Darba grupas priekšlikumi turpmākās rīcības plānošanai valsts līdzdalības
kapitālsabiedrībās izvērtēšanas rezultātā sagatavoto priekšlikumu īstenošanai
Ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 „Par darba grupu” izveidotā
darba grupa ir sagatavojusi izskatīšanai Reformu vadības grupā darba grupas viedokli un
priekšlikumus par valsts līdzdalības nepieciešamību kapitālsabiedrībās, kā arī kapitālsabiedrību
turpmāko juridisko statusu un to pārvaldītāju (kapitāla daļu turētāju). Šis viedoklis un priekšlikumi
ir uzskatāmi par darba grupas viedokli un konceptuālu piedāvājumu valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības pilnveidošanai, kurš apstiprināts darba grupas sēdēs vienbalsīgi vai to atbalstot
vairākumam darba grupas sēdes dalībnieku, visas piedāvātās rekomendācijas ir tikai un
vienīgi darba grupas atbildība. Darba grupas dalībnieki pirms vērtēšanas uzsākšanas vienojās par
vērtēšanas vadlīnijām, kuras tika izstrādātas, tās saskaņojot ar Ministru kabineta apstiprinātajām
koncepcijām „Publisko personu komercdarbības koncepcija” un „Valsts kapitāla daļu pārvaldības
koncepcija”, un turpmāk izmantotas darba grupas lēmumu pieņemšanā.
Darba grupas rekomendācijas iedalāmas divās daļās. Ziņojuma trešā sadaļa ietver
vispārīgas rekomendācijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanai – par Valsts kapitāla
daļu pārvaldības biroja izveidi, korporatīvās pārvaldības vadlīniju izstrādi, valdes un padomes
locekļu iecelšanas un atlīdzības kārtības pilnveidošanu, kapitālsabiedrību darbības stratēģiju
izstrādi,u.t.t.. Ziņojuma otrā sadaļa ietver rekomendācijas attiecībā uz valsts līdzdalības
nepieciešamību, juridisko statusu un iespējamo kapitāla daļu turētāju katrā no kapitālsabiedrībām,
kurās valstij ir tieša vai netieša ietekme.
Darba grupas ziņojuma otrajā sadaļā rekomendētās izmaiņas attiecībā uz konkrētām
kapitālsabiedrībām, atkarībā no īstenošanas nosacījumiem, var iedalīt šādās grupās:
1) izmaiņas, kas esošās normatīvās bāzes ietvaros var tikt uzsāktas jau pašlaik, ministrijām
iesniedzot attiecīgus priekšlikumus līdz 2013.gada 31.decembrim;
2) izmaiņas, kuras būs iespējams uzsākt pēc tam, kad Saeimā tiks pieņemti Ekonomikas
ministrijas virzītie normatīvo aktu projekti, tai skaitā, kā svarīgākie jānorāda likumprojekts
„Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums” un likumprojekts
„Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”;
3) izmaiņas, pirms kuru veikšanas ir nepieciešams papildus veikt juridisko un finanšu risku
izvērtējumu;
4) izmaiņas, kuras ieteicams veikt brīdī, kad ir izveidots Valsts kapitāla daļu pārvaldības
birojs un tas ir apliecinājis savu spēju sekmīgi strādāt.
Turpmākās rīcības plānojums
Nr.
1

2

Rekomendētās izmaiņas
Nepieciešams aktīvāk turpināt valstij
piederošo
nekustamo
īpašumu
pārvaldības
un
apsaimniekošanas
centralizāciju,
atbilstoši
Ministru
kabineta
apstiprinātajām
Valsts
Nekustamo īpašumu centralizācijas
koncepcijai un Valsts kapitāla daļu
pārvaldības koncepcijai, lai nodrošinātu
centralizētu un profesionālu nekustamo
īpašumu pārvaldību

Turpmākā rīcība
Tieslietu
ministrijai
un
Labklājības
ministrijai
sagatavot un iesniegt Ministru
kabinetā priekšlikumus par
iespējām nodot attiecīgi VAS
„Tiesu namu aģentūra” un
VSIA „Šampētera nams”
apsaimniekošanā
esošo
nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanu
VAS
„Valsts nekustamie īpašumi”
Līdzdalība esošajā apjomā saglabājama Atbildīgajām
ministrijām
lielā daļā kapitālsabiedrību, kurās sagatavot
un
iesniegt

Izpildes termiņš
Sešu
mēnešu
laikā no Publisko
personu
kapitālsabiedrību
un
kapitāldaļu
pārvaldības
likuma
spēkā
stāšanās

Sešu
mēnešu
laikā no Publisko
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2
kapitāla daļu īpašnieks ir valsts, valsts
kapitālsabiedrības un valsts izšķirošā
ietekmē
esošās
kapitālsabiedrības.
Attiecināms uz ziņojuma 2.sadaļas
9.tabulā minētajām kapitālsabiedrībām.

3

Atsevišķas kapitālsabiedrības būtu
apvienojamas vai integrējamas citā
kapitālsabiedrībā, vienā gadījumā šāda
iespēja vērtējama nākamās regulārās
izvērtēšanas ietvaros. Attiecināms uz
ziņojuma 2.sadaļas 3.tabulā minētajām
kapitālsabiedrībām.

4

Valsts līdzdalība ir izbeidzama un
atsavināmas kapitāla daļas virknē
kapitālsabiedrību.
Attiecināms
uz
ziņojuma 2.sadaļas 4.tabulā minētajām
kapitālsabiedrībām.
Valsts līdzdalība ir izbeidzama un
atsavināmas kapitāla daļas virknē
kapitālsabiedrību.
Attiecināms
uz
ziņojuma 2.sadaļas 5.tabulā minētajām
kapitālsabiedrībām.
vairākās
kapitālsabiedrībās
rekomendējams
samazināt
valsts
līdzdalību, vienlaikus saglabājot valsts
izšķirošo ietekmi. Attiecināms uz
ziņojuma 2.sadaļas 6.tabulā minētajām
kapitālsabiedrībām.
Daļu kapitālsabiedrību nepieciešams
likvidēt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, ja to darbība paredzēta tām īpaši
noteiktu uzdevumu paveikšanai, kā arī
nepieciešams
likvidēt
kapitālsabiedrības, kuras ir neaktīvas,
maksātnespējīgas vai tām uzsākta
bankrota vai likvidācijas procedūra.
Attiecināms uz ziņojuma 2.sadaļas
7.tabulā minētajām kapitālsabiedrībām.
Trijās kapitālsabiedrībās, kurās valsts
līdzdalība
pēc
būtības
nav
nepieciešama,
taču
lietderības
apsvērumu valsts līdzdalība pagaidām
būtu saglabājama un meklējams
juridiski korekts un valsts interesēm
atbilstošs risinājums valsts līdzdalības
izbeigšanai. Attiecināms uz ziņojuma
2.sadaļas
8.tabulā
minētajām

5

6

7

8

izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par līdzdalības
kapitālsabiedrībās
saglabāšanu,
norādot
līdzdalības pamatojumu un
kapitālsabiedrības
stratēģiskos mērķus
Atbildīgajām
ministrijām
sagatavot
un
iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus
par
kapitālsabiedrību
reorganizāciju

personu
kapitālsabiedrību
un
kapitāldaļu
pārvaldības
likumprojekta
spēkā stāšanās

Sešu
mēnešu
laikā no Publisko
personu
kapitālsabiedrību
un
kapitāldaļu
pārvaldības
likumprojekta
spēkā stāšanās
Atbildīgajām
ministrijām Līdz 2013.gada
sagatavot
un
iesniegt 31.decembrim
izskatīšanai Ministru kabinetā
informāciju par kapitāla daļu
atsavināšanas gaitu
Atbildīgajām
ministrijām Līdz 2013.gada
sagatavot
un
iesniegt 31.decembrim
izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par kapitāla
daļu atsavināšanu
Atbildīgajām
ministrijām Līdz 2013.gada
sagatavot
un
iesniegt 31.decembrim
izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par kapitāla
daļu atsavināšanu
Atbildīgajām
ministrijām Līdz 2013.gada
sagatavot
un
iesniegt 31.decembrim
izskatīšanai Ministru kabinetā
informāciju par likvidācijas
gaitu

Atbildīgajām
ministrijām Līdz 2013.gada
sagatavot
un
iesniegt 31.decembrim
izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par līdzdalības
izbeigšanu
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9

kapitālsabiedrībām.
Vienā kapitālsabiedrībā rekomendējama
līdzdalības palielināšana. Attiecināms
uz ziņojuma 2.sadaļas 7.punktā minēto
kapitālsabiedrību.

Satiksmes
ministrijai
sagatavot
un
iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par kapitāla
daļu iegādi
Atbildīgajām
ministrijām
sagatavot
un
iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par kapitāla
daļu nodošanu turējumā citai
institūcijai

10

Daļu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
nodot turējumā Valsts kapitāla daļu
pārvaldības birojam (vispirms nododot
kapitāla daļas kapitālsabiedrībās, kurās
valstij nav izšķirošā ietekme un
kapitālsabiedrības, kuras apsaimnieko
nekustamos īpašumus). Attiecināms uz
ziņojuma 2.sadaļas 2.punktā un 2.tabulā
minētajām kapitālsabiedrībām.

11

Juridiskā
statusa
maiņa,
kapitālsabiedrības
pārveidojot
par
iestādēm, valsts aģentūrām, atvasinātām
publisko tiesību juridiskajām personām,
nodibinājumiem.
Attiecināms
uz
ziņojuma 2.sadaļas 1.tabulā minētajām
kapitālsabiedrībām.

Atbildīgajām
ministrijām
sagatavot
un
iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus par turpmāko
rīcību, ietverot juridisko un
finanšu risku izvērtējumu

12

Pārveidojot
kapitālsabiedrības
par
iestādēm/aģentūrām
nepieciešams
novērst risku, ka nav iespējams
nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu
augsti kvalificētiem ekspertiem, kuru
darbs ir svarīgs sekmīgai valsts
aģentūras darbībai un pēc kuriem ir
augsts privātā sektora komersantu
pieprasījums darba tirgū.

Finanšu ministrijai sadarbībā
ar Valsts kanceleju sagatavot
un
iesniegt
izskatīšanai
Ministru
kabineta
sēdē
izvērtējumu par iespējām
nodrošināt konkurētspējīgu
atalgojumu, nosakot „Valsts
un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā” atsevišķu
amatu saimi (es).

Darba grupas vadītājs

Līdz 2013.gada
31.decembrim

Sešu
mēnešu
laikā no Publisko
personu
kapitālsabiedrību
un
kapitāldaļu
pārvaldības
likumprojekta
spēkā stāšanās un
Valsts
kapitāla
daļu pārvaldības
biroja izveides
Sešu
mēnešu
laikā no Publisko
personu
kapitālsabiedrību
un
kapitāldaļu
pārvaldības
likumprojekta
spēkā stāšanās
Sešu
mēnešu
laikā no Publisko
personu
kapitālsabiedrību
un
kapitāldaļu
pārvaldības
likumprojekta
spēkā stāšanās
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