
 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 
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LĒMUMS 

 

 

2022. gada 19. maijā Ventspilī  Nr.78 

(protokols Nr.10; 7.§) 

 

Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes   

2022.gada 5.maija lēmumā Nr.73 “Par Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu Satversmes 

tiesai” 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2022.gada 5.maijā pieņēma lēmumu Nr.73 

(protokols Nr.9; 10.§) “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu Satversmes tiesai”, 

ar kuru izlemts sagatavot un iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesā par Ostu 

likuma 4.panta trešās daļas 1. un 3.punkta, 4.panta piektās un devītās daļas, Pārejas noteikumu 

16.punkta 2.apakšpunkta un 2022.gada 10.februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11.panta 

otrās daļas atzīšanu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību 

hartai. 

2022.gada 5.maijā Latvijas Republikas Saeima steidzamības kārtībā pieņēma otrajā lasījumā 

likumu “Grozījumi Ventspils brīvostas likumā” (1333/Lp13), ar kuru būtiski ierobežotas Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības tiesības rīkoties ar sev piederošu īpašumu Ventspils brīvostas teritorijā. 

Valsts Prezidents likumu “Grozījumi Ventspils brīvostas likumā” (turpmāk – Grozījumi) izsludināja 

2022.gada 9.maijā un tas stājās spēkā 2022.gada 10.maijā. 

Likuma “Grozījumi Ventspils brīvostas likumā” 1.pants paredz izteikt 4.panta pirmo daļu 

šādā redakcijā: "(1) Valsts un pašvaldības zemi Brīvostas teritorijā nedrīkst pārdot, dāvināt vai citādi 

atsavināt, izņemot Ostu likumā noteiktos gadījumus vai ieguldīšanu Brīvostas pārvaldīšanai 

izveidotās kapitālsabiedrības pamatkapitālā." Grozījumi liedz Ventspils valstspilsētas pašvaldībai 

atsavināt tai piederošu zemi ostas teritorijā. Tādējādi tie būtiski skar Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības tiesības brīvi izmantot savu īpašumu un gūt no tā atsavināšanas ienākumus pašvaldības 

finansiālās autonomijas nodrošināšanai un autonomo funkciju kvalitatīvai izpildei savu iedzīvotāju 

interesēs. Grozījumi pat nepieļauj zemes īpašumu maiņu starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un 

Ventspils brīvostas pārvaldi vai Brīvostas pārvaldīšanai izveidoto kapitālsabiedrību. 

Ņemot vērā tiesas procesa ekonomijas principu, Satversmes tiesas praksē (piemēram, 

Satversmes tiesas 3.kolēģijas 2007.gada 26.aprīļa lēmums par lietas ierosināšanu pēc pieteikuma 

Nr.34/2007) ir atzīts, ka viena pieteikuma ietvaros ir pieļaujams apstrīdēt vairākas normas, ja tās 

veido vienotu regulējumu. Satversmes tiesas likuma 22.panta sestā daļa arī tiesai noteic tiesības lietu 

vispusīgas un ātras iztiesāšanas nodrošināšanai apvienot divas vai vairākas lietas vienā tiesvedībā.  

Grozījumi veido vienotu regulējumu ar Ostu likuma 4.panta trešās daļas pirmo un trešo 

punktu, 4.panta piekto daļu un 4.panta devīto daļu, pārkāpjot Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
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tiesības brīvi izmantot savu īpašumu savu iedzīvotāju interesēs, tostarp gūstot finansiālu labumu no 

sava īpašuma izmantošanas. 

Tādējādi, ņemot vērā minētās tiesību normas, Satversmes tiesas praksi un izdarot lietderības 

apsvērumus, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 5.maija lēmums Nr.73 (protokols 

Nr.9; 10.§) “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu Satversmes tiesai” ir 

papildināms ar apstrīdamo tiesību normu – 2022.gada 5.maija likuma “Grozījumi Ventspils brīvostas 

likumā” 1.pantu. 

 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 17.panta pirmās daļas 7.punktu, 

19.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijas 2022.gada 12.maija ieteikumu, Finanšu komitejas 

2022.gada 13.maija atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Izdarīt grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 5.maija lēmuma Nr.73 

(protokols Nr.9; 10.§) “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu Satversmes tiesai” 

1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:  

“1. Sagatavot un iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesā par Ostu likuma 4.panta 

trešās daļas 1. un 3.punkta, 4.panta piektās un devītās daļas, Pārejas noteikumu 16.punkta 

2.apakšpunkta, 2022.gada 10.februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11.panta otrās daļas un 

2022.gada 5.maija likuma “Grozījumi Ventspils brīvostas likumā” 1.panta atzīšanu par neatbilstošu 

Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš 
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Imants.sarmulis@ventspils.lv 
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