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PĀRRESORU
KOORDINĀCIJĀS
CENTRA VĀDĪTĀJĀ
PRIEKŠVĀRDS

Cienījamie sadarbības partneri!
Valstij atgriežoties pie ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes ir svarīgi apzināties pagātnes mācības
un nākotnes izaicinājumus, lai ekonomikas izaugsmes augļi vairotu pēc iespējas lielākas Latvijas
sabiedrības daļas labklājību, ikviena drošību un pārliecību par savu nākotni Latvijā. Pārresoru
koordinācijas centrs (PKC) savā darbā vadās pēc mērķiem, kas nostiprināti Saeimas apstiprinātajos
valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentos – Latvijas Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā līdz 2030. gadam un Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam (NAP2020).
Definētie mērķi, par ko vienojusies sabiedrība, ir sasniedzami tikai tad, ja rūpīgi tiek strādāts pie šo
mērķu īstenošanas, tai skaitā valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu resursi tiek investēti
atbilstoši mūsu pašu nodefinētajām prioritātēm. Šie izaicinājumi ir bijuši pagājuša gada PKC
virsuzdevums, ko, mūsuprāt, ir izdevies īstenot.
NAP2020 vadmotīvs - "Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības
pieaugumam!” nav tikai sauklis, tā saturu veido izaicinājumi, kas jāpārvar valsts, pašvaldības,
mājsaimniecības un ikviena indivīda līmenī. Vienojoties par izvēlēm NAP2020 ietvaros, valsts ir
definējusi virzienus, kuros tiks veiktas investīcijas, lai vairotu ekonomisko aktivitāti un veicinātu
produktivitāti ikvienā dzīves situācijā. Tam ir jārealizējas sabiedrības gaidās par turīgu labklājības
valsti, tās ekonomisko stabilitāti, konkurētspēju un drošību, kā arī sociālās nevienlīdzības
mazināšanu, sniedzot valsts atbalsta iespējas iedzīvotāju profesionālajai un individuālajai
attīstībai.
Ekonomikas izrāviens sākas mūsu katra ikdienas gaitās. Tāpēc svarīgi mums katram apzināties, ka
2020. gadā, atskatoties uz ekonomikas izrāviena īstenošanas rezultātiem, mums visiem kopīgi un
katram pašam sev būs jāspēj atbildēt – kādas papildus kompetences esam apguvuši, kā esam
uzlabojuši sava veikuma produktivitāti, vai esam izskolojuši bērnus par prasmīgiem profesionāļiem
izvēlētajā nozarē, kā esam mainījuši ieradumus uzturēt veselīgu dzīvesveidu, efektīvāk un
saudzīgāk izmantot dabas resursus, kas atrodas mums visapkārt, un cik prasmīgi esam veidojuši
attiecības ar saviem līdzcilvēkiem. Tikai šo darbību kopums ļaus ikvienam un visiem kopā
apliecināt veikumu ekonomikas izrāviena īstenošanā, sajust darba augļus un dzīves kvalitātes
uzlabošanos Latvijā.
PKC veltīs savu darbu, lai mērķtiecīgi īstenotu Saeimas un Ministru kabineta apņemšanās valsts
stratēģisko mērķu sasniegšanā un koordinētu attīstības plānošanu valstī, tai skaitā iniciējot
nepieciešamās reformas.
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IESKATS PKC DARBĪBĀ 2013. GADĀ
Savu darbību PKC uzsāka 2011. gada 1. decembrī un uz 2013. gadu nodarbina 15 darbiniekus. PKC
ir līdz šim jaunākā iestāde Latvijas valsts pārvaldē un turpina pierādīt savu lomu valsts attīstības
plānošanā ar darbiem un rezultātu. Ņemot vērā jau paveikto 2012. un 2013. gadā, un arīdzan
nākotnes izaicinājumus, PKC ir noteicis kvalitātes standartu un sniedz augsta līmeņa ekspertīzi
valdības lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi uzņemoties atbildību par savu ieguldījumu un
radot nepieciešamību pastāvīgai pilnveidei. PKC pienesums valsts pārvaldē ir sadarbības iniciēšana
un koordinēšana visā lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī attīstības plānošanā un novērtēšanā.
PKC misija ir nodrošināt visas sabiedrības labklājību stiprinošu – pārdomātu, godīgu un atbildīgu –
attīstības plānošanas politiku, veicinot visu iesaistīto pušu sadarbību un sniedzot augstvērtīgu
ekspertīzi lēmumu pieņemšanas procesā. PKC darbības pamatvērtības ir profesionalitāte,
atbildība, uzticamība, sadarbība un sabiedrības labklājība. Kā šo vērtību stiprināšanas dzinējspēku
valstī PKC redz tā darbiniekus, kas ir eksperti savā nozarē un kurus vieno minētās vērtības. PKC
kolektīvs ir pierādījis savu profesionalitāti un atbildības sajūtu, iekļaujoties paveicamo uzdevumu
uzstādītā laika rāmjos, kā arī parādījis sinerģijas nozīmi kvalitatīva rezultāta sasniegšanā,
nodrošinot sadarbības attiecības visos valsts pārvaldes līmeņos. PKC darbības mērķtiecīgums un
paustās vērtības redzamas gan ikdienas darbu un funkciju izpildē, gan ilgtermiņa plānošanā,
piemēram, Ministru prezidenta analītisko uzdevumu veikšanā un PKC pārstāvniecībā dažādu
pastāvīgu un ierobežota laika darba grupu sastāvā – noteiktu uzdevumu izpildei, kā arī darbu
koordinācijā ar Saeimu, sadarbības partneriem un nevalstisko sektoru.
Viens no būtiskākajiem aizvadītā 2013. gada darbiem ir Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–
2020.gadam (NAP2020) īstenošanas plānošana un uzsākšana, caur tajā iekļauto mērķu un
risinājumu iestrādi trīs galvenajos pamatvirzienos: valsts budžeta attīstības daļā, Eiropas
Savienības (ES) fondu investīciju plānošanā un rīcībpolitikas izmaiņās, tādējādi nodrošinot
NAP2020 īstenošanu un finansiālu nodrošinājumu plānā paredzēto uzdevumu realizēšanai.
Nodrošinot NAP2020 īstenošanu un uzraudzību, PKC aktīvi piedalās budžeta veidošanas procesā,
izvērtējot ministriju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas (JPI) jeb papildu budžeta pieprasījumus.
PKC ir iesniedzis priekšlikumus JPI izvērtēšanas procesa uzlabošanai un strādā pie novērtēšanas
metodoloģijas un kritēriju pilnveides, lai nodrošinātu precīzu izvērtējumu attīstības budžeta
līdzekļu sadalei atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos: NAP2020 un Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) noteiktajam attīstības virzienam. PKC eksperti
piedalās sarunās ar Eiropas Komisiju, pārstāvot Latvijas nacionālās intereses un valsts attīstības
redzējumu un aktīvi līdzdarbojas nozaru ilgtermiņa attīstības vadlīniju un stratēģiju izstrādē,
iedzīvinot NAP2020 vīziju, mērķus un uzdevumus politikas plānošanas dokumentos.
Turpinot 2012. gadā aizsākto valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu, tās ietvaros izvērtētas
258 dažādas kapitālsabiedrības, kurās valstij ir tieša vai netieša ietekme un sagatavots
informatīvais ziņojums par to tālāku pārvaldību. Arī 2014. gadā PKC turpinās koordinēt valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības reformu virzību līdz saistīto likumprojektu pieņemšanai Saeimā un
Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja izveidei. Kapitālsabiedrību pārvaldības reforma ir
pakāpenisks process ar rūpīgu risku un iespēju izvērtējumu ikvienam valstij piederošam
uzņēmumam, kur jāpārdomā visefektīvākā rīcība no labas aktīvu pārvaldības viedokļa. Sakārtota
uzņēmējdarbības vide un laba pārvaldība ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīga Latvijas tēla
stiprināšanā starptautiskajā vidē, kas ir nozīmīgs valsts ilgtermiņa attīstībai un sadarbībai ar citām
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attīstītām un ekonomiski stabilām valstīm, ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju labklājību. Viens
no šādiem soļiem ir Latvijas plānotā pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijai (OECD) 2015. gadā, un, lai nodrošinātu veiksmīgas sarunas, Latvijai ir jāparāda spēja
koordinēt valsts attīstību un īstenot OECD rekomendācijas, noslēdzot kapitālsabiedrību reformu
un pieņemot Saeimā izskatāmos likumprojektus valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
pilnveidošanai.
Kā viens no PKC darbības mērķiem ir vienotas un koordinētas attīstības plānošanas sistēmas
stiprināšana valstī. Izvērtējot politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu (PPSAP)
2007.–2013. gadam īstenošanas laikā paveikto, PKC ir secinājis, ka ir izveidota sistēmiska, jeb
vienota pieeja attīstības plānošanā. Tomēr izšķirošā nozīme ir tam, kā normatīvais regulējums tiek
iedzīvināts praksē. Tāpēc PKC arī turpmāk kā vienu no būtiskākajiem uzdevumiem redz attīstības
plānošanas sistēmas pilnveidi, novēršot formālu un dublējošu plānošanas dokumentu radīšanu un
turpinot uzlabot to analītisko kvalitāti, līdzdarbojoties koordinētā nozaru attīstības plānošanā.
PKC ir atvērts sadarbībai un ieteikumiem, tā komandas darbība ir pārskatāma un leģitīma un
īsteno sabiedrības līdzdalības veicināšanas praksi politikas plānošanas jomā. PKC komandā ir
cilvēki, kas atbildīgi un reāli skatās uz esošo situāciju un ar savu pienesumu veicina tādu politikas
plānošanu, kas ilgtermiņā sniegs vislielāko atdevi. PKC pazīšanas zīme ir nacionāla un starptautiska
līmeņa sadarbība, kas nodrošina koordinētu attīstības plānošanu valstī, tiecas stiprināt sabiedrības
uzticību Latvijas valsts pārvaldei un veicina tās pozitīvu tēlu ikviena acīs.
Ilgtspējīgas valsts attīstības plānošanas nodrošināšanas galvenie šķēršļi, kas jārisina PKC, ir laika un
resursu ierobežojums, kas nepieciešams augsti kvaliﬁcēta darbaspēka algošanai un kompetenču
attīstībai, piedāvājot saviem darbiniekiem seminārus, starptautiskas pieredzes apmaiņas
braucienus un adekvātu atalgojumu. Taču ikvienu PKC darbinieku motivējošs faktors ir viņa paša
ieguldījums sabiedrības labklājības stiprināšana, kas nesīs augļus ilgtermiņā.
Plašāka informācija par PKC un NAP2020 –
http://www.pkc.gov.lv/
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PAMATINFORMĀCIJA
PKC statuss un struktūra
Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša valsts attīstības
plānošanas un koordinācijas vadošā tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt
nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību
normatīvo aktu prasībām. PKC darbu vada PKC vadītājs – valsts civildienesta ierēdnis ar valsts
sekretāra pilnvarām. PKC vadītāju izvēlas Civildienesta likumā noteiktajā kārtībā, to ieceļ amatā un
atbrīvo no amata Ministru prezidents. PKC vadītājs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās
tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Atbilstoši PKC nolikumam PKC vadītājam var būt
vietnieks, kura kompetenci nosaka PKC vadītājs.
PKC ir divas struktūrvienības – Attīstības plānošanas nodaļa un Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļa, kā arī PKC vadības/darbības atbalsta funkciju veicēji, kas ir tieši pakļauti PKC
vadītājam, bet netiek izdalīti kā atsevišķa nodaļa.

PKC vadītājs

PKC Attīstības
plānošanas nodaļa

PKC Attīstības
uzraudzības un
novērtēšanas nodaļa

PKC vadības/darbības
atbalsta funkcijas

Attīstības plānošanas nodaļa
Attīstības plānošanas nodaļa nodrošina attīstības plānošanas koordināciju valstī, t.sk. izstrādājot
un īstenojot ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus. 2013. gadā Attīstības
plānošanas nodaļas galvenie uzdevumi bija Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030. gadam (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam (NAP2020) prioritāšu
un uzstādījumu integrācija ārvalstu finanšu palīdzības programmēšanas dokumentos, kā arī
nacionālā un starptautiska līmeņa sadarbības organizēšana un nozaru politikas plānošanas
koordinācija.
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa nodrošina attīstības uzraudzību un novērtēšanu
valstī, t.sk. nodrošinot nacionālā līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanas novērtēšanu. 2013. gadā Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas
galvenie uzdevumi bija nodrošināt koordinētu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas
virzību un izstrādāt plānu attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošanai 2014.–2020. gadam.
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PKC vadības/darbības atbalsta funkcijas
PKC vadības/darbības atbalsta funkciju komandas uzdevumi ietver dokumentu aprites un
dokumentu dienesta vajadzībām aprites nodrošināšanu, datu bāzu uzturēšanu, kā arī sabiedrisko
attiecību veidošanu.
Valsts resursu ekonomijas nolūkā PKC darbam nepieciešamās atbalsta funkcijas grāmatvedības,
informācijas tehnoloģiju, personālvadības un telekomumunikācijas jomā nodrošina Valsts
kanceleja.

PKC misija, vīzija un vērtības
PKC misija
Nodrošināt visas sabiedrības labklājību stiprinošu – pārdomātu, godīgu un atbildīgu – attīstības
plānošanas politiku, veicinot visu iesaistīto pušu sadarbību un sniedzot augstvērtīgu ekspertīzi
lēmumu pieņemšanas procesā.
PKC vīzija
Stiprināt vienotu, caurskatāmu un uz rezultātu vērstu attīstības plānošanu visā Latvijā, kļūstot par
neatņemamu valsts pārvaldes pamatelementu un gūstot sabiedrības uzticību.
PKC kopīgās vērtības:

Sabiedrības
labklājība

Profesionalitāte

Sadarbība

Atbildība

Uzticamība
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PKC darbības mērķi un funkcijas
PKC darbības mērķis ir nodrošināt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo
saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
PKC uzdevums ir nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu valstī, izstrādāt ilgtermiņa
plānošanas dokumentus, nodrošinot to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības (ES) finansējumu,
un rūpēties par šo prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā valstī.
PKC veic Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktās funkcijas, kā arī atbilstoši PKC
nolikumam:
1) izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, uzrauga un koordinē tās īstenošanu;
2) izstrādā Nacionālo attīstības plānu, uzrauga un koordinē tā īstenošanu;
3) uzrauga un koordinē to nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu,
kuri ir saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā;
4) koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības
plāna izpildi;
5) sniedz Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar
hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa
prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju,
vietu un lomu strukturālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos
instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
6) pilda analītiskus uzdevumus Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja uzdevumā;
7) veic nozaru politiku pārresoru uzraudzību;
8) izstrādā priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai.

Lai nodrošinātu iepriekš minēto funkciju izpildi, PKC:
1) sadarbībā ar ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm veic nozaru politikas analīzi
un sniedz Ministru prezidentam priekšlikumus par valsts ilgtermiņa attīstības prioritātēm
un telpiskās attīstības perspektīvu;
2) plāno un organizē Nacionālās attīstības padomes darbu un uzrauga tās doto uzdevumu
izpildi;
3) koordinē sadarbību starp ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm Nacionālā
attīstības plāna izstrādē, nodrošina valsts attīstības mērķu, prioritāšu (arī teritoriju
attīstības prioritāšu) un sasniedzamo rezultātu (arī makrolīmenī), kā arī katras prioritātes
rīcības virzienu un sasniedzamo politikas rezultātu īstenošanas uzraudzību;
4) veic attīstības plānošanas dokumentu analīzi un sniedz par tiem informāciju Ministru
prezidentam;
5) atbilstoši kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus un tiesību aktu
projektus, kā arī sniedz atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem
attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem;
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6) sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos
aktos un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto centra kompetencē
esošo pasākumu īstenošanai un uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts
budžeta;
7) valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, lai nodrošinātu iestādes darbību;
8) atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu valsts pārvaldes institūcijām,
starptautiskajām organizācijām un ārvalstu tehniskās palīdzības programmu un projektu
pārstāvjiem un ekspertiem;
9) informē sabiedrību par valsts politiku centra kompetencē esošajās jomās, konsultējas ar
nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu
jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības
pārstāvjus valsts pārvaldē;
10) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
2014. gada 21. janvārī stājās spēkā PKC izstrādātie grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā
un PKC nolikumā, kas paredz Nacionālās attīstības padomes izveidi un PKC lomas un vietas
attīstības plānošanas sistēmā stiprināšanu. Nacionālās attīstības padome sadarbībā ar PKC
analizēs valsts ilgtermiņa attīstības tendences un prognozes, vērtēs valsts ilgtermiņa attīstības
modeļus un nākotnes makroekonomiskos scenārijus, veidojot stabilu pētniecības bāzi valsts
stratēģisko jautājumu izpētei politiski atbildīgu lēmumu pieņemšanai un argumentētu
rekomendāciju sagatavošanai, vajadzības gadījumā, paredzot korekcijas visu līmeņu attīstības
plānošanas dokumentos.
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PKC PRIORITĀTES UN STRATĒĢISKO MĒRĶU IZPILDE 2013. GADĀ
2013. gadā Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) nodrošināja sadarbību ar ministrijām attīstības
plānošanas kvalitātes uzlabošanā, starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanā un analītiskās bāzes
stiprināšanā.
Nozīmīgākie PKC darbi 2013. gadā bija Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam (NAP2020)
īstenošanas plānošana un uzsākšana, caur tajā iekļauto mērķu un risinājumu iestrādi trīs
galvenajos pamatvirzienos: valsts budžeta attīstības daļā, Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju
plānošanā un rīcībpolitikas izmaiņās, un Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja
noteiktu analītisku uzdevumu veikšana.

Attīstības plānošanas nodaļa
Būtiskākie paveiktie darbi attīstības plānošanas jomā 2013. gadā (to izpildi pamatā nodrošinājusi
PKC Attīstības plānošanas nodaļa):
1. nodrošināta centra pārstāvniecība dažādu pastāvīgu un ierobežota laika darba grupu
sastāvā – noteiktu uzdevumu izpildei (t.sk., Eiropas Savienības fondu (ESF) Uzraudzības
komitejās, Reformu vadības grupā, Darba grupās saistītās ar ESF plānošanu, Darba grupā
sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites un identificēšanas sistēmas pilnveidei u.c.);
2. sagatavoti priekšlikumi par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam
(Latvija2030) un NAP2020 prioritāšu pārnešanu ES fondu plānošanas dokumentos;
3. organizēti sadarbības braucieni uz vairākām Latvijas pašvaldībām (Valmiera, Aloja),
iepazīstoties ar izaicinājumiem un iespējām attīstības plānošanā un plānošanas reģionu
savstarpējas sadarbības koordinēšanā;
4. īstenota nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbība, piedaloties ar attīstības plānošanu
un Latvijas attīstību saistītos pasākumos, t.sk. tiekoties ar vēstniekiem, Starptautiskā
Valūtas fonda, Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem;
5. sniegtas prezentācijas valstu pieredzes apmaiņas vizīšu ietvaros (Dānija, Somija, Zviedrija).

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa
Būtiskākie paveiktie darbi attīstības uzraudzības jomā 2013. gadā (to izpildi pamatā nodrošinājusi
PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa):
1. sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās
attīstības plāna 2010.–2013. gadam īstenošanu";
2. sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par „Par politikas
plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu 2007.-2013. gadam īstenošanu un
priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai”;
3. sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā plāna projekts " Attīstības plānošanas sistēmas
darbības uzlabošanas pasākumu plāns 2014. – 2016. gadam”;
4. nodrošināta Attīstības plānošanas sistēmas likuma grozījumu izstrāde un iesniegšana
Ministru kabinetā, paredzot izveidot Nacionālo attīstības padomi;
5. pabeigts iepirkums un noslēgts līgums par pētījuma „Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru
izpēte” īstenošanu;
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6. nodrošināta koordinēta valsts kapitālsabiedrību reformas tālāka virzība.

Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja dotie uzdevumi
Nodrošinot Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, 2013. gadā PKC iesaistījās informācijas
(analītisko materiālu, atzinumu un politikas plānošanas dokumentu izvērtējumu) sagatavošanā
Ministru prezidenta darbības atbalstam. Būtiskākie darbi:
1. izveidota publisko ieguldījumu koordinācijas sistēma un veikts jauno politikas iniciatīvu
novērtējums saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu
Nr. 867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu
kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai
ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 32. punktu;
2. izstrādāts un apstiprināts Ministru kabineta ziņojums par valsts līdzdalības 251
kapitālsabiedrībās izvērtējumu un priekšlikumi turpmākai rīcībai attiecībā uz valsts
līdzdalības saglabāšanu, izmaiņām vai atteikšanos no valsts līdzdalības, kā arī nodrošināta
koordinēta valsts kapitālsabiedrību reformas tālākā virzība (likumprojektu pakete Saeimā,
Valsts kapitāldaļu biroja izveide);
3. sagatavots ziņojums un likumprojekts psihologu profesionālās darbības regulācijai;
4. izstrādāts elektromobilitātes attīstības plāna 2014.-2016. gadam projekts;
5. izstrādāta un koordinēta Ziemeļu Nākotnes foruma 2013 (Northern Future Forum 2013)
konferences saturiskā organizācija;
6. veikts veselības aprūpes finansēšanas modeļa izvērtējums
7. sagatavots Ministru prezidenta ikgadējais ziņojums Saeimai par nacionālo drošību;
8. sagatavots Ministru prezidenta ikgadējais ziņojums par Ministru kabineta paveikto un
iecerēto darbību.

11

NAP2020 īstenošanas uzsākšana 2013. gadā
2013. gadā ministrijas, citas pārvaldes iestādes un Saeima gatavojās jaunā Nacionālā attīstības
plāna īstenošanas uzsākšanai, lai sasniegtu NAP2020 mērķus: atbalstītu ekonomikas izaugsmi,
pozitīvas demogrāfiskas izmaiņas un mazinātu ienākumu nevienlīdzību.
Analizējot plānotos ieguldījumus NAP2020 īstenošanā, PKC ņem vērā ne tikai ministriju iesniegtos
papildu budžeta pieprasījumus jeb jaunās politikas iniciatīvas un ES fondu plānoto finansējumu,
bet arī izmaiņas nodokļu politikā. Valdības īstenotie pasākumi ir ciešā savstarpējā sasaistē un tieši
kopā nodrošina valsts attīstības – NAP2020 – mērķu vienotu un koordinētu sasniegšanu, tāpēc it
bieži pasākumi vienā nozarē jeb stratēģiskajā prioritātē veicina arī otras prioritātes mērķu
realizēšanu. Zemāk attēlā redzams, ka NAP2020 īstenošanai pieejamais indikatīvi noteiktais
finansējums no valsts budžeta 2014.–2016. gadam kopumā sastāda 1.14 miljardus eiro.
2013. gadā ieplānotie ieguldījumi NAP2020 mērķu sasniegšanai (milj. euro)
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Avots: PKC
Svarīgs aspekts NAP2020 īstenošanā ir valdības paveiktais līdz šim un plānotās aktivitātes, kas nav
bijušas iekļautas NAP2020 uzdevumu sarakstā vai arī netiek finansētas no NAP2020 pieejamā
indikatīvi noteiktā finansējuma, bet atbalsta NAP2020 mērķu sasniegšanu. Līdz 2014. gadam
īstenotie lēmumi, kas sekmē NAP2020 īstenošanu redzami turpmākajā izklāstā (pa NAP2020
stratēģiskajiem mērķiem).
Tautsaimniecības izaugsmes veicināšana
Sniegts valsts atbalsts nozarēm, kurās ir konkurētspējīgi uzņēmumi ar augstu izaugsmes un
eksporta potenciālu un nozīmīgu ieguldījumu pievienotās vērtības pieaugumam.
Līdz 2020. gadam pagarināta uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana par veiktajiem
ieguldījumiem atbalstāmajos investīciju projektos. Lai veicinātu pētniecību un attīstību, no
2014. gada 1. jūlija tiek ieviests jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums pētniecības un
attīstības izdevumiem (to darbinieku algas fondam, kuri atbilst zinātniskā personāla un zinātnes
tehniskā personāla definīcijai, kā arī pētījumu izmaksām no zinātniskajiem institūtiem), piemērojot
palielinošo koeficientu 3.
Ministru kabinetā (MK) apstiprināta jauna, Latvijā vēl nebijusi atbalsta programma industriālo
zonu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos.
12

Izveidoti trīs jauni riska kapitāla fondi, kuri strauji augošos Latvijas uzņēmumos investēs vairāk
nekā 20 milj. latu.
Izstrādāts un tiek īstenots Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, nosakot 2013.–
2014. gadā veicamos pasākumus uzņēmēju administratīvā sloga mazināšanai, kā arī publisko
pakalpojumu un Doing Business rādītāju uzlabošanai. Plāna mērķis ir vienkārši un kvalitatīvi
pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e–pakalpojumu. Īstenojot plānā iekļautos pasākumus, Latvija
līdz šim ir novērtēta augstajā 24. vietā Doing Business 2014 reitingā, kas ir par vietu augstāk nekā
iepriekšējā gada pētījumā. NAP2020 noteiktajos rādītājos 2014. gadam – Latvijai Doing Business
reitingā noteikta 20. vieta.
Tiek īstenoti NAP2020 un Transporta attīstības pamatnostādnēs noteiktie transporta attīstības
virzieni, nodrošinot nepārtrauktu un efektīvu Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļu
piesaisti investīcijām transporta infrastruktūrā. Nozīmīga ir Baltijas valstu kopīga projekta
pieteikuma sagatavošana „Rail Baltica” dzelzceļa līnijas attīstībai, kā arī „Rail Baltica” projekta
īstenošanas uzsākšana sadarbībā ar Igauniju un Lietuvu. Sliežu ceļa rekonstrukcijas projekta "Rail
Baltica 1" īstenošana turpināsies līdz 2015. gadam.
No 2013. gada 1. septembra nodrošināta mācību līdzekļu iegāde no valsts budžeta līdzekļiem, kā
arī panāktas izmaiņas, kas, sākot ar 2014. gada 1. septembri, paredz pirmās svešvalodas apguvi
skolēniem uzsākt jau no 1. klases, tādējādi nodrošinot bezmaksas vispārējo izglītību ikvienam un
paaugstinot skolēnu nākotnes profesionālās karjeras izredzes un konkurētspēju darba tirgū.
Kapitālsabiedrību reforma, kas aizsākās pirms diviem gadiem – 2012. gada aprīlī, kad Ministru
prezidenta vadītā Reformu vadības grupa atbalstīja PKC vadītās darba grupas priekšlikumus valsts
kapitālsabiedrību daļēji centralizētas pārvaldības modeļa īstenošanai, iezīmē būtisku pagrieziena
punktu Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošanā ar netiešu efektu uz ekonomisko izaugsmi un
ēnu ekonomikas mazināšanu. Šīs reformas mērķis ir palielināt valsts īpašumā esošo
kapitālsabiedrību ienesīgumu un aktīvu vērtību, uzlabot to pārvaldību un informācijas atklātību
par valsts kapitālsabiedrību darbību. Attīstot uz mērķi orientētu ieguldījumu politiku un pamatojot
iedzīvotāju uzticību valsts finanšu efektīvai pārvaldībai, vienlaikus tiek stiprināta arī pilsoniskā
sabiedrība.
Ienākumu nevienlīdzības mazināšana
Ienākumu nevienlīdzības mazināšana ir viena no 2013. gada valdības prioritātēm. Lai lemtu par
optimālāko risinājumu, 2013. gada jūlijā tika sasaukta Ministru prezidenta vadītā Reformu vadības
grupa (RVG), kurā diskutēja par trīs iespējamiem scenārijiem strādājošo ienākumu nevienlīdzības
mazināšanai. Lai nodrošinātu argumentētāka lēmuma pieņemšanu RVG, PKC eksperti katram no
iespējamiem risinājuma variantiem veica mikro līmeņa novērtējumu, identificējot iespējamo
politikas alternatīvu ietekmi uz strādājošo neto darba samaksu pie dažāda līmeņa atalgojuma.
Tāpat PKC novērtēja katras politikas alternatīvas ietekmi uz valsts stratēģisko mērķu sasniegšanu,
īpašu uzmanību pievēršot summārā ienākumu nevienlīdzības indeksa S80/S20 izmaiņām, lai
nodrošinātu to, ka 2020. gadā tas nav lielāks par 4,8. Veicot statistisko makro līmeņa datu analīzi,
tika secināts, ka nepieciešamo izmaiņu sasniegšanai ienākumu nevienlīdzības rādītājā jo īpaši
jākoncentrējas uz strādājošo un daudzbērnu ģimeņu nabadzības risku mazināšanu. Attiecīgi kā
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galvenie politikas instrumenti izmantojami (a) neapliekamā minimuma palielināšana; (b)
atvieglojumu par apgādībā esošām personām palielināšana; (c) minimālās algas palielināšana; (d)
ģimenes valsts pabalsta palielināšana un diferenciācija atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Lai
samazinātu darbaspēka nodokļus, no 2014. gada 1. janvāra samazināta valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu likme un paaugstināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais
minimums no Ls 45 uz Ls 52,72 jeb 75 eiro mēnesī. Plašākai informācijai par sociālās jomas
izmaiņām 2014. gadā, aicinām Jūs ieskatīties Labklājības ministrijas veidotajā infografikā:
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/pabalsti_fin.pdf
Papildus, lai mazinātu ienākumu nevienlīdzību valstī, valdība paaugstināja minimālo mēneša darba
algu līdz 320 eiro no 2014. gada 1. janvāra. Paaugstinājums publiskā sektorā strādājošiem tika
iekļauts valsts budžeta izdevumos un tika koncentrēts tieši uz strādājošiem ar zemiem
ienākumiem.
Valdība arī mazināja ienākumu nevienlīdzību, palielinot ienākumus nestrādājošiem ar zemiem
ienākumiem. Ar 2013. gada 1. septembri tika indeksētas valsts pensijas, kuru piešķirtais
(pārrēķinātais) apmērs nepārsniedz 200 latus, piemērojot indeksu 1,04.
Mazinot sociāli visneaizsargātāko grupu nabadzības risku, no 2014. gada tiek palielināts valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kā arī pabalsta apmērs
invalīdiem, kam nepieciešama kopšana.
Lai sasniegtu NAP2020 stratēģisko mērķi – ienākumu nevienlīdzības mazināšana, nepieciešams
pakāpeniski palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu, atvieglojumus par
apgādājamām personām, kā arī pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru, diferencējot to atkarībā
no bērnu skaita ģimenē.
Demogrāfijas veicināšana
Ienākumu nevienlīdzība it sevišķi skar ģimenes ar bērniem un ir viens no iemesliem zemai
dzimstībai Latvijā. 2013. gada budžeta lēmumi nodrošina to, ka no 2014. gada valsts palielina
nodokļu atvieglojumus par apgādībā esošām personu no 113,82 eiro (80 latiem) līdz 165,00 eiro
(115,96 latiem) un vecāku un bērnu kopšanas pabalstus, lai atbalstītu bērnu dzimšanu. Valdība
tagad apmaksā arī brīvpusdienas bērniem no 1. līdz 3. klasei, kā arī dotē Latvijas Leļļu teātra izrāžu
pieejamību bērniem no reģioniem.
Lai novērtētu demogrāfijas politikas īstenošanu valstī un rastu priekšlikumus turpmākai rīcībai,
PKC sadarbībā ar Valsts Kanceleju 2013. gadā pasūtīja pētījumu „Tautas ataudzi ietekmējošo
faktoru izpēte”. Tā īstenotājs - SIA „Projektu un kvalitātes vadība” demogrāfes Pārslas Eglītes
vadībā. Pētījuma gaitā gan analizēta jauno vecāku pieredze rūpēs par mazuli, gan veikts valsts un
pašvaldību sniegtā atbalsta ģimenēm ar bērniem novērtējums, kā arī apkopoti citās Eiropas
reģiona valstīs īstenotu veiksmīgu iniciatīvu piemēri, kas atbalsta ģimenes un darba dzīves
savienošanu, veicina dzimstību un mazina ģimeņu ar bērniem nabadzības risku. Papildus tam PKC
eksperti analizējuši ģimenes vērtību pārmaiņu tendences sabiedrībā pēdējo divdesmit gadu
garumā, kā arī sabiedrības uzskatus par īstenojamiem pasākumiem atbalsta sniegšanai ģimenēm
ar bērniem. Izpētes rezultātā rasti priekšlikumi demogrāfijas ceļa kartes izstrādei un ģimeņu ar
bērniem atbalstam kā valsts, tā arī pašvaldību, kopienu un uzņēmumu līmenī.
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Cits demogrāfijas aspekts ir rūpes par mazuļa un vecāku veselību. Lai samazinātu zīdaiņu mirstību,
nākotnē tiek plānota perinatālā un neonatālā perioda tīkla attīstības vadlīniju izstrāde, sekmējot
pieejamību agrīnai diagnostikai un ārstniecībai. Saskaņā ar Mātes un bērna veselības uzlabošanas
plānu 2012.–2014.gadam no valsts budžeta līdzekļiem jau ir nodrošināta zāļu kompensācija
neauglības ārstēšanai, kā arī neauglības diagnostisko izmeklējumu un medicīniskās apaugļošanas
procedūru apmaksa sievietēm līdz 37 gadu vecumam. Tāpat no valsts budžeta kompensēti
recepšu zāļu iegādes izdevumi bērniem līdz divu gadu vecumam 50 % apmērā, grūtniecēm un
sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām 25 % apmērā, kā arī visām grūtniecēm piedāvāta
brīvprātīga vakcinācija pret gripu, izdevumus kompensējot 50 % apmērā. Vēl šajā gadā ieviesti
papildu izmeklējumi grūtniecēm un precizēta riska grupas grūtnieču izmeklēšanas kārtība, tai
skaitā iekļauti papildu ultrasonogrāfijas u.c. diagnostiskie izmeklējumi, tādējādi uzlabojot iedzimto
anomāliju diagnostiku. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, valsts
finansētajā grūtnieču aprūpē iesaistīti arī privāti praktizējoši ginekologi.
Arī 2014. gadā PKC turpinās uzraudzīt NAP2020 ieviešanu, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību
iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kā arī starptautiskām institūcijām, lai nodrošinātu, ka
visi paredzētie NAP2020 uzdevumi tiek savlaicīgi uzsākti un plānotās investīcijas nes augļus
sabiedrības labklājības pieaugumā, pakalpojumu pieejamībā un valsts konkurētspējas pieaugumā.
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RISKA VADĪBA
Riski ir iestādes darbības neatņemama sastāvdaļa, un to pārvaldīšana ir viena no Pārresoru
koordinācijas centra (PKC) stratēģiskajām vērtībām, kas balstās pārliecībā, ka veiksmīga iestādes
darbība – tās funkciju īstenošana, uzdevumu izpilde un mērķu sasniegšana – ir tieši atkarīga no risku
pārvaldīšanas efektivitātes. PKC savā darbībā ir pakļauts dažādiem riskiem. Nozīmīgākie no tiem ir
nevienmērīgs darba apjoms, kadru mainības risks un komunikatīvais risks. Riska vadība nozīmē
potenciālo risku noteikšanu, novērtējumu un kontroli, lai izveidotu disciplinētu, konservatīvu un
konstruktīvu risku pārvaldīšanas un kontroles vidi.
Risku pārvaldīšanas process ietver būtisku risku noteikšanu un novērtēšanu un darbības, kas
vērstas uz būtisko risku iespējamu novēršanu un ietekmes samazināšanu. Savā darbībā PKC cenšas
saglabāt iespējamo zemāko riska līmeni, vienlaikus tiecoties nepārsniegt saprātīgu izmaksu līmeni.
Nevienmērīgs darba apjoms
Lai īstenotu PKC funkcijas, tam ir nepieciešami darbinieki – eksperti ar augstu kvalifikāciju, dziļām,
specifiskām zināšanām un praktisku pieredzi savā jomā. Kopējais darbinieku skaits PKC ir
minimālais nepieciešamais, lai varētu īstenot iestādes pašreizējās funkcijas, taču nav veiktspējas
kapacitātes rezervju, kas rada virkni risku:
-

palielinoties darba apjomam, to nav iespējams ilgstoši veikt ar pašreizējo darbinieku
skaitu;
neparedzētus darbus nav iespējams savlaicīgi ieplānot, un likumdošana neparedz
rezerves darbinieku algošanu, kā rezultātā esošie darbinieki var justies pārslogoti;
darbiniekam ilgstoši slimojot vai citu iemeslu dēļ zaudējot darbaspējas, faktiski nav
iespējams darbinieka funkcijas sadalīt starp pārējiem darbiniekiem.;
pietiekamā apjomā netiek pārklātas visas ar valsts attīstības plānošanu saistītās
darbības nozares un aspakšnozares, ar kurām PKC strādā.

Svarīga ir operatīva darbu plānošana, pielāgojoties ad hoc situācijām, kā arī vispusīgas kapacitātes
audzēšana, attīstot darbiniekos universālas kompetences un nodrošinot efektīvu un regulāru
iekšējās informācijas apriti. Stiprinot darbinieku kompetenču daudzpusību, PKC attīstīta modeli,
kas ļauj darbiniekiem orientēties kolēģu pienākumos un pēc nepieciešamības pārņemt citu
pienākumus, lai novestu darbu līdz profesionālam gala rezultātam.
Atsevišķi jāizdala risks, kas saistās ar darbinieka aiziešanu no darba. 2013. gadā darbinieku kadru
mainība PKC bija 40%. Ikviens šāds gadījums apdraud iestādes normālu funkcionēšanu un iesākto
darbību pēctecību. Vajadzīgās kvalifikācijas eksperta piesaiste saskaņā ar pastāvošo procedūru no
izsludināšanas brīža līdz darba uzsākšanai ilgst līdz pat trim mēnešiem, turklāt nereti salīdzoši
zemā atalgojuma dēļ vispār ir problemātiska.
Kadru mainības riska ietekmes mazināšanai proaktīvi nepieciešams veikt šādus pasākumus:
- regulāri pārskatīt un turpināt uzlabot kopējo atalgojuma politiku, lai nodrošinātu
esošajiem darbiniekiem konkurētspējīgu, motivējošu atalgojumu valsts pārvaldē;
- paredzēt jaunas darbavietas, lai mazinātu slodzi uz vienu darbinieku un, ja
nepieciešams, būtu iespējams veikt funkcionālu aizvietošanu.
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Komunikatīvais risks
Komunikatīvais risks ir kvantitatīvi nenosakāms risks, kura radītās sekas un zaudējumi tomēr var
būt nozīmīgi. Šā riska pārvaldīšanai PKC ir izstrādāts iekšējais normatīvais dokuments „Sabiedrisko
attiecību un krīzes komunikācijas stratēģija”, kas tiek pārskatīts ne retāk kā reizi gadā, nodrošinot
aktualitāti.
Joprojām arī 2013. gadā komunikatīvais risks, ko rada zema atpazīstamība sabiedrībā, bija būtisks.
PKC kā iestāde ir dibināta nesen, tādēļ tās atpazīstamība, veiktās funkcijas un mērķi ir maz zināmi,
turklāt ne tikai plašākā sabiedrībā, bet arī viedokļu līderu vidū. Tas nereti kavē un apgrūtina
iestādes uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu. Īpaši zema atpazīstamība PKC bija
krievvalodīgajā informatīvajā telpā. Taču atbilstoši izstrādātajai un ieviestajai „Sabiedrisko
attiecību un krīzes komunikācijas stratēģijai” un pēc tās efektivitātes mērījumiem var secināt, ka
PKC atpazīstamība un reputācija ir augusi. Arī turpmākai komunikatīvā riska mazināšanai jāparedz
resursi proaktīvai, mērķtiecīgai un sistemātiskai komunikācijai.
Svarīga nozīme komunikatīvā riska mazināšanā ir nepārtrauktai mājaslapas uzlabošanai un
informatīvās telpas nodrošināšanai ar PKC veiktajām aktivitātēm un rezultātiem. Tajā jāatspoguļo
PKC un visi tā darbības virzieni, ne tikai viens produkts – NAP2020. 2013. gada laikā ir uzlabots
mājaslapas draudzīgums lietotājam – saturs un navigācijas iespējas, kas atvieglo darbu ar to gan
tās lielākajai auditorijai – valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, gan citiem lietotājiem. Turpmākā
mājaslapas attīstībā ir jāpilnveido satura uztveramības iespējas – navigācija un dizains, kā arī
jāparedz iespēja saņemt informāciju vairākās svešvalodās, lai nodrošinātu tās pieejamību arī
ārvalstu sadarbības partneriem, citu valstu amatpersonām un latviešu valodu neapguvušajiem.
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FINANŠU RESURSI UN PKC DARBĪBAS REZULTĀTI
Finansējums PKC darbības nodrošināšanai
Pārresoru koordinācijas centra (PKC) 2013. gada pārskatā iekļauti šādu budžeta programmu
rādītāji un dati:
1) programma "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana";
2) apakšprogramma "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošana";
3) programma "Līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem izlietojums".
Budžeta programmu un apakšprogrammu īstenošanā PKC vadījies no apsvērumiem, lai piešķirtie
finanšu resursi tiktu investēti un izmantoti ar vislielāko iespējamo atdevi. Primāri nav „apgūtie
resursi”, bet gan sasniegtais rezultāts ar vismazāko iespējamo resursu izlietojumu.
2013. gadam valsts budžeta programmu un apakšprogrammas ﬁnansējums PKC izdevumu
segšanai bija plānots 407 162 latu apmērā. Racionāli un taupīgi izlietojot valsts budžeta
izdevumus, plānoto izdevumu izpilde gada beigās bija 362 265 lati jeb 89,0% no plānotā. Ņemot
vērā PKC budžeta izlietojumu un gada laikā īstenoto līdzekļu pārdali, 2013. gada beigās atsevišķās
pozīcijās ir izveidojies līdzekļu atlikums, kas ieskaitāms valsts budžetā un samazina kopējo valsts
parādu. Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2013. gadā atspoguļots Tabulā Nr. 1

Programmu (apakšprogrammu)
nosaukums un kods
Pārresoru koordinācijas centrs kopā,
t.sk.:
01.00.00"Pārresoru koordinācijas
centra darbības nodrošināšana "

Izdevumu
2013.gada
plāns, LVL
407 162

Izdevumu
2013.gada izpilde
(naudas plūsma),
LVL
362 265

89,0

372 191

345 663

92,9

Plāna izpilde,
%

73.06.00 " Pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu
3 866
3 866
100,0
īstenošana "
99.00.00."Līdzekļu neparedzētajiem
gadījumiem izlietojums"
31 105
12 736
40,9
Tabula Nr.1 [valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2013. gadā, LVL]

Ņemot vērā, ka uz PKC kā uz nelielu iestādi ir attiecināmas visas tās pašas prasības, kādas
attiecināmas uz citām iestādēm dažādu formālu prasību izpildē, nodrošinot valsts budžeta līdzekļu
ekonomiju, PKC netiek plānotas papildu štata vietas atsevišķu atbalsta funkciju veikšanai.
2013. gadā Valsts kanceleja turpina nodrošināt PKC darbībai nepieciešamās atbalsta funkcijas,
pamatojoties uz 2012. gada 9. oktobrī noslēgto Valsts kancelejas un PKC starpresoru vienošanos par
atbalsta funkciju nodrošināšanu.
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Īstenoto budžeta programmu analīze
Budžeta programma "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana"
Programmas "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" mērķis ir nodrošināt
attīstības plānošanas sistēmas darbību atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajai
kārtībai un hierarhijai, t.sk. nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un
atbilstību hierarhiski augstākos plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Programmas
ietvaros tika īstenotas PKC pamatfunkcijas un nodrošināta tam papildu deleģēto funkciju izpilde.
Programmas kopējā izdevumu izpilde ir 345,6 tūkst. latu apmērā jeb 92,9 % no plānota apjoma.
Programmas ietvaros tika īstenots projekts „Latvijas nacionālā eiro ieviešanas plāna pasākumi”.
Tika veiktas aktivitātes, lai turpinātu nodrošināt Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–
2020.gadam (NAP2020) ieviešanas uzraudzības koordināciju, nodrošinot NAP2020 prioritāšu
pārnešanu Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas dokumentos (Partnerības līgums, Darbības
programma) un saistītos normatīvo aktu projektos.
PKC piedalījās regulārās sanāksmēs ar Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju (EK) par ES fondu
plānošanas koordinācijas un vadības procesiem, kā arī veica ministriju sniegto priekšlikumu
Partnerības līgumam analīzi, tādejādi nodrošinot NAP2020 noteikto mērķu un prioritāšu
ievērošanu un īstenošanu. PKC līdzdarbojās EK Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020. gadam
plānošanas dokumentu – Partnerības līguma un Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” – projektu izstrādē, sniedzot savu vērtējumu par sagatavoto dokumentu atbilstību
NAP2020 mērķiem un prioritātēm, kā arī gatavojot argumentētu viedokli par EK komentāriem
attiecībā uz Partnerības līgumu.
PKC nodrošināja dalību Eiropas Savienības fondu (ESF) Uzraudzības komiteju sēdēs, kā arī sarunās
ar EK pārstāvjiem par fondu plānošanu, uzraugot, kā tiek nodrošināta NAP2020 plānoto uzdevumu
īstenošana un nacionālo interešu ievērošana ES fondu plānošanā.
Papildus tam PKC analizēja arī visu ministriju sagatavotos politikas plānošanas dokumentus
(ex ante jeb sākuma vērtējuma nosacījumi), izvērtējot to sasaisti ar fondu plānošanas
dokumentiem, kā arī komentējot sagatavotās nacionālās pozīcijas par ES dokumentiem, kas skar
NAP2020 un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus.
Tika izstrādāts Ministru prezidenta ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un
iecerēto darbību, kā arī koordinēta un uzraudzīta Deklarācijas par V. Dombrovska vadītā Ministru
kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpilde.
2013. gadā tika vērtētas ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtās jaunās politikas
iniciatīvas (JPI) 2014.–2016.gadam. PKC vērtēšanai no ministrijām un neatkarīgajām institūcijām
saņēma 259 JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība NAP2020, kā arī citiem attīstības plānošanas
dokumentiem, tādejādi nodrošinot labāku pārvaldību un efektīvāku valsts budžeta plānošanu
vidējā termiņā. PKC analizēja, cik lielā mērā piedāvātais pasākums atbilst tam, kas ietverts
NAP2020 indikatīvi finansējamo darbību dokumentā, kā arī to, vai pieprasītais finansējums trīs
gadu periodam iekļaujas dokumenta „NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā
finanšu ietvara izvērsums atbalstītām darbībām” noteiktajā septiņu gadu periodā, nodrošinot
darbībai nepieciešamo ilgtspēju, kā arī darbības atbilstību NAP2020 stratēģiskajiem mērķiem.
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2013. gadā intensīvi strādāja trīs PKC ekspertu vadītas starpinstitūciju darba grupas: valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības, psihologu profesionālās darbības regulējuma un sabiedriskajā
transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas sistēmas pilnveides jautājumā.
2013. gadā PKC izstrādāja grozījumus Attīstības plānošanas sistēmas likumā, kas stājās spēkā
2014. gada 1. janvārī. Grozījumu mērķis bija izveidot ietvaru jaunajam attīstības plānošanas
sistēmas institucionālajam modelim, lai tādejādi sekmētu valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un
novērtēšanu. Stratēģisko ilgtermiņa attīstības plānošanu veiks Nacionālā attīstības padome, kurā
sadarbosies izpildvara, likumdevējvara, kā arī valdības sociālie un sadarbības partneri.
Ņemot vērā Attīstības plānošanas sistēmas likumā doto deleģējumu, PKC arī sagatavoja Ministru
kabineta noteikumu projektu „Nacionālās attīstības padomes nolikums”, kurā noteikts Nacionālās
attīstības padomes statuss, kompetence, veicamie uzdevumi, padomes darba organizācija un
norise. Vienlaikus ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu projektu tika sagatavots
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra
noteikumos Nr. 815 „Pārresoru koordinācijas centra nolikums””, lai papildinātu PKC kā valsts
attīstības plānošanas un koordinācijas vadošās tiešās pārvaldes iestādes kompetenci ar
uzdevumiem, kas ir noteikti Attīstības plānošanas sistēmas likumā, tādējādi skaidri nosakot PKC
funkcijas, pilnvaras un veicamos uzdevumus.
2013. gadā PKC organizēja divas Reformu vadības grupas, kurās notika diskusijas par tādiem
jautājumiem kā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma un darbaspēka nodokļu mazināšanas
alternatīvo scenāriju izvērtējums. Papildus tam PKC iesaistījās arī Finanšu ministrijas vadītajā
darba grupā, līdzdarbojoties priekšlikumu izstrādē par turpmāko nodokļu politikas attīstību.
PKC nodrošināja sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību, analizējot to
saskaņotību ar hierarhiski augstākiem plānošanas dokumentiem. 2013. gadā tika sagatavoti 318
atzinumi par ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu sagatavotajiem attīstības
plānošanas dokumentiem un tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektiem.
PKC sniedza atzinumus Ministru prezidentam par horizontāla rakstura jautājumiem un to saistību
ar NAP2020 mērķiem, kā arī ietekmi uz attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja
termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, un pildīja Ministru prezidenta un Ministru
prezidenta biroja dotos analītiskos uzdevumus. Papildus tam, izpildot Ministru prezidenta
2013. gada 5. decembra rezolūciju Nr. 111-1/124 PKC sagatavoja Ziņojumu par Deklarācijas par
Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izpildi un turpmāko rīcību, kā arī
Ziņojumu par Valdības rīcības plāna izpildi.
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Budžeta apakšprogramma ”Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošana”
Pamatojoties uz PKC un Ziemeļvalstu Ministru padomes noslēgto granta līgumu par projekta
Nr. PA-GRO-381 "Apmācību mobilitāte "(Mobility for training) īstenošanu un saskaņā ar Finanšu
ministrijas 2013. gada 3. jūlija rīkojumu Nr. 270 „Par papildu apropriāciju” PKC budžetā tika
izveidota jauna valsts pamatbudžeta programma "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie
projekti" un apakšprogramma ”Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošana” ar plānoto finansējumu 3,9 tūkst. latu apmērā. Pārskata periodā plānotie ieņēmumi
no ārvalstu finanšu palīdzības un attiecīgie izdevumi tika apgūti 100,0 % apmērā.
Projekta ietvaros tika nodrošināta 11 PKC ierēdņu un darbinieku dalība trīs apmācības un
sadarbības programmās: Zviedrijā, Dānijā un Somijā 2013. gada septembrī, tādejādi sekmējot
labās prakses, zināšanu un pieredzes apmaiņu ar Ziemeļu valstu kolēģiem. Sadarbības programmu
laikā, intensīva darba grafika ietvaros, tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā stratēģiskā
attīstības plānošana, tās sasaiste ar ikgadējā un vidēja termiņa budžeta plānošanu un nozaru
politikas plānošanas procesu, kā arī efektīva kapitālsabiedrību pārvaldība. Programmas rezultāti
dokumentēti, lai turpmāk izmantotu labās prakses piemērus un risinājumus, iegūtās zināšanas un
ārvalstu kolēģu pieredzi, nodrošinot efektīvāku NAP2020 ieviešanas koordināciju, JPI vērtēšanas
procesu, kā arī izstrādājot priekšlikumus politikas plānošanas sistēmas darbības un
kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanai, un nodrošinot nākotnes risku apzināšanu attīstības
plānošanai, attīstot Foresight (ilgtermiņa prognožu izstrādes) pieeju.
Budžeta programma ” Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
Programmas kopējā izdevumu izpilde ir 12,7 tūkst. latu apmērā jeb 40,9 % no plānota apjoma.
Līdzekļi tika piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 4. aprīļa rīkojumu Nr. 135 „Par
finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
31,1 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu PKC normatīvajos aktos doto uzdevumu izpildi, kas saistīti
ar nacionālo prioritāšu īstenošanu, un personāla kvalifikācijas paaugstināšanai. Līdzekļi tika
izmantoti komandējumiem, dienesta un darba braucieniem, lai nodrošinātu nacionālo prioritāšu
īstenošanu un pārnešanu ES fondu aktivitātēs darbam un sarunām ar EK, kā arī personāla
kvalifikācijas paaugstināšanai.
Vienlaikus, ņemot vērā to, ka lielākā daļa sarunu ar EK par Kohēzijas politikas fondu 2014.–
2020. gadam plānošanu un NAP2020 pārnešanu šajos dokumentos notika Rīgā, tad veidojās
pārpalikums attiecībā uz tiem līdzekļiem, kas tika paredzēti PKC ekspertu komandējumu
organizēšanai uz Briseli un Beļģiju, lai nodrošinātu dalību sarunās ar EK pārstāvjiem. Līdzekļu
ekonomija ir segusi valsts budžeta deficītu un samazinājumi tā apjomu gada beigās.
Pārskata periodā tika nodrošināta vairāku PKC ierēdņu un darbinieku dalība dažādās konferencēs,
forumos un mācību semināros, kuros, cita starpā, tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā
demogrāfijas politika un tās tendences, Latvijas iestāšanās sarunas OECD, Latvijas tiesiskās
sistēmas pilnveidošanas iespējas utt. Iegūtās zināšanas PKC nodarbinātie izmantoja PKC
uzdevumu un funkciju īstenošanā, lai nodrošinātu to izpildi augstā profesionālā līmenī.
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PKC ĪSTENOTIE PĒTĪJUMI 2013. GADĀ
Attīstības plānošanas sistēma
Lai veiktu attīstības plānošanas sistēmas ex-post (beigu) novērtējumu un izstrādātu priekšlikumus
sistēmas darbības pilnveidošanai, 2013. gada aprīlī tika noslēgts līgums ar nodibinājumu "Baltic
Institute of Social Sciences" par pētījuma „Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu
un Attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums”1 veikšanu un uzsākta pētījuma izstrāde.
Šā pētījuma mērķis ir veikt esošās attīstības plānošanas sistēmas darbības efektivitātes novērtējumu
un sniegt priekšlikumus attīstības plānošanas sistēmas pamatnostādņu izstrādei nākamajam
plānošanas periodam, tādējādi sekmējot maksimāli efektīvu un harmonizētu attīstības plānošanas
sistēmas darbību valstī. 2013. gada 8. augustā notika publiskā diskusija par pētījuma sākotnējiem
rezultātiem un rekomendācijām attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošanai. PKC ir arī saņēmis
pētījuma gala ziņojumu.
Balstoties uz pētījuma rezultātiem, sagatavots informatīvais ziņojums „Par politikas plānošanas
sistēmas attīstības pamatnostādņu 2007.–2013. gadam īstenošanu un priekšlikumiem attīstības
plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai”, kurā sniegts vērtējums par Politikas plānošanas
sistēmas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2007.– 2013. gadā, kā arī priekšlikumi turpmākai
rīcībai attiecībā uz attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanu. Savukārt identificēto
priekšlikumu īstenošanai Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) ir izstrādāts „Attīstības plānošanas
sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns 2014.–2016.gadam”. Plānā ietvertie uzdevumi un veicamie
pasākumi ir iedalāmi trīs virzienos: 1) Attīstības plānošanas sistēma un starpnozaru politikas
plānošana; 2) Attīstības plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu; 3) Ietekmes novērtējumi
politikas plānošanā.
Ņemot vērā, ka PKC funkcija ir koordinēt un uzraudzīt starpresoru jautājumu ieviešanu un, ja
nepieciešams, piedāvāt risinājumus nepieciešamajām politikas izmaiņām, 2013. gada sākumā,
apzinot riskus valsts pārvaldībā, identificēti būtiskākie izaicinājumi – nepieciešamība uzlabot
attīstības plānošanas sistēmu valstī un pārskatīt valsts pieeju demogrāfijas jautājumu risināšanai.

Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte
2013. gadā tika veikts pētījums "Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte"2. Šā pētījuma mērķis ir
iegūt datus un analizēt faktorus, kas ietekmē tautas ataudzi, izstrādāt priekšlikumus demogrāfiskās
situācijas uzlabošanai (dzīvi dzimušo skaita pieaugumam, zīdaiņu mirstības, grūtniecības
pārtraukšanas, neauglības, priekšlaicīgas iedzīvotāju mirstības mazināšanai, veselīgi nodzīvoto dzīves
gadu un dzīvildzes kopumā uzlabošanai, reemigrācijai un imigrācijai), kā arī, pamatojoties uz
priekšlikumiem, izstrādāt vismaz piecus politikas alternatīvu scenārijus, prognozējot dzimstības
rādītāju, migrācijas un dabiskā pieauguma izmaiņas vidējā termiņā un ilgtermiņā.
Plašāka informācija –
http://www.pkc.gov.lv/en/par-pkc/publik%C4%81cijas-un-p%C4%93t%C4%ABjumi
1

Pētījums tika veikts Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts strukturālo
reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/ CFLA/004/002) 4.2. aktivitātes
"Funkciju auditu veikšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2012/7 ESF) ietvaros.
2
Pētījums tika veikts Valsts kancelejas administrētā projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts
pārvaldē’’ (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002) 4.2. aktivitātes „Funkciju auditu veikšana”
(iepirkuma ID Nr. MK VK 2012/40 ESF) ietvaros.
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PKC ĪSTENOTĀS REFORMAS 2013. GADĀ
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma
2012. gada aprīlī Ministru prezidenta vadītā Reformu vadības grupa atbalstīja Pārresoru
koordinācijas centra (PKC) vadītās darba grupas priekšlikumus valsts kapitālsabiedrību daļēji
centralizētas pārvaldības modeļa īstenošanai. Šīs reformas mērķis ir palielināt valsts īpašumā
esošo kapitālsabiedrību ienesīgumu un vērtību, uzlabot to pārvaldes caurskatāmību, kā arī
atbrīvot ministrijas no tām neraksturīgām funkcijām.
Izstrādātais modelis paredz veidot kompaktu un profesionālu daļēji centralizētās pārvaldības
institūciju – Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju. Tā uzdevums būs nodrošināt vienotu
korporatīvās pārvaldības standartu un vadlīniju ieviešanu valsts kapitālsabiedrībās un to darbības
efektivitātes un noteikto mērķu sasniegšanas analīzi. Izstrādātais modelis tika ietverts Valsts
kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā un Publisko personu komercdarbības koncepcijā, kas tika
izskatītas Ministru kabineta 2012. gada 15. maija sēdē.
Lai nodrošinātu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas kopējo virzību un izvērtētu
nepieciešamību saglabāt valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās, ar Ministru prezidenta rīkojumu tika
izveidota PKC vadīta darba grupa.
PKC vadītā darba grupa ir apkopojusi un izvērtējusi informāciju par valsts līdzdalību
kapitālsabiedrībās. Kopumā tika izvērtēta 251 reģistrēta kapitālsabiedrība, kurās valstij 2013. gada
31. martā bija tieša vai netieša ietekme. Izvērtēšanas rezultātā tika sagatavotas rekomendācijas
par ieteicamajām izmaiņām valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, ietverot gan rekomendācijas
attiecībā uz valsts līdzdalības nepieciešamību, juridisko statusu un iespējamo kapitāla daļu
turētāju katrā no kapitālsabiedrībām, gan rekomendācijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
pilnveidošanai, tai skaitā, nepieciešamību izveidot Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju.
PKC turpinās koordinēt valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu virzību līdz saistīto
likumprojektu pieņemšanai Saeimā un Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja izveidei.

Psihologu profesionālās darbības regulējums
Ar Ministru prezidenta 2013. gada 4. aprīļa rīkojumu Nr.117 tika izveidota darba grupa PKC
vadībā, līdzdarbojoties pārstāvjiem no Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības
ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts kancelejas, Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas un Valsts policijas.
Darba grupai tika uzdots izstrādāt ziņojumu, lai apzinātu problēmas, kas saistītas ar psiholoģiskās
palīdzības pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu, kā arī izvērtēt problēmu iespējamos
risinājumus, t.sk. identificēt ar psiholoģiskās palīdzības sniegšanu saistītā normatīvā regulējuma
iespējamos pilnveidošanas mērķus un novērtēt iespējamo risinājumu finansiālo ietekmi uz valsts
un pašvaldību budžetiem.
Izstrādājot ziņojumu par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību tika
apzināta problemātika vairākās psihologu specializācijas jomās – izglītības un skolu psiholoģija,
darba un organizāciju psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija, juridiskā psiholoģija un
konsultāciju psiholoģija. Darba grupas priekšlikumi ir izstrādāti sadarbībā ar psiholoģijas jomā
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strādājošajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kā arī atbilst Eiropas Psihologu Asociāciju
Federācijas rekomendācijām un ieteikumiem.
Ziņojuma izstrādes gaitā tika identificētas problēmas saistībā ar psihologu profesionālo
pakalpojumu sniegšanu, kas ietekmē psihologu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Būtiskākie
identificētie šķēršļi kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanā: nav noteikti psiholoģiskās izpētes
atzinumu standarti, nav noteiktas vienotas izglītības un profesionālās kvalifikācijas minimālās
prasības praktizējošiem psihologiem, nav izveidota vienota sertifikācijas sistēma, nav noteikti
psihologu darbības pamatprincipi, prasības supervīzijai, pakalpojuma sniedzēja un saņēmēja
tiesības un pienākumi, kā arī psihologam pieejamās informācijas aizsardzības un konfidencialitātes
nosacījumi.
Pēc sagatavotā ziņojuma pieņemšanas Ministru kabinetā, pamatojoties uz darba grupā
izstrādātajiem priekšlikumiem, paredzēts sagatavot likumprojektu „Psihologu profesionālās
darbības likums”, kas sakārtotu psihologu profesionālās darbības jomu valstī, nodrošinot
kvalitātes standartus, kas atbilstu pakalpojuma saņēmēju vajadzībām un sniegtu cilvēkiem
nepieciešamo atbalstu.

Sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas
sistēmas pilnveide
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu, mūsdienīgu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta pasažieru
uzskaites sistēmu, tās uzlabošanas priekšlikumu izstrādei izveidota darba grupa PKC vadībā. Darba
grupas mērķis ir uzlabot sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas
sistēmu, veidojot to ērti un ekonomiski pieejamu dažādiem sistēmas lietotājiem un pakalpojumu
sniedzējiem.
Plānots pilnveidot esošo sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites sistēmu, sākotnēji to
attiecinot uz invalīdiem, atvieglojot šo pasažieru reģistrēšanos sabiedriskajā transportā un
nodrošinot tiem iespējas viegli pārvietoties visā Latvijas teritorijā. Nākotnē paredzēts piemērot
sistēmu arī citām iedzīvotāju grupām, kas izmanto braukšanas maksas atvieglojumus.
Darba grupā ir iekļauti pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra, Satiksmes ministrijas, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmuma dienesta) un
Labklājības ministrijas, pieaicinot arī attiecīgo nozaru ekspertus no Latvijas Pasažieru pārvadātāju
asociācijas (LPPA), VSIA „Autotransporta direkcija” (ATD), Latvijas Komercbanku asociācijas
(LKBA), A/s „Pasažieru vilciens” (PV) un SIA „Rīgas karte” (RK).
Darba grupa sākotnējais uzdevums bija izstrādāt informatīvo ziņojumu "Par sabiedriskajā
transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas jautājumu analīzi un priekšlikumu
izstrādi", lai informētu Ministru kabinetu par konstatētām problēmām sabiedriskajā transportā
pārvadāto personu uzskaitē un identificēšanā un skaidrotu to sasaisti ar normatīvajiem aktiem, kā
arī informētu valdību par turpmāk veicamajām darbībām valsts pārvaldē un pašvaldībās, lai
nodrošinātu administratīvā un finanšu sloga samazināšanu.
Plašāka informācija –
http://www.pkc.gov.lv/en/darba-grupas
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PERSONĀLS
PKC personāls un kompetences jomas
2013. gada nogalē Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) bija 18 amata vietas, no tām – 13 ierēdņu
un piecas darbinieku amata vietas. Faktiski PKC 2013. gadā ir nodarbināti 11 ierēdņi un četri
darbinieki. 2013. gadā PKC kolektīvam pievienojās divi nodarbinātie, kuri tika iecelti amatos
konkursu kārtībā, rūpīgā atlasē izvērtējot viņu izglītības atbilstību, darba pieredzi un kvalifikāciju,
kā arī ieinteresētību un spēju piedāvāt jaunus risinājumus veicamo pienākumu ietvaros.
2013. gadā darba tiesiskās attiecības PKC izbeidza divi nodarbinātie, no tiem viens sakarā ar darba
līguma termiņa izbeigšanos un viens pēc paša uzteikuma, un valsts civildienesta attiecības
Pārresoru koordinācijas centrā izbeidza arī divi nodarbinātie – viens pēc paša vēlēšanās un viens
pēc pušu vienošanās.
Visiem PKC nodarbinātājiem ir augstākā izglītība. Deviņi darbinieki ir ieguvuši maģistra grādu, četri
darbinieki ieguvuši doktora vai doktora kandidāta grādu un divi – bakalaura grādu. PKC personāla
vidējais vecums ir 42 gadi. Lielāko daļu sastāda nodarbinātie vecumā no 30 līdz 39 gadiem. No
2013. gadā iestādē strādājošajiem 12 bija sievietes un trīs – vīrieši.
Ikvienam PKC darbiniekam ir noteikta atbildība par konkrētu politikas jomu ekspertīzi atbilstoši
ministriju politikas jomām. Lai nodrošinātu darba procesa nepārtrauktību, ir veikta atbildības
sadale, kas darbinieka slimības vai cita veida prombūtnes laikā nodrošina ekspertīzes veikšanu
("dubliera funkcija").
Jūs varat iepazīties ar PKC kolektīvu un tā darbinieku atbildības jomām PKC mājaslapā sadaļā PKC
– Darbinieki – http://www.pkc.gov.lv/en/par-pkc/darbinieki
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Personāla darba kvalitātes paaugstināšana
Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas pamatā tiek pilnveidotas Valsts administrācijas
skolas organizētajos kursos un semināros, kā arī kursos, semināros un atsevišķās konferencēs
komandējumu laikā ārvalstīs.
2013. gada laikā Valsts administrācijas skolā četri darbinieki padziļināti apguva datorprogrammu
lietošanu saistībā ar skaitliskās informācijas apstrādi, datu analīzi un pārskatu sagatavošanu. Viens
nodarbinātais pilnveidoja prasmes lietvedības dokumentu izstrādē, noformēšanā un arhivēšanā,
kā arī apguva aktuālāko informāciju dokumentu un arhīvu jauno normatīvo regulējumu
jautājumos. Viens nodarbinātais piedalījās seminārā par iepirkuma procedūrām. Viens
nodarbinātais piedalījās kursos, kur tika pētīti divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga jautājumi un
cilvēkresursu vadība. Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā projekta ietvaros
viens nodarbinātais papildināja zināšanas administratīvās kapacitātes stiprināšanas jautājumos
reģionos.
Liela nozīme nodarbināto kvalifikācijas līmeņa celšanā ir pieredzes un informācijas apmaiņai ar
citu valstu institūcijām valsts pārvaldes jomā. 2013. gadā PKC darbinieki piedalījās semināros
Latvijā un devās komandējumos, lai piedalītos semināros, forumos un konferencēs dažādās
pasaules valstīs, t.sk. Igaunijas Republikā, Beļģijas Karalistē, Lietuvas Republikā, Zviedrijas
Karalistē, Dānijas Karalistē, Somijas Republikā un Polijas Republikā.
Arī turpmāk plānots sekot līdzi un atbalstīt PKC strādājošo profesionālo izaugsmi, pilnveidojot to
zināšanas un kompetences, lai nodrošinātu augsti kvalificēta un motivēta kolektīva sadarbību PKC
kopējo mērķu sasniegšanai. Papildu līdzekļi ir nepieciešami PKC ekspertu darba apstākļu
uzlabošanai, kapitālajiem ieguldījumiem, kas saistīti ar darbavietu aprīkošanu un plānoto divu
štata vietu nodrošināšanai – algas, darba telpas un materiāltehniskais aprīkojums.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pasākumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai un informēšanai
Lai nodrošinātu sabiedrības labklājību, valsts izaugsmi un tās iedzīvotāju lepnumu par valsti, ir
būtiski sniegt pilnvērtīgu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām, veicinot izpratni par
politikas plānošanas procesu valstī un pieņemto lēmumu savstarpējo mijiedarbību un pēctecību.
Paaugstinot atsevišķu cilvēku un rezultātā visas sabiedrības kopējās zināšanas par politiskajiem un
sociāli ekonomiskajiem procesiem valstī, mēs stiprinām pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas
mērķtiecīgi iesaistās valdības lēmumu pieņemšanas procesā un politiskajā dienas kārtībā,
izmantojot visefektīvākos kanālus šim nolūkam. Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) atbalsta
vienotas, iedzīvotājiem saprotamas un uz sabiedrības labklājību orientētas politikas īstenošanu.
2013. gadā organizētās PKC sabiedriskās aktivitātes
Atvērto durvju diena
2013. gada 27. septembrī valsts pārvaldes Atvērto durvju dienā PKC Ministru kabineta telpās
uzņēma Rīgas Herdera vidusskolas 9. klases skolēnus un viņu skolotājus, lai iepazīstinātu
jauniešus ar budžeta veidošanas procesu, tiem iejūtoties lēmumu pieņēmēju lomās.
PKC sniedza ieskatu valsts attīstības plānošanas sistēmā, iesaistot klasi interaktīvā spēlē „Veido
savas valsts budžetu pats!”. Spēle imitē budžeta veidošanas procesu, sniedzot iespēju tās
dalībniekiem iejusties ministru ādā, noteikt valsts un nozares prioritātes, lemt par līdzekļu sadali,
un gūt priekšstatu par valdības, sociālo un sadarbības partneru, kā arī iedzīvotāju sadarbību un
ietekmes līmeni valsts budžeta izstrādes procesā.
Skolēni divu stundu garumā iztēlojās sevi valdības lomā un patstāvīgi lēma par Latvijas
iedzīvotāju nākotni un valsts ieguldījumiem tās attīstībā. PKC darbinieki skolēniem saistošā veidā
pastāstīja par attīstības plānošanu valstī, Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam
un valsts attīstības virzieniem turpmāko septiņu gadu periodā.
„Atpakaļ uz skolu 2013”
2013. gada 7., 8. maijā ikgadējās akcijas „Atpakaļ uz skolu 2013" ietvaros PKC darbinieki
apmeklēja Rīgas vakara ģimnāziju, Rīgas Valsts vācu ģimnāziju un Rīgas 21. vidusskolu, un dalījās
ar savām zināšanām un pieredzi par skolēnus interesējošiem ar Eiropu saistītiem jautājumiem.
2013. gada akcijas aktuālās tēmas bija - Eiropas pilsoņu gads 2013, eiro ieviešana Latvijā
2014. gadā, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā, Latvijas prezidentūra ES Padomē
2015. gadā u.c. ar Eiropas Savienību saistīti jautājumi, par kuriem skolēni varēja lūgt plašāk
pastāstīt savus vies-skolotājus un papildināt jau esošo zināšanu bāzi, kas ļāva pielāgot
jautājumus atšķirīgai ieinteresētības pakāpei.
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Ēnu diena
2013. gada 13.februārī PKC ciemojās divas „ēnas”, kas dienas gaitā iepazinās ar PKC darbības
profilu, kopā ar PKC vadītāju tikās ar Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru
Ansiņu Liepājas pārstāvniecībā, uzzināja vairāk par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–
2020. gadam tapšanas procesu un piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses padomes sēdē, kā arī
noskaidroja, kādas ir karjeras iespējas valsts pārvaldē.

Sadarbība ar iesaistītajām pusēm
Sadarbība ar pašvaldībām un plānošanas reģioniem
PKC kā būtisku uzdevumu redz vienotas attīstības plānošanas sistēmas iedzīvināšanu praksē,
nodrošinot koordināciju un saskaņotību visos plānošanas līmeņos – nacionālā, reģionālā un
vietējā –, kā arī sadarbību starp plānošanā iesaistītajām pusēm – publisko, privāto un nevalstisko
sektoru jeb sabiedrību, sabiedrības grupām.
2013. gada laikā PKC apciemoja Alojas un Valmieras pašvaldības, lai noskaidrotu to attīstības
prioritātes, galvenos izaicinājumus un to pieredzi sadarbībā ar valsts pārvaldi un citām
pašvaldībām.
2013. gada 21. novembrī Salacgrīvā Attīstības plānošanas nodaļas konsultante Alise Vītola
pārstāvēja PKC Rīgas plānošanas reģiona organizētajā seminārā pašvaldībām „Plānošanas
procesa vadība pašvaldībās un plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība” un sniedza
prezentāciju „Rekomendācijas attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības un novērtēšanas
metodiskajiem risinājumiem”. Pasākumā piedalījās Rīgas plānošanas reģiona u.c. pašvaldību
attīstības plānotāji, diskutējot par vietējo rīcības grupu sadarbību ar pašvaldībām, sabiedrības
virzītas vietējās attīstības jeb LEADER pieejas īstenošanu, kā arī pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu ieviešanas uzraudzības sistēmas izstrādes principiem un pašvaldību pieredzi
uzraudzības sistēmu izmantošanai ikdienas darbā, novērtējot attīstības dokumentu īstenošanas
progresu.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru un valdības sociālajiem un sadarbības partneriem
2013. gadā PKC līdzdarbojās vairākos nevalstisko organizāciju organizētos pasākumos, skaidrojot
Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam paredzētos atbalsta pasākumus.
PKC aktīvi līdzdarbojies Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes darbā, lai
nodrošinātu memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmētu efektīvas un
sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības
iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos valsts pārvaldē – visos līmeņos un posmos, kā arī veicinot
pilsoniskās sabiedrības attīstību.
Būtisku lomu valsts attīstības plānošanās ieņem visas Latvijas teritorijas attīstība un sabiedrības
labklājība, t.sk. nodarbinātības paaugstināšana, nevienlīdzības mazināšana un izglītības iespējas.
Lai sasniegtu Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam noteiktos mērķus un
īstenotu PKC misiju, PKC eksperti iesaistās dažādās sadarbības formās un pasākumos, ko organizē
nevalstiskās organizācijas.
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2013. gada 6.–7. jūnijā PKC eksperte piedalījās 1. Latvijas lauku kopienu parlamentā, kas
norisinājās Preiļos, ar prezentāciju „Lauku attīstība kopējā Latvijas attīstības kontekstā”. 1. Latvijas
lauku kopienu parlamenta dalībnieki, daloties pieredzē un diskutējot darba grupās, meklēja jaunus
risinājumus lauku attīstības izaicinājumiem. Parlamenta darba rezultātā tapa rezolūcija ar
priekšlikumiem Latvijas lauku ilgtspējīgai attīstībai. PKC ir pārstāvēts arī Lauku kopienu parlamenta
padomē, kas seko līdzi rezolūcijas ieviešanai un 2013. gadā tikās 2 reizes – 26. aprīlī un
19. decembrī.
2013. gada 28. oktobrī PKC eksperte ar prezentāciju „Kā atrast konkurētspējīgo priekšrocību
21. gs.?” piedalījās Latvijas Lauku kopienu sanākšanā Ģibuļu pagasta Pastendē, Talsu novadā, kur
pulcējās vairāk kā 20 kopienu aktīvisti, pārmaiņu skolu dalībnieki un pašvaldību pārstāvji no Talsu,
Dundagas, Brocēnu, Saldus, Ventspils, Kuldīgas un citiem Kurzemes novadiem. Tikšanās laikā
dalībnieki informēja par aktivitātēm un plāniem, ko viņi apņemas īstenot turpmākajos divos
gados, lai atbalstītu 1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūciju.
PKC eksperti arī piedalījās dažādās konferencēs, kuras organizēja Latvijas augstskolas un
sabiedriskās organizācijas, piemēram, seminārā "Tehnoloģijas uzņēmējdarbībā" Rīgas Ekonomikas
augstskolā, „Pārskats par Tautas attīstību” konferencē Latvijas Universitātē, 8. Starptautiskajā
Lattelecom organizētajā konferencē „Inovāciju ekonomika 2013. Ideja. Darbs. Rezultāts.”, Sorosa
Fonds Latvija diskusiju cikla par Dzīves kvalitāti Latvijā rīkotajos pasākumos, Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas 15. gadskārtējā konferencē „Digitālais vienotais tirgus”,
Latvijas Darba devēju konfederācijas apaļā galda diskusijā "Latvijas eksporta zīmola valsts tēla
veidošana”, Publisko tiesību institūta rīkotajā konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā Bīriņos u.c.
2013. gada laikā PKC ir piedalījies vairākās Nacionālās Trīspusējās padomes sēdēs un to pārstāvošo
apakšpadomju sēdēs – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības
apakšpadomes un Sociālās drošības apakšpadomes sēdēs.
Sadarbība ar Saeimu
2013. gadā PKC turpinājis sadarbību ar 11. Saeimu un tās komisijām, t.sk. Publisko izdevumu un
revīzijas komisiju, Sociālo un darba lietu komisiju, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisiju, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju
un to apakškomisijām – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna
izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisiju un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
Demogrāfijas lietu apakškomisiju. PKC sniedza ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas
komisijai par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas rezultātiem, tai skaitā, darba grupas
sagatavotajām rekomendācijām valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos kopumā, kā arī
rekomendācijām rīcībai attiecībā uz katru kapitālsabiedrību, kurā valsts vai valsts
kapitālsabiedrības ir kapitāla daļu īpašnieki. Kontekstā ar rekomendācijām rīcībai attiecībā uz
konkrētām kapitālsabiedrībām un pēc Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas lūguma,
PKC sagatavoja atbilstošu informāciju un sniedza ziņojumu komisijai par valsts kapitālsabiedrību
aktīvu vērtību, veiktajām iemaksām valsts budžetā un saņemto valsts budžeta finansējumu. PKC
piedalījies arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darbā, sniedzot viedokli par
tādiem jautājumiem kā administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums, Reģionālās attīstības
likuma grozījumi un citi.
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Pieredzes apmaiņas braucieni
2013. gada septembrī Pārresoru koordinācijas centra (PKC) un Ziemeļvalstu Ministru padomes
projekta "Apmācību mobilitāte" (Mobility for training) ietvaros 11 PKC ierēdņi un darbinieki
piedalījās pieredzes apmaiņas un sadarbības projektā. Projekta ietvaros tika nodrošināta dalība
trīs sadarbības projektos: Zviedrijā, Dānijā un Somijā, ar mērķi sekmēt labās prakses, zināšanu un
pieredzes apmaiņu ar Ziemeļvalstu kolēģiem. Projekta laikā PKC eksperti tikās ar Ziemeļvalstu
premjerministru biroja, nozaru ministriju un valsts kapitāla uzņēmumu pārstāvjiem.
Sadarbības projekta laikā, tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā stratēģiskā attīstības
plānošana – tās sasaiste ar ikgadējā un vidēja termiņa budžeta plānošanu un nozaru politikas
plānošanas procesu – un valsts kapitāla daļu pārvaldības organizēšana. Programmas rezultāti ir
dokumentēti, lai turpmāk izmantotu labās prakses piemērus, risinājumus, iegūtās zināšanas un
ārvalstu kolēģu pieredzi, nodrošinot efektīvāku Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–
2020. gadam (NAP2020) ieviešanas koordināciju, papildu budžeta pieprasījumu jeb jauno politikas
iniciatīvu vērtēšanas procesu, izstrādājot priekšlikumus politikas plānošanas sistēmas darbības
pilnveidošanai un nākotnes risku apzināšanu attīstības plānošanai attīstot Foresight (ilgtermiņa
prognožu izstrādes) pieeju.
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PKC EKSPERTU VIEDOKĻI
Rudīte Osvalde
Valsts attīstības vīzija
Pēdējos gados ekonomiskās izaugsmes tempi ir atsaukušies arī uz valsts pārvaldes institūciju vēlmi
audzēt savu kapacitāti, tostarp piesaistot aizvien jaunus cilvēkresursus.
Kopš 2008.–2010. gada, kad krīzes ietekmes rezultātā tika plānoti un veikti vairāki funkcionālie
auditi, tai skaitā izvērtējot arī valsts pārvaldes funkcijas, šobrīd tādi vairs netiek veikti. Savukārt
jauni valsts institūciju pieprasījumi pēc papildu resursiem, iekļaujot administratīvās kapacitātes
stiprināšanu, 2013. gadā bija ievērojami. Kopumā valsts pārvaldes pieprasījums jaunajām politikas
iniciatīvām 2014.–2016. gadam bija vairāk kā divi miljoni latu, no kuriem gan tika piešķirta vien
trešā daļa. Atvērts paliek jautājums – vai nepiešķirtā finansējuma apmērā vispār netiek īstenotas
valsts pārvaldes funkcijas vai arī tās tiek īstenotas nepietiekami?
Lai to secinātu, nepieciešams regulārs valsts pārvaldes funkciju monitorings, kā to paredz Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Pretējā gadījumā fiskālās disciplīnas ievērošanu praktiski nav iespējams
nodrošināt, neskatoties uz centieniem to darīt ar atsevišķiem valdības lēmumiem. Šādi lēmumi
ietver, aicināt ministrijas, tām gatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā jaunus tiesību
aktu un plānošanas dokumentu projektus, rast iespēju neparedzēt iniciatīvu īstenošanai jaunas
amata vietas.
Svarīgs faktors kopējā valsts attīstībā ir valsts pārvaldes kapacitāte, spēja attīstīties un uzņemties
atbildību. Tās ir trīs galvenās lietas, ar ko Pārresoru koordinācijas centra ekspertiem nācies
saskarties, iesaistoties dažādu problēmu risināšanā, kas pamatotas ar institūciju kapacitāti un
spēju uzņemties atbildību vadīt un koordinēt dažādus starpnozaru jautājumus. Pārresoru
koordinācijas centra eksperti ir iesaistījušies vairāku sarežģītu jautājumu risināšanā, tā, piemēram:
valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koordinēšanā, psihologu profesionālās darbības
normatīvā regulējuma izstrādē, vēsturiski piesārņotās vietas projekta īstenošanas gaitas
izmeklēšanā un veicot citus starpnozaru uzdevumus.
Dažādu starpnozaru jautājumu risināšana, tai skaitā normatīvo aktu izstrāde prasa ievērojamu
papildu kapacitāti un pētniecisko resursu. Tai pat laikā, Pārresoru koordinācijas centrs apzinās
savu uzticības mandātu risināt jautājumus, kuriem nav saimnieka. Šim nolūkam Pārresoru
koordinācijas centrs ir izstrādājis priekšlikumus nākotnes attīstības scenāriju modelēšanai svarīgu
lēmumu, pieņemšanā, kam ir ilgtermiņa ietekme, sekmējot valsts kopējo attīstību. Priekšlikumi
paredz valsts attīstības plānošanā iesaistīt jaunizveidoto Nacionālo attīstības padomi, tā
nodrošinot visu varas atzaru saskaņotu rīcību kopējā valsts attīstības plānošanā.
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Vladislavs Vesperis
Būtiskākie Latvijas izaicinājumi iekšpolitikas un ārpolitikas kontekstā
Latviju 2014.gadā sagaida vairāki būtiski izaicinājumi, kas saistāmi ar Latvijas darbību Eiropas
Savienības (ES) un starptautiskajos sadarbības formātos. Nepieciešams turpināt gatavošanos
Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, kas ir īpašs izaicinājums, ņemot vērā, ka 2014. gadā
notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, tiks veidota jauna Eiropas Komisija, kā arī notiks Saeimas
vēlēšanas. Nozīmīgs process 2014. gadā ir Latvijas iestāšanas Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijā (OECD) sarunu norise. Veiksmīgam sarunu procesam un pozitīvam lēmumam par
Latvijas kā pilntiesīgas dalībvalsts iekļaušanu OECD sastāvā, Latvijai ir būtiski veikt nepieciešamos
“mājasdarbus”, kas nodrošinās, ka tiek īstenota tāda pārvaldības prakse, kas atbilst OECD ietvaros
pieņemtajiem standartiem un vadlīnijām, jo īpaši korupcijas novēršanas un valsts uzņēmumu
pārvaldības jomā.
Valstī nepieciešams turpināt vairākas ilgtspējīgai attīstībai un ekonomikas izaugsmei būtiskas
reformas. Viena no tādām – diemžēl līdz šim gausi īstenota reforma – ir valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības pilnveidošana, tai skaitā, arī OECD iestāšanās procesa kontekstā. Šī reforma
īstenojama, apstiprinot reformas likumprojektus, kas ietvertu valsts kapitālsabiedrību daļēji
centralizētas pārvaldības modeļa ieviešanu, Saeimā un izveidojot Valsts kapitāla daļu pārvaldības
biroju. Reforma paredz arī jauna valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības ietvara izveidi –
atjaunojot profesionālās padomes (vismaz lielākajās valsts kapitālsabiedrībās), ieviešot
caurskatāmu procedūru un skaidrus kritērijus valdes un padomes locekļu atlasei un to darba
novērtēšanai, kā arī atsakoties no valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās gadījumos, kur nav tirgus
nepilnības, valstij stratēģiski svarīgu aktīvu vai tiek veikti publiskās pārvaldes uzdevumi. Reformas
pamatmērķis valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabojuma rezultātā ir sasniegt augstākus valsts
kapitāla atdeves rādītājus, un veicināt peļņas un aktīvu vērtības pieaugumu. Svarīgi lēmumi
valdībai būs jāpieņem arī par jautājumiem saistībā ar kapitāla daļu atsavināšanu un
kapitālsabiedrību iespējamo pārveidošanu par iestādēm vai publiskajām aģentūrām.
Nepieciešams arī izvērtēt optimālo stratēģiju attiecībā uz valsts rīcību ar uzņēmumiem
telekomunikāciju nozarē, kā arī risinājumiem enerģētikas jomā, kas saistīti ar dabasgāzes un
elektroenerģijas tirgu liberalizāciju.
Galvenie ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi globālā un nacionālā līmenī Latvijā turpmākajās
desmitgadēs ir: nepieciešamība mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgoties tām, kā arī
paredzamā fosilo energoresursu pieejamības mazināšanās un cenu pieaugums ilgtermiņā. Tas
radīs nepieciešamību pēc diskusijas par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas,
energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas resursu plašākiem izmantošanas mērķiem Latvijā,
Eiropā un pasaulē kopumā, kā arī radīs spēcīgus ekonomiskos stimulus ieguldīt energoefektivitātes
paaugstināšanā un veidot racionālākus resursu patēriņa modeļus. Turpmāk būs nepieciešamas
jaunas pieejas teritorijas izmantošanas un apdzīvojuma struktūras plānošanā, pieaugs risks
saskarties ar nevēlamām bioloģiskās daudzveidības izmaiņām. Visi iepriekš nosauktie faktori radīs
pieprasījumu pēc kompleksa izvērtējuma un iespējamo attīstības scenāriju izstrādes, lai veidotu
politiku, kas sniedz kompleksu atbildi un sabalansē sociālos, ekonomiskos un vides aspektus.
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Dita Erna Sīle
Ģeopolitisko izmaiņu izaicinājums Latvijas ārpolitikā
Šobrīd aktuālākais diskusiju temats ārpolitikas kontekstā ir Ukrainas un Krievijas konflikts, kā
rezultātā pretlikumīgi anektēta Krimas teritorija un notiek plaši nemieri valsts austrumos, un
pasaules valstu mēģinājumi atbilstoši reaģēt uz Krievijas rīcību. Šis ir plaši apspriests un komentēts
jautājumu loks, tāpēc pievērsīšos plašākam ārpolitikas un ārējās ekonomiskās sadarbības
kontekstam, kuru ietekmēs Eiropas Savienības, tātad arī Latvijas, attiecību izmaiņas ar Krieviju.
Pārmaiņas Latvijas ārpolitikas veidotājiem būtu jāanalizē un jāņem vērā, plānojot un īstenojot
nacionālās ārpolitikas nostādnes, kuras uz šiem izaicinājumiem neatbild.
Pirmkārt, konfliktu vidējos austrumos (Sīrijā, Libānā, Izraēlā – Palestīnā, Ēģiptē, Lībijā) kontekstā
Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienībai un Krievijai būs jāatrod vienots diplomātisks
risinājums, neskatoties uz situāciju Ukrainā. Latvijai šo konfliktu daudzšķautņainuma kontekstā –
cīņas starp iekšējām grupām, reģionālajām varām, reliģiskajiem novirzieniem, konfliktiem starp
tradicionālo ienaidnieku valstīm, teritoriālajiem jautājumiem – būtu jānoformulē vēlamais
situācijas atrisinājuma scenārijs, par kuru iestāsimies.
Otrkārt, Ukrainas krīze ietekmēs Eiropas Kaimiņattiecību politiku. Sadarbības valstu skaits ir
paplašinājies, iekļaujot dienvidaustrumu valstis un atšķirīgus ģeopolitiskos virzienus. Šīs valstis
nodalot un iezīmējot atšķirīgas politikas prioritātes, nepieciešams definēt jaunu politiku. Ārlietu
ministrs E. Rinkēvičs ir norādījis uz šī dalījuma nepieciešamību, kā arī piedāvājis Eiropas
Kaimiņattiecību politikai piešķirt transatlantisku perspektīvu. Attiecību ar valstīm, kurām ir
potenciāla dalības Eiropas Savienībā perspektīva, ietvaros varētu stiprināt institucionālo, politisko,
pārvaldības un juridisko kapacitāti, savukārt uz austrumu pusi – aktīvi iesaistīties ekonomisko un
tirdzniecības attiecību veicināšanā, nodrošinot vienlīdzīgas attieksmes principu pret mūsu
uzņēmējiem. Daļai no valstīm ir vēsturiskas attiecības ar Krieviju, tas jāņem vērā politikas
formulēšanā un īstenošanā.
Treškārt, Āzijas valstīs diskutē, vai tām kā pieaugošām ekonomikām vajadzētu turpināt
sadarboties Rietumu dominētās Pasaules Tirdzniecības organizācijas ietvaros, vai stiprināt
sadarbību ar līdzīgām ekonomikām savu mērķu sasniegšanai, t.sk. ar Krieviju, jo Rietumu pasaule
jaunās ekonomikas pārstāvjus nelabprāt iesaista pārvaldības un vadības procesos, uzskatāms
piemērs ir Starptautiskais Valūtas fonds. Izrietoši BRICS (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna,
Dienvidāfrika) formātā jau ir pieņemts lēmums par savas attīstības bankas veidošanu. Turklāt
Krievija, reaģējot uz Rietumvalstu sankcijām, diversificē savu ekonomiku stiprinot sadarbību ar
Ķīnu, kā arī potenciāli turpmāk pievēršot uzmanību attiecību konsolidācijai ar BRICS valstīm,
Šanhajas sadarbības organizācijas un Eirāzijas Savienības ietvaros. Šajā kontekstā Latvijai Āzijā
jāveido pragmatiskas tirdzniecības attiecības, vienlaikus ievērojot Rietumu nostāju pret Krieviju un
Āzijas valstu attieksmi. Nacionālā kontekstā svarīga ir ne tikai vēstniecību darbība Ķīnā un Indijā,
bet gan mērķtiecīgi īstenotas aktivitātes investīciju piesaistē, eksporta un ekonomiskās sadarbības
veicināšanā.
Ceturtkārt, Latīņamerikas kontekstā jāpievērš uzmanība Brazīlijai, kas ir kļuvusi par reģionālo līderi
un ir daļa no BRICS sadarbības formāta ar Krieviju. Brazīlijas ārējā tirdzniecība ir diversificēta pa
dažādiem pasaules reģioniem, tā ir izveidojusi savu Brazīlijas Attīstības banku, kura kopā ar
Amerikas Attīstības banku investē Dienvidamerikā, Brazīlija ir Dienvidamerikas Drošības padomes
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dalībvalsts un tā ir arī vadošais spēks Mercosur un UNASUR integrācijas shēmās. Argentīnas
ietekme noriet ne tikai krīzes dēļ, bet arī tās ārējā tirdzniecība ir reģionāla un tai izveidojušās
sarežģītas attiecības ar vairākām valstīm un Eiropas Savienības – Pasaules Tirdzniecības
organizācijas kontekstā. Pieaugošās reģionālisma tendences Latīņamerikā ir ne tikai Brazīlijas
mērķis pats par sevi, bet arī vēlme pēc balansa starp pasaules spēlētājiem, kas mainās sakarā ar
notikumiem Krievijā un Ukrainā.
Sadarbības ar Krieviju kontekstā nav minēti trīs būtiski starptautiskās sadarbības mehānismi, kuri
ārpolitikas kontekstā būtu jāizmanto attiecībās ar Krieviju – Eiropas Padome, kuras Eiropas
Cilvēktiesību tiesas nolēmumus Krievija ir respektējusi, Eiropas Drošības un sadarbības
organizācija un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. Protams, šīs organizācijas nav ļoti
ietekmīgas, jo iemieso modernās Eiropas idejas politikas, drošības un ekonomikas jomās. Tomēr
tās apvieno heterogēnas valstis un to grupas sadarbībai un diskusijām, kas būtu jāizmanto
attiecībās ar Krieviju.
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Alise Vītola
Saprātīga decentralizācija publiskās pārvaldes efektivitātei un reģionu attīstībai
Pēdējā gada laikā ir aktualizējusies diskusija par publiskās pārvaldes institūciju izvietojumu. Cēsu
pašvaldība ir piedāvājusi pārcelt Kultūras ministriju uz Cēsīm, savukārt praksē nereti tiek
novērotas pretējas tendences, publiskās pārvaldes darbiniekus koncentrējot Rīgā.
Lai izvērtētu centralizēšanas vai decentralizēšanas iespējas, ir jāskata veicamā darba specifika – ja
nav nepieciešama tieša klātbūtne, tad nepastāv ierobežojumi darba veikšanai no jebkuras vietas
Latvijā, kur vien atrodami kvalificēti speciālisti un atbilstoša komunikāciju infrastruktūra.
Piemēram, jau šobrīd liela daļa grāmatvežu, tulku vai IT speciālistu fiziski neatrodas uzņēmumos,
kurus tie apkalpo. Turklāt šādi ir iespējams samazināt darba devēja izmaksas par telpām un
darbiniekiem, kas galvaspilsētā neapšaubāmi ir augstākas.
Arī konkurence darba tirgū Rīgā ir daudz sīvāka, kas motivē darba devējus skatīties uz darbaspēku
reģionos. Savukārt darbinieku centralizēšana uz Rīgu ir saistīta ar vairākiem riskiem – kvalificētu
darbinieku zaudēšanu, jo tie nevēlēsies pārcelties, nepieciešamību pēc papildu finansējuma, jo
algu līmenis Rīgā ir augstāks, kā arī nelabvēlīgu ietekmi uz reģionu attīstību, samazinot vietējās
ekonomikas attīstības iespējas.
Privātā sektora uzņēmumi apzinās un izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju radītās
priekšrocības. Tā šī gada martā AS Swedbank atklāja telefonbankas filiāli Valmierā, kur desmit
cilvēku komanda nodrošina elektronisko saraksti ar bankas klientiem. Arī Viasat AS Latvia zvanu
centrs atrodas ne vien Rīgā, bet arī Liepājā, turklāt darbiniekiem ir iespējams strādāt no mājām.
Savukārt 1188 uzziņu pakalpojumi tiek sniegti filiālēs Rīgā, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī.
Jāmin pozitīvi piemēri arī valsts pārvaldē, jau šobrīd publisko pakalpojumu sniegšanā lietderīgi
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Piemēram, elektroniski sazinoties ar Valsts ieņēmumu
dienestu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, atbildi nereti saņemsiet no darbinieka, kura
darbavieta atrodas otrā Latvijas malā.
Tāpēc publisko pakalpojumu sniegšanā jāīsteno saprātīga decentralizācija, saglabājot un radot
jaunas darbavietas reģionos, pakalpojumu sniegšanai attālināti un atbalsta funkciju
nodrošināšanai. Savukārt galvaspilsētā jāstrādā tiem darbinieki, kuru darba specifika paredz
regulāras tikšanās klātienē ar klientiem vai citu institūciju pārstāvjiem. Šādi iespējams nošaut
divus zaķus ar vienu šāvienu – uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti un veicināt reģionu
attīstību!
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Valters Bolēvics
Sabiedriskajā transportā pārvadāto personu elektroniska identifikācija un uzskaite,
elektromobilitātes ieviešana Latvijā
Sabiedriskajā transportā pārvadāto atviegloto kategoriju personu uzskaiti šobrīd veic pēc „nulles
biļetes” principa, respektīvi, atvieglojuma saņēmējs iekāpjot sabiedriskajā transportā uzrāda,
piemēram, invalīdu apliecību, un šoferis pieņem lēmumu izdrukāt „nulles biļeti” jeb biļeti, par
kuru Latvijas nodokļu maksātāji norēķinās pilnā apmērā. Respektīvi, šobrīd netiek nodrošināta
konkrētas personas identificēšana biļešu pārdošanas brīdī un sabiedriskā transporta pakalpojuma
sniedzējs (pārvadātājs) ir iesaistīts atvieglojuma nodrošināšanas procesā. Valstij ir būtiski
transporta pakalpojuma sniegšanas brīdī uzskaitīt, ka, atbilstoši sniegtajām transporta
pakalpojumam, biļete ir pārdota konkrētai identificētai atvieglotas kategorijas personai. Šobrīd
valstī esošā atvieglojumu uzskaites kārtība nenodrošina skaidru un precīzu valsts budžeta līdzekļu
izmantošanu un uzskaiti, vienlaikus valstij ir jāpilda pilnā apmērā savas uzņemtās saistības pret tās
iedzīvotājiem un garantijām, kuras tā ir apstiprinājusi virknē Ministru kabineta noteikumu un
likumu.
Secināms, ka esošā uzskaites kārtība ir neprecīza un, iespējams, rada nepamatotus izdevumus
valsts budžetam. Lai situāciju mainītu, valsts mērogā ir jāpāriet uz elektronisku personas
identifikāciju, kas vienlaikus izskaustu pēc būtības „nulles biļetes” un šoferis vairs nepieņemtu
lēmumu par atvieglojuma saņēmēja biļetes izdrukāšanu, bet pats atvieglojuma saņēmējs vai tā
pavadonis elektroniski autorizējoties izpildītu šo funkciju. Elektroniska personu identifikācija
sniegtu pasažieriem krietni ērtāku un uzskatāmāku samaksas kārtību, veicinātu papildus cilvēku
plūsmas piesaisti sabiedriskajam transportam un atvieglotu pārvadātāju uzņēmējdarbību. Pēc
būtības, ir jāveicina elektroniska norēķinu kārtība sabiedriskajā transportā un paredzamā nākotnē
tikai šādam apmaksas veidam ir jābūt kā vienīgajam iespējamam norēķinu veidam sabiedriskajā
transportā gan visu veidu atvieglojumu saņēmējiem, gan ikdienas lietotājam.
Papildus tam, PKC ir strādājis pie elektromobilitātes attīstības plāna izstrādes un uzlādes
infrastruktūras ieviešanas Latvijā. Mērķis ir nodrošināt plaši pieejamu tīklu visā Latvijas teritorijā,
atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvas prasībām, Latvijas uzlādes infrastruktūra tiks izveidota kā
atvērta sistēma, uz atvērtā koda lādēšanas punktu protokola (OCPP) bāzes, kas pieņemts par „de
facto” standartu Eiropā, tādējādi sniedzot iespēju, ka: ikviena persona varēs uzstādīt Latvijas
tīklam saderīgu sertificētu uzlādes staciju un pievienoties nacionālajam uzlādes tīklam; ikviens
uzlādes staciju operators, izpildot direktīvas prasības un saņemot licenci vai sertificējoties, varēs
sniegt operatoru pakalpojumus Latvijā. Par izstrādātās politikas īstenošanu Latvijā atbildīga ir
Elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcija (EVKI), Ceļu satiksmes drošības direkcijas
personā. Līdzvērtīga prakse tiek īstenota arī virkne Eiropas Savienības dalībvalstu, kad atbildīgā
nozares ministrija jeb Satiksmes ministrija uz deleģējuma pamata nodod šo funkciju savā
pārraudzībā esošai valsts kapitālsabiedrībai. Latvijas mērķis ir tuvāko gadu laikā uzstādīt nacionālā
mērogā uzlādes infrastruktūru un vienlaicīgi īstenot virkni atbalsta pasākumu elektromobiļu
pircējiem, kā, piemēram, iespēju novietot automašīnas bez maksas pilsētas robežas teritorijās, kā
arī veikt bezmaksas uzlādi publiski pieejamās vietās, pārvietoties pilsētu teritorijās, izmantojot
sabiedriskajam transportam atvēlēto joslu, kā arī izvērtēt nodokļu politiku jaunu elektroauto
iegādei un ikgadējo valsts obligāto maksājumu apmērus.
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PKC plāni un jaunumi 2014. gadam
Lai īstenotu Pārresoru koordinācijas centra (PKC) nolikumā noteiktās funkcijas, uzdevumus un
kompetences, ir izstrādāts centra darba plāns 2014. gadam.
2014. gadā plānotie būtiskākie darbi ir:
1. Ieviest jaunu attīstības plānošanas institucionālo modeli, uzlabojot attīstības plānošanas
sistēmas darbību un nodrošinot Nacionālās attīstības padomes darbības uzsākšanu;
2. Nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesa saskaņotību, pastāvīgi
uzlabojot jauno politikas iniciatīvu izstrādes un vērtēšanas procesu un tā sasaisti ar vidēja
termiņa mērķu sasniegšanu;
3. Pārnest Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam (NAP2020) un Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam prioritātes Eiropas Savienības fondu
plānošanas dokumentos un izveidot ieviešanas koordinācijas un uzraudzības sistēmu (t.sk.
attiecībā uz ieguldījumu uzskaiti);
4. Turpināt kapitālsabiedrību pārvaldības reformas koordinēšanu līdz Valsts kapitāla daļu
pārvaldības biroja izveidei;
5. Īstenot dažādus Ministru prezidentes analītiskus uzdevumus.
Kopumā 2014. gadā plānots aizpildīt vakances un pieņemt darbā ekspertu ekonometrijā,
nodrošinot valsts attīstības nākotnes scenāriju prognozēšanu dažādās nozarēs atbilstoši Attīstības
plānošanas sistēmas likumam (2013.gada 6.novembra redakcijā), vadības līmenī saglabājot
līdzšinējo struktūru, nodrošinot pakāpenisku analītiskās bāzes stiprināšanu un kvalitatīvu PKC
uzticēto funkciju izpildi.
2014. gadā centra Attīstības plānošanas nodaļas galvenais uzdevums būs koordinēt un uzraudzīt
NAP2020 ieviešanu, integrējot NAP2020 uzstādījumus ārvalstu finanšu palīdzības
programmēšanas dokumentos. Savukārt centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas
galvenie uzdevumi – koordinēt un uzraudzīt Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā
Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, veikt politikas
plānošanas sistēmas novērtējumu un esošo politikas plānošanas dokumentu revīziju, izvērtēt un
sagatavot priekšlikumus Ministru prezidentei valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokumentu savstarpējai saskaņotībai, nodrošināt valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu, kā arī turpināt
koordinēt valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu virzību līdz saistīto likumprojektu
pieņemšanai Saeimā un Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja izveidei.
PKC 2014. gadā turpinās īstenot efektīvus sadarbības mehānismus ar valsts pārvaldes iestādēm,
politiķiem un Saeimas komisijām, nevalstiskajām organizācijām, valdības sociālajiem un
sadarbības partneriem, kā arī sabiedrību kopumā, lai īstenotu 2014. gadam noteiktās centra
prioritātes, kā arī citus uzdevumus. Centra darba intensitāti un darba rezultātus 2014. gadā lielā
mērā ietekmēs jaunas valdības veidošanas process š.g. rudenī pēc Saeimas vēlēšanām, kad
centram būs jākoordinē Ministru kabineta Deklarācijas un Valdības rīcības plāna izstrāde un tā
vērtēšana atbilstoši vidēja termiņa un ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentiem.
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