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Rīgā, 6.05.2020. Nr.2-9e/115 

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītājam Pēterim Vilkam 

Valsts kancelejai 

 

Par Konceptuālā ziņojuma “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 

pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” sabiedrisko 

apspriešanu un atzinumu iesniegšanas termiņu 

 

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) ir iepazinusies ar sabiedriskajā 

apspriešanā nodoto Konceptuālo ziņojumu “Par valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un 

valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” 

(turpmāk – Konceptuālais ziņojums) un pauž šādu viedokli. 

LDDK atzinīgi vērtē nepieciešamību izstrādāt skaidru valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, vienlaikus izsaka neizpratni par to, kāpēc 

Konceptuālajā ziņojumā paustie priekšlikumi pārvaldības politikas reformai un kapitāla 

turētāja funkciju centralizāciju nav apspriesti valsts kapitāla daļu un valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomē. Atbilstoši 

nolikumam koordinācijas institūcijas padome ir tiesīga ne tikai saskaņot izstrādātos 

vadlīniju projektus, bet arī sniegt priekšlikumus koordinācijas institūcijai arī par 

citiem ar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību saistītiem jautājumiem. 

LDDK aicina nekavējoties sasaukt koordinācijas institūcijas padomi, lai padomes 

locekļi tiktu iepazīstināti ar Konceptuālajā ziņojumā paustajiem priekšlikumiem un 

varētu izteikt viedokli. 

LDDK iebilst arī pret apstākli, ka Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) 2020. gada 

30.aprīlī tika uzsaukts un nodots saskaņošanai minētā Konceptuālā ziņojuma projekts 

(VSS 361) pirms sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām. Uzskatām, ka vīrusa 

Covid 19 radītās krīzes laikā sabiedriskās apspriešanas un arī VSS uzsauktā projekta 

saskaņošanas termiņš nedrīkst pārklāties.  

LDDK ierosina pagarināt Konceptuālā ziņojuma saskaņošanas termiņu, nosakot to līdz 

31.maijam, un nekavējoties sasaukt valsts kapitāla daļu un valsts 

kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi. 

 

Cieņā 

Ģenerāldirektore  (paraksts*)    L.Meņģelsone 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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