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LĒMUMS 
 

Ventspilī 

 

2022. gada 20. janvārī          Nr.6 

(protokols Nr.2; 6.§) 

 

Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 

valdi un amatu savienošanas atļauju A.Kleinbergam 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 

pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) ir pašvaldības 

kapitālsabiedrība, kurā Ventspils valstspilsētas pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas. 

Ņemot vērā to, ka 2021.gada septembrī tuvojās pilnvaru termiņa beigas līdzšinējam Sabiedrības 

valdes priekšsēdētājam Valdim Lesiņam, kā arī nolūkā nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, 

ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā, Ministru 

kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība 

kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" un Ventspils 

pilsētas domes 2015.gada 20.novembra noteikumos “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu 

amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Ventspils pilsētas pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt 

valdes locekļus” noteikto, tika izsludināts atklāts konkurss Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amata 

kandidātu atlasei. Noslēdzoties konkursam, Nominācijas komisija 2021.gada 3.novembrī pieņēma 

lēmumu par konkursa uzvarētāju, taču par atbilstošāko kandidātu atzītais kandidāts vēlāk savu 

kandidatūru atsauca un no turpmākās sadarbības atteicās. Līdz ar to, Nominācijas komisija informēja 

par atlikušajiem diviem atbilstošajiem kandidātiem – esošo Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Valdi 

Lesiņu un pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. 

Lai stiprinātu Sabiedrības valdes kapacitāti ar mērķi uzlabot Sabiedrības saimnieciskās darbības 

rādītājus, izvirzīto plānu apguvi un mērķu sasniegšanu, nepieciešams palielināt valdes locekļu skaitu, 

ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumus Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas 

kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes 

un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”. Līdz ar to, tika veiktas pārrunas ar abiem 

kandidātiem par iespējamo sadarbību, kam kandidāti piekrituši. 

Pamatojoties uz Valda Lesiņa 2022.gada 11.janvāra iesniegumu, kurā izteikta piekrišana 

ievēlēšanai Sabiedrības valdē, un Armīna Kleinberga 2022.gada 11.janvāra iesniegumu, kurā izteikta 

piekrišana ievēlēšanai Sabiedrības valdē, kā arī izteikts lūgums atļaut savienot pašvaldības 

SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatu ar pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes 

priekšsēdētāja amatu, kā arī apzinot abu kandidātu izstrādāto vīziju un paustos mērķus attiecībā uz 

Sabiedrības saimnieciskās darbības vadības jautājumu risināšanu un attīstību, Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu un devīto daļu, 

66.panta pirmās daļas 3.punktu un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu 

un 23.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā’ 7.panta ceturtās 

daļas 2.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 "Valdes un 

padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai 

atvasinātai publiskai personai", Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi 

par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes 

locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, kā arī Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2022.gada 11.janvāra sēdes ieteikumu un 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas 2022.gada 13.janvāra sēdes atzinumu, 



 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

n o l e m j: 

 

1. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 

dalībnieku sapulcē balsot “par” grozījumu veikšanu Statūtos, palielinot valdes locekļu skaitu līdz 

diviem valdes locekļiem. 

2. Izvirzīt ievēlēšanai pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amatā 

Valdi Lesiņu (personas kods [..]) un valdes locekļa amatā Armīnu Kleinbergu (personas kods [..]), 

uz laiku līdz tiek pieņemts nākamais dalībnieku sapulces lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu, bet 

ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

3. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 

dalībnieku sapulcē balsot “par”: 

3.1. Valda Lesiņa (personas kods [..]) ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 

valdes priekšsēdētāja amatā uz laiku līdz tiek pieņemts nākamais dalībnieku sapulces lēmums 

par valdes locekļa ievēlēšanu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu; 

3.2. Armīna Kleinberga (personas kods [..]) ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie 

īpašumi” valdes locekļa amatā uz laiku līdz tiek pieņemts nākamais dalībnieku sapulces 

lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļai, 

ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” attiecīga dalībnieku 

sapulces lēmuma pieņemšanas, organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu un iesniegšanu 

parakstīšanai pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ar šī 

lēmuma 3.punktā minētajām personām. 

5. Atļaut Armīnam Kleinbergam savienot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes 

locekļa amatu ar pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētāja amatu. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks 

sadarbības jautājumos         G.Blumbergs 

  

 

 
I.Caune 

63601112 

ieva.caune@ventspils.lv 

 

I.Ozola 

63601149 

ilze.ozola@ventspils.lv  
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