
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tālr. 67282865, fakss 67242141, e-pasts konkurence@kp.gov.lv, www.kp.gov.lv  

 

Rīgā 

 

13.04.2017. Nr. 1-13/5NOS 

Uz (VSS - 1223 (prot. Nr.49  4.§)) 

 

Ekonomikas ministrijai 

 

 

Par informatīvo ziņojumu  

"Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā  

"Privatizācijas aģentūra" un  

tās vispārējo stratēģisko mērķi" (VSS - 1223) 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) ir iepazinusies ar informatīvo ziņojumu "Par 

valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko 

mērķi (turpmāk – Informatīvais ziņojums), kurā izvērtēta valsts līdzdalības nepieciešamība 

valsts akciju sabiedrībā “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra). Ievērojot 

Konkurences likuma (turpmāk – KL) 7. panta otrajā daļā paredzētās KP tiesības izvērtēt citu 

institūciju  sagatavotos tiesību aktu projektus un citus dokumentus un sniegt atzinumus par 

tiem, ja tajos ietvertas tirgus mehānismu ietekmējošas normas, kuru realizācija tieši vai netieši 

var ierobežot konkurenci, KP norāda turpmāk minēto. 

Aģentūra dibināta, lai veiktu komercdarbību, kas pamatā saistīta ar pakalpojumu 

sniegšanu valstij. No Informatīva ziņojuma izriet, ka līdzdalības saglabāšanas izvērtēšana 

veikta, analizējot Aģentūras darbības jomas un veicamos uzdevumus, kas tai nodoti papildus 

valsts pārvaldes uzdevumu izpildei, secinot, ka valsts līdzdalība ir saglabājama tirgus 

nepilnību novēršanas nolūkā. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 

88. panta pirmajai un otrajai daļai valsts līdzdalība publiskas personas kapitālsabiedrībā ir 

saglabājama, ja, veicot līdzdalības izvērtējumu, tiek pamatots, ka citādā veidā nav iespējams 

efektīvi novērst tirgus nepilnību, radīt preces vai pakalpojumus, vai pārvaldīt īpašumus, kas 

ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts 

drošībai. Tirgus nepilnības gadījumā valsts iejaukšanās pieļaujama, lai veicinātu sabiedrības 

labklājības līmeņa uzlabošanos.  

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu 

īstenošanu attiecībā uz speciālajiem uzdevumiem (problemātisko aktīvu pārvaldība), kas 

Aģentūrai uzdoti ar Ministru kabineta lēmumiem attiecībā uz Reverta, Hiponija pārvaldību, 

kā arī ar valsts prasījuma pret KVV Liepājas metalurgs pārvaldību un citiem nākotnes 

projektiem, kuru realizācijā Aģentūra var tikt izmantota kā instruments, jo tirgū nav 

identificēti citi komersanti, kuri būtu spējīgi uzņemties problemātisko aktīvu pārvaldību. 

KP secina, ka ir pamatota  nepieciešamība saglabāt valsts līdzdalību kapitālsabiedrībā, 

lai novērstu tirgus nepilnību, jo faktiski tirgū nav konstatējams cits pakalpojuma sniedzējs.  

KP vēlas vērst uzmanību uz to, ka valsts pārvaldei pēc iespējas jāizvairās no dalības 

komercdarbībā, kur vien iespējams, piesaistot ārpakalpojuma sniedzējus no privātā sektora.  
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Šis nosacījums būtu attiecināms arī uz aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju 

īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju. Attiecīgi KP aicina papildināt Informatīvo 

ziņojumu ar izvērtējumu par iespējām atsevišķu pakalpojumu sniegšanā piesaistīt 

pakalpojumu sniedzējus no privātā sektora, vienlaikus sniedzot arī ietekmes uz konkurenci 

izvērtējumu. 

 

 

Priekšsēdētāja p.i.         J. Račko 

 

 
 


