piedalījās arī forumā par Rīgas 

pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldību, kur foruma dalībniekiem aktualizēja plānotās 

izmaiņas pārvaldībā un mērķu izvirzīšanu kapitālsabiedrībām.  

https://www.valstskapitals.gov.lv/lv/uznemumu-vaditajiem-un-kapitala-dalu-turetajiem/aktualitates/11759/diskusija-spriedis-par-uznemuma-padomes-strategiskas-lomas-istenosanu-un-nostiprinasanu/
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MINISTRU KABINETA UZDEVUMI UN 

REFORMAS 
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI 

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveide 

PKC 2021. gadā turpināja mērķtiecīgu darbu, veicot 
uzlabojumus pašreizējā kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmā 
un strādāja pie atsevišķu centralizētākas pārvaldības elementu 
iedzīvināšanas, kā arī meklējot risinājumus nākamajam 
konceptuālajam ziņojumam par kapitālsabiedrību pārvaldības 
politikā nepieciešamajām izmaiņām pēc tam, kad 2020. gadā 
iepriekšējais ziņojums par pārvaldības centralizāciju neguva 
ministriju un valdību veidojošo politisko spēku atbalstu. 

PKC darbību koncentrēja uz inovāciju veicināšanu, pētniecības 
un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās un 
gaidu vēstuļu ieviešanu, lai kapitālsabiedrības izvirzītu 
ambiciozākus mērķus un rezultātā - valsts kapitāls palielinātu 
savu vērtību. 
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Iesaiste Covid-19 pārvaldības jautājumu risināšanā 

Covid-19 pandēmijai atgriežoties ar jaunu vilni, 2021. gada 

martā Ministru prezidenta biroja uzdevumā PKC iesaistījās 

Covid-19 pārvaldības jautājumu risināšanā, izveidoja 

akadēmiskās vides ekspertu darba grupu un uzņēmās tās 

darbības koordinēšanu. Eksperti analizēja ārvalstu pieredzi un 

pētījumus, apkopojot un izvērtējot lēmumu pieņemšanai 

nozīmīgus mobilitātes, vīrusa izplatības un vakcinācijas aptveres 

datus, un, balstoties uz datiem, sniedza ekspertu grupas 

viedokli un ieteikumus par iespējamiem Ministru kabineta 

rīcības scenārijiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai. Vairāk… 

Agrīnās bērnības politikas attīstība 
Lai novērstu riskus, kas kavē bērnu veselīgu attīstību un 
izaugsmi, un pildot Saeimas un Ministru prezidenta uzdevumu, 
kas saistīts ar PKC sagatavoto un Ministru kabinetā 2019. gada 
rudenī izskatīto konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības 
un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un 
psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”, 

https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/pkc-koordine-ekspertu-darbu-valdibas-ricibas-scenariju-izvertesana-covid-19-krize
https://likumi.lv/ta/id/309231-ministru-kabineta-sedes-protokols
https://likumi.lv/ta/id/309231-ministru-kabineta-sedes-protokols
https://likumi.lv/ta/id/309231-ministru-kabineta-sedes-protokols
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PKC aktīvi un padziļināti strādājis, analizējot situāciju bērnu 

agrīnās attīstības jomā.  Valdības lēmums paredz atbalstīt 

konceptuālā ziņojumā ietverto risinājumu, paredzot izveidot 

vienotu Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu uz Valsts 

izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas, Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas un 

pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju bāzes un izstrādāt 

un iesniegt MK normatīvā bāzi iestādes darbības uzsākšanai.    

Ņemot vērā 2021. gada 6. aprīļa valdību veidojošo partiju 

Sadarbības padomes sēdē pieņemto politisko lēmumu atlikt 

Dienesta izveidi 2021. gadā un līdz brīdim, kamēr tiek panākta 

vienošanās par Dienesta izveidi, uzdot PKC turpināt agrīnā 

preventīvā atbalsta pakalpojumu sagatavošanas un šīs atbalsta 

sistēmas attīstību, tostarp sagatavojot likumu grozījumus agrīnā 

preventīvā atbalsta sistēmas kā starpnozaru darbības jomas 

iekļaušanai publiskās pārvaldes sistēmā, piedāvājot arī 

atbilstošu institucionālo risinājumu, PKC 2021. gada IV.ceturksnī 

uzsāka pētījumu ārvalstu prakses analīzei Latvijas apstākļiem 

jaunas politikas jomas – agrīnā preventīvā atbalsta (agrīnās 

intervences) sistēmas bērnu vispusīgai attīstībai un 
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pašrealizācijai – sistēmisko un ar pārvaldību saistīto jautājumu 

padziļinātai izpētei  un vienlaikus  Latvijas visās pašvaldībās 

esošo un nepieciešamo agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu 

kartējuma izveidei. Pētījuma rezultāti (2022.g. I. ceturksnis) 

veidos pierādījumos balstītu pamatu normatīvo aktu grozījumu 

izstrādei, likumdošanā paredzot agrīnā preventīvā atbalsta 

sistēmu, tās institucionālo risinājumu un starpnozaru atbildību, 

pilnvaru un tiesību struktūru bērnu grīnā preventīvā atbalsta 

sistēmas pakalpojumu izstrādē, finansēšanā un pārvaldībā. 

Agrīnās prevencijas pakalpojumu veidošana bērniem 

Lai nodrošinātu un iedzīvinātu vienotu pakalpojumu tīkla 

izstrādi visā valsts teritorijā, uzsākts “Pētījums agrīnā preventīvā 

atbalsta (agrīnās intervences) sistēmas un pakalpojumu groza 

izveidei”. 

Pārskata periodā veikta 3 jaunu pakalpojumu atlase agrīnās 

prevencijas sistēmas ieviešanai: 1,5 - 6 gadu vecu bērnu agrīnās 

attīstības skrīnings, ABA terapija bērniem ar autiskā spektra 

traucējumiem, profilakses un agrīnās intervences programma 

pāridarījuma izplatības mazināšanai vienaudžu vidū KiVa. 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/4073
http://petijumi.mk.gov.lv/node/4073
http://petijumi.mk.gov.lv/node/4073
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Minēto pakalpojumu atlasi pamato gan pieejamie statistikas 

dati (OECD PISA 2018, NVD reģistra informācija), gan arī 

iepriekš veiktie pētījumi un novērtējumi Latvijā un ārvalstīs. 

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti uzsākta priekšizpēte vienotā 

bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko 

instrumentu komplekta izstrādei.  

 PKC 2021. gada septembrī izveidoja starpinstitucionālu darba 

grupu, kuras sastāvā ir pārstāvji no Latvijas Pašvaldību 

savienības, Latvijas Autisma apvienības un Latvijas Klīnisko 

psihologu asociācijas. Darba grupa secinājusi, ka ABA terapijas 

pieejamību patlaban ierobežo speciāli darbam ar šo metodi 

apmācītu speciālistu trūkums, tāpēc tā rosinājusi izsludināt 

konkursu pedagogiem, psihologiem, medicīnas māsām, 

sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem, kuri ikdienā 

strādā ar bērniem, lai atlasītu apmēram 40 

motivētus speciālistus no dažādām pašvaldībām valsts 

līdzfinansējuma saņemšanai, kas sedz divu gadu 

ilgas tālākizglītības programmas izmaksas zināšanu un prasmju 

apguvei darbam ar lietišķās uzvedības analīzes terapijas (ABA 
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terapijas) metodi. Lai varētu organizēt konkursu, 2021. gada 

nogalē izsludināts iepirkums, lai atlasītu licencētu mācību 

iestādi  ar tiesībām nodrošināt speciālistu tālākizglītību un 

apmācību darbam ar ABA terapijas metodi.  

PKC sāka sarunas ar Turku universitāti par profilakses un 

agrīnās intervences programmas pāridarījumu izplatības 

mazināšanai vienaudžu vidū (KiVa) iespējamu pārņemšanu 

Latvijā, kura ir Somijā izstrādāta un vairāku gadu garumā 

pārbaudīta, pierādījumos balstīta programma, kas patlaban 

ieviesta vairākās Eiropas valstīs.  PKC ir saņēmis piedāvājumu 

KiVa programmas adaptēšanai un ieviešanai Latvijā. 
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STOP 4-7 programmas īstenošana 

 

“STOP 4-7” ir Latvijas valsts budžeta finansēta multimodālā 
agrīnās intervences programma, kuru PKC turpina ieviest visā 
Latvijas teritorijā projekta veidā. Projekta partneri ir Latvijas 
kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija un iniciatīvai arvien 
plašāku atsaucību izrādījušas 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. 
\ 

2021. gadā  šai programmai bija piešķirti līdzekļi 300 000 EUR 
apjomā, taču saistībā ar COVID-19 ietekmi tika apgūti apgūti 
176 376 EUR). 2021. gadā darbu uzsākušas 17 speciālistu 
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komandas, 326 bērniem kopā ar vecākiem un pirmsskolas 
izglītības pedagogiem ir uzsākta agrīno intervenču īstenošana, 
apmācīti 225 pirmskolas iestāžu pedagogi. 

Uzraugot līguma izpildes gaitu, regulāri organizētas  Vadības 
grupas sanāksmes, kurās apspriesta programmas ieviešanas 
problemātika pašvaldībās, izskatīti iespējamie risinājuma 
varianti saistībā ar COVID-19 izplatību un grupu darbu, kā arī 
cilvēkresursu mainība apmācītajās grupās. Vadības grupas 
sanāksmju protokoli pieejami PKC tīmekļvietnes Iniciatīvu un 
darba grupu vietā Programma “STOP 4-7” sadaļā “Par projekta 
īstenotāju”. 
 

Atsaucoties Pārresoru koordinācijas centra aicinājumam, 
projektā līdz 2021. gada beigām bija iesaistījušās Liepājas pilsēta, 
Ogre, Ikšķile, Ķegums, Lielvārde, Valmieras pilsēta, Mārupe, 
Stopiņi, Daugavpils pilsēta un novads, Tukums, Ventspils, 
Aizkraukle, Jēkabpils, Jelgavas pilsēta un novads, Ozolnieki, 
Līgatne, Priekule, Vaiņode, Alūksne, Dobele, Gulbene un Rīga. 
Kopīgiem spēkiem kopš programmas īstenošanas sākuma 
izveidotas 23 speciālistu komandas, kas strādā ar bērniem, viņu 
vecākiem, kā arī programmā iesaistītajiem pedagogiem. Par 

https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/programma-stop-4-7
https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/programma-stop-4-7
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programmu ir liela interese, un ir apliecinājumi par tās pozitīvo 
ietekmi uz bērnu turpmāko uzvedību. Vairāk… 

Prevencijas programmu īstenošanai un bērnu prevencijas 

informācijas pieejamībai darbojas tīmekļvietne 

www.laimigiberni.lv un e-pasts berniem@pkc.mk.gov.lv. 

 
Starptautiska konference “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas 

bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika” 
 

 

https://pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/programma-stop-4-7
https://laimigiberni.lv/
mailto:berniem@pkc.mk.gov.lv
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PKC kopā ar sadarbības partneriem 2021. gada 12. novembrī 
tiešsaistē organizēja pirmo starptautisko augsta līmeņa 
konferenci “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – 
atbildīga valsts politika”. Tā bija paredzēta Latvijas 
speciālistiem, praktiķiem un politikas veidotājiem, lai vienotos 
par kopīgu redzējumu, kā pēc iespējas ātrāk ieviest agrīnā 
preventīvā atbalsta sistēmu Latvijā. Konferencē eksperti no 
dažādām pasaules valstīm, tai skaitā, ASV, Austrālijas, Somijas, 
Vācijas, Apvienotās Karalistes u.c. dalījās ar savu valstu labo 
pieredzi, praksi un zināšanām par atbalsta veidiem un 
mehānismiem attīstības grūtību novēršanai agrīnās bērnības 
posmā. Konferencē diskutēja, kā agrīnā preventīvā atbalsta 
sistēmu veidot efektīvu, pierādījumos balstītu, nodrošinot 
bērna vajadzībām atbilstoša, visaptveroša pakalpojumu groza 
izstrādi un pārvarot aizspriedumus, kas traucē dažādu sektoru 
un bērna dzīvē iesaistīto pieaugušo savstarpējo sadarbību. 
 
Konferencē tika parakstīts aicinājums Saeimai nekavējoties 
veidot agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu. Aicinājums rīcībai – 
ceļa karte, ko pieņēma forumā, paredz kopīgu turpmāko rīcību, 
tostarp diskusijas uzsākšanu Saeimā par nepieciešamām 
izmaiņām tiesiskajā regulējumā, lai nodefinētu un valstī ieviestu 
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vienotu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu bērniem. Konferenci 
tiešsaistē noskatījās vairāk nekā  
1200 dalībnieku. Vairāk… 

PKC tīmekļvietnē izveidota arī Agrīnā preventīvā atbalsta 

sistēmas veidošanas Latvijas bērniem iniciatīvu vieta, kur var 

gūt informāciju par partnerību ietvaros ģimenēm un 

speciālistiem gatavotajiem dažādiem metodiskajiem 

instrumentiem un jau piedāvātajām programmām. 

 

https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/konference-aicina-nekavejoties-sakt-veidot-vienotu-agrina-preventiva-atbalsta-sistemu
https://pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/agrina-preventiva-atbalsta-sistemas-veidosanas
https://pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/agrina-preventiva-atbalsta-sistemas-veidosanas
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Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padomes atbalsts 

jaunam zinātnes bāzes finansējuma modelim 

Pēc ilgāka laika pārtraukuma pulcējoties sēdē 2021. gada 30. 

jūnijā, Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome 

(LPISP), kuras sekretariāta funkcijas pilda PKC, konceptuāli 

atbalstīja jauna zinātnes bāzes finansējuma modeļa ieviešanu, 

palielinot snieguma rādītāju īpatsvaru tajā, un pētniecības un 

attīstības ieguldījumu uzskaites pilnveidi uzņēmumos. 

Finansēšanas modelī rezultatīvie rādītāji papildināmi ar jauniem 
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kritērijiem, kuri vairāk vērsti uz zinātnisko izcilību, kas līdz šim 

aprēķinu formulā iztrūka. 

LPISP izteica atbalstu P&A datu uzskaites pilnveidei, izmantojot 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas sistēmu. Iesniedzot 

gada pārskatus, turpmāk būs iespēja norādīt ieguldījumus P&A un 

sniegt detalizētāku informāciju par tiem. Vairāk… 

Koordinācijas institūcijas padomes darbs 

Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības koordinācijas institūcijas padome (KIP) 2021. gada 1. 

decembra sēdē izskatīja vadlīniju projektu “Vadlīnijas valdes un 

padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla 

daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, PKC sniegto 

informāciju par valsts kapitāla daļu turētāju un valsts 

kapitālsabiedrību izmaksām, kas saistītas ar informācijas 

publiskošanu atbilstoši grozījumiem Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un aktuālajiem PKC 

īstenotajiem pētījumu projektiem. KIP mērķis ir efektivizēt 

kapitālsabiedrību pārvaldību. 

https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/petniecibas-un-inovacijas-strategiska-padome-atbalsta-jauna-zinatnes-bazes-finansejuma
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PKC iekļaušana valdības centrā 

Ministru prezidents A.K. Kariņš 2021. gada 2. decembrī izdeva 
rezolūciju, kas nosaka, ka kopā ar Valsts kanceleju ir jāizstrādā 
rīcības plāns PKC pievienošanai Valsts kancelejai no 2023. gada 
1. janvāra. PKC un VK apvienošanas reformu paredzēts īstenot, lai 
uzlabotu valsts attīstības plānošanu un koordināciju, kā arī 
samazinātu valsts pārvaldes sadrumstalotību un stiprinātu valdības 
centru. 
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ANALĪTIKA UN PĒTĪJUMI 

Pētījumu un publikāciju datu bāze 

Turpinot 2020. gada decembrī uzsākto aktivitāti semināru ciklam 

publiskām personām par tiesību normās noteiktu un kvalitatīvu 

pētījumu pieteikšanu un nodošanu PKC administrētajā Pētījumu 

un publikāciju datu bāzē, ir aktualizēts Pētījumu un publikāciju 

datu bāzes saturs.  
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Secīgi PKC veica apjomīgu skaidrojošo darbu publiskām 

personām par MK noteikumos Nr.1 (2013.03.01.)“Kārtība, kādā 

publiska persona pasūta pētījumus” ietverto tiesību normu 

ievērošanu un izpildi, rezultātā pārskata periodā Pētījumu un 

publikāciju datu bāzē ir ievietoti aptuveni 350 jauni pētījumi un 

veiktas citas tajā iekļautās informācijas izmaiņas atbilstoši MK 

noteikumiem. 

Ievērojot datubāzes tehnoloģisko novecojumu (outdate), kas 

kavē mūsdienīgu pieeju informācijas apmaiņā par publisko 

personu izpildītajiem un nodotajiem pētījumiem, ir veikta 

informācijas apzināšana par ekonomiski pamatotāko risinājumu 

publisko personu pētījumu administrēšanai nākotnē, proti, 

konstatēts, ka nepieciešama jauna IT risinājuma izstrāde. 

 

PWC pētījums par optimālu valsts kapitālsabiedrību kapitāla 

struktūru un finanšu instrumentiem 

2021. gadā noslēdzās PKC vadībā realizēts pētījumu projekts ar 

mērķi izstrādāt metodoloģiju valsts kapitālsabiedrību optimālu 

kapitāla struktūru izveidei. Projektu īstenoja Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas 
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Komisiju un PricewaterhouseCoopers. Projekts tika finansēts no 

Eiropas Savienības līdzekļiem. 

 
Izstrādātā metodoloģija sniedz iespēju valstij nodrošināt 
atbilstošu atdevi no ieguldītā kapitāla un īstenot līdzsvarotu 
dividenžu politiku katrā valsts kapitālsabiedrībā. Saņemtie 
ieteikumi ir īpaši svarīgi valsts kapitālsabiedrību attīstībai un to 
vērtības vairošanai, jo resursu piesaiste, tostarp ar biržas 
starpniecību, ne tikai var veicināt jaunus investīciju projektus, 
bet arī sekmēt vietējā kapitāla tirgus attīstību un sniegt Latvijas 
iedzīvotājiem iespēju ieguldīt daudzsološos uzņēmumos. 
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Pētījuma galvenās atziņas un sniegtie ieteikumi atbalsta PKC 
īstenoto reformu, kas vērsta uz labāku un centralizētāku valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldību, tādējādi nodrošinot, ka tā kļūst 
efektīvāka un profesionālāka. 
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Vēlēšanu aktivitātes pētījums 
2021. gada 5. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās bija 

rekordzema vēlētāju aktivitāte. Publiskajā telpā izskanēja virkne 

viedokļu par šīs zemās vēlētāju aktivitātes iemesliem, taču 

pietrūka datos balstītu pierādījumu apgalvotajam. Ministru 

prezidents  2021. gada 8. jūnijā izdeva rezolūciju, kas paredzēja 

Pārresoru koordinācijas centram, sadarbojoties ar Centrālo 
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vēlēšanu komisiju un sociālo zinātņu pētniekiem, veikt 

izvērtējumu par vēlētāju aktivitātes samazināšanās cēloņiem un 

ietekmējošiem faktoriem, tās izpausmēm dažādās 

demogrāfiskajās grupās, iespējamas turpmākas līdzdalības 

samazināšanās ietekmi uz uzticēšanos vēlēšanu procesa 

iznākumam, kā arī izstrādāt ieteikumu kopumu atbildīgo 

institūciju turpmākai rīcībai. 

PKC lēma pētījumu īstenot divos posmos, pirmajā no kuriem LU 
un politologa Jāņa Ikstena vadībā īstenotā pētījumā analizēt 
vēlētāju aktivitātes samazināšanās cēloņus un to ietekmējošos 
faktorus. (“Vēlētāju aktivitātes samazināšanās cēloņu un to 
ietekmējošo faktoru izvērtējums” -  1. posms (Rīga, LU,  Ikstens, 

J., 2022), http://petijumi.mk.gov.lv/node/4027) 

Pētījuma rezultāti liecināja, ka galvenie iemesli ir vairāku apstākļu 
sakritība - ilgstoši zems uzticēšanās politiskajām partijām 
līmenis, Covid-19 ietekme, pašvaldību vēlēšanas bez Rīgas 
pašvaldības vēlēšanām, kas kopumā ietekmēja kopējo 
informācijas telpu par vēlēšanām un sekojoši arī līdzdalību tajās, 
kā arī joprojām vēlētāju aktivitātes 
mazināšanās kopumā  līdzdalībai vēlēšanās. Šie faktori tika 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/4027
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izvirzīti kā hipotēzes pirmajā pētījuma posmā. PKC par uzdevumu 
otrajā pētniecības izvirzīja noskaidrot to, kā esošo situāciju 
mainīt. Šādu pētījumu paredzēts veikt 2022. gadā. 

 

  
 

POLSIS  ceļā uz integrāciju likumi.lv 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra 

sēdē dotā uzdevuma izpildi, PKC vadībā tika izveidota Darba 

grupa politikas plānošanas dokumentu attēlošanai tīmekļa 

vietnē www.likumi.lv. Darba grupas sastāvā darbojās Pārresoru 

koordinācijas centra, VAS “Latvijas Vēstnesis”, Valsts kancelejas 

un Tieslietu ministrijas pārstāvji. 

Darba grupa sagatavos risinājumu, lai tīmekļvietnē likumi.lv ar 
attiecīgo politikas plānošanas dokumentu varētu integrēt arī ar 
to saistītos informatīvos ziņojumus, tīmekļvietnē paplašinātu 
dokumentu meklēšanas iespējas un veiktu vēl citus pilnveides 

http://www.likumi.lv/
http://polsis.mk.gov.lv/
http://petijumi.mk.gov.lv/
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soļus. Valdības apstiprinātie politikas plānošanas dokumenti un 
informatīvie ziņojumi līdz šim atrodas PKC uzturētās 
informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu 
datubāze" (POLSIS). 

Eiropas vērtību pētījums 

PKC sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultāti turpināja īstenot 
Eiropas Vērtību Pētījumu (EVS), kas ir viens no 
ievērojamākajiem starptautiskajiem salīdzinošajiem pētījumiem 
Eiropā, kas aptver plaša spektra izpētes jomas: ģimenes, darba, 
reliģijas, politikas, labklājības, apkārtējās vides, sociālās 
solidaritātes un citas attieksmes visā Eiropā. Pētījuma mērķis 
ir noskaidrot sabiedrības vērtības, kam ir izšķiroša nozīme 
valdības plānotās politikas veiksmīgai izstrādei un rezultātu 
sasniegšanai.  

Eiropas vērtību pētījums tiek īstenots ik pēc 8-10 gadiem, 
sniedzot ieskatu par idejām, uzskatiem, vēlmēm, un pilsoņu 
viedokļiem visā Eiropā. EVP patlaban aptver 47 valstis, sniedzot 
plašas salīdzinājuma iespējas starp dažādu reģionu un kultūru 
iedzīvotājiem. 
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Eiropas Vērtību pētījumā Latvija piedalās kopš 1990. gada, kas 
padara iespējamu sabiedrības morāles un vērtību analīzi 
trīsdesmit gadu garumā. EVS projekta galvenās priekšrocības ir 
ne tikai šķērsgriezuma dizains, kas ļauj novērtēt izmaiņas 
dinamikā, bet arī multidisciplinārā pieeja un iegūto datu 
salīdzināmība ar citu valstu datiem. 

Pētījuma rezultāti sniedz iespēju saprast, kādas vērtības piemīt 
dažādām cilvēku grupām un kā tās sasaucas ar dažādiem valsts 
attīstībai svarīgiem rādītājiem, piemēram, atbalstu 
demokrātijai, uzņēmējdarbībai vai sabiedrisko pakalpojumu 
uztveri. 

Uzticēšanās pētījums 

Pieņemot NAP2027, Saeima savā paziņojumā atzinīgi 

novērtējusi pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora apņēmību 

un izlēmīgo rīcību, nesavtīgi sniedzot atbalstu citiem 

iedzīvotājiem, pašvaldībām un valstij Covid-19 izraisītās krīzes 

laikā. Atjaunojot Latvijas tautsaimniecību kvalitatīvi jaunā 

pakāpē, šī sadarbības spēja attīstāma ar atbalsta programmām 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pilsonisko iniciatīvu un 
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brīvprātīgā darba veicināšanai un nosakot dialogam ar 

pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu pieeju - sociālo dialogu visos 

lēmumu pieņemšanas posmos, tādējādi stiprinot demokrātiju, 

palielinot iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un uzticēšanos 

valstij. 

Lai sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību attīstītu NAP2027 

stratēģisko mērķi  - sociālā uzticēšanās/iedzīvotāju savstarpējā 

uzticēšanās un uzticēšanās valstij, PKC, NVO un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda padomes ietvaros apņēmās 

attīstīt diskusiju un darbnīcu ciklu, ar nolūku veidot izpratni 

valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem par pierādījumos 

balstītu uzticēšanos un tās trūkuma cēloņiem un sekām. Šim 

nolūkam LU Sociālo zinātņu fakultātes Eiropas Sociālā pētījuma 

nacionālais koordinators Latvijā  Dr.sc.soc. Jurijs Ņikišins 2021. 

gadā īstenoja pētījumu “Uzticēšanās anatomija – ko Eiropas 

Sociālā pētījuma dati rāda par uzticēšanos Latvijā”, kā arī 

sniedza prezentāciju un piedalījās diskusijā Memoranda 

padomes ietvarā.  Pētījuma rezultāti būs noderīgi iekļaujošākas 

sabiedrības veidošanai un uzticēšanās valstij stiprināšanai, 
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ikvienam no mums palīdzot labāk saprast  savu “uzticēšanās 

anatomiju”. 

Vienlaikus PKC sadarbībā ar Valsts kanceleju, izvērtēja Latvijas 

dalību OECD uzticēšanās apsekojumā OECD Trust Survey un uz 

tā balstītā pētījuma Building Trust to Reinforce Democracy: 

Main Findings from the OECD Survey on Drivers of Trust in 

Public Institutions, kura rezultāti būs pieejami 2022. gadā 

PKC finansiāli nodrošināja Latvijas dalību vienā pētījuma 

raundā. Tādējādi: Latvijai ir pieejami starptautiski salīdzināmi 

dati par uzticēšanos valsts institūcijām piecās dimensijās; Valsts 

kanceleja, Centrālā Statistikas pārvalde un PKC gūst pieredzi 

sadarbībā ar pasaules valstīm, kas uzticēšanās vairošanu 

uzskata par prioritāti; apsekojuma rezultāti un rekomendācijas 

ļaus precīzāk virzīties uz NAP2027 stratēģiskā mērķa 

sasniegšanu. 

Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības 
pētījums 

2021. gadā PKC uzsāka īstenot valdes un padomes locekļu 
atlīdzības pētījumu, ko veica zvērinātu advokātu birojs 



 

77 

"PricewaterhouseCoopers Legal" un darbs pie kura noslēgsies 
2022. gadā. Tiek pētīts atlīdzības apmērs publisku personu 
kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un 
ārvalstīs. 
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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 
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lietojumu, pēc iespējas vairāk izmantojot tiešo komunikāciju un 

pārsvarā tikai dokumentu elektronisku apriti. 

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatības turpināšanos arī 

visu 2021. gadu, PKC darbu organizēja ļoti atbildīgi, lai 

pasargātu darbiniekus, klientus un sadarbības partnerus no 

inficēšanās riska – sanāksmes, tikšanās, mācības iespējami tika 

organizētas attālināti sanāksmju platformās. Iestādes darbinieki 

atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai strādāja pamatā 

attālināti. Bet tas nepasliktināja darbības rezultātus, jo gadu 

gaitā izveidota atbildīgu darbinieku komanda. 

 



 

80  

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 
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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 un 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. PKC izstrādātajā 
NAP2027 ir uzsvērts: “Ikviens no mums ir Latvija, tāpēc, 
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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... 

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 

https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba-un-sadarbiba/sabiedribas-lidzdaliba
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izaicinājumiem nākamajā vidēja termiņa plānošanas periodā, 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu Latvijā, kā arī 

apmeklē deputātu frakcijas un sadarbojas ar citām komisijām 

savas kompetences ietvaros, arī  valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības jautājumos. 

2021. gadā sadarbība ar ministrijām un Saeimas Ilgtspējīgas 

attīstības komisiju bija cieša un lietišķa, diskutējot par 

tautsaimniecības attīstības mērķiem un uzdevumiem, NAP2027 

un Atveseļošanas fonda plāna kontekstā. 

Ar ministrijām intensīvi un daudz 2021. gadā diskutēts par 

nozaru pamatnostādņu izstrādi. 

PKC 2021. gadā veicis nozaru ministriju sagatavoto attīstības 
plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes 
kontroli, nodrošinot to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts 
attīstības plānošanas dokumentiem un stratēģiskajiem mērķiem. 
PKC 2021. gadā sagatavojis 150 atzinumus par tiesību aktu un 
plānošanas dokumentu projektiem, kā arī sagatavoti un iesniegti 
8 tiesību aktu projekti. 
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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 tās plānošanas, kā arī korporatīvās 

pārvaldības jautājumos. 

Lai iedzīvotājiem un ikvienam lietotājam atvieglotu sekošanu 

normatīvajiem aktiem un tiesību aktu projekti glabātos 

vienuviet, 2021. gada 9. septembrī darbu uzsāka Vienotais 

tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP 

portāls - https://tapportals.mk.gov.lv/, kur viegli vienviet 

rodami visi sabiedriskajai apspriešanai nodotie projekti. TAP 

portālā ikviens sabiedrības loceklis var sekot līdzi dokumentu 

virzībai, sākot ar idejas stadiju (diskusiju dokuments) un beidzot 

jau ar konkrētu tiesību akta projektu. Portāls ir solis pretī 

sabiedrības līdzdalības iespēju paplašināšanai lēmumu 

pieņemšanas procesā. Arī PKC izstrādātie tiesību aktu projekti 

kopš 2021. gada rudens iziet sabiedriskās apspriešanas posmu 

TAP portālā. Nozīmīgākie tomēr, izvērtējot to nozīmību, tiek 

https://tapportals.mk.gov.lv/
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joprojām arī dublēti PKC tīmekļvietņu pkc.gov.lv un 

valstskapitals.gov.lv viedokļu izteikšanas vietās, - kamēr 

sabiedrībā izveidojas stabils paradums apspriežamos projektus 

meklēt pamatā TAP portālā. Darbs TAP portālā bija ne tikai 

novitāte plašākai sabiedrībai kā lietotājiem, bet arī valsts 

iestādēm, tostarp PKC, apgūstot jauno tiesību aktu ievietošanas 

un saskaņošanas kārtību elektroniskajā vidē. Tas ir jauns 

darbarīks visiem.  

PKC sabiedriskai apspriešanai 2021. gadā nodeva, piemēram, 

Informatīvo ziņojumu par inovāciju veicināšanu un pētniecības 

un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās un 

grozījumus  Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.  

Lai panāktu iespējami plašāku sabiedrības informētību, PKC 

īpašu uzmanību velta ilgtspējīgai sadarbībai arī ar plašsaziņas 

līdzekļiem, gan informējot, gan sagatavojot kompetentas 

atbildes uz mediju jautājumiem, gan strādājot ar žurnālistiem 

individuāli, izskaidrojot procesus un ieinteresējot viņus 

mērķauditorijām izskaidrot tos un arī aktualitātes. 

https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKCZino_VSS538_14102021_Petnieciba_attistiba.pdf
https://m.likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
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Latvijas Formula 2050 

PKC ir jau vairākus gadus ilga sadarbība ar biedrību “Latvijas 
Formula 2050” Latvijas attīstībai tematiski svarīgu konferenču 
organizēšanā un satura veidošanā. Esam sadarbības partneri, 
kas forumus atbalsta ar nozīmīga satura pienesumu. 2021. 
gadā, turpinoties Covid-19 pandēmijai, vairums konferenču 
norisa attālināti, jo īpaši dalībniekiem, bet referenti uzstājās gan 
klātienē, gan attālināti, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas 
un noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem. 

 

2021. gada 24. martā notikušajā konferencē “Augstskolu un 
industriju mijiedarbība – pievienotā vērtība un izaicinājumi 
digitālajā ekonomikā” PKC uzsvēra, ka ir vajadzīga ciešāka 
uzņēmumu un universitāšu, pētniecības institūtu sadarbība, lai 
arī uzņēmumi vairāk novirzītu savus finanšu resursus 
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pētniecībai un attīstībai ar mērķi uzlabot savu konkurētspēju, 
radīt un laist jaunus inovatīvus produktus tirgū. Plānotais trīs 
pīlāru finansēšanas modelis ar snieguma un inovācijas 
stimuliem, kas tiktu ieviests augstākajā izglītībā un zinātnē, arī 
palīdzētu caur tirgus orientētām pētījumu programmām virzīt 
gan privāto, gan publisko sektoru kopīgam pētniecības un 
attīstības darbam. Konferences ekspertu paustajā izkristalizējās 
secinājumi, ka digitālās ekonomikas attīstībai jārada jauni, 
inovatīvi augstskolu un industrijas sadarbības risinājumi, rīki un 
platformas. Vairāk…  

2021. gada 14. maijā rīkotajā konferencē “Informatīvā telpa 
spēcīgai demokrātijai” eksperti vērtēja mediju politikas attīstību 
Latvijā un digitālo platformu turētāju ietekmi uz 
saturu, akcentējot, ka sabiedriskie mediji ir tie, kas uztur 
nacionālo demokrātiskā diskursa telpu.  Valsts prezidents Egils 
Levits uzsvēra, ka mediji ir svarīgi, lai kvalitatīvi darbotos 
demokrātiska valsts iekārta. Tāpēc nepieciešams radīt mediju 
atbalsta sistēmu. "Galvenais - nodrošināt kvalitāti," teica E. 
Levits. “Nekvalitatīvais valstij nebūtu jāatbalsta.” Konferences 
ekspertu diskusijā piedalījās PKC vadītājs Pēteris Vilks. Vairāk… 

https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/digitalas-ekonomikas-attistibai-jarada-jauni-inovativi-augstskolu-un-industrijas
https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/informativa-telpa-un-specigi-mediji-ir-specigas-demokratijas-komunikativais-pamats
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 Savukārt 10. septembrī, ekspertiem 
pulcējoties klātienē, notika konference “Eiropas Savienības 
Atveseļošanas un noturības mehānisma Latvijas nacionālais 
plāns: unikāla iespēja vai papildu finansējums?”. Tās mērķis bija 
ieteikumus Atveseļošanas un noturības mehānisma efektīvai 
ieviešanai un rezultātu pārvaldībai. Eksperti diskusijās nonāca 
pie kopīga secinājuma, ka ES  Atveseļošanas un noturības 
mehānisma Latvijas nacionālais plāns ir papildu finansējums un 
unikāla iespēja. 

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. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi
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                                 Sadarbība ar “EVOLŪCIJU” 

PKC proaktīvi skaidro Latvijas attīstības mērķus, kādi tie fiksēti 

attīstības plānošanas dokumentos un kuriem jākalpo par 

mērauklu arī ikdienas lēmumu pieņemšanā. Sadarbībā ar 

Lielbritānijas diasporas sabiedrisko organizāciju “EVOLŪCIJA” 

2021. gada 18. jūnijā attālināti notika iepazīšanās konference, 

kurā PKC plašāk iepazīstināja ar NAP2027 un diskutēja par 

praktiskiem risinājumiem un to īstenošanu, lai diasporas tautieši 

varētu iesaistīties Latvijas attīstību veicināšanā, piedāvājot to 

kompetenci un iespējas, tostarp jo īpaši IT jomā, kādas ir viņiem, 

dzīvojot un strādājot ārzemēs. 
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

Sadarbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizāciju (OECD) 

PKC aktīvi iesaistījies starptautiskajā sadarbībā, jo īpaši OECD un 

ANO darbības ietvaros. PKC nodrošinājis dalību OECD Valsts 
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kapitālsabiedrību pārvaldības un privatizācijas prakses darba 

grupā,  kā arī piedalījies  OECD Korporatīvās pārvaldības 

komitejas sēdēs. Nodrošināta iesaiste vairākos projektos: OECD 

un Norvēģijas valdības projektā par valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldību Ukrainā, sniedzot priekšlikumus par OECD 

sekretariāta izstrādāto projekta ziņojumu, tā secinājumiem un 

rekomendācijām; Bulgārijas un Eiropas Komisijas Strukturālo 

reformu dienesta organizētā projekta seminārā par valsts 

kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas 

procesu, prezentējot Latvijas pieredzi. OECD iesniegta 

informācija (anketa) par valsts kapitālsabiedrību valdes un 

padomes locekļu atlīdzību, par valsts kapitālsabiedrību lomu 

klimata izmaiņu un pārejas uz zemas oglekļa ietilpības 

ekonomiku politikās, par valsts kapitālsabiedrību norobežošanu 

no politiskās ietekmes, patronāžas un negodprātīgas 

izmantošanas novēršanu 

2021. gadā starptautiskās tikšanās, kurās piedalījās PKC, 

pārsvarā notika tiešsaistē attālināti, bet tas nemazināja to 

nozīmību un rezultātus.  
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PKC piedalījies šādos starptautiskos projektos, darba grupās, 
sēdēs un forumos: 

• OECD Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības un 
privatizācijas prakses darba grupas sanāksmēs 16.-
17.03.2021. un 26.-27.10.2021.; 

• OECD Korporatīvās pārvaldības komitejas sēdēs (20.-
21.04.2021. un 23.-24.11.2021.); 

• OECD vebinārā “Ensuring the supply of essential goods” 
25.-26.03.2021.; 

• OECD Politikas saskaņotības ilgtspējīgai attīstībai 
sanāksmēs; 

• Ārlietu ministrijas izveidotās darba grupas Latvijas 
dalības OECD koordinēšanai sanāksmē 2021. gada 29. 
septembrī. 

Sagatavota un sniegta Latviju raksturojošā informācija OECD 
ziņojumam par valsts kapitālsabiedrību korporatīvās 
pārvaldības vadlīniju īstenošanu OECD dalībvalstīs. 

 

Darbs darba grupās, komisijās un citās pārstāvniecībās 

PKC piedalījās vairāku pastāvīgu un ierobežota laika darba 

grupu darbā, tostarp Baltijas jūras stratēģijas koordinācijas 
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grupā, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. 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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DARBINIEKI 

 

Īstenojot atbildīgu, ar pierādījumiem pamatotu politikas 
plānošanu, PKC darbinieki tiecas sniegt augstas raudzes 
profesionālo ekspertīzi, tā sekmējot valsts mērķu sasniegšanu 
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. PKC darbinieki 
regulāri pilnveido arī savas kompetences un prasmes dažādās 
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mācībās un kursos, pieredzes apmaiņas projektos vai izglītojas 
patstāvīgi. 2021. gadā darbinieki pilnveidoja savas zināšanas 
semināros un citās mācībās, pārsvarā attālināti, datu analīzē, 
energoefektivitātes jautājumos, kapitālsabiedrību pārvaldībā, 
jaunāko datorprogrammu plašāku lietojuma un komunikācijas 
instrumentu apguvē. 

PKC nemainīgi ir ļoti noturīga komanda – nodarbināto mainība 
2021. gadā nav notikusi. 
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Iepazīties ar PKC personālu un tā kompetences jomām varat 

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

 

 

 

 

 

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

 
  

Stratēģijas izstrādes - darbības plānošanas izbraukuma 
seminārs 

Saistībā ar iestādes stratēģijas izstrādi, diskusijas 
nepieciešamību par kopējiem mērķiem, uzdevumiem un 
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darbiem, 2021. gada 24. septembrī Siguldā notika PKC 
izbraukuma seminārs. 

 

Seminārā lekciju “Stratēģijas izstrāde kā laba iespēja komandas 

izaugsmei” vadīja organizāciju psihologs un treneris Uldis 

Pāvuls. PKC darbinieki iesaistījās diskusijā “Stratēģijas izstrādes 

galvenie un jaunie akcenti un citi nākamā posma uzdevumi un 

izaicinājumi”, kā arī tika prezentēti darbinieku sadarbības, 

apmierinātības ar darbu un PKC gaisotnes aptaujas rezultāti.  

 



 

99 

FINANSES 

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” 

apstiprinātais PKC izpildāmo valsts budžeta programmu 

(apakšprogrammu) sākotnējais kopējais finansējums izdevumu 

segšanai veidoja 2 051 090 EUR. Ņemot vērā gada laikā veiktās 

apropriāciju izmaiņas, izdevumu plāns gada beigās veidoja 1 975 

262 EUR. 

PKC budžetu tā darbības mērķu īstenošanai 2021. 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 68,1 % jeb 1 345 445 EUR no plānotajiem 1 975 262  (PKC 

budžeta neizlietotais finansējums ir 31,9% jeb 629 817EUR). 

Neizlietotie līdzekļi jeb ietaupījums 629 817EUR ir atmaksāts 

valsts budžetā. 
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Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2021. gadā  

 

Programmu 

(apakšprogrammu) 

nosaukums un kods 

Izdevumu 

2021. gada 

plāns 

(precizētais) 

(EUR) 

Izdevumu  

2021. gada  

izpilde (naudas 

plūsma, EUR) 

 

Plāna 

izpilde  

(%) 

  PKC kopā, t.sk.: 1 975 262 1 345 445 68,1 

01.00.00  

"PKC darbības 

nodrošināšana" 

 

1 969 711 

 

1 345 445 

 

68,3 

70.06.00 "Latvijas 

pārstāvju ceļa izdevumu 

kompensācija, dodoties 

uz ES Padomēm… "  

 

 

 

5 551 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

73.06.00 "Pārējās 

ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētie 

projekti"  

 

0 

 

0 

 

- 
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Ar PKC aktuālo budžeta izdevumu plānu varat iepazīties Valsts 

kases tīmekļvietnē: 

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

https://e2.kase.gov.lv/pub_fp/code/pub_fp.php
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BŪTISKĀKIE DARBI 2022. GADAM 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027.  gadam 
ieviešanas koordinēšana un uzraudzība. 

Sadarbībā ar nozaru ministrijām NAP2027 prioritāšu 
iestrādes ES fondu Darbības programmā un plānošanas 
dokumentos, nacionālajos nozaru attīstības plānošanas 
dokumentos nodrošināšana. 

Valdības deklarācijas un rīcības plāna izpildes 
koordinācija un īstenošanas uzraudzība. Ministru prezidenta 
ziņojuma Saeimai par MK paveikto un iecerēto darbību 
sagatavošana, valdības rīcības plāna īstenošanas atskaišu 
sagatavošana divreiz gadā. 

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācija, labas 
pārvaldības stiprināšana, vienotas centralizētas valsts 
kapitālsabiedrību padomju locekļu atlases nodrošināšana, 
publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts 
kapitāla daļām par 2021. gadu sagatavošana. Valsts un 
pašvaldību kapitāla daļu turētājiem un valsts un pašvaldību 
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kapitālsabiedrībām noteikto informācijas publiskošanas 
prasību izpildes kontrole. 

Ekspertu sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" 
darbības nodrošināšana un iniciatīvu izstrāde. 

Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas risinājumu 
bērnu emocionālās un psihiskās veselībai īstenošana 
sadarbībā ar IeM, IZM, LM, TM, VM un VARAM. 

Starpnozaru sadarbība rīcības izstrādei mirstības no ārējiem  

nāves cēloņiem mazināšanai. 
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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.gov.lv 

www.laimīgibērni.lv  

E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv  

TW: @LVnākotne 

FB: @LVnākotne 
LinkedIn: Pārresoru       

koordinācijas centrs 

http://www.pkc.gov.lv/
http://www.valstskapitals.gov.lv/
http://www.laimīgibērni.lv/
mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
https://twitter.com/LVnakotne
https://www.facebook.com/LVnakotne/?hc_ref=ARSMQhLtbbHN9YuJ9ZvTdxQYcIHPh4qrHgnlZPif_Q7m03vODPCv59gXuopCA_5dWBc&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARD3Hlot_ArFGYwIEA-Xifx0WRudeWrqLHsJtqHRHXHCWiToH_aSjUVOyR5noh9Ky0IgoRaE-zMyvI_U8vRcToJHRz4DnJJ5QwI5NST7nmbPitOPlclMDTwO_b6pAaWQY2pN-P4HkxcM1UnZhePENBmZLhjQUicV5SIwd8dOtHl0HSt7m85oegN-9f7IBBYOsEcBbVKvs14lmsPIKSG0jSjYQ2yWil-n3kmZ9ir12ozYYDUsM28TYCGR_hDx1lFgaAYnycXpsLKWF8Et4m2BR6zNShKF5tZf7hIz2CB8py0j9adcJJoGFM4&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/LVnakotne/?hc_ref=ARSMQhLtbbHN9YuJ9ZvTdxQYcIHPh4qrHgnlZPif_Q7m03vODPCv59gXuopCA_5dWBc&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARD3Hlot_ArFGYwIEA-Xifx0WRudeWrqLHsJtqHRHXHCWiToH_aSjUVOyR5noh9Ky0IgoRaE-zMyvI_U8vRcToJHRz4DnJJ5QwI5NST7nmbPitOPlclMDTwO_b6pAaWQY2pN-P4HkxcM1UnZhePENBmZLhjQUicV5SIwd8dOtHl0HSt7m85oegN-9f7IBBYOsEcBbVKvs14lmsPIKSG0jSjYQ2yWil-n3kmZ9ir12ozYYDUsM28TYCGR_hDx1lFgaAYnycXpsLKWF8Et4m2BR6zNShKF5tZf7hIz2CB8py0j9adcJJoGFM4&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/LVnakotne/?hc_ref=ARSMQhLtbbHN9YuJ9ZvTdxQYcIHPh4qrHgnlZPif_Q7m03vODPCv59gXuopCA_5dWBc&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARD3Hlot_ArFGYwIEA-Xifx0WRudeWrqLHsJtqHRHXHCWiToH_aSjUVOyR5noh9Ky0IgoRaE-zMyvI_U8vRcToJHRz4DnJJ5QwI5NST7nmbPitOPlclMDTwO_b6pAaWQY2pN-P4HkxcM1UnZhePENBmZLhjQUicV5SIwd8dOtHl0HSt7m85oegN-9f7IBBYOsEcBbVKvs14lmsPIKSG0jSjYQ2yWil-n3kmZ9ir12ozYYDUsM28TYCGR_hDx1lFgaAYnycXpsLKWF8Et4m2BR6zNShKF5tZf7hIz2CB8py0j9adcJJoGFM4&__tn__=kC-R
https://d.docs.live.net/4034476a163a0aa1/Dators/MK%20ēka.jpg

