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CPI galvenās funkcijas 
 
 Vadlīniju izstrāde,  VKD turētāju konsultēšana. 

 
 Informācijas par valsts aktīviem un to izmantošanu 

sagatavošana un publicēšana 
 

 VKS finanšu rādītāju un mērķu sasniegšanas uzraudzība 
(rentabilitāte, kapitāla atdeve, kapitāla struktūra, tirgus 
daļa, peļņas rādītāji, dividendes u.c.). 
 

 Valsts kapitālsabiedrību darbības pārraudzība (stratēģiju 
   izvērtēšana, būtisko darījumu izvērtēšana). 

 
 MK noteiktu kapitāldaļu un valsts kapitālsabiedrību 
  pārvaldība (funkcija tiks ieviesta pakāpeniski). 
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Diskusiju jautājumi 

1.Funkciju sadalījums starp Centralizētas pārvaldības 
institūciju (CPI), valsts kapitāldaļu (VKD) turētājiem 
un valsts kapitālsabiedrībām (VKS). 

2. CPI statuss un finansēšana. 

3. VKD un VKS vērtēšanas process. 
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CPI sniedz 
atzinumu  VKD 
turētājiem par VKS 
vidēja termiņa 
darbības 
stratēģijām. 
(Darba grupa) 
 
 

CPI pēc 
pieprasījuma sniedz 
atzinumu  VKD 
turētājiem par VKS 
vidēja termiņa 
darbības 
stratēģijām. 
 (LPS) 
 
 

CPI sniedz atzinumu  
VKD turētājiem  par 
VKS vidēja termiņa 
darbības stratēģijām. 
Ja netiek panākta 
vienošanās, 
jautājumu skata MK. 
(PKC).  
 

Atzinumu  sniegšana VKD turētājam par  
vidēja termiņa darbības stratēģijām 
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CPI sniedz atzinumu par  
VKS ārpus vidēja termiņa 
darbības stratēģijā 
plānotajiem darījumiem, 
kuri pārsniedz attiecīgajai 
VKS noteikto saskaņojamo 
apjomu.  
(Darba grupa) 

CPI sniedz atzinumu par visiem 
VKS plānotajiem darījumiem, kuri 
pārsniedz attiecīgajai VKS noteikto 
saskaņojamo apjomu, piemēram, 
5% no aktīvu vērtības. Ja netiek 
panākta vienošanās, jautājumu 
skata MK.   
(PKC) 

Atzinumu  sniegšana VKD turētājam par   
VKS plānotajiem darījumiem 
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CPI no 
2014.gada , 
atbilstoši MK 
lēmumam, uzsāk 
īstenot tiešu KD 
pārvaldību daļā 
kapitālsabiedrību  
(Darba grupa) 
 
 
 
 
 
 

CPI no 
2013.gada , 
atbilstoši MK 
lēmumam, uzsāk 
īstenot tiešu KD 
pārvaldību daļā 
kapitālsabiedrību 
 (EM, FM) 
 
 
 
 
 
 

CPI no 2104.gada, 
atbilstoši MK lēmumam, 
uzsāk īstenot tiešu KD 
pārvaldību:  
a)KS, kurās valstij nav 
izšķirošā ietekme;  
b)VKS, kuras apsaimnieko 
valstij piederošos 
nekustamos īpašumus; 
(PKC)  
 
 
 
 

Kapitāldaļu pārvaldība 
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Neliela, kompakta tiešās valsts 
pārvaldes iestāde (~10 
darbinieki) MK pārraudzībā 
(pārraudzību īsteno MPr) 
(Darba grupa) 

Neatkarīga, ar likumu 
izveidota institūcija  
(PKC) 
 
 

CPI darbinieku atalgojums ir 
piesaistīts vienotajai valsts 
pārvaldes atlīdzības sistēmai, 
paredzot atsevišķu amatu saimi 
(FM) 

CPI darbinieku atalgojums ir 
ārpus vienotās valsts 
pārvaldes atlīdzības 
sistēmas  
(PKC,EM) 

CPI tiek finansēta no valsts 
budžeta  
(Darba grupa) 

CPI tiek finansēta no VKS 
atskaitījumiem 
 

CPI statuss un finansēšana 
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CPI izveides laika grafiks 

1. Darba grupas piedāvātā CPI modeļa apstiprināšana RVG 
 š.g. 5.aprīlī (atbildīgais – PKC). 
 
2. Normatīvās bāzes sagatavošana apstiprināšanai MK vienotā  
budžeta likumprojekta 2013.gadam paketē atbilstoši FM  
piedāvātajam laika grafikam (atbildīgais  - EM, sadarbībā  
ar PKC, FM un citām iesaistītajām institūcijām). 
 
3. CPI vadītāja atlases nodrošināšana un apstiprināšana amatā 
 līdz 2013.gada 1.janvārim (atbildīgais  - VK sadarbībā ar PKC). 
 
4. CPI darbības uzsākšana ar 2013.gada 1.janvāri  
(atbildīgais CPI vadītājs, uzrauga - PKC). 
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VKS un KD vērtēšanas process 
MK apstiprina kritērijus VKS un VKD vērtēšanai (EM koncepcijā 

definētos kritērijus publiskās personas komercdarbībai) un vērtēšanas 
veidlapu 

Reformu vadības grupas lēmums 

MK pieņem lēmumu par VKS vai VKD saglabāšanu esošajā statusā, 
KD turētāju,  KD atsavināšanu, valstij piederošo  KD samazināšanu vai 

palielināšanu   

1. KDT  veic 
izvērtējumu. 
2. MP darba grupa  
izskata izvērtējumu 
sagatavo 
priekšlikumus MK. 

(Darba grupa) 
 

1. KDT iesniedz koncentrētu 
vērtēšanai nepieciešamo 
informāciju. 
2. MP darba grupa  veic 
izvērtējumu un sagatavo 
priekšlikumus MK. 
(hipotētiskā alternatīva) 
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VKS un KD vērtēšanas laika grafiks 

1. MK apstiprina VKS un VKD vērtēšanas metodiku un kritērijus 

 - 2012.gada 24.aprīlis. 

 

2. KD turētāji izvērtē VKS un VKD atbilstoši metodikai un  

kritērijiem – 2012.gada maijs-oktobris. 

 

3. Izvērtējumi tiek izskatīti Ministru prezidenta izveidotajā  

darba grupā, kas sniedz vērtējumu pirms jautājuma virzīšanas 

izskatīšanas MK sēdē – 2012.gada maijs-decembris. 

 

4. VKS pārveidei nepieciešamā normatīvās bāzes 

 nodrošināšana līdz 2013.gada 1.janvārim (budžeta paketē).  

 

5. VKS pārveidošanas process, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, 

 atbilstoši apstiprinātajam normatīvajam ietvaram. 
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Paldies par uzmanību! 

Vladislavs Vesperis  

Ministru prezidenta izveidotās darba grupas vadītājs 

PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs 

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


