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Kopsavilkums
Gada pārskata sagatavošana
Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) 2015.gada pārskats
visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par PKC
finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un PKC darbības rezultātiem gadā,
kas noslēdzās 2015.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Atbilstības jautājumi
Valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības
koordinācijas un uzraudzības funkcijas nodrošināšana

Gada pārskats sniedz
skaidru un patiesu
priekšstatu un ir sagatavots
atbilstoši prasībām.

Revīzijā netika konstatēti tādi tiesību aktu pārkāpumi vai neatbilstības,
kas būtiski ietekmētu revidentu viedokli par līdzekļu izlietojuma PKC
jaunās funkcijas - nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts
kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību atbilstību tiesību
aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai
praksei, kas uz tiem attiecas.
Tomēr vēršam uzmanību, ka PKC pilnā apjomā nav izpildījis likumā1
noteiktās prasības.
Lai īstenotu publisko kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju, likumā2
tika noteikts Ministru kabinetam (1) līdz 01.10.2015. izdot septiņus
noteikumus, kuru izstrāde tika deleģēta PKC, kā arī (2) PKC līdz
01.11.2015. izstrādāt un izdot piecas vadlīnijas.
Revīzijā secināts, ka:
(1) lai gan PKC ir izstrādājis noteikumu projektus līdz 01.10.2015.,
Ministru kabinets likumā noteiktajā termiņā ir izdevis tikai vienus
noteikumus. Revīzijas laikā līdz 31.03.2016. ir izdoti visi
Ministru kabineta noteikumi;
(2) PKC nebija izstrādājis vadlīnijas likumā noteiktajā termiņā.
Revīzijas laikā līdz 31.03.2016. no piecām vadlīnijām ir izdotas
četras vadlīnijas un vienas vadlīnijas ir izstrādātas.

Ieteikumi
Revīzijā ir sniegts viens ieteikums attiecībā uz atbilstības jautājumu,
kuru ieviešot, tiks uzlabota valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla
daļu pārvaldība.
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1.daļa – Gada pārskata sagatavošana
PKC 2015.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un
patiesu priekšstatu par PKC finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un PKC
darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2015.gada 31.decembrī, un
tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām.

2.daļa – Atbilstības jautājumi
Augsta prioritāte
Pārkāpumi un neatbilstības ir būtiskas finanšu pārskatam pakārtotā
darījumā, jo PKC pilnā apjomā nav izpildījis likumā noteiktās
prasības.

2.1. Valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu
pārvaldības koordinācijas institūcijas izveide un darbība
Ministru kabinets tikai trīs mēnešus pēc noteiktā termiņa
noteica, ka sākot ar 01.06.2015. koordinācijas institūcijas
uzdevumus pildīs Pārresoru koordinācijas centrs, uzdodot
Pārresoru koordinācijas centram līdz noteiktam termiņam
izstrādāt gan normatīvos aktus, gan vadlīnijas saistībā ar
kapitālsabiedrību pārvaldību.
Revīzijā secināts, ka:
 no septiņiem kapitālsabiedrību pārvaldību likumā
paredzētajiem Ministru kabineta noteikumiem likumā
paredzētajā termiņā līdz 01.10.2015. izdoti tikai vieni.
Revīzijas laikā (līdz 31.03.2016.) visi noteikumi ir izdoti;
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 Pārresoru koordinācijas centrs likumā noteiktajā termiņā
līdz 01.11.2015. nebija izdevis četras no piecām likumā
noteiktajām
vadlīnijām,
tādējādi
publiskajām
kapitālsabiedrībām
nesniedzot
vienotu
pieeju
kapitālsabiedrību pārvaldības īstenošanā. Turklāt vienas
vadlīnijas nav izdotas līdz 31.03.2016.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likums tika pieņemts 16.10.2014. un ir stājies spēkā 01.01.2015.
Likuma mērķis ir veicināt (1) publiskai personai piederošu kapitāla
daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību; (2)
publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski
pamatotu resursu izmantošanu; (3) labas korporatīvās pārvaldības
principu ievērošanu; (4) nodrošināt publiskas personas līdzdalības
nosacījumu ievērošanu3.
Ministru kabinetam tika uzdots4 līdz 31.03.2015. noteikt valsts
pārvaldes iestādi - koordinācijas institūciju, kura pildīs uzdevumus
saistībā ar valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldi, un
līdz 01.10.2015. izdot noteikumus saistībā ar kapitālsabiedrību
pārvaldību.
Ministru kabineta 31.03.2015. sēdē5 tika izskatīts Ekonomikas
ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums6, kurā Ekonomikas
ministrija piedāvāja, ka valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu
pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus varētu pildīt valsts
akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” vai PKC. Ministru kabinets
atbalstīja to, ka koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodrošinās
PKC.
Lai arī ir noteikts7, ka Ministru kabinetam līdz 31.03.2015. ir jānosaka
institūcija, kas pildīs valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu
pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus, Ministru kabinets
tikai 26.05.2015. - trīs mēnešus pēc noteiktā termiņa – noteica, ka no
01.06.2015. koordinācijas institūcijas uzdevumus pildīs PKC8.
PKC, lai veiktu valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu
pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus, izveidoja
struktūrvienību – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu ar sešām
amata vietām9.

Valsts kapitālsabiedrību un
valsts kapitāla daļu
pārvaldības koordinācijas
institūcija tika noteikta trīs
mēnešus pēc likumā
noteiktā termiņa.

No 2015.gada jūnija uz Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas amata
vietām tika izsludināti vairāki konkursi, t.sk. uz atsevišķām amata
vietām tika rīkoti atkārtoti konkursi. Uz 31.12.2015. nodaļā bija viena
vakanta amata vieta.
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Tā kā pirmie darbinieki Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļā sāka
strādāt tikai 2015.gada augusta sākumā, koordinācijas institūcijas
uzdevumu izpildē tika iesaistīti septiņi citu PKC struktūrvienību
darbinieki.
PKC, lai nodrošinātu koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi,
10.06.2015. tika piešķirts finansējums 168 531 euro apmērā, savukārt
Valsts kancelejai, lai veiktu PKC atbalsta funkciju nodrošināšanu, tika
piešķirts finansējums 15 555 euro apmērā10.
PKC no piešķirtajiem 168 531 euro līdz 31.12.2015.:
(1) izlietoja 70 550 euro jeb 42%, t.sk. atlīdzībai - 50 416 euro,

pakalpojumiem un precēm - 8618 euro, kapitālajiem
ieguldījumiem - 11 516 euro;
(2) atmaksāja valsts budžetā līdzekļus 97 981 euro apmērā.

PKC 2015.gadā piešķirto
finansējumu izlietoja
atbilstoši noteiktajam - lai
nodrošinātu koordinācijas
institūcijas uzdevumu
izpildi.

Likumā11 ir noteikts:
 Ministru kabinetam līdz 01.10.2015. jāizdod septiņi ar
kapitālsabiedrību pārvaldību saistīti noteikumi12, savukārt
PKC ar MK rīkojumu13 ir uzdots nodrošināt šī uzdevuma
izpildi likumā noteiktajā termiņā (detalizētu informāciju skatīt
1.tabulā un 1.pielikumā);
 koordinācijas iestādei (PKC) līdz 01.11.2015. ir jāizstrādā un
jāizdod piecas ar kapitālsabiedrību pārvaldību saistītas
vadlīnijas14 (detalizētu informāciju skatīt 2.tabulā un
2.pielikumā).

1.tabula
Likumā15 noteikto tiesību aktu izstrāde
Tiesību akts

Iesniegts
MK

MK jāizdod Vai izdevis
līdz
termiņā?

Vai
izdots
līdz
31.03.2016.?

Kārtība,
kādā
nominē 06.08.2015.
kandidātus valdes un padomes
locekļu
amatiem
kapitālsabiedrībās

01.10.2015.

✗

✓

Kapitālsabiedrību,
kurās 01.10.2015.
valstij ir izšķirošā ietekme,
darbības
rezultātu
izvērtēšanas
metodes
(vadlīnijas)

01.10.2015.

✗

✓

Kārtība, kādā prognozējama 10.09.2015.
peļņas daļa, kas izmaksājama
dividendēs, kā arī valsts
kapitāla daļu turētāja rīcība,
izlietojot valsts kā dalībnieka
tiesības lemt par dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu

01.10.2015.

✗

✓
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Publiskas
kapitālsabiedrības
statūti

personas 08.01.2015.
tipveida

Kārtība,
kas
nosaka 17.09.2015.
kapitālsabiedrības valdes un
padomes
locekļu
skaita
noteikšanai
nepieciešamos
sabiedrības
lielumu
raksturojošos rādītājus

01.10.2015.

Kārtība, kādā tiek pārdotas
kapitalizācijas
rezultātā
izveidojušās kapitāla daļas

01.10.2015.

-

Kārtība
par
atskaitījumu 20.08.2015.
apmēru, ko saņem valsts
kapitālsabiedrība
kā
atsavināšanu
veicošā
institūcija no valsts kapitāla
daļu pārdošanā gūtajiem
ieņēmumiem

✓

01.10.2015.

✓

✗

✓

nav
aktuāls16

01.10.2015.

nav
aktuāls

✗

✓

2.tabula
Likumā17 noteikto vadlīniju izstrāde
Vadlīnijas

PKC jāizdod
līdz

Valsts līdzdalības vispārējo
stratēģisko mērķu noteikšanas
vadlīnijas

01.11.2015.

✗

✓

Kapitālsabiedrības, kurā valstij ir
izšķirošā ietekme, darbības
rezultātu izvērtēšanas vadlīnijas

01.11.2015.

✗

✓

Informācijas publiskošanas
vadlīnijas valsts
kapitālsabiedrībām un kapitāla
daļu turētājiem

01.11.2015.

✗

✓

✓

Kārtība, kādā koordinācijas
institūcijai sniedz informāciju, kas
nepieciešama, lai sagatavotu
ikgadējo publisko pārskatu par
valstij piederošajām
kapitālsabiedrībām un kapitāla
daļām

01.11.2015.

✗

✓

✓

Vidēja termiņa darbības stratēģijas
izstrādes vadlīnijas

01.11.2015.

✗

✓

✓

Vai izdots
termiņā?

Vai izstrādāts Vai izdots
līdz
līdz
31.03.2016.? 31.03.2016.?

✓
✗

Likumā noteiktajā termiņā
līdz 01.11.2015. PKC nebija
izdevis četras no piecām
likumā noteiktajām
vadlīnijām .
Līdz 31.03.2016. vienas
vadlīnijas vēl joprojām
nav izdotas.

Revīzijā konstatēts:
 PKC līdz 01.10.2015. ir izstrādājis un iesniedzis Ministru
kabinetā likumā18 noteikto noteikumu projektus, bet Ministru
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kabinets likumā19 noteiktajā termiņā - līdz 01.10.2015. - ir
izdevis tikai vienu no septiņiem tiesību aktiem. Revīzijas laikā
līdz 31.03.2016. ir izdoti visi Ministru kabineta noteikumi;
 PKC nav izpildījis likuma prasību un līdz 01.11.2015. nav
izstrādājis un izdevis nevienas no likumā noteiktajām
vadlīnijām. Revīzijas laikā līdz 31.03.2016. no piecām
vadlīnijām ir izdotas četras vadlīnijas un vienas vadlīnijas ir
izstrādātas.
Vadlīnijas20, kuras PKC bija jāizdod līdz 01.11.2015. ir nozīmīgas
publisko personu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību sekmīgas pārvaldības
īstenošanai, jo tās sniedz vienotus metodiskus norādījumus līdzdalības
kapitālsabiedrību
vispārējo
stratēģisko
mērķu
noteikšanai,
kapitālsabiedrību, darbības rezultātu izvērtēšanai, kapitālsabiedrību
vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei u.c. būtiskos jautājumos.

Ieteikums
Lai nodrošinātu efektīvu publisko kapitālsabiedrību pārvaldību un
kapitālsabiedrībām sniegtu vienotu pieeju jautājumos, kas saistīti ar
kapitālsabiedrību darbības izvērtēšanu, Pārresoru koordinācijas
centram izdot kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanas
vadlīnijas.

9

PAR PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRA 2015.GADA PĀRSKATU

Revīzijas raksturojums
Revīzijas mērķis
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt:


vai 2015.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par PKC
finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un PKC darbības rezultātiem un vai tas ir sagatavots atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;



vai būtiski finanšu pārskatam pakārtoti darījumi (tekstā arī – atbilstības jautājumi) – PKC jaunās
funkcijas - nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un
uzraudzību, īstenošanas efektivitāte un funkcijas īstenošanai piešķirto finanšu resursu izlietošanas
likumība un lietderība – atbilst tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai
starptautiski) atzītai praksei, kas uz tiem attiecas.

Revidējamās vienības un revidentu atbildība
Pārresoru koordinācijas centra vadība ir atbildīga:


par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem
Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un tajā sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās
kontroles sistēmu, kura nodrošina gada pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām
neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku;



par to, lai nodrošinātu, ka finanšu pārskatam pakārtotie darījumi atbilst tiesību aktiem, kas uz tiem
attiecas.

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā
gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. Mēs savu revīziju esam veikuši
saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kā arī saskaņā ar Starptautiskajiem standartiem
augstākajām revīzijas iestādēm 1000 – 1720 un 4200.
Saskaņā ar šiem standartiem mēs ievērojam ētikas prasības un revīziju:


par gada pārskata sagatavošanu plānojām un veicām, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu
pārskatos nav būtisku kļūdu un neatbilstību;



par finanšu pārskatam pakārtotiem darījumiem plānojām un veicām, lai iegūtu ierobežotu
pārliecību, ka finanšu pārskatam pakārtotie darījumi atbilst tiesību aktiem, kas uz tiem attiecas.
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Revīzijas pamatojums, apjoms un kritēriji
Finanšu revīzija “Par Pārresoru koordinācijas centra 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību” ir
veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Ceturtā
departamenta 01.09.2015. revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-29/2015.
Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par pārskata sagatavošanas un darījumu
atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī izmantoto grāmatvedības
principu izvērtējumu, kuru mērķis ir iegūt revīzijas pierādījumus attiecībā uz finanšu pārskatā
uzrādītajām summām un skaidrojumiem.
Procedūras izvēlētas, pamatojoties uz profesionālu vērtējumu, tajā skaitā – izvērtējot krāpšanas vai
kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riskus finanšu pārskatā. Izvērtējot šādus riskus, novērtēta iekšējās
kontroles sistēma, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā ietvertās
informācijas patiesu uzrādīšanu, un šāda novērtējuma mērķis ir izstrādāt apstākļiem atbilstīgas revīzijas
procedūras, nevis sniegt atzinumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti. Revīzijas gaitā novērtēta
arī izmantoto grāmatvedības pamatprincipu atbilstība un vadības izstrādāto grāmatvedības aplēšu
pamatotība, kā arī novērtēts vispārējais finanšu pārskata izklāsts.
Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudīts PKC 2015.gada pārskats, veicot pārskata sakarību un
pārskata datu atbilstības grāmatvedības uzskaites datiem pārbaudi.
Revīzijas laikā izlases veidā pārbaudītās PKC pārskatu daļas uzrādītas 3.tabulā.

3.tabula
Revīzijas apjomā izlases veidā pārbaudītās Pārresoru koordinācijs centra gada pārskata daļas
Iestāde

Pārskata daļas

Pārresoru
koordinācijas centrs

o

darījumu posteņi:

atlīdzība (EKK 1000);

pakalpojumi (EKK 2200);

pamatkapitāla veidošana (EKK 5000);

o

gada pārskata pārbaude.

Revīzijas laikā tika pārbaudīta arī būtisku finanšu pārskatam pakārtotu darījumu atbilstība tiesību
aktiem, kas uz tiem attiecas. Revīzijas laikā pārbaudītie būtiskie finanšu pārskatam pakārtotie darījumi
uzrādīti 4.tabulā.
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4.tabula
Kādi atbilstības jautājumi ir vērtēti revīzijā?
Finansējums
(euro)

Galvenais pārbaudāmais jautājums un būtiskākie atbilstības kritēriji*

PKC jaunās funkcijas - nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un
uzraudzību, īstenošanas efektivitāte un funkcijas īstenošanai piešķirto finanšu resursu izlietošanas likumība un
lietderība.

2015.gadā piešķirts
finansējums: 168 531
euro
2015.gadā izlietots
finansējums:
70 550 euro

Galvenais pārbaudāmais jautājums: Vai jaunās funkcijas īstenošanai noteiktie uzdevumi tika paveikti
noteiktajos termiņos un vai piešķirtie finanšu resursi tika izlietoti atbilstoši mērķim?
Būtiskākie atbilstības kritēriji:
funkcijas īstenošanai 2015.gadā piešķirtais finansējums ir izlietots noteikto uzdevumu izpildei;
funkcijas īstenošanai 2015.gadā noteiktie uzdevumi ir izpildīti, un tie ir izpildīti noteiktajos
termiņos.

*Atbilstības kritēriji – galvenie tiesību akti, kas uz darījumu attiecas, vai citi kritēriji, ja tiek vērtēta darījuma lietderība.

Finanšu pārskatam pakārtoto darījumu atbilstības tiesību aktiem izvērtējums tika plānots un veikts tā, lai
iegūtu ierobežotu pārliecību. Šo revīzijas procedūru veids, laiks un apjoms ir ierobežots salīdzinājumā ar
to, kas veikts par finanšu pārskata sagatavošanu.
Papildus revīzijas laikā tika izvērtēti šādi pēc rakstura būtiski jautājumi:


PKC papildus piešķirtie līdzekļi un veiktās pārdales starp budžeta resoriem un programmām, lai
noskaidrotu, vai gadskārtējā valsts budžetā ir bijuši paredzēti pietiekami līdzekļi iepriekš
prognozējamām, gadskārtējā valsts budžeta likumā plānojamām vajadzībām, un pārliecinātos, ka
šie līdzekļi izlietoti likumīgi un ekonomiski;



2015.gada decembrī veiktie nodokļu maksājumi, lai noskaidrotu, vai PKC ir veicis nodokļu avansa
maksājumus pretēji normatīvajiem aktiem;



2015.gada pēdējā ceturksnī veiktie avansa maksājumi, lai noskaidrotu, vai PKC ir veicis līgumos
sākotnēji neparedzētus avansa maksājumus;



vai 2015.gadā netika finansēti tādi pasākumi, kuru sākotnējais maksājumu grafiks paredzēja
maksājumu veikšanu nākamajos periodos.

Iepriekš minētie jautājumi tiek izvērtēti visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu
2015.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, un informācija par tiem apkopotā veidā tiks izmantota
finanšu revīzijas “Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par
pašvaldību budžetiem” ietvaros.
Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.
Revīzijas grupas vadītāja
valsts revidente

J.Rozentale
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SASKAŅOTS
Sektora vadītāja p.i.

A.Feldmane

Departamenta direktore

I.Stepanova
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1.pielikums. Ministru kabinetam Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likumā noteiktie uzdevumi

Nr.
p.k.

Uzdevums

Likumā
noteiktais
izpildes
termiņš

Noteikumu
iesniegšanas
izskatīšanai
MK datums

Noteikumu
izdošanas
datums

Nosaukums

Vai uzdevums
tika izpildīts
noteiktajā
termiņā?
Jā /Nē/Daļēji

Komentāri

MK noteikumi Nr. 686 “Kārtība,
kādā nominē kandidātus valdes
un padomes locekļu amatiem
kapitālsabiedrībās, kurās valstij
kā dalībniekam (akcionāram) ir
tiesības izvirzīt valdes vai
padomes locekļus, un valdes
locekļus
valsts
kapitālsabiedrībās,
kurās
ir
izveidota padome”

Daļēji

-

Saskaņā ar MK rīkojumu21 PKC jānodrošina, lai MK izdod noteikumus, kuros:

1.

Kārtība, kādā nominē
kandidātus
valdes
un
padomes locekļu amatiem
kapitālsabiedrībās, kurās
valstij kā dalībniekam
(akcionāram) ir tiesības
izvirzīt valdes vai padomes
locekļus,
un
valdes
locekļus
valsts
kapitālsabiedrībās, kurās ir
izveidota padome

01.10.2015.

06.08.2015.

01.12.2015.
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2.

Kārtība, kādā tiek izpildīti
likuma22 nosacījumi

01.10.2015.

01.10.2015.

09.02.2016.

MK noteikumi Nr.95 “Kārtība,
kādā
tiek
vērtēti
kapitālsabiedrības, kurā valstij ir
izšķirošā
ietekme,
darbības
rezultāti un finanšu rādītāji”

Daļēji

-

3.

Kārtība, kādā tiek izpildīti
likuma23 nosacījumi

01.10.2015.

10.09.2015.

22.12.2015.

MK noteikumi Nr. 806 “Kārtība,
kādā valsts kapitālsabiedrības un
publiski
privātās
kapitālsabiedrības, kurās valsts ir
dalībnieks (akcionārs), prognozē
un
nosaka
dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu un veic
maksājumus valsts budžetā par
valsts kapitāla izmantošanu”

Daļēji

-

4.

Publiskas
personas
kapitālsabiedrības tipveida
statūti

01.10.2015.

08.01.2015.

04.08.2015.

MK
noteikumi
Nr.453
“Noteikumi
par
publiskas
personas
akciju
sabiedrības
tipveida statūtiem”

Jā

-

Kārtība,
kas
nosaka
kapitālsabiedrības valdes
un padomes locekļu skaita
noteikšanai nepieciešamos
sabiedrības
lielumu
raksturojošos rādītājus

01.10.2015.

17.09.2015.

22.12.2015.

MK
noteikumi
Nr.791
“Noteikumi
par
publiskas
personas kapitālsabiedrību un
publiski privāto kapitālsabiedrību
valdes un padomes locekļu
maksimālo mēneša atlīdzības
apmēru”

Daļēji

-

5.
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6.

7.

Kārtība, kādā tiek pārdotas
kapitalizācijas
rezultātā
izveidojušās kapitāla daļas

01.10.2015.

-

-

-

Nav aktuāls

PKC izstrādāja likumprojektu
“Grozījumi Publiskas personas
kapitāldaļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā” (izsludināts
2016.gada 4.februāra Valsts
sekretāru sanāksmē ar Nr.VSS113), kurā iekļāva nepieciešamos
likuma grozījumus arī attiecībā
uz
parādu
kapitālizācijas
rezultātā izveidojušos kapitāla
daļu
atsavināšanas
tiesisko
regulējumu, paredzot svītrot
deleģējumu MK izdot šos
noteikumus,
jo
to
nepieciešamība nav aktuāla –
kapitāla
daļas
atsavināmas
likumā
noteiktā
vispārējā
kārtībā neatkarīgi no tā, kā tās
izveidojušās

Kārtība,
kas
nosaka
atskaitījumu apmēru, ko
saņem
valsts
kapitālsabiedrība
kā
atsavināšanu
veicošā
institūcija novalsts kapitāla
daļu pārdošanā gūtajiem
ieņēmumiem

01.10.2015.

20.08.2015.

01.12.2015.

MK noteikumi Nr.680 “Kārtība,
kādā Privatizācijas aģentūrai
veicami atskaitījumi par valsts
īpašuma privatizāciju, valsts
kapitāla daļu atsavināšanu un
citām
normatīvajos
aktos
noteiktajām darbībām, kā arī
izveidojams
un
izlietojams
rezerves fonds un veicami
maksājumi valsts budžetā”

Daļēji

-
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2.pielikums. PKC Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktie
uzdevumi

Nr.
p.k.

Likumā
noteiktais
izpildes
termiņš

Vadlīniju
izdošanas
datums

Nosaukums

Vai uzdevums
tika izpildīts
noteiktajā
termiņā?
Jā /Nē/Daļēji

Komentāri

Valsts līdzdalības
vispārējo stratēģisko
mērķu noteikšanas
vadlīnijas.

01.11.2015.

30.03.2016.

Vispārējo stratēģisko mērķu
noteikšanas vadlīnijas valsts
līdzdalībai kapitālsabiedrībā

Nē

04.12.2015. nodots sabiedriskajai apspriešanai
03.02.2016. iesniegts koordinācijas institūcijas
padomē

Kapitālsabiedrības, kurā
valstij
ir
izšķirošā
ietekme,
darbības
rezultātu
izvērtēšanas
metodes (vadlīnijas)

01.11.2015.

Nav izdotas

Vadlīnijas “Kapitālsabiedrības,
kurā valstij ir izšķirošā ietekme,
darbības rezultātu izvērtēšanas
metodes”

Nē

Saskaņā ar PKC skaidrojumu Vadlīniju izstrādes
process aizkavējies, jo tām jābūt saskanīgām ar
MK 09.02.2016. noteikumiem Nr.95 “Kārtība,
kādā tiek vērtēti kapitālsabiedrības, kurā valstij ir
izšķirošā ietekme, darbības rezultāti un finanšu
rādītāji”, kuri stājās spēkā tikai 12.02.2016.

Uzdevums

PKC izstrādā un jāizdod24:

1.

2.
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3.

4.

5.

Informācijas
publiskošanas vadlīnijas
valsts kapitālsabiedrībām
un kapitāla daļu
turētājiem

01.11.2015.

30.03.2016.

Informācijas
publiskošanas
vadlīnijas
valsts
kapitālsabiedrībām un kapitāla
daļu turētājiem

Nē

15.01.2016. nodots sabiedriskajai apspriešanai
03.02.2016. iesniegts koordinācijas institūcijas
padomē

Kārtība,
kādā
koordinācijas institūcijai
sniedz informāciju, kas
nepieciešama,
lai
sagatavotu
ikgadējo
publisko pārskatu par
valstij
piederošajām
kapitālsabiedrībām
un
kapitāla daļām.

01.11.2015.

22.02.2016.

Kārtība, kādā koordinācijas
institūcijai sniedz informāciju
ikgadējā publiskā pārskata par
valstij
piederošajām
kapitālsabiedrībām un kapitāla
daļām sagatavošanai

Nē

-

Vidēja termiņa darbības
stratēģijas
izstrādes
vadlīnijas.

01.11.2015.

30.03.2016.

Valsts kapitālsabiedrību
vidēja
termiņa
darbības
stratēģijas izstrādes vadlīnijas

Nē

29.12.2015. nodots sabiedriskajai apspriešanai
03.02.2016. iesniegts koordinācijas institūcijas
padomē
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Atsauces
1

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts
un 6.punkts.

2

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts
un 6.punkts.

3

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 2.pants.

4

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 22.pants un Pārejas noteikumu 2.punkta 1.
un 2.apakšpunkts.

5

MK 31.03.2015. sēdes protokola Nr.17 27.§.

6

MK 31.03.2015. sēdē izskatītais “Informatīvais ziņojums Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu
pārvaldības koordinācijas institūciju”.

7

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 1.apakšpunkts.

8

MK 26.05.2015. rīkojuma Nr.273 “Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas
institūciju” 2.punkts.

9

PKC 19.11.2015. reglaments.

10

FM 10.06.2015. rīkojums Nr.237 “Par apropriācijas pārdali”.

11

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts.
un 6.punkts.

12

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts.

13

MK 26.05.2015. rīkojuma Nr.273 “Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas
institūciju” 2.3.1.apakšpunkts.

14

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 6.punkts.

15

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts.

16

PKC izstrādāja likumprojektu “Grozījumi Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”
(izsludināts 2016.gada 4.februāra Valsts sekretāru sanāksmē ar Nr.VSS-113), kurā iekļāva nepieciešamos likuma
grozījumus arī attiecībā uz parādu kapitālizācijas rezultātā izveidojušos kapitāla daļu atsavināšanas tiesisko
regulējumu, paredzot svītrot deleģējumu MK izdot šos noteikumus, jo to nepieciešamība nav aktuāla – kapitāla daļas
atsavināmas likuma noteiktā vispārējā kārtībā neatkarīgi no tā, kā tās izveidojušās.

17

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 6.punkts un Pārejas
noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts.

18

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts.

19

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunkts.

20

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 6.punkts.

21

MK 26.05.2015. rīkojums Nr.273 “Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas
institūciju”.

22

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.pants.

23

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.pants.

24

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 6.punkta 1.apakšpunkts.
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