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PAMATINFORMĀCIJA 

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir vadošā valsts attīstības 

plānošanas iestāde Latvijā. PKC atbild par vienotu valsts 

attīstības plānošanu un valsts kapitāla daļu pārvaldības 

koordināciju. PKC darbs ir vērsts uz politikas nozaru analīzi 

sasaistē ar valsts sasniedzamajiem mērķiem, pieejamajiem 

resursiem un labās prakses piemēriem, piedāvājot ilgtspējīgus 

un inovatīvus risinājumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanai un valsts ekonomikas izaugsmei.  

Izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, PKC sadarbībā ar 

Latvijas iedzīvotājiem, ekspertiem un valdību izstrādā augstākos 

nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un 

nodrošina to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības 

finansējumu, kā arī rūpējas par to īstenošanu sadarbībā ar 

atbildīgajām ministrijām un iestādēm.  

PKC veic Attīstības plānošanas sistēmas likumā, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 

un PKC nolikumā noteiktās funkcijas. 

https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums#p-495755
http://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=238459
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Papildus PKC sniedz priekšlikumus valdībai un Ministru 

prezidentam valsts reformu īstenošanai un finanšu resursu 

efektīvākiem ieguldījumiem. PKC atbild par valdības prioritāšu 

sasaisti ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–

2020. gadam (NAP2020) mērķiem un aizsardzības jomas 

prioritātēm, kā arī īsteno citus Ministru kabineta un Ministru 

prezidenta dotus analītiskus uzdevumus.  

         PKC struktūra  
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DARBĪBAS MĒRĶI 

VALSTS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Nodrošināt skaidru, savstarpēji saskaņotu un koordinētu 

attīstības plānošanas sistēmas darbību visos valsts pārvaldes 

līmeņos, tādējādi sniedzot ieguldījumu valsts vidēja termiņa un 

ilgtermiņa mērķu sasniegšanā. 

VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBA 

Nodrošināt vienotas, atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 

stiprināšanu valstī, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (OECD) rekomendāciju un labākās starptautiskās 

prakses ieviešanu korporatīvās pārvaldības jomā Latvijā, lai 

paaugstinātu kapitālsabiedrību devumu ekonomikas attīstībai 

un nodrošinātu atbilstošu valsts ieguldījumu atdevi. 

MINISTRU PREZIDENTA UZDEVUMI UN REFORMAS 

Nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu, pierādījumos un ilgtermiņā 

balstītu priekšlikumu izstrādi un ieviešanu, pildot Ministru 

prezidenta un Ministru kabineta dotos uzdevumus.  
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  DARBA REZULTĀTI 

Izvērsts politikas mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu apraksts 

iekļauts Institūcijas darbības stratēģijā un gada darba plānā 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA UN UZRAUDZĪBA 
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI 

Valsts attīstības mērķu īstenošanas dinamika un progress – 

NAP2020 vidusposma novērtējums  

Vērtēta NAP2020 mērķu un uzdevumu īstenošana, analizēti 

īstenošanas gaitu ietekmējošie faktori un sniegts Latvijas 

konkurētspējas novērtējums. Ieskicētas iespējamās valsts 

attīstības prioritātes un izšķiršanās nākotnei pēc 2021. gada 

(izstrādājot jauno nacionālā attīstības plāna ietvaru) sasaistē ar 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem – lai nodrošinātu iekļaujošu 

un gudru izaugsmi un līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību. 

Ziņojums 

ANO un Latvijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasaiste 

2017. gada 2. jūnijā PKC organizēja konferenci "Ilgtspējīgas 

attīstības mērķi – iespējas labākai Latvijas politikai”, lai rosinātu 

diskusiju par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasaisti ar 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2020%20vidusposma%20zinojums%20final_2.pdf
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Latvijas attīstības mērķiem un to iekļaušanu Latvijas plānošanas 

sistēmā. Vairāk…  

Valdības darba uzraudzība atbilstoši valsts attīstības 

prioritātēm 

Uzraugot valdības rīcības plāna uzdevumu izpildi un deklarācijā 

noteikto prioritāšu īstenošanu, PKC reizi pusgadā apkopo un 

aktualizē visu ministriju informāciju par paveikto Ministru 

kabinetam doto uzdevumu realizēšanā. Papildus, PKC sniedz 

Ministru prezidenta birojam analīzi par valdības veikumu, 

organizējot sanāksmes ar nozaru ministrijām un ministriem, 

vērtējot valdības rīcības plāna pasākumu izpildes gaitu un 

sasniegto progresu. PKC arī ik gadu gatavo Ministru prezidenta 

ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto, 

iekļaujot konkrētu sasniedzamo rezultātu vērtējumu. Vairāk… 

Papildus, lai stiprinātu savstarpēji saskaņotu un atbalstošu 

attīstības plānošanu valstī, uzturēts pastāvīgs dialogs ar nozaru 

politiku plānotājiem un sniegts konsultatīvs atbalsts 

ministrijām politikas plānošanas dokumentu izstrādē.  

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/pkc-turpina-darbu-pie-ano-ilgtspejigas-attistibas-merku-ieklausanas-latvijas-planosana
https://www.pkc.gov.lv/lv/valdibas-darbs
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Valsts budžeta attīstības daļas ieguldījumu plānošanas 

pilnveide 

Finanšu ministrija sadarbībā ar PKC ekspertiem pilnveidoja 

valsts budžeta attīstības daļas sagatavošanas procesu, turpmāk 

paredzot PKC sniegt neatkarīgu vērtējumu par prioritāro 

pasākumu (iepriekš jaunās politikas iniciatīvas), kas paredz 

papildu budžeta attīstības daļas ieguldījumus, atbilstību 

NAP2020, citiem politikas plānošanas dokumentiem un valdības 

rīcības plānam. 2017. gadā PKC īstenoja pirmo prioritāro 

pasākumu vērtēšanas procesu atbilstoši uzlabotajam 

regulējumam. 

Atbalsts mērķtiecīgiem valsts budžeta ieguldījumiem attīstībā 

PKC eksperti piedalījās ikgadējā valsts budžeta izdevumu 

pārskatīšanas procesā, sniedzot analīzi par esošajām izdevumu 

pozīcijām, atbalstot mērķtiecīgus un efektīvus finanšu 

ieguldījumus, un tādējādi sekmējot ietaupīto līdzekļu 

pieejamību valsts attīstības mērķu īstenošanai. Vairāk…  

  

https://www.vestnesis.lv/op/2017/174.6
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SADARBĪBAS PLATFORMAS “DEMOGRĀFISKO LIETU 

CENTRS” INICIATĪVAS 

Lai nodrošinātu M. Kučinska vadītās valdības prioritātes 

“Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte 

un sociālais nodrošinājums” īstenošanu, izveidota ekspertu 

sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) tautas 

ataudzes atbalsta pasākumu izstrādei un pilnveidei. 

Papildu 60 miljoni euro ģimeņu ar bērniem atbalstam 

Ar PKC ekspertu līdzdalību tika sagatavots ziņojuma projekts ar 

mērķi – iezīmēt ģimeņu ar bērniem visaptverošas atbalsta 

sistēmas ietvaru. Pēc ziņojuma skatīšanas Demogrāfisko lietu 

padomē 2017. gada 5. oktobrī tika aktualizēts jautājums par 

valsts atbalsta paaugstināšanu ģimenēm, vienojoties Ģimenes 

valsts pabalstam 2018. gadā papildus novirzīt 28 miljonus euro, 

bet no 2019. gada – 32 miljonus euro. DLC izstrādā 

visaptverošus priekšlikumus ģimeņu valsts atbalsta politikas 

uzlabošanai. 

  



 

      | 11 

Atvieglojumi un atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

PKC eksperti aktīvi līdzdarbojās vairāku DLC priekšlikumu, kas 

tika atbalstīti iekļaušanai valsts budžetā 2017. un 2018. gadā, 

ieviešanā, tostarp sniedzot analītisku un organizatorisku 

atbalstu idejai par daudzbērnu ģimenes kā jaunas pasažieru 

kategorijas, kas ir tiesīga saņemt braukšanas maksas 

atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā, ieviešanu.  

Tāpat atbalstītas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atvieglojumos par nestrādājošu laulāto un nekustamā īpašuma 

nodokļa 50% atlaide no aprēķinātās nodokļa summas 

daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 24 gadu vecumam un 

kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. 

Ar plašāku informāciju par DLC darba rezultātiem Jūs varat 

iepazīties PKC mājaslapā: https://www.pkc.gov.lv/lv/dlc-

sasniegumi  

  

https://www.pkc.gov.lv/lv/dlc-sasniegumi
https://www.pkc.gov.lv/lv/dlc-sasniegumi
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VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBA 
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI 

Uzlabots pārvaldības tiesiskais regulējums 

Izstrādātas vadlīnijas valdes un padomes locekļu kandidātu 

atlasei un izvērtēšanai, vadlīnijas valdes un padomes locekļu 

atlīdzības noteikšanai, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi, kā arī 

informatīvais ziņojums “Efektīvas kapitāla atdeves mērķu 

noteikšana valsts kapitālsabiedrībās”. Vairāk…  

Latvija noslēgusi iestāšanās OECD pēc-uzraudzības 

procesu  

Pilnveidojot tiesisko ietvaru valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

jomā, Latvija sekmīgi ieviesusi tai sniegtās Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas 

un tādējādi, izpildot uzņemtās saistības, veiksmīgi noslēgusi 

iestāšanās pēc-uzraudzības procesu. Vairāk…  

 

http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlinijas_kap_sab_valde_padome.pdf
http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlinijas_kap_sab_valde_padome.pdf
http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/vadlinijas/
https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/latvija-ir-noslegusi-iestasanas-oecd-pec-uzraudzibas-procesu-korporativas-parvaldibas
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Uzlabota pārvaldības efektivitāte un informācijas atklātība 

Īstenojot pārvaldības uzlabojumus valsts kapitālsabiedrībās,  

nodrošināta līdzdalība VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un VAS 

“Latvijas dzelzceļš” padomes locekļu nominācijas procesā, kā arī 

22 valdes locekļu nominācijas procesos. Izvērtēti 20 

kapitālsabiedrību vidēja darbības termiņa stratēģiju projekti, 

valsts līdzdalības saglabāšana 8 gadījumos, sniegts vērtējums 

par peļņas izlietojumu 16 gadījumos un apkopota informācija 

par inovācijām valsts kapitālsabiedrībās 2014.-2016. gadā. 

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas vērtējums 

2017.gada 10. novembrī PKC organizēja diskusiju-konferenci, lai 

kopā ar iesaistītajām pusēm vērtētu 2012. gadā uzsāktās 

reformas rezultātus un turpinātu saskaņotu darbu pie mērķiem 

– palielināt publisko kapitālsabiedrību ienesīgumu, vērtību un 

atdevi tautsaimniecībai, kā arī uzlabot to pārvaldību. Lai gūtu 

pēc iespējas visaptverošu ieskatu un konferences laikā dalītos 

ar iesaistīto pušu vērtējumu reformas īstenošanā, PKC 

septembrī veica aptauju, saņemot 96 viedokļus. Vairāk…  

https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/sasniegtais-un-vel-daramais-publisko-kapitalsabiedribu-parvaldibas-reformas-vertejums
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Valsts uzņēmumu akciju kotēšana un obligāciju emisija biržā 

Lai apspriestu nacionālā kapitāla tirgus attīstību kā instrumentu 

Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai, Latvijas 

vērtspapīru birža Nasdaq Riga kopā ar PKC 1. decembrī 

organizēja paneļdiskusiju. 

Kotējot lielāko Latvijas uzņēmumu akcijas (<15% apmērā) biržā, 

valsts un sabiedrība saglabātu kontroli pār uzņēmumu vadību, 

vienlaikus tiktu sekmēta efektīvāka pārvaldība un sniegta 

iespēja ieguldīt iedzīvotāju esošos uzkrājumus vietējos 

uzņēmumos un piesaistīt papildu investīcijas uzņēmumu 

attīstībai. Analizēta Latvijas situācija un ārvalstu labā prakse, 

valdībai un Saeimai tālāk lemjot par piedāvāto scenāriju 

realizēšanu. Vairāk… 

Apmācības kapitālsabiedrību darbiniekiem 

Organizēti mācību semināri valsts kapitālsabiedrību un kapitāla 

daļu turētāju pārstāvjiem (ap 120 dalībnieki), lai veicinātu 

uzņēmumu vadības un atbildīgo darbinieku izpratni par finanšu 

rādītāju plānošanu un lomu uzņēmuma darbības novērtēšanā. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/lielako-valsts-uznemumu-akciju-kotesana-birza-ir-iespeja-latvijas-kapitala-tirgus
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Publiskota informatīva datubāze par valsts 

kapitālsabiedrībām 

www.valstskapitals.lv sniedz informāciju par aktualitātēm 

kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos un ļauj novērtēt 

kapitālsabiedrību ar izšķirošo valsts ietekmi (>50% daļu valsts 

īpašumā) darbības rezultātus un salīdzināt to rādītājus pa 

gadiem. 

Risinājumi ēnu ekonomikas apkarošanai valsts 

uzņēmumos 

Sagatavots informatīvi analītisks apkopojums par 

identificētajiem ēnu ekonomikas apdraudējumiem valsts 

kapitālsabiedrību darbā un to apkarošanas risinājumiem, 

prezentējot un apspriežot priekšlikumus ar kapitāla daļu 

turētājiem (ministrijām) 12. jūlijā Ēnu ekonomikas apkarošanas 

padomē. 

 

http://www.valstskapitals.lv/
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MINISTRU KABINETA UZDEVUMI UN 

REFEORMAS 
BŪTISKĀKIE PAVEIKTIE DARBI 

Psihologu profesionālās darbības regulējuma izstrāde 

Saeima 2017.gada 30. martā pieņēma “Psihologu likumu”, 

paredzot tā  spēkā stāšanos no 2018. gada 1. janvāra. Likums 

regulē psihologu profesionālo darbību, nosakot izglītības un 

kompetenču prasības (atbilstoši izveidotajai sertifikācijas 

sistēmai), darbības jomu iedalījumu, psihologa pienākumus un 

tiesības, kā arī pievērš īpašu uzmanību psihologa klientu tiesību 

aizsardzībai. Vairāk…  

 

https://likumi.lv/doc.php?id=290115
https://www.pkc.gov.lv/node/409
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ANALĪTIKA UN PĒTĪJUMI 

Iniciatīva par bērnu bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos 

Izvērtējot iespēju nodrošināt bērnu bezmaksas ēdināšanu 

pirmsskolas izglītības iestādēs, sadarbības platforma 

“Demogrāfisko lietu centrs” veica informācijas analīzi un 

iesniedza Ministru Kabinetā un Saeimā esošās situācijas izklāstu 

un priekšlikumus ģimenes atbalsta politikas stiprināšanai.  

Ziņojums 

  

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/InfoZ_edinashana.pdf
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Salīdzinošs pētījums par vadības atalgojuma apmēru 

privātajās kapitālsabiedrībās 

Pētījuma mērķis ir sniegt objektīvus un praktiski pielietojamus 

datus par valdes locekļu atlīdzību privātā sektora uzņēmumos, 

kā arī par galvenajiem to ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā 

dažādās nozarēs, lai pilnveidotu esošo atlīdzības politiku 

publiskajās kapitālsabiedrībās un spētu tajās piesaistīt 

profesionālākos vadītājus kapitālsabiedrību pārvaldībā.  

Pētījuma gaitā analizēti kvantitatīvie un kvalitatīvie dati par 

valdes locekļu un priekšsēdētāju algām vairāk nekā 100 privātos 

uzņēmumos 20 dažādās nozarēs Baltijas valstīs.  

Ziņojums 

  

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PKC_petijums_atalgojums_kap_sab.pdf
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Ziņojums par valsts attīstības mērķu īstenošanu 

Ziņojumā vērtēta augstākā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu aktualitāte un nozīme, progress saistībā ar Latvijas 

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

mērķu un uzdevumu īstenošanu, analizēti īstenošanas gaitu 

ietekmējošie faktori un sniegts Latvijas konkurētspējas 

novērtējums, iezīmējot iespējamās prioritātes un izšķiršanās 

nākotnei pēc 2021. gada (izstrādājot jauno nacionālā attīstības 

plāna ietvaru), tostarp kontekstā ar ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem, lai nodrošinātu veiksmīgu un līdzsvarotu valsts 

attīstību.  

Ziņojums 

NAP2020 īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums 

Ziņojums  

1. pielikums (pētījuma anotācija) 

2. pielikums (NAP2020 prioritātes, mērķi, uzdevumi un to 

izpilde)   

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2020%20vidusposma%20zinojums%20final.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2020%20monitoringa%20zinojums.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/1pielikums%20Pet%C4%ABjuma%20anotacija.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/2pielikums%20NAP2020%20prioritates%20merki%20uzdevumi%20un%20to%20izpilde.pdf
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Priekšlikumi remigrācijas uzlabošanai  

Izmantojot Foresight metodes plānošanas uzlabošanai, 

2017. gadā veikts nacionāla līmeņa pētījums pašvaldību 

remigrācijas instrumentu izpētei un priekšlikumiem pašvaldību 

politikas attīstībai, kas vērsti uz aizbraukušo tautiešu 

atgriešanās veicināšanu. NAP2020 vidusposma novērtējuma 

ietvaros veikta padziļināta analīze, identificējot būtiskākos 

izaicinājumus un sniedzot rekomendācijas remigrācijas politikai 

un efektīvāko metožu un instrumentu izvēlē, kas iedrošinātu 

iedzīvotājus atgriezties – dzīvot, strādāt, mācīties un veidot 

ģimeni – Latvijā. Vairāk…  

  

https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/petijuma-pasvaldibu-politikas-instrumenti-remigracijas-veicinasanai-rezultatu-prezentacija


 

      | 21 

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 

Īstenojot sev uzticētos uzdevumus, PKC ievēro sociāli atbildīgu 

politiku attiecībā pret darbiniekiem, sadarbības partneriem, 

sabiedrību un apkārtējo vidi.  

CILVĒKI 

PKC rūpējas par darbinieku darba vides kvalitāti, nodrošinot 

tiem attīstības un sociālās aizsardzības iespējas. 

PKC veido un uztur dialogu ar iesaistītajām pusēm, regulāri 

sniedzot savlaicīgu un pilnvērtīgu informāciju par aktualitātēm. 

PKC kopīgi ar sabiedrību tiecas rast vispiemērotākos risinājumus 

dažādiem izaicinājumiem valsts attīstības mērķu sasniegšanā. 

VIDE  

PKC augstu vērtē dabas un resursu ilgtspēju, tādēļ darbinieki ir 

aicināti rīkoties apzināti un atbildīgi pret apkārtējo vidi, savu 

darbavietu un resursu lietojumu, t.sk. pēc iespējas izmantojot 

tiešo komunikāciju un dokumentu elektronisku apriti. 
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Īstenojot demokrātisku, sociāli atbildīgu un pierādījumos 

balstītu attīstības plānošanas politiku, PKC ir būtiski nodrošināt 

iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties politikas veidošanas 

procesā. Lai to īstenotu, PKC ir atvērts sadarbībai un saziņai ar 

nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un 

sabiedrības grupām, regulāri informējot par savu darbību un 

piedāvātajiem tiesiskā regulējuma uzlabojumiem, kā arī  aicinot 

iedzīvotājus arī ikdienā izteikt savu viedokli un aktīvi iesaistīties 
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attīstības plānošanā vienlaikus apzinoties resursu ierobežoto 

raksturu un piedāvātās izvēles.  

PKC atbalsta vienotas, iedzīvotājiem saprotamas un uz 

sabiedrības labklājību orientētas politikas īstenošanu, kas 

paredz regulāru un atklātu saziņu ar iedzīvotājiem. 

Komunikācijā ar sabiedrību PKC cenšas vairot izpratni par katra 

personisko lomu un ietekmi politikas plānošanas procesā, kā arī 

sekmēt efektīvu mijiedarbību, lai ikviens sabiedrības pārstāvis 

apzinātos savu nozīmi kopēja rezultāta sasniegšanā – cilvēku 

dzīves kvalitātes uzlabošanā un valsts attīstības labā. 

Paaugstinot atsevišķu cilvēku un rezultātā sabiedrības kopējās 

zināšanas par politiskiem un sociāli ekonomiskiem procesiem 

valstī, mēs stiprinām pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas gudri un 

mērķtiecīgi iesaistās valdības lēmumu pieņemšanā un līdz-veido 

politisko dienas kārtību, pārzinot un izmantojot savas tiesības, 

lai kopīgiem spēkiem uzlabotu valsti, kurā dzīvojam. Vairāk… 

  

https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba-un-sadarbiba/sabiedribas-lidzdaliba-0
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Sadarbība ar Saeimu 

PKC rūpējas par regulāru informācijas un izvērtējumu sniegšanu 

valdībai un Saeimai valsts attīstības jautājumos, kā arī sniedz 

analītisko resursu politiķiem lēmumu pieņemšanas procesā.  

PKC iesaistās Saeimas komisiju darbā un piedalās deputātu 

organizētos pasākumos un sēdēs, t.sk. cieši sadarbojoties ar 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju, informējot to par 

NAP2020 noteikto valsts stratēģisko attīstības mērķu 

sasniegšanu un izaicinājumiem, ANO Ilgtspējīgas attīstības 

mērķu īstenošanu Latvijā, kā arī apmeklē deputātu frakcijas un 

sadarbojas ar citām komisijām savas kompetences ietvaros, 

t.sk. valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos. 

Sabiedrības līdzdalība un iesaiste 

Papildus regulārai saziņai ar nevalstiskajām organizācijām 

(NVO), sociālajiem un sadarbības partneriem un aktīviem 

iedzīvotājiem, PKC ir atvērts mērķtiecīgām diskusijām un 

viedokļu apmaiņai valsts attīstības jautājumos. 
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Iesaistot pēc iespējas visaptverošu sabiedrības loku, t.sk. nozaru 

ekspertus, NVO, politiķus, zinātniekus, pētniekus, žurnālistus 

u.c., PKC 2017. gada oktobrī organizēja plašu konferenci-

diskusiju Nacionālais attīstības plāns 2020 – pusceļā: Vai Latvija 

sasniegs izvirzītos mērķus?. Konferences mērķis bija raisīt 

publisku diskusiju, vērtējot paveikto NAP2020 īstenošanā, 

apspriežot rīcībpolitikas izvēles turpmākajiem trim gadiem un 

iezīmējot izaicinājumus valsts attīstībai nākotnē. Vairāk… 

 

Jūs varat iepazīties ar PKC publiski organizētajiem pasākumiem, 

kas kalpo kā viens no instrumentiem dialoga ar sabiedrību un 

iesaistītajām pusēm stiprināšanai, un to video ierakstiem, PKC 

mājaslapā, sadaļā SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN SADARBĪBA – 

PASĀKUMI. 

  

https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/nacionalais-attistibas-plans-2020-puscela-vai-latvija-sasniegs-izvirzitos-merkus
https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/sasniegtais-un-vel-daramais-publisko-kapitalsabiedribu-parvaldibas-reformas-vertejums
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ĀRVALSTU SADARBĪBA 

Sadarbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizāciju (OECD) 

PKC aktīvi iesaistās OECD valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

darba grupā. PKC vadītāja vietnieks ir ievēlēts darba grupas 

Vadības biroja sastāvā un aktīvi piedalās uzdevumu izpildes 

organizēšanā, kā arī atsevišķu darba grupas ziņojumu un 

dokumentu projektu izvērtēšanā, lai kopīgi pilnveidotu un 

uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību Latvijā un citās 

darba grupas dalībvalstīs.   
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ESDW – vieno un iedvesmo īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības 

mērķus  

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (ESDW) ietvaros ik gadu 

notiek ap 4000 uz ilgtspējīgu attīstību vērsti pasākumi, tostarp 

2017. gadā pieci no tiem arī Latvijā. ESDW popularizē ilgtspējīgu 

attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, izceļot iesaistīto 

valstu un dalībnieku ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanā un aicinot vairāk domāt par ikdienas izvēļu 

ietekmi uz mūsu nākotni un resursu atbildīgu pielietojumu 

ilgtermiņā. Vairāk… 

Pieredzes apmaiņa 

2017. gada laikā PKC darbinieki turpināja sadarbību ar 

esošajiem ārvalstu partneriem un veidoja jaunas partnerības, 

apmeklēja seminārus, uzņēma ārvalstu delegācijas pieredzes 

apmaiņas vizītēs Latvijā attīstības plānošanas jautājumos, 

piedalījās starptautiskās darba grupās un konferencēs Francijā, 

Norvēģijā, Igaunijā, Somijā, Lietuvā, Beļģijā, ASV, Čehijā, 

Ungārijā, Zviedrijā, Vācijā un Šveicē. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/latvija-un-eiropa-aizvadita-jau-tresa-esdw-sniedzot-ieguldijumu-ano-ilgtspejigas
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DALĪBA STARPTAUTISKOS PROJEKTOS 

Ģimenes atbalsta politika 

Turpināta 2016. gadā uzsāktā projekta Pierādījumos balstīta 

ģimenes atbalsta politika tautas ataudzes veicināšanai: 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzes apmaiņa īstenošana.  

Projekta mērķis – veidot sadarbības tīklu ar Ziemeļvalstu 

ekspertiem un nodrošināt pieredzes apmaiņu par 

veiksmīgākajiem risinājumiem demogrāfijas jomā NAP2020 

tautas ataudzes mērķu sasniegšanai. Vairāk… 

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība 

Lai apgūtu un pārnestu citu valstu un uzņēmumu veiksmīgo 

pieredzi efektīvas korporatīvās pārvaldības īstenošanā, PKC 

2017. gada rudenī uzsāka dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

mobilitātes programmas projektā Zināšanu, pieredzes un labās 

prakses apmaiņa valsts kapitālsabiedrību korporatīvajā 

pārvaldībā. Tā ietvaros PKC tikās ar Norvēģijas un Zviedrijas 

valsts kapitālsabiedrības pārraugošajām institūcijām, nozares 

ministrijām, kā arī lielāko valsts kapitālsabiedrību pārstāvjiem.  

https://www.pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba-un-sadarbiba/darba-grupas/sadarbibas-platforma-demografisko-lietu-centrs
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DARBINIEKI 

Īstenojot atbildīgu politikas plānošanu PKC darbinieki tiecas 

sniegt visaugstāko profesionālo ekspertīzi, lai sekmētu valsts 

mērķu sasniegšanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. 

PKC darbinieki arī regulāri pilnveido savas kompetences 

dažādās mācības un kursos, pieredzes apmaiņas projektos vai 

patstāvīgi izglītojoties. 

Tā, piemēram, 2017. gadā PKC darbinieki pilnveidoja savas 

zināšanas datu analīzē, radošā stratēģiskajā plānošanā, 

sarežģītu sarunu vadībā, inovāciju ieviešanā publiskajā sektorā, 

interešu konflikta novēršanā un valsts amatpersonu 

profesionālās ētikas jautājumos, kā arī kapitālsabiedrību 

pārvaldībā.   

Iepazīties ar PKC personālu un tā kompetences jomām Jūs varat 

PKC mājaslapā, sadaļā PAR PKC – PKC EKSPERTI. 

  

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

2017. gada nogalē PKC bija 26 amata vietas, no tām: 13 valsts 

civildienesta ierēdņu un 13 darbinieku amata vietas. Faktiskais 

nodarbināto skaits pārskata perioda beigās ir 23 darbinieki. 

2017. gadā PKC darbu uzsāka 7 nodarbinātie (1 valsts 

civildienesta ierēdnis un 6 darbinieki). 2017. gadā tiesiskās 

attiecības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, ar PKC 

izbeidza 5 nodarbinātie – darbinieki.  

Visiem PKC nodarbinātājiem ir augstākā izglītība. Personāla 

vidējais vecums ir 41 gads. Lielāko daļu komandas veido 

nodarbinātie vecumā no 30 līdz 40 gadiem. 2017. gada nogalē 

iestādē strādāja 6 vīrieši un 17 sievietes. 
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FINANSES 

PKC budžetu tā darbības mērķu īstenošanai 2017. gadā veidoja 

viena valsts budžeta programma un divas apakšprogrammas. 

Budžeta programma “PKC darbības nodrošināšana” 

Investējot un izmantojot piešķirtos finanšu resursus efektīvi, ar 

vislielāko iespējamo atdevi, PKC budžeta programmas līdzekļu 

faktiskā izpilde ir  962 622 euro (plāns – 1 471 367 euro) jeb 

65,4% no plānotā. Neizlietotie līdzekļi jeb ietaupījums 508 745 

euro apmērā ir atmaksāti valsts budžetā deficīta segšanai.  

Salīdzinot ar plānoto, ietaupījumu veido: atlīdzības izdevumi – 

33 151 euro (saistībā ar atsevišķu darbinieku bērnu kopšanas 

atvaļinājumu un personāla maiņu netika aizpildītas visas štata 

amata vietas), izdevumi par saņemtajām precēm un 

pakalpojumiem – 425 293 euro apmērā (t.sk. nav izlietoti 

plānotie izdevumi iestāžu pasūtītajiem pētījumiem to veicot 

PKC nodarbinātajiem), kā arī 50 300 euro – netika veikti 

maksājumi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai 
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(OECD) darba grupai par valsts kapitāla pārvaldīšanas un 

privatizācijas praksi.  

Papildus, ņemot vērā sarunu noslēgšanu par Latvijas 

pievienošanos OECD, plānotie līdzekļi iemaksām starptautiskajā 

organizācijā turpmāk vairs nav nepieciešami un PKC rosināja 

samazināt tā budžeta bāzes izdevumus par 50 300 euro ik gadu. 

Budžeta apakšprogramma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu 

kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba 

grupu sanāksmēm un Padomēm” 

No pieejamajiem līdzekļiem, darbinieku ārvalstu vizīšu, 

komandējumu un dienesta braucienu nodrošināšanai 5 613 

euro apmērā, izmantoti 903 euro jeb 16,1%.  

Piešķirto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta sadarbība un PKC 

amatpersonu dalība ES sanāksmēs un darba grupās, t.sk. 

Strukturālo pasākumu, Apvienoto Nāciju Organizāciju (CONUN), 

Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu, kā arī 

Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupā.  
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Budžeta apakšprogramma “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētie projekti” 

Ģimenes atbalsta politika 

Lai īstenotu 2016. gadā uzsākto projektu Pierādījumos balstīta 

ģimenes atbalsta politika tautas ataudzes veicināšanai: 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzes apmaiņa, tika piešķirti 

līdzekļi 1 129 euro apmērā no iepriekšējā gada atlikumiem.  

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana 

2017. gadā PKC palielināta apropriācija ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļu izmantošanai, lai īstenotu jaunu projektu –

Zināšanas, pieredzes un labās prakses apmaiņa valsts 

kapitālsabiedrību korporatīvajā pārvaldībā. Pārskata periodā 

minētā projekta faktiskā ārvalstu finanšu palīdzība saņemta 

5 950 euro apmērā un  pilnībā izlietota (100,0 %). 
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Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2017. gadā  

 

Programmu 

(apakšprogrammu) 

nosaukums un kods 

Izdevumu 

2017. gada 

plāns (euro) 

Izdevumu  

2017. gada  

izpilde 

(naudas 

plūsma, eur) 

 

Plāna 

izpilde  

(%) 

  PKC kopā, t.sk.: 1 485 109 970 565 65,4 

01.00.00  

"PKC darbības 

nodrošināšana" 

 

1 471 367 

 

962 622 

 

65,4 

70.06.00 "Latvijas 

pārstāvju ceļa izdevumu 

kompensācija, dodoties uz 

ES Padomēm… "  

 

 

 

5 613 

 

 

 

903 

 

 

 

16,1 

73.06.00 "Pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansētie projekti"  

 

8 129 

 

7 040 

 

86,6 

Jūs varat iepazīties ar PKC aktuālo budžeta izdevumu plānu pa 

pozīcijām PKC mājaslapā, sadaļā PAR PKC – BUDŽETS. 

https://www.pkc.gov.lv/lv/par-pkc/budzets/aktuala-budzeta-tame
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PLĀNI UN BŪTISKĀKIE DARBI                 

2018. GADAM 
Sadarbībā ar ekspertiem un iesaistītajām pusēm piedāvāt valsts 

attīstības mērķu ietvaru un Nacionālā attīstības plāna sākotnējo 

projektu periodam no 2021.-2027. gadam. 

Nodrošināt starptautiska longitudināla pētījuma “Latvijas 

ģimenes paaudzēs” (“Generations and Gender Programme”) 

1. viļņa īstenošanas izstrādi, kas ļautu precīzi sekot ieviesto 

politikas iniciatīvu ģimeņu atbalstam ietekmei, monitorēt to 

efektivitāti un operatīvi reaģēt uz nepieciešamām izmaiņām. 

Novērtēt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu Latvijā, 

un, aicinot līdzdarboties visus Latvijas iedzīvotājus, sagatavot 

ziņojumu ANO Augsta līmeņa politikas forumam 16.-18. jūlijā. 

Īstenot starptautisku projektu sadarbībā ar Eiropas Komisiju 

valsts kapitālsabiedrību efektīvākai mērķu noteikšanai un 

dividenžu politikas īstenošanai, piedāvājot uzlabotu ietvaru 

kapitālsabiedrību klasifikācijai pēc to funkcijām un finansējuma. 



 

      | 37 

 

AR ATBILDĪBU PAR LATVIJAS NĀKOTNI! 

Adrese: Brīvības bulvāris 

36, Rīga, LV-1520 

Tālrunis: 67082811, 

67082813 

www.pkc.gov.lv  

www.valstskapitals.lv  

 

pkc@pkc.mk.gov.lv  

@NAP2020  

 

. 

http://www.pkc.gov.lv/
http://www.valstskapitals.lv/
mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
https://twitter.com/nap2020

