Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieka Ģ.V.Kristovska izplatītās FAKE
(viltus) ziņas:
Avots: (https://www.ventspilnieks.lv/viedokli/asv-sankcijam-jubileja-lembergs-atkal-met-aci-uz-brivostas-kontroli/)
Nr.p.k.
14.12.2020. izplatītā nepatiesība
Patiesība
Ģ.V.Kristovska izteikumi
1
[..] “Lembergs nolemj izveidot iestādi “Ventspils A.Lembergs nevar nolemt, lēmēja ir Ventspils pilsētas
Osta” [..]
dome.
2
[..] “dome atkal varētu iesaistīties Ventspils brīvostas Ventspils pilsētas dome nevar iesaistīties Ventspils
darbībā.” [..]
brīvostas (turpmāk – Brīvosta) darbībā. Brīvostas darbību
regulē likums – “Ventspils brīvostas likums”.
3
[..] “pašvaldības uzņēmuma “Ventspils osta” Pašvaldības iestādes “Ventspils osta” izveide nav Lemberga
veidošana ir absolūta Lemberga kaprīze” [..]
kaprīze, bet gan Ventspils pilsētas pašvaldības vajadzība
pārvaldīt savus īpašumu ~ EUR 170 milj. vērtībā.
4
[..] “amata piemeklēšana ilgstošajam izpalīgam Ventspils pilsētas pašvaldība ir nodevusi savu īpašumu
Ventspils brīvostā, tās pārvaldes bijušajam vadītājam turpat EUR 170 milj. vērtībā Brīvostas valdījumā. Ventspils
Imantam Sarmulim.” [..]
pilsētas dome pilda ar likumu uzlikto pienākumu “racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu”. Imants Sarmulis ir apliecinājis izcilu
profesionalitāti. Tā nav amata “piemeklēšana”.
5
[..]“pašvaldības
uzņēmuma
Ventspils
osta Jauni izveidotā iestāde “Ventspils osta” nav pašvaldības
veidošana” [..]
uzņēmums, bet gan iestāde.
6
[.[..] “ar šiem pienākumiem visu laiku spēja tikt galā Kapitālpārvaldības
nodaļa
pārvalda
pašvaldības
Ventspils pilsētas domes Kapitālpārvaldības nodaļa. ieguldījumus 12 kapitālsabiedrībās. Bet nekustamo
Tagad būs divas institūcijas, kas dublēs viena otru.” īpašumu apjoms, ko pārvalda Brīvosta, kurā vairs nav
[..]
neviens Ventspils pilsētas domes pārstāvis, ir teju EUR 170
1

7

[..] “Taču tikko sāksies reāla darbība, tie nevis
veicinās, bet negatīvi ietekmēs Ventspils brīvostas
darbību” [..]

8

[..] “Ventspils ostas” izveide, tās mērķi netiek
saskaņoti ar Ventspils Brīvostas pārvaldi un
valdību” [..]
[..] “Ventspils brīvosta turpina būt cietēja” [..]

9

2

milj., tas prasa būtisku papildu darbu un zināšanas.
Kapitālpārvaldības nodaļas mērķis ir nodrošināt līdzdalības
kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldītā kapitāla efektīvu
atražošanu, nevis nekustamā īpašuma pārvaldīšanu.
Pašvaldības iestādes “Ventspils osta” mērķis ir novērst to,
lai Brīvostas pārvalde neizsaimnieko pašvaldības īpašumu.
Ietekmēs tikai par tik, lai nepieļautu pašvaldības īpašumu
neracionālu, neefektīvu apsaimniekošanu,
īpašuma
izsaimniekošanu un korupciju.
Ventspils pilsētas domei nav jāskaņo ar Brīvostu
pašvaldības iestādes izveidošana, kura apsaimnieko
pašvaldības īpašumus.
Brīvostas pārvalde nebūs cietēja, bet cietīs visi mēģinājumi
izsaimniekot un neefektīvi apsaimniekot, izšķērdēt, iesaistīt
koruptīvās darbībās pašvaldības īpašumus.

