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Rīgā 

 

19.05.2020         Nr.1-57/1232  

Uz 30.04.2020.    VSS prot.Nr.18, 17.§   

  

Par konceptuālā ziņojuma “Par valsts un  

pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības 

politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu 

 un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības  

funkciju pakāpenisku centralizāciju” 

projektu (VSS-361) 

 

Iekšlietu ministrija ir izskatījusi konceptuālā ziņojuma projektu “Par valsts un 

pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un 

valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” (turpmāk - 

projekts) un atbalsta tā tālāko virzību bez iebildumiem. 

Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus. 

1. Saskaņā ar projektā noteikto Pārresoru koordinācijas centrs ierosina atbalstīt 

jauna centralizēta valsts kapitāla daļu pārvaldītāja izveidi, sākotnēji nododot turējumā 

centralizētajam valsts kapitāla daļu pārvaldītājam A grupas valsts kapitālsabiedrības. Tā 

kā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” (turpmāk - 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika) atbilstoši projekta 6.pielikumā ietvertajai klasifikācijai 

šobrīd ir klasificēta kā B grupas kapitālsabiedrība – visas veselības aprūpes sektora valsts 

kapitālsabiedrības, kurai prioritāri ir sasniedzami nefinanšu mērķi, secināms, ka projektā 

ietvertie priekšlikumi nav tieši attiecināmi uz Iekšlietu ministrijas poliklīniku.  

Tāpat ņemot vērā projektā noteikto, ka centralizēti pārvaldāmo kapitālsabiedrību 

saraksts varētu būt arī plašāks un nākotnē izvērtējamas iespējas arī citas valsts 

kapitālsabiedrības nodot centralizētā aktīvu pārvaldītāja turējumā, tādējādi veicinot to 

pārvaldības profesionalizāciju un darbības efektivitātes celšanu, kā arī nošķirot 

ministrijas kā nozares politikas veidotāja lomu no kapitāla daļu turētāja lomas, kuras 

finanšu un nefinanšu mērķu kontekstā ir savstarpēji konfliktējošas, vērtējot Iekšlietu 

ministrijas poliklīnikas sadarbību ar kapitāla daļu turētāju un iekšlietu sistēmas iestādēm 

kopumā, iekšlietu nozarei nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanā apstāklis, ka 

kapitālsabiedrības pārvalde tiek nodrošināta ar nozares ministrijas starpniecību, ļauj 

līdzsvarot iestāžu un kapitālsabiedrības intereses finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanā 

un sasniegšanā.   

Pārresoru koordinācijas 

centram 



2 

 

Projektā kā viens no risinājumiem tiek minēts tāds modelis, kurā lielākā daļa 

uzņēmumu ir vienam kapitāla daļu turētājam un tikai neliela daļa ar specifiskiem valsts 

noteiktiem nefinanšu mērķiem kapitālsabiedrību ir citu ministriju turējumā, kas 

iespējams būtu atbilstošs risinājums iekšlietu nozarei, taču kopumā šāds modelis projektā 

netiek plašāk aplūkots un nav iezīmēta tā tālāka attīstība. Vienlaikus atbilstoši projektā 

minētajam turpmākā nākotnē bez jau minētajām komerciālajām valsts 

kapitālsabiedrībām kapitāldaļu turētāju optimizācija nepieciešama arī tādos no valsts 

budžeta finansējuma atkarīgos sektoros kā kultūra un veselība, kas iespējams skartu arī  

Iekšlietu ministrijas poliklīniku, iekļaujot to centralizētās pārvaldības modelī. 

Centralizēts pārvaldības modelis iespējams negatīvi ietekmētu pašreizējo uzņēmuma un 

iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu sadarbību, jo centralizētajā pārvaldībā uzņēmumam 

prioritāri varētu tikt noteikti finanšu un nefinanšu mērķi, kuru sasniegšana varētu būt 

pretrunā ar iekšlietu nozares interesēm un ietekmētu uzņēmuma darbības pamatmērķi – 

kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek sniegti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi 

valsts drošībai. 

Tāpat izvērtējams, vai, prioritāri izvirzot uzņēmuma intereses, netiktu ietekmēta 

uzņēmuma līdzdarbība efektīva personāla nodrošināšanā iekšlietu nozarē. Turklāt šobrīd 

kapitālsabiedrības darbība tiek regulēta arī ar Iekšlietu ministrijas iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, tādējādi veidojot vienotu sadarbības sistēmu. 

2. Ievērojot, ka projekta 5.pielikuma 1.tabulas 4.punktā norādītie Ministru 

kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības 

rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” jau ir 

iekļauti projekta 5.pielikuma 1.tabulas 3.punktā, svītrot projekta 5.pielikuma 1.tabulas 

4.punktu. 

 

 

Valsts sekretārs                  D.Trofimovs 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
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