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2022. gada 8. februārī Ventspilī  Nr.9 

(protokols Nr.3; 1.§) 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes aicinājumu 

Saeimai nepieņemt trešajā lasījumā likumprojektu 

«Grozījumi Likumā par ostām» (Nr.1045/Lp13)  

 

2022. gada 1. februārī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisija (turpmāk – Tautsaimniecības komisija) pabeidza izskatīt un nolēma virzīt izskatīšanai 

Saeimai trešajā lasījumā likumprojektu «Grozījumi Likumā par ostām» (Nr.1045/Lp13) (turpmāk arī 

– Ostu likumprojekts). 

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošā Likuma par ostām 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu ostas 

pārvalde, izņemot šā panta 1.1 un 1.2 daļā minētās ostas pārvaldes, ir publisko tiesību subjekts, kuru 

izveido attiecīgās pilsētas vai novada dome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir Ministru 

kabineta pārraudzībā. 

No Ostu likumprojekta 6. panta izriet būtisks grozījums Likuma par ostām 7. pantā, kas paredz 

izteikt pirmo un 1.1 daļu šādā redakcijā:  

«(1) Ostas pārvalde ir kapitālsabiedrība vai mazajām ostām - pašvaldības iestāde vai 

pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic šajā likumā noteiktās ostas pārvaldes funkcijas.  

(11) Ostas pārvalde Rīgas ostā un Ventspils ostā ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas 

(akcijas) pieder valstij un var piederēt arī attiecīgajai pašvaldībai. Valstij šajā kapitālsabiedrībā pieder 

ne mazāk kā trīs piektdaļas kapitāla daļu (akciju). Šī kapitālsabiedrība īsteno ostas pārvaldes funkcijas 

Rīgas ostā un Ventspils ostā un atrodas Satiksmes ministrijas pārraudzībā attiecībā uz šajā likumā, 

Rīgas brīvostas likumā un Ventspils brīvostas likumā noteikto ostas pārvaldes funkciju, uzdevumu 

un pienākumu īstenošanu. Kapitālsabiedrības kapitāla daļas (akcijas) nav ieķīlājamas, un tās ir 

atsavināmas vienīgi savstarpēji starp kapitāla daļu (akciju) turētājiem. [..]» 

Ievērojot minēto, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome (turpmāk – Ventspils dome) 

secina, ka pēc tam, kad spēkā stāsies Ostu likumprojekts, Ventspils brīvostas pārvalde, kas šobrīd ir 

atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tiks pārveidota par kapitālsabiedrību.  

Ventspils dome konstatē, ka Ostu likumprojektā ir ietvertas tiesību normas, kas turpmāk 

ierobežos Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Ventspils pašvaldība) tiesības pārvaldīt 

teritoriju 2451,39 ha platībā, jeb 42,37% no visas Ventspils valstspilsētas administratīvās teritorijas 

un lietot savu īpašumu vairāk nekā 150 miljonu EUR vērtībā, kā arī radīs drošticamus draudus 

pašvaldības kompetences izpildei, jo privāto tiesību juridiska persona patstāvīgi pārvaldīs ievērojamu 

pašvaldības administratīvās teritorijas daļu (skat., piem., Ostu likumprojekta 13A. pantu par 

ierobežojumu pašvaldībai lietot savu īpašumu).  

Ventspils domei ir zināms, ka Ostu likumprojekta izstrāde izriet no Saeimas Ministru 

kabinetam uzdotā uzdevuma īstenot Latvijas ostu reformu, jo no 2019. gada deklarācijas par Artura 
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Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (turpmāk – deklarācija) 82. punkta izriet, 

ka «Lielo ostu darbībā piemērosim OECD valsts kapitālsabiedrību pārvaldības principus, 

palielināsim valsts ietekmi lēmumu pieņemšanā un nodrošināsim efektīvāku resursu izmantošanu. 

Izvērtēsim un reformēsim lielo ostu pārvaldības modeli, kā prioritāro risinājumu paredzot to 

pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrībām.» Savukārt, uz deklarācijas pamata izdotā Valdības 

rīcības plāna 82.1. apakšpunktā ir dots uzdevums Satiksmes ministrijai līdz 2019. gada 30. 

decembrim sagatavot informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu un priekšlikumiem attiecībā uz valsts 

ietekmes palielināšanu lēmumu pieņemšanā ostu pārvaldēs, ostu pārvaldības modeli un iespējamām 

izmaiņām, tai skaitā pārveidošanu par kapitālsabiedrību.  

No 2020. gada 30. jūnija Ministru kabinetā apstiprinātā pētījuma «Atzinums par Latvijas lielo 

ostu pārvalžu iespējamo pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrībām» secinājumiem izriet, ka šobrīd 

«atsevišķas ar ostu darbību saistītām funkcijām, kuras norādītas Likumā par ostām, varētu tikt 

uzskatītas par pašvaldības autonomajām funkcijām» (583. punkts), radot neskaidrību par to turpmāku 

izpildi. Tāpat šajā pētījumā ir norādīts, ka «lemjot par ostu pārvalžu (atvasinātu publisku personu) 

pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrībām, jo īpaši būtiski būs nodrošināt, ka tiek ievēroti Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88. pantā ietvertie nosacījumi» (585. punkts). 

Atsaucoties uz minēto pētījumu, Ventspils dome norāda, ka no Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88. panta pirmās daļas izriet – ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju 

efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja 

īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:  

1) tiek novērsta tirgus nepilnība - situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu 

īstenošanu attiecīgajā jomā;  

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības 

darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai 

pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;  

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās 

teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.  

Šā panta otrajā daļā ir noteikts, ka publiska persona pirms kapitālsabiedrības dibināšanas vai 

līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā veic paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī 

ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt šā panta 

pirmajā daļā noteiktos mērķus. Veicot izvērtējumu, publiska persona konsultējas ar kompetentajām 

institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām biedrībām vai 

nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu normatīvo aktu 

prasības.  

Savukārt, no šā panta trešās daļas izriet, ka Ministru kabinets pēc šā panta otrajā daļā minētā 

izvērtējuma veikšanas izdod noteikumus, kuros nosaka valsts attīstībai vai drošībai stratēģiski 

svarīgus īpašumus vai tirgus nepilnību, vai tādas preces un pakalpojumus, kas kapitālsabiedrības 

darbības rezultātā tiek radīti un ir stratēģiski svarīgi valsts attīstībai vai drošībai. 

Ventspils dome secina, ka iepriekš minētās Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 

obligātās prasības, izstrādājot Ostu likumprojektu un paredzot jaunas kapitālsabiedrības izveidi, nav 

ievērotas, tādējādi pārkāpjot valsts iesaistes komercdarbībā nosacījumus.  

Cita starpā, Ventspils dome secina, ka minētās Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 

prasības Tautsaimniecības komisijas sēdēs, izskatot Ostu likumprojektu gan pirms Saeimas otrā, gan 

trešā lasījuma (attiecīgi 2021. gada 5. oktobra un 2022. gada 12. janvāra Tautsaimniecības komisijas 

sēdēs), norādīja arī Saeimas deputāts E. Tavars, kuram atbildīgās Satiksmes ministrijas amatpersonas 

apliecināja, ka iepriekš minētie likuma nosacījumi nav ievēroti, jo nav sagatavots nedz jaunās 
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kapitālsabiedrības dibināšanas izvērtējums, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, nedz ir pieņemti 

attiecīgi Ministru kabineta noteikumi.  

Arī Saeimas Juridiskā biroja vadītāja D. Meistere 2021. gada 5. oktobra Tautsaimniecības 

komisijas sēdē norādīja, ka šādi dokumenti Saeimai ir obligāti jāsaņem. Savukārt, satiksmes ministrs 

T. Linkaits šajā komisijas sēdē apsolīja, ka minētie dokumenti, lai tiktu ievērots likums, tiks 

sagatavoti.  

2022. gada 12. janvāra Tautsaimniecības komisijas sēdē Saeimas deputāts E. Tavars atkārtoti 

pieprasīja minētos dokumentus, skaidrojot, ka tie nepieciešami Saeimas deputātiem izsvērta Ostu 

likumprojekta tiesību regulējuma pieņemšanai. Atbildot uz Saeimas deputāta pieprasījumu, 

Satiksmes ministrijas Transporta loģistikas un starptautiskās sadarbības koordinācijas departamenta 

dirketores vietnieks, Transporta loģistikas nodaļas vadītājs A. Maldups norādīja, ka šādi dokumenti 

Saeimas deputātiem netiks iesniegti, jo tie nav izstrādāti.  

Ventspils dome norāda, ka tādējādi ne tikai nav izpildīti formāli likuma nosacījumi, bet tā 

rezultātā gan Saeimai, gan Ventspils domei nebija un joprojām nav objektīvas informācijas par 

jaunveidojamās Ventspils ostas pārvaldes kapitālsabiedrības izveides pamatojumu, ko paredz likums, 

kā arī šādas saimnieciskas vienības ilgtspēju un ekonomisko patstāvību, kas rada pamatu apšaubīt 

izvēlētā Ostu likumprojekta risinājuma par šādas kapitālsabiedrības izveidi pamatojumu. 

Arī Satversmes tiesa ir secinājusi, ka no Latvijas Republikas Satversmes 1. pantā nostiprinātā 

tiesiskas valsts principa demokrātiskā valstī izriet arī noteiktas prasības attiecībā uz likumdošanas 

procesu. Tādējādi Satversmes tiesa ir atzinusi, ka: 

1) likuma tiesiskais regulējums ir «pienācīgi jāpamato ar izskaidrojošiem pētījumiem. Tieši 

priekšlikumu apspriešana nodrošina iespēju izvērtēt, vai pastāv paredzētā tiesiskā regulējuma 

alternatīvas»1;  

2) likumā paredzētajam tiesiskajam regulējumam ir jābūt ilgtspējīgam un likumdevējam ir jābalstās 

«plānotā tiesiskā regulējuma sociālās ietekmes izvērtējuma pētījumā un jāapsver šā tiesiskā 

regulējuma ieviešanai un izpildei nepieciešamie pasākumi»2; 

3) likuma pieņemšanas gaitā likumdevējam bija «jāapsver nozaru speciālistu izteiktās riska 

prognozes un jāveic savlaicīgi riska novērtēšanas pasākumi. Demokrātiskā tiesiskā valstī 

likumdevējam ir arī pienākums savlaicīgi un pienācīgi informēt un pēc iespējas - tieši vai 

pastarpināti - likumdošanas procesā iesaistīt sabiedrību un konsultēties ar ieinteresētajām 

personām»3. 

Tādējādi Ventspils dome secina, ka Ostu likumprojekta izstrādes gaitā nav ņemti vērā iepriekš 

minētie labas likumdošanas principa nosacījumi. 

Ventspils dome konstatē, ka no Saeimas kārtības ruļļa 111. panta otrās daļas izriet noteikums, 

ja, pieņemot likumprojektu, rodas pretrunas ar spēkā esošajiem likumiem, Saeimai jānosaka, ka 

jaunais likums vai tā atsevišķas daļas stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem spēkā esošajos likumos. 

Ievērojot minēto prasību, Ostu likumprojekta spēkā stāšanās ir iespējama nevis 2022. gada 1. martā, 

ko paredz šā likumprojekta spēkā stāšanās noteikums, bet tikai pēc tam, kad tiks ievēroti Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88. panta noteikumi par kapitālsabiedrības izveidošanu, kas vēl papildus 

būtu jāvērtē gan Ventspils domē, gan Tautsaimniecības komisijā. 

 
1 Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta spriedums lietā Nr. 2018-11-01 «Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 3. panta 9.² daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam». Latvijas Vēstnesis, 2019. 

gada 8. marts, Nr. 48, 18. punkts.  
2 Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta spriedums lietā Nr. 2018-11-01 «Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 3. panta 9.² daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam». Latvijas Vēstnesis, 2019. 

gada 8. marts, Nr. 48, 18. punkts. 
3 Satversmes tiesas 2019. gada 6. marta spriedums lietā Nr. 2018-11-01 «Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 3. panta 9.² daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam». Latvijas Vēstnesis, 2019. 

gada 8. marts, Nr. 48, 18. punkts. 
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Līdz šim Ventspils domei nav prasīts oficiāls viedoklis domes lēmuma formā par Ostu 

likumprojektu. Vienlaikus Ventspils pašvaldība pēc savas iniciatīvas ir nosūtījusi Saeimai vairākas 

vēstules, informējot Tautsaimniecības komisiju par būtiskiem likumprojekta trūkumiem. Piemēram, 

2021. gada 21. aprīlī informatīvu vēstuli visiem Saeimas deputātiem «Par 2021. gada 22. aprīļa 

Saeimas sēdē izskatāmo likumprojektu» par ostu reformu pamatojošo pētījumu neesību, 2021. gada 

17. maija vēstuli Tautsaimniecības komisijai «Par 2021. gada 19. maija komisijas darba kārtību» par 

pašvaldības nepamatotu izstumšanu no Ventspils ostas pārvaldības, 2021. gada 8. jūnija vēstuli «Par 

likumprojektu «Grozījumi Likumā par ostām» (Nr. 1045/Lp13», norādot, ka ar likuma grozījumiem 

pašvaldībai tiek liegta tās ievērojamas administratīvās teritorijas daļas pārvalde, 2021. gada 6. oktobra 

vēstule Tautsaimniecības komisijai «Par likumprojektu «Grozījumi Likumā par ostām» (Nr. 

1045/Lp13) izskatīšanu» par nepamatotu ierobežojumu jaunās kapitālsabiedrības apsaimniekotajā 

teritorijā izmantot pašvaldībai piederošo īpašumu. Ne uz vienu minēto vēstuli Ventspils pašvaldība 

nav saņēmusi rakstveida atbildi. Arī uz Ventspils pašvaldības pārstāvju mutvārdos uzdotajiem 

jautājumiem Tautsaimniecības komisijas sēdēs netika sniegtas atbildes pēc būtības, tādējādi pārkāpjot 

Valsts pārvaldes iekārtas likumā defināto labas pārvaldības principu (sadarbību ar pašvaldību). 

Tādējādi Ventspils dome secina, ka Ostu likumprojekta izstrādes gaitā Tautsaimniecības 

komisijā nav pienācīgi izvērtēts Ventspils pašvaldības viedoklis par Ventspils pilsētas vietējai 

kopienai būtisku jautājumu par ievērojamas pašvaldības teritorijas pārvaldības un funkciju izpildes 

jautājumiem, kas ir konsultāciju ar pašvaldību būtisks pārkāpums.  

Ventspils dome uzskata, ka ar Ostu likumprojektu Ventspils pašvaldībai tiek «ekspropriēta» 

būtiska tās administratīvās teritorijas daļa (jāatzīmē, ka kopējā pilsētas teritorija ir 5786 ha, bet ostas 

pārvaldes pārvaldītā teritorija – 2451,39 ha, jeb 42,37% no visas Ventspils valstspilsētas 

administratīvās teritorijas), nododot to valdījumā un bezatlīdzības lietošanā privāto tiesību subjektam, 

kas ir pretrunā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 3. panta pirmo daļu, kas paredz, ka vietējā 

pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt 

nozīmīgu valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs, jo šāds likuma 

regulējums paredzēs būtisku minētās pašvaldības tiesības ierobežojumu. 

Ventspils dome norāda, ka Ostu likumprojekts paredz šobrīd Ventspils brīvostas pārvaldei 

piederošo mantu un aktīvus ieguldīt jaunveidojamās Ventspils ostas pārvaldes kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā kā valsts ieguldījumu. Šāda rīcība pārkāpj Ventspils pašvaldības tiesības uz savu 

īpašumu, ko paredz likuma «Par pašvaldībām» 77. pants. Īpašums vēsturiski (1994. gadā) tika 

piešķirts Ventspils pašvaldības iestādei tās darbības uzsākšanai un nodrošināšanai, kas vēlāk tika 

pārvaldīts citas valsts pārvaldes iestādes darbības formā (Ventspils brīvostas pārvalde kā atvasināta 

publisko tiesību juridiskā persona), kurā piedalījās arī Ventspils pašvaldība. Vienlaikus no Ostu 

likumprojekta neizriet iespējamais Ventspils pašvaldības ieguldījums jaunajā kapitālsabiedrībā. 

Ventspils dome secina, ka Ostu likumprojekta pārejas noteikumos noteiktais termiņš un 

darbības jaunas kapitālsabiedrības izveidei (2023. gada 1. janvāris) ir nepamatotas un faktiski 

neiespējamas.  

Turklāt Ventspils dome, teorētiski vērtējot iespējamo līdzdalību jaunveidojamā Ventspils 

ostas pārvaldes kapitālsabiedrībā, secina, ka Ostu likumprojekta pārejas noteikumos noteiktajā 

termiņā (2022. gada 31. decembris) pašvaldība to nemaz nevar izdarīt – ne saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88. panta otrajā un ceturtajā daļā noteikto izpildīt šajā pantā noteiktos obligātos 

izvērtēšanas noteikumus dalībai šādā kapitālsabiedrībā, ne arī novērtēt ieguldāmā īpašuma tirgus 

vērtību, piesaistot neatkarīgus sertificētus vērtētājus. 

Ventspils dome atzīmē, ka jaunveidojamā Ventspils ostas pārvaldes kapitālsabiedrība 

komercdarbībā gūto peļņu izmantos pēc saviem ieskatiem. Turklāt ar Ostu likumprojekta pieņemšanu 

tiek radīta iespēja arī tos līdzekļus, kas tiks iegūti no pašvaldības īpašuma iznomāšanas vai apbūves, 
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izmantot ar Ventspils pašvaldību, ostu un tās teritoriju nekādā veidā nesaistītu mērķu sasniegšanai, 

kas ir acīmredzamā pretrunā ar Ventspils pašvaldības vietējās kopienas iedzīvotāju interesēm.  

Vienlaikus Ventspils dome vērš Saeimas uzmanību, ka Ministru kabinets un Tautsaimniecības 

komisija, pamatoti respektējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības tiesības pilnvērtīgi piedalīties 

būtiskas tās administratīvās teritorijas daļas un Liepājas ostas pārvaldībā, ir pieņēmusi lēmumu 

neveikt reformu Liepājas ostā, tādējādi pieļaujot nekonsekventu un vienlīdzības principu pārkāpjošu 

rīcību.  

Papildus tam Tautsaimniecības komisija nav noskaidrojusi Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

domes viedokli, jo tās rīcībā nav attiecīga domes lēmuma, kas būtiski varēja ietekmēt Ostu 

likumprojektā ietvertos tiesiskos risinājumus. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1. 

un 101. pantu, Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3. panta pirmo daļu un 4. panta sesto  daļu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 10. un 88. pantu, likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 8., 17., 

19. un 27. punktu, 76. un 77. pantu, Civillikuma 927. un 1036. pantu, Publiskās personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3., 5. un 6.5 pantu un Komercdarbības atbalsta 

kontroles likuma 5., 6. un 7. pantu, pašvaldības principu, vienlīdzības un labas likumdošanas principu, 

2022.gada 7.februāra Likumības komisijas ieteikumu un 2022.gada 8.februāra Finanšu komitejas 

atzinumu 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Aicināt Saeimu nepieņemt trešajā lasījumā likumprojektu «Grozījumi Likumā par ostām» 

(Nr.1045/Lp13) un to nodot atpakaļ Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijai trūkumu novēršanai.  

2. Konstatēt, ka likumprojekts «Grozījumi Likumā par ostām» (Nr.1045/Lp13) pārkāpj Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības vietējās kopienas tiesības lietot savu īpašumu, kā arī tas ir pretrunā ar 

labas likumdošanas principa prasībām, kas, cita starpā, ietver arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88. panta nosacījumu par publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā pārkāpumu. 

3. Atzīt likumprojektā «Grozījumi Likumā par ostām» (Nr.1045/Lp13) Ventspils valstspilsētas 

pašvaldībai paredzēto pienākumu nodot būtisku daļu tās administratīvās teritorijas un  īpašumu 

vairāk nekā 150 miljonu EUR vērtībā, jaunveidojamai Ventspils Ostas pārvaldes 

kapitālsabiedrībai piespiedu valdījumā un bezatlīdzības lietošanā par prettiesisku un neatbilstošu 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības vietējās kopienas tiesiskajām vajadzībām un interesēm, kā arī 

par tādu, kas turpmāk var apdraudēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības kompetences izpildi. 

4. Par pieņemto lēmumu informēt visus 13. Saeimas deputātus, Valsts prezidentu, Latvijas 

Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju. 

 

Sēdes vadītājs, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš 

 

I.Sarmulis, 63624323 

Imants.sarmulis@ventspils.lv  

Nosūtīt: 
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