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Par konceptuālo ziņojumu
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk – LAU) izskatījis
Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto konceptuālo ziņojumu „Par valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts
kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” (turpmāk – Konceptuālais
ziņojums).
Izvērtējot Konceptuālo ziņojumu, LAU izsaka šādus priekšlikumus:
1) aizstāt Konceptuālā ziņojuma I. „Valsts līdzdalības atbilstības Valsts pārvaldes
iekārtas likumam pamatojums, izvērtēšanas procesa trūkumi un nepieciešamās izmaiņas”
sadaļas „Privatizācijai nodotās daļas” nosaukumā un tekstā vārdu „privatizācijai” (sk.
Konceptuālā ziņojuma otro lappusi) ar vārdu „atsavināšanai”.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 2. pantu, likuma mērķis ir nodrošināt valsts vai pašvaldību
īpašuma privatizācijas pabeigšanu, kā arī privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un
izmantošanas pabeigšanu valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā, atsavināšanā un
izpirkšanā.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 5. panta pirmajai daļai līdz 2006. gada 31. augustam bija
tiesības iesniegt privatizācijas ierosinājumu.
2) Papildināt Konceptuālā ziņojuma I. „Valsts līdzdalības atbilstības Valsts pārvaldes
iekārtas likumam pamatojums, izvērtēšanas procesa trūkumi un nepieciešamās izmaiņas” ar
šādiem vārdiem:
a) stratēģiskas nozares statuss pamatojams ar faktu, ka šīs nozares pārvaldi veic valsts
un šīs nozares pārvaldība būtiski ietekmē katru indivīdu ikdienā. Stratēģiski svarīgas nozares
statuss ir mainīgs lielums, mainoties apstākļiem var arī tikt pārskatīta arī konkrētas nozares
valstiskā nozīme.
b) Valsts uzņēmumi (kapitālsabiedrības) galvenokārt ir būtiskajās infrastruktūras un ar
to saistīto pakalpojumu nozarēs, lai nodrošinātu valsts un reģionu attīstību, kā arī
konkurētspēju ar citām valstīm.
c) Nosakot nozari par stratēģiski svarīgu, būtu jāizvērtē nozarē esoša preču un
pakalpojumu tirgus piedāvājums un lēmumus par komercdarbības veikšanu būtu attaisnojams
tikai tajos gadījumos, kad tirgus nespēj nodrošināt sabiedrības interesēm atbilstošu
piedāvājumu (valstij konkurētspējīgai, valsts un reģionu attīstībai).
3) Papildināt Konceptuālā ziņojuma II. „Valsts kapitālsabiedrību iedalījums, ņemot
vērā stratēģisko nozīmi, darbību konkurences apstākļos un valstij deleģēto uzdevumu
īpatsvaru” ar šādiem vārdiem:

a) Ievērojot attiecīgās nozares specifiku, katrā konkrētajā gadījumā ieguldījuma apmēra
izvērtējums balstāms uz ieguldītā kapitāla atdevi noteiktajā laika periodā.
b) Ministru kabineta lēmumos (pamatojums) par atteikumu nodot atsavināšanai valsts
pilnībā piederošās kapitālsabiedrības, vai valstij (pašvaldībai) piederošās kapitālsabiedrības
daļas noteiktas dažādas preces un pakalpojumi, kuriem, pēc valsts motivācijas, privātpersonas,
darbojoties komercdarbībā, nav spējīgas nodrošināt pietiekami augstu un ilgstoši stabilu
kvalitātes standartu.
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