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Par PSIA „Jūrmalas namsaimnieks”
privatizācijas projektu
Ekonomikas ministrija ir saņēmusi un izskatījusi Jūrmalas aizsardzības
biedrības 2014.gada 23.marta vēstuli Nr.13/2014 (turpmāk - Iesniegums), ar ko
tiek lūgts izvērtēt ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu
Nr.54 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas
namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu” (turpmāk - Lēmums)
apstiprināto privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas
Namsaimnieks” (turpmāk – Jūrmalas Namsaimnieks) privatizācijas projektu;
apturēt Iesniegumā norādītos privatizācijas projekta punktus, kuri būtiski
ierobežo iespējamo privatizācijas pretendentu loku un attiecīgi iespēju iegūt
iespējami augstākus ieņēmumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, kā arī
nozīmēt neatkarīgu vērtētāju Jūrmalas Namsaimnieks reālās tirgus vērtības
noteikšanai. Pateicamies par jūsu sniegto viedokli un vēlmi iesaistīties
pašvaldībā notiekošajos privatizācijas procesos.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma
objektu privatizāciju” 41.panta piektajai daļai pašvaldības domes lēmumu par
privatizācijas projekta apstiprināšanu ekonomikas ministrs var apturēt mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja privatizācijas projekts neatbilst
normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to Ekonomikas ministrija vērtē, vai
privatizācijas projektā ir iekļautas likumā noteiktās prasības un vai privatizācijas
process notiek atbilstoši likumam. Ja vērtējot privatizācijas projektu tiek
konstatēti būtiski pārkāpumi, kas neatbilst likumā noteiktajam, tad ekonomikas
ministram ir tiesības apturēt pašvaldības domes lēmumu par privatizācijas
projekta apstiprināšanu.
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Informējam, ka izvērtējot Jūrmalas pilsētas domes atsūtīto Jūrmalas
Namsaimnieka privatizācijas projektu privatizācijas procesu pārkāpumi netika
konstatēti. Līdz ar to, ievērojot Administratīvā procesa likuma 51.pantā noteikto,
Ekonomikas ministrija nav tiesīga apturēt šo privatizācijas procesu. Iesniegumā
izteiktie iebildumi par Jūrmalas namsaimnieka privatizācijas projektā minēto,
piemēram, noteiktie kritēriji pretendentiem vai noteiktā nodrošinājuma summa
par piedalīšanos izsolē, noteiktā Jūrmalas Namsaimnieka atsavināšanas cena
u.c., ir pašvaldības kā privatizācijas procesa organizētāja kompetencē esoši
jautājumi, ko Ekonomikas ministrija nevērtē.
Atvainojamies par kavēšanos ar atbildes sniegšanu.
Valsts sekretārs
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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