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REFORMU VADĪBAS GRUPAS 

un Ministru kabineta locekļu sēde 
 

Ministru kabinetā, Zaļajā zālē 

 

 

 

Rīgā                                                                  2012.gada 16.februārī 

 

Sēdi vada 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 

 

Piedalās: 

Reformu vadības grupas locekļi: 

Pēteris Krīgers – LBAS priekšsēdētājs 

Aiva Vīksna – LDDK viceprezidente 

Inese Olafsone – LDDK tautsaimniecības eksperte 

Jānis Endziņš – LTRK valdes priekšsēdētājs 

Ilze Vinķele – labklājības ministre 

Sanita Šķiltere – LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  

Māris Pūķis – LPS vecākais padomnieks 

Daniels Pavļuts – ekonomikas ministrs 

Andris Vilks – finanšu ministrs 

Sanita Bajāre – Finanšu ministrijas valsts sekretāre 

Baiba Bāne – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budţeta jautājumos 

Edmunds Sprūdţs – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

 

Ministru kabineta locekļi: 

Laimdota Straujuma – zemkopības ministre 

Ingrīda Circene – veselības ministre 

Aivis Ronis – satiksmes ministrs 

Gaidis Bērziņš – tieslietu ministrs 

 

Citi dalībnieki: 

Tīna Lūse (AB “Kronbergs&Čukste”) 

Daina Beļicka (SIA „Ernst&Young Baltic”) 

Pēteris Miezītis (SIA „Ernst&Young Baltic”) 

Andris Grafs (VAS “Privatizācijas aģentūra”) 

Alfrēds Vanags (BICEPS) 

Mārtiņš Krieviņš (PKC) 

Rudīte Osvalde (PKC) 

Ilona Platonova (EM) 

Marts Kreitiņš (VK) 

Ģirts Blumers (VK) 

Eva Upīte (VK) 
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Zanda Šadre (VK) 

Gints Freimanis (MPB) 

Olita Augustovska (MPB) 

Sandra Bukane (MPB) 

Ints Dālderis (MPB) 

Dace Spaliņa (EM) 

Kaspars Lore (EM) 

Juris Pūce (EM) 

Anrijs Matīss (SM) 

Dţineta Innusa (SM)  

Uldis Lielpēters (KM) 

Valters Bolēvics (KM) 

Daiga Auziņa-Melalksne (NASDAQ OMX) 

Kristian Kaas Mortensen (BICG) 

Ilze Pētersone-Godmane (IeM) 

Inga Ošiņa (FM) 

Daiga Gulbe (FM) 

Reinis Strolis (FM) 

Jānis Šints (FM) 

Ilmārs Šnaucins (FM) 

Inese Kalniņa (VM) 

Daina Mūrmane-Umbraško (VM) 

Kristīna Pelša (VARAM) 

 

 

Sēdi sāk plkst. 10:00 

1. Sēdes atklāšana 

(Ministru prezidents Valdis Dombrovskis) 
 

V.Dombrovskis: atklāj Reformu vadības grupas (RVG) sēdi. Norāda, ka sanāksme notiek 

paplašinātā sastāvā, jo ir liela interese no ministriju un sociālo partneru puses par darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem. Īsumā iepazīstina ar sēdes darba kārtību. Aicina ziņot par pirmo darba 

kārtības jautājumu. 

 

 

2. Publiskās personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa 

kritēriju izvērtējums 

(ziņo: D.Beļicka, Valsts kancelejas pasūtītā pētījuma pārstāvis - Prezentācija: 

RVG_petijums_160212)  

 

D.Beļicka (SIA „Ernst&Young Baltic”): īsumā informē par jautājuma virzību. Prezentē 

pētījuma izstrādes gaitu un galvenos izpētes jautājumus. Iepazīstina ar vairākiem publiskas 

personas kapitālsabiedrību pārvaldības modeļiem, īsumā izklāsta šo modeļu formu un veidu.  

Norāda, ka pētījuma laikā tika secināts, ka piemērotākais pārvaldības modelis būtu – daļēji 

centralizētais pārvaldības modelis, kas nozīmē, ka kapitālsabiedrību  pārvaldības vadlīniju 

izstrāde, kā arī nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, 

kurās valsts ir mazākuma akcionārs, pārvaldība tiek centralizēta vienā institūcijā. Pēc pirmā 
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posma ieviešanas ieguvumu izvērtēšanas iespējama citu kapitālsabiedrību nodošana centralizētās 

institūcijas pārvaldībā. 

  

V.Dombrovskis: pozitīvi vērtē sagatavoto ziņojumu. Aicina RVG locekļus sniegt savu 

vērtējumu. 

 

J.Endziņš (LTRK): vēlas precizēt, kāpēc kapitālsabiedrības statuss tiek piedāvāts izglītības un 

kultūras iestādēm. 

 

D.Beļicka (SIA „Ernst&Young Baltic”): pētījuma ietvaros tika aptaujātas arī Veselības 

ministrija un Kultūras ministrija, kas norādīja, ka gan veselības, gan kultūras iestādēm būtu jābūt 

kapitālsabiedrībām, jo tās sniedz maksas pakalpojumus.  Tomēr šīs iestādes varētu palikt nozaru 

ministriju kompetencē, jo centrālā iestāde nevarētu tās pilnvērtīgi kontrolēt, jo tās pilda konkrētus 

nozaru ministriju deleģētus uzdevumus. 

 

I.Circene: pozitīvi vērtē pētījumu. Piedāvā, ka centralizētā pārvaldes iestāde veic arī nozares 

darbības uzraudzību, jo nozaru ministrijām nav kapacitātes to darīt.  

 

V.Dombrovskis: vēlas precizēt, kā tiks ieviests piedāvātais kapitālsabiedrību pārvaldības 

modelis, kāda ir citu valstu pieredze šī modeļa īstenošanā. Vēlas arī precizēt, vai valsts var 

ietekmēt lēmumu pieņemšanu kapitālsabiedrībās, kurās valsts ir mazākuma akcionārs. 

 

D.Beļicka: norāda, ka izstrādājot pētījumu ir izvērtēta daţādu valstu prakse, un pāreja parasti 

notiek pakāpeniski. Attiecībā uz jautājumu par mazākuma akcionāru, uzskata, ka izvērtēšana būtu 

jāveic ministrijai, kurai būtu jāizvēlas nākotnes stratēģija, kuru pēc tam realizē centralizētā 

institūcija. 

 

3. Publisko personu komercdarbības un valsts kapitāla daļu pārvaldības reformas (ziņo: 

J.Pūce, Ekonomikas ministrija – Prezentācija: EM_RVG_160212) 

 

J.Pūce (EM): informē par aktualitātēm saistībā ar EM izstrādātajām koncepcijām (Publisko 

personu komercdarbības koncepcija un Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija) un VK 

pasūtīto pētījumu.  

EM ir izstrādāto koncepciju ietvaros piedāvātais kapitāla daļu pārvaldības modelis  sakrīt arī ar 

pētījumā piedāvāto modeli. Nav būtisku viedokļu atšķirību attiecībā uz pakāpenisku pārvaldības 

centralizācijas ieviešanu un centralizētās institūcijas izveidošanu Ministru kabineta pārraudzībā. 

Galvenais uzstādījums EM piedāvātajās koncepcijās ir pakāpeniska virzība no decentralizētas 

kapitāla daļu pārvaldības uz centralizētu modeli. Norāda, ka EM uzskata, ka tām 

kapitālsabiedrībām, kurām ir monopols kādā nozarē ir jābūt centralizēti pārvaldītām. Savukārt, 

tās kapitālsabiedrības, kuras darbojas specifiskā nozares ministrijas uzdevumā, paliek nozares 

ministriju pārvaldībā.  

Vienlaikus iezīmēja atšķirības EM un pētījuma ietvaros piedāvātajos modeļos, proti, uzskata, ka 

būtu nepieciešams mazināt valdības ietekmi uz kapitālsabiedrību pārvaldību.  

Informē par centralizētās pārvaldes modeļa izveidi un pārvaldes darba organizāciju. Piedāvā 

izveidot nominācijas komiteju, kas apstiprina pārvaldes darbiniekus. 

Informē, ka EM plāno līdz š.g. septembrim MK iesniegt normatīvo aktu, kā veikt 

kapitālsabiedrību pārvaldību un šīs pārvaldības organizāciju.  
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S.Šķiltere (LPS): norāda, ka EM koncepcijās atšķirībā no Ernst&Young pētījuma nav analizēti 

uzdevumi, kas ir kapitālsabiedrībām, kuru vienīgais mērķis nav peļņas gūšana. Līdz ar to uzskata, 

ka uzņēmumu pārvaldības modelis ir sekundārs, tas ir atkarīgs no kapitālsabiedrībai izvirzīto 

mērķu un uzdevumu būtības. Ja valsts kapitālsabiedrības vai valstij daļēji piederošās 

kapitālsabiedrības vienīgais mērķis ir peļņas gūšana, tad pārvaldība ir salīdzinoši vienkāršāk 

īstenojama. Tāpēc vispirms ir skaidri jādefinē šo kapitālsabiedrību uzdevumus un mērķus, tos ir 

jāapstiprina Ministru kabinetam, jo īpašnieks ir valsts. Ja kapitālsabiedrības mērķis ir cieši saistīts 

ar konkrēto nozari- pārvaldība būs efektīvāka nozares ietvaros. Līdz ar to tikai pēc tam jāvērtē vai 

ir tik daudz centralizēti pārvaldāmu valsts kapitālsabiedrību, lai būtu attaisnojama jaunas 

institūcijas izveide. Tā kā lielākajai daļai valsts kapitālsaiedrību pēc būtības ir arī citi mērķi un 

uzdevumi (ne tikai peļņas gūšana), tad EM ir koncepcijā jāiekļauj metodika kā kapitālsabiedrību 

darba vērtēšanā ņemt vērā mērķu, kas nav peļņas gūšana, īstenošanu un to ietekmi uz peļņu.  

sasniegšanu pēc peļņas, kā arī kā tiks uzraudzīta šo mērķus izpildes izvērtēšana.  

 

J.Pūce (EM): piekrīt, ka tas ir svarīgs uzdevums, katrai kapitālsabiedrībai ir jānosaka gan mērķi, 

gan nozares specifiskie mērķi. Tāpēc atbalsta daļēji centralizēto modeli, jo nozares politikas 

mērķi arī ir būtiski. Nozares politikas mērķi tiek kvantificēti un tiek nodalīti no peļņas gūšanas 

mērķiem. Ja nozares mērķi ir dominējošie, tad kapitālsabiedrība paliek nozares ministrijas 

pārvaldībā. Ja nozares mērķi ir viens no elementiem, tad kapitālsabiedrību pārvaldību var veikt 

centralizētais pārvaldnieks.  

 

D.Pavļuts: Piekrīt jautājuma nozīmei. Tāpēc virza divas savstarpēji saistītas koncepcijas. 

Jāvienojas, ka ir svarīgi turpināt procesa virzību un jāvienojas par kapitāla daļu pārvaldības 

reformu. 

 

A.Vīksna (LDDK): piedāvā 4 secīgus etapus, lai risinātu kapitālsabiedrību pārvaldības 

jautājumu: 

1. stratēģisko mērķu izvirzīšana kapitālsabiedrībām, atbilstoši šī brīţa situācijai; 

2. visu kapitālsabiedrību izvērtēšana gan pēc juridiskā, gan ekonomiskā statusa; 

3. kapitālsabiedrību grupēšana pēc tām izvirzītajiem mērķiem, piemēram, tirgus nepilnību 

novēršana un funkcijām: peļņas gūšana, tautsaimniecības stabilizācija u.c., ņemot vērā arī Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā noteikto. 

4. un tikai tad, veidot kapitālsabiedrību pārvaldes faktisko modeli.  

LDDK neiestājas par vienu konkrētu modeli, bet vēlamāks ir kombinētais pārvaldes mehānisms. 

LDDK uzskata, ka nepieciešams grupēšanas un izvērtēšanas rezultātus saskaņot ar sociālajiem 

partneriem un tikai tad tie jāvirza apstiprināšanai. 

LDDK uzskata, ka par procesa virzītāju būtu jānosaka EM. LDDK neiebilst, ka varētu veidot 

darba grupu. Lai veiktu izvērtēšanu nav nepieciešams veidot centralizētu iestādi.  

 

M.Pūķis (LPS): lūdz iespēju prezentēt LPS skatījumu par kapitālsabiedrību pārvaldību 

(Prezentācija: LPS_RVG_160212). Uzskata, ka peļņas gūšana ir svarīgs un derīgs 

kapitālsabiedrību mērķis un kā tāds tas ir jānosaka, atbilstoši grozot Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu, atļaujot Latvijai tieši tāpat kā citām Eiropas savienības dalībvalstīm dibināt uzņēmumus 

ar nolūku gūt peļņu. Īpaši svarīgi tas ir finanšu disciplīnas apstākļos, jo peļņa ļauj atslogot 

nodokļu slogu. Totāla koncentrācija nav lietderīga. Pārvaldes veidu un juridisko formu ir 

jāsasaista ar kapitālsabiedrības mērķi, piemēram, peļņa, drošība (valsts, sociālā, vides,utt.), 

prasmīgi cilvēkresursi, attīstīta infrastruktūra, publiskie pakalpojumi, administrēšana. Atkarībā no 

mērķa ir jāizvēlas optimālākā kapitāla daļu uzraudzība. Vērš uzmanību, ka esošā publisko 

aģentūru normatīvā bāze ir būtiski jāgroza, ir jāievieš sociālās uzņēmējdarbības princips un tikai 
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tad var uzsākt daļas esošo kapitālsabiedrību pārveidi, jo šobrīd kapitālsabiedrība kā forma bieţi ir 

izvēlēta, jo tā ir visefektīvākā darbības forma esošajā regulējumā.  

 

V.Dombrovskis: rezumējot sociālo partneru un ministru paustos viedokļus, aicina konceptuāli 

vienoties par pakāpenisku pāreju uz centralizētu kapitālsabiedrību pārvaldību. 

Uzsver, ka praktiskā ministriju darba pieredze un rīcība liecina, ka nav iespējams pilnībā 

atteikties no MK vadošās lomas kapitālsabiedrību pārvaldībā, līdz ar to atbalsta modeli, ka 

iestāde, kas pārrauga citas kapitālsabiedrības ir MK padotībā.  

Lai nodrošinātu turpmāko kapitālsabiedrību pārvaldības reformas virzību, aicina izveidot 

specializētu darba grupu, kas vadītu diskusijas par šo jautājumu. Šīs darba grupas vadīšanu varētu 

uzņemties PKC, un darba grupā piedalītos ministrijas un sociālie partneri, lai tādejādi ātrāk 

panāktu vienošanos par šo jautājumu.  

 

J.Endziņš (LTRK): pozitīvi vērtē to, kā notiek jautājuma virzība un attīstība, kā arī jau sasniegto 

rezultātu.  

 

D.Pavļuts: aicina jautājumu risināt pēc iespējas ātrāk. Definēt uzdevumus, kas ir risināmi, kā arī 

izskatīt šo jautājumu MKK, lai skaidri noteiktu izvirzītos mērķus un uzdevumus, un izpildes 

termiņus.  

 

P.Krīgers: pozitīvi vērtē to, ka ir notikusi atteikšanās no absolūtas kapitālsabiedrību pārvaldības 

koncentrācijas.  

 

S.Šķiltere (LPS): uzsver, ka paralēli un nekavējoties ir svarīgi katrai kapitālsabiedrībai noteikt 

(apstiprināt MK) mērķus, kas nav peļņas gūšana. Uzskata, ka tad arī būtu jāvērtē, vai ir 

nepieciešama centralizētā pārvaldes iestāde (vai pēc būtības būs pietiekams skaits centralizēti 

pārvaldāmu kapitālsabiedrību, jo forma nevar būt primāra pār saturu).  

 

D.Pavļuts: piekrīt, ka ir nepieciešams noteikt kapitālsabiedrību mērķus, taču jāturpina arī 

normatīvo aktu izstrāde. 

 

V.Dombrovskis: ņemot vērā to, ka sociālajiem partneriem nav iebildumu, uzskata, ka ir panākta 

konceptuāla vienošanās par virzību uz daļēji centralizētu pārvaldes modeli, līdz ar to jāvienojas 

par turpmāko rīcību. 

Lai šī jautājuma izskatīšanu padarītu  ātrāku, uzskata, ka PKC vadībā ir jāveido darba grupa, kas 

risinātu jautājumu par turpmāko kapitālsabiedrību pārvaldības reformas virzību, panākot 

vienošanos starp ministrijām un sociālajiem partneriem. Pēc tam jautājums ir jāvirza uz MKK, lai 

pieņemtu lēmumu un tālāk virzītos ar normatīvo aktu izstrādi un apstiprināšanu. 

 

 

4. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu motivācijas sistēma 

(ziņo: I.Ošiņa, Finanšu ministrija – Prezentācija: FM_RVG_160212) 

 

I.Ošiņa (FM): sniedz informāciju par atalgojuma un motivēšanas sistēmu valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrībās. Sniedz priekšlikumus, kā risināt motivācijas trūkumu šajās iestādēs, 

piemērojot noteiktus koeficientus kapitālsabiedrību valdes locekļu mēnešalgām atkarībā no 

vadītās kapitālsabiedrības lieluma, kā arī no tā, vai kapitālsabiedrība tiks vai netiks iekļauta īpašā 

kapitālsabiedrību sarakstā (iekļautu tās kapitālsabiedrības, kurām ir būtiska ietekme uz valsts 

tautsaimniecību un kuras atbilst īpašiem kvalifikācijas kritērijiem). Attiecībā uz iespēju prēmēt 
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valdes locekļus, piedāvā papildināt kritērijus arī ar plānoto rezultatīvo rādītāju sasniegšu un 

paredzēt maksimālo prēmijas apmēru – līdz divām mēnešalgām, ko var izmaksāt vairākos 

maksājumos. Informē, ka, lai veiktu iepriekšminētās izmaiņas, nepieciešami attiecīgi grozījumi 

normatīvajos aktos.  

 

A.Ronis: uzskata, ka vajadzētu atteikties no vienotās sistēmas attiecībā uz īpaši lielajām valsts un 

pašvaldību kapitālsabiedrībām, jo tās konkurē starptautiskajā līmenī, piemēram, VAS „Latvijas 

Dzelzceļš”.  

 

I.Ošiņa (FM): norāda, ka īpaši lielajās kapitālsabiedrības tiks iekļautas īpašajā kapitālsabiedrību 

sarakstā, izvērtējot arī to, vai tās konkurē starptautiskajā līmenī, un līdz ar to tām tiks piemērots 

lielāks koeficients. 

 

P.Krīgers (LBAS): norāda, ka būtu jāizvērtē arī pašreizējā motivācijas sistēma cilvēkiem, kas 

strādā ne tikai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās, bet arī valstij nozīmīgās nozarēs, 

piemēram, medicīnā vai izglītībā.  

 

S.Bajāre (FM): norāda, ka FM priekšlikums motivācijas sistēmas pilnveidošanai nav saistīts ar 

atalgojuma fonda palielināšana, jo FM meklē iespējas, kā izmantojot esošos līdzekļus tos 

maksimāli efektīvi izmantot. 

 

A.Ronis: uzskata, ka ir jānošķir valsts budţeta iestādes no valsts pārvaldītajām 

kapitālsabiedrībām, jo tās pašas nopelna savu budţetu, līdz ar to tās būtu jāmotivē palielināt 

peļņu. 

 

I.Circene: uzskata, ka šobrīd nav piemērots laiks, lai risinātu FM uzrunāto jautājumu. 

 

M.Pūķis (LPS): kopumā atbalsta iespēju palielināt atalgojumu, tomēr tas jādara pakāpeniski un 

izvērtējot iespējas. Atgādina, ka jau pagājušajā gadā RVG vienojās par nepieciešamību ieviest 

nodrošināt visā publiskajā pārvaldē motivācijas sistēmu. Uzskata, ka motivācijas sistēma 

kapitālsabiedrībās un iestādēs ir svarīga, jo savādāk institūcijas nestrādās efektīvi.  

 

E.Sprūdžs: uzskata, ka svarīga ir kvalificētu speciālistu noturēšana. Vienlaikus piekrīt, ka 

atalgojuma celšana nav risinājums. Aicina meklēt citus atalgojuma sistēmas organizācijas veidus. 

Uzskata, ka ir jācenšas maksimāli efektīvi izmantot jau esošos resursus.  

 

J.Endziņš (LTRK): uzskata, ka motivēšanas sistēma ir nepieciešama. Piekrīt, ka jānodala tie 

uzņēmumi, kas paši gūst peļņu, lai tos motivētu gūt vēl lielāku peļņu. Uzskata, ka prēmijas varētu 

dot tad, kad izpilda virspeļņas limitu.  

 

P.Krīgers (LBAS): uzskata, ka veicot izmaiņas kapitālsabiedrību atalgojumu sistēmā, būtu 

nepieciešams arī sākt runāt par izmaiņām kopējā atalgojuma sistēmā valstī.  

 

V.Dombrovskis: aicina meklēt risinājumus – atļaujot darbinieku motivācijas sistēmu gan valsts 

kapitālsabiedrībās, gan valsts budţeta finansētajās iestādēs. Vienlaikus būtu svarīgi paredzēt to, 

ka izmaiņas būtu jādara esošo budţeta līdzekļu ietvaros. Ir jānosaka kritēriji motivācijas sistēmas 

piemērošanai, un tās apjoms. Aicina FM izstrādāt izmaiņas darbinieku motivācijas sistēmā, 

neskarot mēnešalgas.  
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Slēdz sēdi plkst. 12:00 

 

Reformu vadības grupa un Ministru kabineta locekļi nolēma:  

 

1. Konceptuāli atbalstīt daļēji centralizēto valsts kapitālsabiedrību un kapitāldaļu 

pārvaldes modeli, veidojot Centralizētu pārvaldes institūciju Ministru kabineta 

pārraudzībā; 

2. Ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidot pie RVG starpnozaru darba grupu PKC 

vadībā, kura sadarbībā ar valsts institūciju un sociālo  un sadarbības partneru 

pārstāvjiem izstrādās priekšlikumus daļēji centralizētā valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldes modeļa ar Centralizētu pārvaldes institūciju Ministru kabineta 

pārraudzībā ieviešanai, kā arī indikatīvu laika grafiku valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības reformas ieviešanai; 

3. Valsts institūcijām un sociālajiem partneriem līdz š.g. 28.februārim deleģēt pārstāvi 

dalībai šī protokollēmuma 2.punktā minētajā darba grupā; 

4. Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos priekšlikumus un viedokļus, Finanšu 

ministrijai izstrādāt priekšlikumus motivācijas sistēmas pilnveidošanai valsts un 

pašvaldību kapitālsabiedrībās un valsts  un pašvaldību budžeta finansētajās iestādēs. 

 

 

 

Ministru prezidents                                                                           Valdis Dombrovskis 
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I.Ţemaite-Dziceviča 
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