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Sēdi sāk plkst. 09:30 

1. Sēdes atklāšana 

(Ministru prezidents Valdis Dombrovskis) 
 

V.Dombrovskis: atklāj Reformu vadības grupas (RVG) sēdi. Informē par darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem. Norāda, ka jautājums par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību jau tika 

iekļauts iepriekšējās RVG sēdes (notika š.g. 16.februārī) darba kārtībā, kurā par šo jautājumu 

izvērsās plaša diskusija. Tādēļ Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) vadībā tika 

izveidota darba grupa, lai detalizēti izvērtētu šo jautājumu un sagatavotu priekšlikumus 

piemērotākā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa ieviešanai. Aicina darba grupu prezentēt 

darba rezultātus. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): aicina pirms tam vienoties par iepriekšējās RVG sēdes protokolu. Lūdz 

papildināt iepriekšējās RVG protokolu ar LDDK īpašo viedokli. (skat.pielikumā) 

 

V.Dombrovskis: piekrīt pievienot iepriekšējās sēdēs protokolam LDDK īpašo viedokli. Norāda, 

ka iepriekšējā sēdē jau bija prezentēts SIA „Ernst&Young Baltic” pētījums „Publiskās personas 

dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa kritēriju izvērtējums”, kurā ir 

izvērtēts publiskas personas dalības kapitālsabiedrībā mērķis un nepieciešamība. Uzsver, ka šis 

pētījums arī ir pamatojums daļēji centralizētā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa 

ieviešanai.  

 

M.Pūķis (LPS): uzskata, ka izstrādātā pētījuma secinājumi nav pietiekošs pamats turpmākajai 

daļēji centralizētā valsts kapitālsabiedrību pārvaldes modeļa ieviešanai. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): norāda, ka nepieciešama kapitālsabiedrību grupēšana pēc to mērķiem.  

 

L.Šķiltere (LPS): skaidro atsevišķa viedokļa būtību. Pētījumā ir fiksēta faktiskā situācija, bet nav 

nodefinēti mērķi tām kapitālsabiedrībām, kurām primārais mērķis nav pelņas gūšana, līdz ar to 

nav skaidra šo kapitālsabiedrību turpmākā attīstība. Kopumā nav skaidra to kapitālsabiedrību 

attīstība, kuru darbības pamatā ir nefinansiāli mērķi.  

 

D.Pavļuts: ir komentāri gan par procedūru, gan par saturu. Uzskata, ka protokols tika saskaņots 

ar visām pusēm, kas par to varēja izteikt savu viedokli. Aicina valdības protokollēmumā iekļaut 

uzdevumus, kas būtu izdarāmi lēmumu pieņemšanas procesā, izvērtējot dažādas 

kapitālsabiedrības. Vienlaikus uzskata, ka ir svarīgi turpināt uzsākto darbu.  
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L.Šķiltere (LPS): LPS un LDDK nevar pilnībā piekrist iepriekšējās sēdes protokola lēmuma daļā 

iekļautajam viedoklim, tāpēc lūdz protokola lēmumu daļā pievienot atsevišķo LDDK un LPS 

viedokli.   

 

V.Dombrovskis: piekrīt, ka var papildināt iepriekšējās RVG sēdes protokolu ar atsevišķo 

viedokli. Aicina, LPS formulēt, kas vēl būtu papildus izpētāms pirms piemērotākā 

kapitālsabiedrību pārvaldes modeļa ieviešanas priekšlikuma sagatavošanas. Lūdz precīzi noteikt 

šāda pētījuma mērķi. 

 

M.Pūķis (LPS): pašlaik ir dažādi priekšlikumi, kāds būtu jāveido kapitālsabiedrību pārvaldības 

centrs. Svarīgi ir noteikt, kādi ir centra galvenie uzdevumi. LPS uzskata, ka ir jāvērtē ne tikai 

finansiālie, bet arī nefinansiālie kapitālsabiedrību darbības mērķi.  

 

V.Dombrovskis: šobrīd tiek piedāvāts divpakāpju pārvaldības modelis - sākotnēji pārvaldības 

iestādei tiek uzticēta kapitālsabiedrību pārraudzība, savukārt, kapitāldaļu pārvaldības funkcija 

tiek ieviesta pakāpeniski.   

 

D.Pavļuts: atgādina, ka gan LDDK, gan citi sociālie partneri aicināja pirms lēmumu pieņemšanas 

sagaidīt SIA „Ernst&Young Baltic” pētījumu, tāpēc tagad aicina diskutēt par šo jautājumu pēc 

būtības. Norāda, ka būs atsevišķs Ministru kabineta lēmums par katru no kapitālsabiedrību 

darbības mērķiem un pārvaldību, tāpēc uzskata, ka sociālo partneru uzrunātā problēma jau tiek 

risināta pēc būtības.  

 

V.Dombrovskis: norāda, ka detalizētāk par šo jautājumu var diskutēt pēc PKC vadītās darba 

grupas prezentācijas par piemērotāko kapitālsabiedrību pārvaldības modeli. Lūdz to prezentēt. 

 

 

 

2. Daļēji centralizētā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa izveide  

(ziņo: RVG izveidotās darba grupas vadītājs V.Vesperis – prezentācija:RVG_050412_CPI) 

 

V.Vesperis (PKC): informē par darba grupas darba rezultātiem. Prezentē darba grupas viedokli 

par galvenajām Centralizētās pārvaldības institūcijas (CPI) funkcijām: 

- vadlīniju izstrāde, valsts kapitāldaļu (VKD) turētāju konsultēšana; 

- informācijas par valsts aktīviem un to izmantošanu sagatavošana un publicēšana 

- valsts kapitālsabiedrību (VKS) finanšu rādītāju un mērķu sasniegšanas uzraudzība 

(rentabilitāte, kapitāla atdeve, kapitāla struktūra, tirgus daļa, peļņas rādītāji, dividendes 

u.c.); 

- VKS darbības pārraudzība (stratēģiju izvērtēšana, būtisko darījumu izvērtēšana); 

- Ministru kabineta noteikto kapitāldaļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldība (funkcija 

tiks ieviesta pakāpeniski). 

Norāda uz darba grupas būtiskākajiem diskusiju jautājumiem: 

1. Funkciju sadalījums starp Centralizētas pārvaldības institūciju (CPI), valsts kapitāldaļu 

(VKD) turētājiem un valsts kapitālsabiedrībām (VKS); 

2. CPI statuss un finansēšanas kārtība; 

3. VKD un VKS vērtēšanas process. 

Papildus tam notika diskusijas par atlīdzības sistēmu iestādes darbiniekiem, iestādes 

finansēšanas modeli un laika grafiku iestādes izveidei, kā arī nepieciešamā normatīvā regulējuma 

grozījumiem, lai izveidotu šo iestādi. 
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V.Dombrovskis: pozitīvi vērtē sagatavoto ziņojumu. Aicina RVG locekļus sniegt savu 

vērtējumu. 

 

D.Pavļuts: pozitīvi vērtē darba grupas darbu. Norāda, ka ir atsevišķi jautājumi, kuros 

Ekonomikas ministrijas (EM) un darba grupas vērtējums atšķiras. Aicina PKC virzīt šo jautājumu 

uz Ministru kabineta sēdi un iesaistīt valdību lēmumu pieņemšanā. Norāda, ka EM ir atšķirīgs 

viedoklis attiecībā uz laika grafiku, jo EM uzskata, ka kapitālsabiedrību pārvaldība būtu jāuzsāk 

jau no 2013.gada, neveidojot ierobežojumus pēc noteiktiem kapitālsabiedrību segmentiem. 

Piemēram, EM ir gatava uzticēt CPI AS „Latvenergo” pārvaldību. Uzskata, ka reforma jau jāsāk 

pēc iespējas ātrāk, vismaz pilotprojektu līmenī.  

Būtiska diskusija ir arī par CPI statusu un finansēšanas veidu, kā arī personālsastāvu. Ir loģiski, 

ka tā ir iestāde, kas padota izpildvarai. Aicina to pēc atalgojuma un finansēšanas līmeņa 

pielīdzināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, lai iestāde varētu darboties neatkarīgi, efektīvi un 

mērķtiecīgi, kā arī būtu spējīga piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus, lai nodrošinātu izvirzīto 

mērķu sasniegšanu. Iespējams, ka var diskutēt arī par CPI finansēšanu no kapitālsabiedrību 

atskaitījumiem. 

 

M.Pūķis (LPS): pozitīvi vērtē dara grupā panākto progresu, paredzot uzraudzības iestādei arī 

analītiskās funkcijas. Darba grupas darba laikā pamainījās iestādes koncepcija un galvenie darba 

uzdevumi, liekot akcentu uz analītisko funkciju.  

Pašlaik ir paredzēts, ka jaunā iestāde būs atbildīga par finanšu mērķiem un par tiem arī veiks 

kapitālsabiedrību darbības izvērtējumu. Tomēr vērš uzmanību, ka vairākiem uzņēmumiem nav 

svarīgi tikai finanšu mērķi, bet arī citi mērķi, kuru dēļ šī iestāde pastāv. Tāpēc jaunajai 

pārvaldības iestādei būtu svarīgi sekot līdzi uzņēmumu darbībai, izvērtējot ne tikai iestādes 

finanšu rādītājus, bet arī to, vai iestāde sasniedz savus izvirzītos publiskos un sabiedriski aktuālos 

un svarīgos mērķus. CPI vajadzētu sekot līdzi gan finanšu mērķu, gan nefinanšu mērķu 

sasniegšanai, bet ne kapitālsabiedrību operatīvajai darbībai. Kopumā uzskata, ka nav precīzi 

noformulēts mērķu noteikšanas jautājumus. 

Otrkārt, koncepcijā nav regulēti jautājumi attiecībā uz jaunu kapitālsabiedrību dibināšanu, 

piemēram, inovāciju attīstībai. Būtu jānoregulē arī šis jautājums.  

Treškārt, kapitālsabiedrības ir paredzēts pārveidot par aģentūrām, vienlaikus jāparedz izmaiņas 

pēc būtības likumā „Publisko aģentūru likums”. 

Kopumā uzskata, ka ir progress sarunās par iestādes izveidi, jo ir samazināts iestādē plānotais 

darbinieku skaits, kā arī ir akcentētas iestādes analītiskās funkcijas.  

 

E.Sprūdžs: uzskata, ka būtiskākā problēma ir tajā, ka tiek radīta institūcija bez pilnvarām, kas 

darbotos tikai kā tikai analītisks instruments. Kopumā iestādes izveidei paredzētie termiņi ir 

pārāk attālināti. Vienlaikus vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi mazināt politisko ietekmi uz 

kapitālsabiedrībām un to pārraudzību. Uzskata, ka būtiskākais plānotās reformas mērķis būtu šo 

ietekmi mazināt.  

Papildus tam norāda, ka nav izvērtēts pašvaldību kapitālsabiedrību jautājums. Vērš uzmanību uz 

to, ka pašvaldībām nav skaidri noteiktu mērķu un vadlīniju savu kapitālsabiedrību pārvaldībā. 

Līdz ar to ir aktuāls arī jautājums par kapitālsabiedrību nefinanšu mērķiem, jo šobrīd no Valsts 

kontroles puses tiek vērtēta tikai to finanšu darbība. 

 

E.Baldzēns (LBAS): negrib apturēt procesu virzību, bet arī nevēlas to sasteigt. Šobrīd ir sajūta, 

ka kopējā vēlme ir virzīties uz centralizētu, nevis daļēji centralizētu pārvaldību, kas nav 

pieņemami, jo jau iepriekš ir panākta vienošanās par daļēji centralizēta pārvaldības modeļa 
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izveidi. Ļoti svarīgi ir uzsvērt un definēt to, ka kapitālsabiedrībām ir arī mērķi, kas nav saistīti ar 

pelņas gūšanu, un kas ir sabiedrībai svarīgi. 

Vienotas vadlīnijas ir nepieciešamas, tomēr kapitālsabiedrībām, kuru mērķis ir peļņas gūšana un 

kapitālsabiedrībām, kurām ir citi mērķi, šīs vadlīnijas atšķirsies.  

Vērš uzmanību uz neprecizitāti informatīvajā ziņojumā, proti, AS „Augstsprieguma tīkls” nav 

atbildīga par elektroenerģijas sadali, bet veic pārvades pakalpojumus. 

Neuzskata, ka CPI būtu jāuztic AS „Latvenergo” pārvaldība kā pilotprojekts, uzskata, ka AS  

„Latvenergo” pārraudzību būtu jāveic EM. 

CPI ir vajadzīgi arī profesionalitātes kritēriji, kas ir ļoti svarīgs jautājums, pie kura jau vajadzētu 

paralēli uzsākt strādāt. Būtu arī svarīgi noteikt CPI atbildību par panāktajiem rezultātiem, 

gadījumā, ja kapitālsabiedrības īstenos tās rekomendācijas.  

Vērš uzmanību, ka kapitālsabiedrībām ir jāstrādā konkurences apstākļos, tāpēc ir jānoregulē 

jautājumi attiecībā uz komercnoslēpumu glabāšana, īpaši tiem uzņēmumiem, kuri konkurē 

starptautiskā līmenī.  

Norāda, ka CPI uzsākot savu darbību, ir svarīgi saglabāt konsultācijas ar sociālajiem partneriem.  

 

I.Circene: VM kapitālsabiedrības nav īsti iekļaujamas piedāvātajā modelī. Šādai centralizētai 

iestādei būtu ļoti svarīgi veidot nozares stratēģijas attīstību, sadarbojoties ar nozares ministriju. Ja 

veido šādu centralizētu pārvaldes modeli, tad ir arī jāņem vērā tās nozares funkcija, ko veic 

ministrija. Nozares stratēģijas veidošana būtu saskaņojama un izdiskutējama arī ar nozares 

ministriju.  

 

S.Bajāre (FM): FM ir paudusi viedokli, ka CPI ir jāiekļaujas vienotajā atalgojuma sistēmā, 

tomēr ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu atalgojumu, lai noturētu augsti kvalificētus ekspertus. 

Ja tiek uzskatīts, ka vienotā atalgojuma sistēma neļauj noturēt un algot augsti kvalificētus 

ekspertus, tad nebūtu jāveido izņēmumi jau esošajā sistēmā, bet būtu jāveic tās korekcija. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): ļoti svarīgi skaidri noteikt vai ir centralizētais vai daļēji centralizētais 

pārvaldības modelis. Atsaucas uz Somijas pieredzi, norāda, ka svarīgākie nozares uzņēmumi ir 

jāpatur nozaru ministriju pārraudzībā. Nevar pieļaut to, ka visas kapitālsabiedrības tiek 

centralizētas vienā iestādē. Uzsver, ka ir ļoti svarīga kapitālsabiedrību grupēšana pēc to darbības 

būtības un mērķiem. Ja šāda uzņēmumu grupēšana pēc to būtības nenotiek, tad arī nevar tās 

pietiekoši efektīvi pārvaldīt.  

Ja kādai nozarei uzdod izpildīt konkrētas vadlīnijas, tad nozares ministrija šo politiku var noteikt 

sadarbībā ar nozares kapitālsabiedrību, kas arī praktiski īsteno izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

Līdz ar to uzskata, ka ir svarīgi paredzēt nozaru ministriju ietekmi uz kapitālsabiedrību darbību 

un šīs darbības rezultātiem. Atbalsta mazu un mobilu institūciju, kas nodrošina premjeram 

nepieciešamo analītisko izvērtējumu. Bez mērķu noteikšanas tām kapitālsabiedrībām, kas negūst 

peļņu, nevarēs strādāt pietiekoši efektīvi, ja nav skaidri noteikti šo kapitālsabiedrību mērķi. 

Uzsver, ka LDDK atbalsta daļēji centralizētu modeli. 

 

G.Strautmanis (LTRK): pozitīvi vērtē darba grupas darbu, un valdības sociālo partneru iesaisti 

šajā darba grupā. Darba grupas sagatavotais dokuments ir vērtējams pozitīvi, vienlaikus to vēl var 

precizēt. Aicina RVG vēlreiz nediskutēt par lietām, kas izdiskutētas darba grupā. 

Vienlaikus pauž bažas par to, ka ja šī iestāde tiek pielīdzināta valsts pārvaldes iestādei, tad šīs 

iestādes darbiniekiem būs sarežģīti maksāt konkurētspējīgu atalgojumu. 

Vērš uzmanību uz to, ka šo iestādi būtu iespējams veidot uz VAS „Privatizācijas aģentūras” 

pamata, kurai ir sekmīga darba pieredze arī kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.  
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No sagatavotā dokumenta var secināt, ka iestādei galvenokārt tiek paredzēta padomdevēja 

funkcija, kam var būt arī negatīvas sekas, jo doto padomu var arī neņemt vērā.  

Ļoti pozitīvi vērtē, ka viena no CPI funkcijām ir korporatīvās pārvaldības vadlīniju izstrāde un 

uzraudzība. Ja tas tiks konsekventi īstenots, tad daudzas problēmas tiks atrisinātas. 

 

G.Bērziņš: piekrīt viedoklim, ka ir jāvirzās uz priekšu ar šī jautājuma risināšanu. Tomēr 

vajadzētu pilnībā tikt skaidrībā, vai virzās uz daļēji centralizētu vai centralizētu pārvaldības 

modeli.  

Uzskata, ka jāuzsāk darbs pie īpašuma tiesību politikas izveides – mērķi, pamatojums, funkcijas. 

Šobrīd rodas sajūta, ka vēlas izveidot institūciju, taču nav pilnībās skaidrs šīs institūcijas 

virsmērķis. 

Uzskata, ka pārvaldības institūcijai ir jābūt nelielai, labi atalgotai, profesionālai, un ar pēc 

iespējas mazāku politisko ietekmi.  

 

G.Freimanis (MPB): uzskata, ka LDDK pareizi uzsvēra, ka kapitālsabiedrībām, kurām galvenā 

ir peļņa, ir svarīgi korporatīvās pārvaldības principi. Bet kapitālsabiedrībām, kurām galvenais 

mērķis nav peļņas gūšana, ir svarīga laba pārvaldība.  

Pašvaldību uzņēmumi ir tā lielākā daļa, kas šobrīd nav izskatīta, līdz ar to ir jāmeklē arī 

risinājumi pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldībai. 

Uzsver, ka šobrīd ir izveidoti gada pārskati par visām valsts kapitālsabiedrībām. Šobrīd ir ļoti 

svarīgi šādus pārskatus gatavot regulāri, lai redzētu, kas valstij pieder un kas ar šo valsts īpašumu 

notiek. 

Uzskata, ka kapitālsabiedrību pārejai jānotiek pakāpeniski – sākumā ir jāizvērtē, kas notiek jau 

šobrīd valsts kapitālsabiedrībās, bet pēc tam ir jāvērtē, kā notiek to pārvaldība, kādas ir problēmas 

to darbībā, kas kavē kapitālsabiedrību attīstību. Tas jāsasaista ar valžu atbildību un to darba 

kvalitāti. 

Ņemot vērā sociālo partneru paustās bažas uzskata, ka katru gadu var padziļināti pētīt atsevišķus 

sektorus, piemēram, sabiedriskos pakalpojumus, infrastruktūras jautājumus, tādejādi izvērtējot 

katras nozares specifiskos mērķus. 

 

S.Šķiltere (LPS): norāda, ka visu kapitālsabiedrību finanšu pārskati jau ir pieejami. Uzskata, ka 

tikai vienai kapitālsabiedrībai ir skaidri izteikts peļņas gūšanas mērķis – VAS „Latvijas Loto”, 

pārējo uzņēmumu mērķi nav tik skaidri nosakāmi. Uzskata, ka šos mērķus nevar izmērīt pēc 

kapitālsabiedrību finanšu pārskatiem. Līdz ar to ir svarīgi noteikt, kā tiek sasniegti un īstenoti 

nefinanšu mērķi. Šie mērķi būtu precīzi jādefinē, un pēc tam ir jāizvērtē šo mērķu izmaksas.  

Uzskata, ka būtu svarīgi, lai Ministru kabinets skaidri noformulētu kādi ir kapitālsabiedrību 

nefinansiālie mērķi, cik tie maksā un kā tie būtu sasniedzami, savukārt, pēc tam tiktu novērtēti 

rezultatīvie rādītāji šo mērķu sasniegšanai.  

 

J.Endziņš (LTRK): norāda, ka pētījumu ir pietiekami daudz, tagad ir jāturpina jautājuma 

virzība. Būtu svarīgi, lai jau nākošgad būtu iespējams sasniegt kapitālsabiedrību pārvaldības 

rezultātus. Aicina FM domāt par reformām valsts atalgojumu sistēmā, jo visā valsts pārvaldē ir 

jādomā par atalgojuma reformu, lai būtu iespējams motivēt labākos ierēdņus. Uzskata, ka to būtu 

iespējams izdarīt jau iestādes esošo budžeta līdzekļu ietvaros.  

 

A.Jaunsleinis (LPS): būtisks jautājums, kas, iespējams, darba grupā nav izdiskutēts, ir lēmumu 

pieņemšanas laiks – vai tas palielināsies, vai samazināsies. Pārvaldot kapitālsabiedrības šis 

jautājums ir ļoti būtisks. Noteikti, izveidojot jauno pārvaldes iestādi, ir jāņem vērā tās ietekme uz 

lēmumu pieņemšanas laiku. 
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Jāizvērtē, kapitālsabiedrību pārvaldības padomju jautājums, jo to likvidēšana tikai politizācijas 

dēļ bija kļūda. Būtisks jautājums ir arī darbinieku motivācija. Izveidojot vienotu atalgojumu 

sistēmu, vajadzēja noteikt nevis summas, bet gan atalgojuma principus, lai būtu iespējams noturēt 

augsti kvalificētus speciālistus, vienlaicīgi tas jāsamēro ar budžeta iespējām. 

Kopumā uzskata, ka šādas iestādes izveide pie Ministru prezidenta ir vajadzīga un nepieciešama, 

lai nodrošinātu situācijas analīzi un savlaicīgu reaģēšanu uz problēmsituācijām. Vienlaikus 

uzsver, ka nav nepieciešama papildus informācijas vākšana. 

 

D.Pavļuts: uzskata, ka kapitālsabiedrību nefinanšu mērķus noteiks par politiku atbildīgā 

ministrija sadarbībā ar CPI. Koncepcijas paredz atjaunot padomes lielajās kapitālsabiedrībās, 

padomes funkcija atsevišķos gadījumos ir paredzēta arī CPI. 

Jaunus uzņēmumus dibinās atbilstoši koncepcijai par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās, to darīs 

tikai tad, kad tas būs nepieciešams nozares politikas īstenošanai atbilstoši likumdošanas 

principiem. 

CPI ir nepieciešama analītiskā kapacitāte, bet tas nav CPI galvenais mērķis. Tas ir līdzeklis, lai 

vienoti pārvaldītu valsts uzņēmumus un to darbības atdevi. Mērķis ir vienoti un efektīvi pārvaldīt 

valsts kapitālsabiedrības. 

Vienotas pārvaldības būtiska sastāvdaļa ir korporatīvās sociālās atbildības principa ievērošana, 

kas paredz arī konsultācijas ar sociālajiem partneriem, īpaši attiecībā uz to kapitālsabiedrību 

darbību, kurām galvenie ir nefinanšu mērķi. 

Uzskata, ka VAS „Privatizācijas aģentūras” resursi un pieredze un prakse būtu pārceļami uz CPI, 

tomēr var piekrist arī citam risinājumam. 

Uzskata, ka nav nepieciešama vēl viena diskusija par to vai modelis ir centralizēts vai daļēji 

centralizēts, jo jau ir panākta vienošanās par to, ka ir nepieciešams ieviest daļēji centralizēto 

modeli. Norāda, ka ziņojumā ir sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem. 

Aicina iet uz Ministru kabinetu, lai uzdotu ministrijām veikto to kapitālsabiedrību darbības mērķu 

vērtēšanu. Un šajā procesā piedalītos arī valdības sociālie un sadarbības partneri. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): vēlas redzēt daļēji centralizētu kapitālsabiedrību pārvaldību. Jābūt 

spēcīgiem argumentiem, lai sabiedrībai paskaidrotu, kāpēc tiek dibināta vēl viena jauna iestāde. Ir 

bažas par profesionalitāti, iespējams, ka ar desmit cilvēkiem būs nepietiekami. Vēlas pastāvēt uz 

to, ka CPI vairāk vajadzētu nodarboties ar konsultācijām, jo, ja tā būs atbildīga arī par lēmumu 

pieņemšanu, tad jāparedz arī noteikti atbildības mehānismi. 

 

G.Freimanis (MPB): CPI uzdevumi būtu gada pārskatu regulāra veidošana un kapitālsabiedrību 

darbības uzraudzība. Būtu jāsāk ar atsevišķām sākotnējām funkcijām, kuras pēc tam varētu 

paplašināt un papildināt, tai skaitā ar kapitāldaļu pārņemšanu. 

 

V.Dombrovskis: vēlas rezumēt diskusiju.  

Uzskata, ka darba grupas sagatavotais ziņojums ir pietiekami sabalansēts un ir atrasts piemērots 

veids kā turpināt šī jautājuma turpmāko attīstību un virzību. Paredzēta ir daļēji centralizēta 

kapitālsabiedrību pārvaldība, ņemot vērā ziņojumā paredzētās CPI funkcijas, nav pamata bažām 

par  pilnīgu centralizāciju. 

Uzskata, ka CPI piedāvātās funkcijas ir piemērotas un atbilstošas. Viena no funkcijām, kas 

paredz reālu kapitālsabiedrību pārvaldību tiek ieviesta pakāpeniski, kas ļaus arī izvērtēt CPI 

darbības efektivitāti un piemērotību. Uzskata, ka varētu sākt pārvaldīt kapitālsabiedrības, kurās 

valstij nav izšķirošā ietekme, kā arī kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko nekustamos īpašumus. 

Šo kapitālsabiedrību pārvaldību varētu sākt jau no 2014.gada. Uzskata, ka sistēma būtu jāievieš 

pakāpeniski, lai redzētu kā šis modelis darbojas, tas arī būtu sabalansēts iestādes ieviešanas veids. 
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Par CPI statusu – jāpadomā par nosaukumu, tai ir jābūt iestādei, kas darbojas vienotajā 

atalgojuma sistēmā. Norāda, ka kopumā būtu jārisina vienotās atalgojuma sistēmas darbība, par 

ko FM plāno sniegt ziņojumu nākamajā RVG sēdē.  

Ņemot vērā to, ka VAS „Privatizācijas aģentūra” ir kapitālsabiedrība, tāpēc nebūtu korekti tai 

uzticēt citu kapitālsabiedrību pārvaldību, lai neradītu sabiedrībā bažas par valsts uzņēmumu 

privatizāciju. 

Par kapitālsabiedrību padomju jautājumu – skeptiski raugās uz to, ka tiktu atjaunotas padomes 

tādas, kādas tās bija līdz 2009.gadam, kuras bija izteikti politizētas. Neuzskata, ka tas būtu 

modelis, kas sevi labi pierādījis. Ja tiek runāts par padomēm, tad ir svarīgi arī ievērojami 

palielināt to darbības kvalitāti un lēmumu pieņemšanas efektivitāti.  

Lēmumu pieņemšanas laiks ir viens no pārvaldības jautājumiem, ja tiek uzlabota pārvaldība, tad 

arī tiek uzlabots lēmumu pieņemšanas laiks. Uzņēmumu saimnieciskos lēmumus pieņems paši 

uzņēmumi, līdz ar to tā nav CPI kompetence un CPI necentīsies šos jautājumus regulēt. CPI 

kompetencē būs tikai stratēģisko jautājumu saskaņošana. 

Uzskata, ka darba grupas sagatavotais ziņojums ir jāizmanto par pamatu šī jautājuma virzīšanai 

uz izskatīšanu Ministru kabineta sēdē, jo izteiktās bažas ir ņemtas vērā. Darba grupai būtu 

nepieciešams veikt precizējumus atbilstoši šodienas sēdei un virzīties uz priekšu gan ar 

institūcijas izveidi, gan ar kritēriju noteikšanu kapitāldaļu vērtēšanai. 

 

D.Pavļuts: akceptē jautājuma virzīšanu izskatīšanai uz Ministru kabineta sēdi. Aicina atsevišķos 

viedokļus fiksēt protokolā.  

EM uzskata, ka kapitāldaļas var arī nodot atbilstoši atsevišķam Ministru kabineta lēmumam, tai 

skaitā, arī no institūcijas izveides brīža. 

 

V.Dombrovskis: norāda, ka tas ir pretrunā ar pārējo kolēģu teikto, piekrīt pieņemt EM īpašo 

viedokli. 

 

S.Šķiltere (LPS): uzskata, ka kapitālsabiedrību stratēģiskie mērķi ir jāapstiprina Ministru 

kabinetā. Ir jābūt izstrādātai metodikai nefinanšu mērķu noteikšanai, lai ministrijas varētu šos 

mērķus noteikt.  

 

G.Freimanis (MPB): uzskata, ka konsolidētais gada pārskata sagatavošana ir tas, ar ko, 

galvenokārt, arī vajadzētu nodarboties CPI. 

 

M.Pūķis (LPS): kad Ministru kabinetam ir jāapstiprina un jānosaka nefinanšu mērķi 

kapitālsabiedrībām. 

 

J.Endziņš (LTRK): vēlas precizēt kapitālsabiedrību vērtēšanas un institūcijas izveides termiņus 

un laika grafiku.  

 

V.Dombrovskis: rezumējot aicina, ņemt par pamatu darba grupas sagatavoto pārvaldības modeļa 

variantu. Atlīdzības sistēma skatāma kontekstā ar FM ziņojumu nākamajā sēdē. Institūcijas 

izveide plānojama uz 2013.gada 1.janvāri, savukārt, kapitāldaļu pārņemšanu plānotu uz 

2014.gada 1.janvāri.  

 

S.Bajāre (FM): aicina izvērtēt, vai veidot jaunu iestādi, vai arī CPI funkcijas resursu taupīšanas 

nolūkos varētu uzņemties PKC un tā būtu viena no PKC struktūrvienībām. 
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V.Dombrovskis: uzskata, ka CPI var būt gan jauna iestāde, gan arī jau esošās iestādes, 

piemēram, PKC struktūrvienība, uzdodot PKC papildus funkcijas, tomēr atbalsta funkcijas 

jebkurā gadījumā veiktu Valsts kanceleja. Aicina darba grupu vēl precizēt ziņojumu atbilstoši 

šodienas diskusijām līdz izskatīšanai Ministru kabinetā. 

 

 

3. Dažādi: 

Informācija par nākamajās Reformu vadības grupas sēdēs izskatīšanai piedāvātajiem 

jautājumiem 

 
V.Dombrovskis: norāda uz darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ņemot vērā to, ka viens no 

jautājumiem ir izmaiņas nodokļu politikā 2012.gadā, apsver iespēju par šo jautājumu sasaukt 

atsevišķu RVG sēdi. Aicina PKC pārstāvi īsi ziņot par pētījumu tēmām. 

 

R.Osvalde (PKC): īsumā sniedz informāciju par plānotajiem pētījumiem un to tēmām, kā arī 

īsumā raksturo pētījumu mērķi un uzdevumus. Norāda, ka informācija par pētījumiem tiks 

izsūtīta vēlāk RVG locekļiem detalizētākai izvērtēšanai. 

 

E.Upīte (VK): īsumā informē par plānotajiem pētījumiem, to mērķi un uzdevumiem. Skaidro 

attiecīgo tēmu izvēli un pētījumu nepieciešamību.  

 

G.Bērziņš (TM) aicina Valsts kanceleju saistībā ar paredzēto pētījumu par intelektuālā īpašuma 

tiesību jautājumiem konsultēties ar nozares ministriju.  

 

V.Dombrovskis: aicina RVG locekļus izvērtēt piedāvātās tēmas. Uzskata, ka būtu iespējams 

sasaukt atsevišķu RVG sēdi par patēriņa nodokļiem, lūdz FM steidzami sagatavot ziņojumu, kam 

varētu organizēt atsevišķu RVG sēdi. Šo RVG sēdi varētu sasaukt jau aprīlī.  

 

M.Pūķis (LPS): piekrīt, ka tautas ataudzes tēma ir ļoti aktuāla. Aicina to skatīt kompleksāk, tai 

skaitā, arī kontekstā ar imigrācijas jautājumiem, tādējādi šo pētījuma tēmu paplašinot. 

 

 
Slēdz sēdi plkst. 11:20 

 

Reformu vadības grupa un Ministru kabineta locekļi nolēma:  

 

1. kopumā atbalstīt ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotās darba grupas 

ziņojumu un tajā ietvertos risinājumus daļēji centralizēta valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa ieviešanai un tā ieviešanas laika grafiku; 

2. uzdot PKC precizēt ziņojumu atbilstoši Reformu vadības grupas diskusijai un 

iesniegt precizēto ziņojumu Ekonomikas ministrijai, lai nodrošinātu tajā ietverto 

risinājumu (attiecībā uz daļēji centralizētās valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

modeli, tā ieviešanas uzdevumiem, posmiem un laika grafiku, kā arī kompetenču 

sadalījumu starp institūcijām) iekļaušanu Valsts kapitāla daļu pārvaldības 

koncepcijā un Publisko personu komercdarbības koncepcijā; 

3. uzdot Ekonomikas ministrijai izvērtēt Valsts kancelejas pasūtītā pētījuma 

rekomendāciju ziņojumā ietvertos valsts kapitālsabiedrību vērtēšanas principus 

un kritērijus, un, pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, noteikt un iekļaut 
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valsts kapitālsabiedrību vērtēšanas principus un kritērijus Valsts kapitāla daļu 

pārvaldības koncepcijā un Publisko personu komercdarbības koncepcijā; 

4. Ekonomikas ministrijai atbilstoši protokollēmuma 2. un 3.punktam precizētās 

koncepcijas iesniegt Valsts kancelejā līdz 2012.gada 20.aprīlim izskatīšanai  

Ministru kabineta 24.aprīļa sēdē;  

5. uzdot Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot 

un iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvos aktu projektus vienotā 

budžeta likumprojekta 2013.gadam paketē atbilstoši FM piedāvātajam laika 

grafikam, lai nodrošinātu daļēji centralizētās pārvaldības institūcijas kā tiešās 

valsts pārvaldes iestādes izveidi un tās funkciju noteikšanu ar 2013.gada 

1.janvāri. 

6. uzdot Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 1.oktobrim sagatavot un iesniegt 

Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvos aktu projektus, lai nodrošinātu 

valsts kapitālsabiedrību pārveidošanu par valsts aģentūru, tiešās valsts pārvaldes 

iestādi un/vai to kapitāldaļu nodošanu citam kapitāldaļu turētājam; 

7. uzdot valsts kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu turētājiem pēc 

Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas un Publisko personu 

komercdarbības koncepcijas apstiprināšanas MK, ņemot vērā tajās iekļautos 

valsts kapitālsabiedrību vērtēšanas principus un kritērijus, veikt to turējumā 

esošo valsts kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu izvērtēšanu un 

līdz 2012.gada 31.oktobrim iesniegt MP izveidotās darba grupas vadītājam 

izvērtējumus un priekšlikumus par attiecīgo valsts kapitālsabiedrību un valstij 

piederošo kapitāla daļu turpmāko statusu un iespējamo pārvaldītāju; 

8. uzdot līdz 2012.gada 31.decembrim PKC vadītajai darba grupai izskatīt valsts 

kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu turētāju sagatavotos 

izvērtējumus un priekšlikumus RVG un Ministru kabinetam lēmuma 

pieņemšanai; 

9. pēc šī protokollēmuma 5.punktā minēto normatīvo aktu pieņemšanas Ministru 

kabinetā uzdot Valsts kancelejai sadarbībā ar PKC nodrošināt daļēji 

centralizētās pārvaldības institūcijas vadītāja atlasi un apstiprināšanu amatā līdz 

2013.gada 1.janvārim; 

10. uzdot PKC nosūtīt visiem RVG locekļiem sēdē prezentētos sagatavotos pētījuma 

tēmu aprakstus izvērtēšanai, lai tos izskatītu un apstiprinātu nākošās RVG sēdes 

laikā; 

11. iekļaut nākošās RVG sēdes darba kārtībā Finanšu ministrijas ziņojumu par 

motivācijas sistēmas pilnveidošanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un 

valsts un pašvaldību budžeta finansētajās iestādēs; 

12. organizēt atsevišķu RVG sēdi par patēriņa nodokļu iespējamajām izmaiņām, 

ņemot vērā to ietekmi uz inflāciju. 

 

 

Ministru prezidents                                                                           Valdis Dombrovskis 

 

Sagatavoja: 

 

I.Žemaite-Dziceviča 

Pārresoru koordinācijas centra konsultante 

irina.zemaite@pkc.mk.gov.lv 
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