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LĒMUMS 

 

2022.gada 6.oktobrī Ventspilī Nr.174 

(protokols Nr.18; 4.§) 

 

 

 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes rakstveida viedokli  

Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-17-01 

 

Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas (turpmāk arī – Satversmes tiesa) kolēģijas 

2022. gada 24. maija lēmumu Satversmes tiesā ierosināta lieta Nr.2022-17-01 «Par Ostu likuma 

4. panta trešās daļas 1. punkta, 4. panta devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, kā arī pārejas noteikumu 16. 

punkta 1. un 2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 

1. pantam un 101. panta otrās daļas pirmajam teikumam» pēc pieteikuma (pieteikuma Nr.90/2022), 

kuru iesnieguši divdesmit divi 13. Saeimas deputāti. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Ventspils pašvaldība) ir saņēmusi 2022. gada 

26. jūlija Satversmes tiesas tiesneša lēmumu «Par pieaicināto personu lietā Nr. 2022-17-01» 

(turpmāk arī – lēmums).  

No Satversmes tiesas lēmuma izriet uzaicinājums Ventspils pašvaldībai izteikt rakstveida 

viedokli Satversmes tiesas lietā «Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. punkta, 4. panta devītās 

daļas, 7. panta l.¹ daļas, kā arī parejas noteikumu 16. punkta l. un 2. apakšpunkta (turpmāk – 

apstrīdētās normas) atbilstību Satversmes l. pantam un 101. panta otrās daļas pirmajam teikumam» 

(turpmāk – Satversmes tiesas lieta), tostarp arī Satversmes tiesas lūgums atbildēt uz jautājumiem, 

kam Ventspils pašvaldības ieskatā varētu būt nozīme šajā lietā.  

Tāpat Satversmes tiesa lēmumā īpaši aicina pašvaldību sniegt informāciju «vai apstrīdēto 

normu pieņemšanas procesā par izmaiņām Ventspils ostas pārvaldībā notika atbilstoša konsultēšanās 

ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību un iesniegt Satversmes tiesai Ventspils valstspilsētas rīcībā 

esošos dokumentus par šiem jautājumiem». 

Izvērtējot Satversmes tiesas lietā atsūtītos materiālus, Ventspils pašvaldības dome var secināt, 

ka šīs lietas taisnīgam iznākumam ir būtiska nozīme, lai tiktu aizsargātas objektīvi pamatotās 

Ventspils pašvaldības tiesības par tās nepieciešamo līdzdalību Ventspils ostas pārvaldībā, ņemot vērā 

arī to būtisko apstākli, ka Ventspils osta vēsturiski ir spēlējusi ievērojamu lomu Ventspils 

pašvaldības vietējā pārvaldē un būtiski ietekmējusi arī unikālās ventspilnieka identitātes veidošanos. 

Ventspils pašvaldības dome neapšauba to apstākli, ka Ventspils ostai ir stratēģiski svarīga 

nozīme Latvijas ekonomiskajā attīstībā, par kuras pārvaldības modeļa izmaiņām var lemt Saeima kā 

Latvijas Republikas likumdevējs, vienlaikus piebilstot, ka laba ostas pārvaldība spēlē būtisku lomu 

ventspilnieku tiesisko interešu un vajadzību apmierināšanai, kā arī tas ir vietējās demokrātijas 
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īstenošanas nozīmīgs noteikums. Tāpēc par apstrīdētajām normām notikušajās konsultācijās un to 

pieņemšanā Saeimai bija īpaši jāvērtē Ventspils pašvaldības viedoklis. 

Ventspils pašvaldības dome ir sagatavojusi Satversmes tiesas lietā viedokli, no kura izriet 

šādi būtiskākie secinājumi, kas izvērsti tiek skaidroti rakstveida viedoklī (pielikums) (turpmāk – 

Rakstveida viedoklis): 

1. Ventspils pašvaldības dome var konstatēt, ka apstrīdēto normu pieņemšanas procesā 

par izmaiņām Ventspils ostas pārvaldībā notikušo konsultāciju ar Ventspils pašvaldību 

neatbilst labu konsultāciju norises prasībai, kas izriet no turpmāk norādītā. 

Pieņemot apstrīdētās normas, Saeima nav ievērojusi labu konsultāciju norises prasības, jo 

saistībā ar Ventspils ostas pārvaldības modeļa maiņu Saeima pēc būtības nav uzklausījusi 

Ventspils pašvaldības viedokli, tostarp neatbildot uz pašvaldības rakstveidā un mutvārdos par 

apstrīdētajām normām uzdotajiem būtiskajiem jautājumiem.  

Ventspils pašvaldības dome pievērš Satversmes tiesas uzmanību būtiskam apstāklim, ka nav 

lielas nozīmes pašvaldības apspriežu ar Saeimu par apstrīdētajām normām skaitam, kam tik lielu 

uzmanību pievērš Saeima savā Atbildes rakstā, bet gan šo sanāksmju plānam un to norises saturam, 

tostarp novērtējot tajās notikušo konsultāciju kvalitāti, vai tās pēc būtības atbilst labu konsultāciju 

prasībām, kā arī konsultāciju dalībnieku centienus nonākt pie labākā iespējamā risinājuma.  

Ventspils ostas pārvaldības modeļa maiņas konsultāciju gadījumā to kvalitāte bija tālu no 

vēlamā, pašvaldībai tā arī neradot reālas iespējas konsultēties par šo ventspilniekiem tik būtisko 

jautājumu. Turklāt tieši sliktās konsultācijas ir izraisījušas situāciju, kad ar apstrīdētajām normām ir 

radies nepamatots Ventspils pašvaldības tiesību aizskārums un no tā izrietošs kaitējums. 

Tādējādi apstrīdēto normu konsultāciju ietvarā, kas detalizēti ir aprakstīts Rakstveida 

viedoklī, ir pārkāptas Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestās daļas prasības. 

2. Ventspils pašvaldības dome var secināt, ka Ventspils ostas pārvaldības modeļa maiņa 

notika bez jebkādiem to pamatojošiem pētījumiem, Saeimai ignorējot gan Ventspils pašvaldības 

izteiktos objektīvos lūgumus šādus pētījumus veikt, gan šādus pētījumus pamatojošās prasības 

normatīvajos tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos, kas izriet no šā lēmuma nākamā 

punkta.  

3. Ventspils pašvaldības domes un ventspilnieku rīcībā ir informācija, ka Saeimas iecerētā 

Ventspils ostas pārvaldības modeļa maiņa bija paredzēta gan normatīvā tiesību aktā, gan politikas 

plānošanas dokumentos, jo:  

1) Likuma par ostām pārejas noteikumu 14. punktā bija noteikts uzdevums Ministru 

kabinetam izvērtēt Latvijas ostu pārvaldības modeļa atbilstību starptautiskajiem labas pārvaldības 

principiem un līdz 2020. gada 1. jūlijam iesniegt Saeimā likumprojektu par Latvijas ostu pārvaldības 

modeļa maiņu; 

2) Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 82. 

punkts paredz apņemšanos «lielo ostu darbībā piemērot OECD valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

principus, palielināt valsts ietekmi lēmumu pieņemšanā un nodrošināt efektīvāku resursu 

izmantošanu; izvērtēt un reformēt lielo ostu pārvaldības modeli, kā prioritāro risinājumu paredzot to 

pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrībām»1. 

3) Valdības rīcības plāna 82.1. apakšpunktā ir noteikts šāds Satiksmes ministrijas darbības 

rezultāts: «Sagatavots informatīvais ziņojums ar izvērtējumu un priekšlikumiem attiecībā uz valsts 

 
1 Deklarācija par Artūra Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. Pieejama: 

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kk-valdibas-deklaracija_red-gala.pdf. Aplūkota: 2022. gada 20. 

septembrī. 

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kk-valdibas-deklaracija_red-gala.pdf
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ietekmes palielināšanu lēmumu pieņemšanā ostu pārvaldēs, ostu pārvaldības modeli un iespējamām 

izmaiņām, tai skaitā pārveidošanu par kapitālsabiedrību.»2  

Tāpat gan Saeimai, gan Ventspils pašvaldības domei bija zināms, ka, izpildot Likuma par 

ostām pārejas noteikumu 14. punktā noteikto uzdevumu, Satiksmes ministrija, piesaistot ārējus 

ekspertus, sagatavoja «Atzinumu par Latvijas lielo ostu pārvalžu iespējamo pārveidošanu par valsts 

kapitālsabiedrībām» (turpmāk – Atzinums par ostām). 

Atzinums par ostām ietvēra tikai ļoti vispārīgu ar esošo Ventspils ostas pārvaldību saistītu 

faktu apkopojumu. Turklāt tas arī saturēja ekspertu piebildi, ka Saeimai kompetenta lēmuma 

pieņemšanai vēl papildus ir nepieciešams detalizēts Ventspils ostas pārvaldības modeļa 

izmaiņas pamatojošs pētījums, kas izriet no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta.3 

Neskatoties uz šādu Saeimas pieņemtā likumā un valdības politikas plānošanas dokumentos 

minēto pienākumu, kā arī Atzinumā par ostām ekspertu norādīto nepieciešamību, sagatavot 

pētījumos pamatotu Ventspils ostas pārvaldības modeļa izmaiņu projektu, ar ko rēķinājās arī 

Ventspils pašvaldība, tas netika izdarīts. Līdz ar to nevienā apstrīdēto normu pieņemšanas posmā 

(nedz to izstrādes sākotnējā posmā Satiksmes ministrijā, nedz to apspriešanas posmā Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs) Ventspils pašvaldībai 

nebija iespējams iepazīties ar precīzu šīs apstrīdētās normas pamatojošo Ventspils ostas pārvaldības 

modeļa izmaiņu dokumentu. 

Tādējādi Ventspils pašvaldības dome var secināt, ka bez šāda obligāta pētījuma AS «Ventas 

osta» pārvaldībā uz neierobežotu termiņu un bez atlīdzības tika nodots būtisks Ventspils pašvaldības 

ekonomiskais pamats – nekustamais īpašums, paredzot pašvaldībai tikai iluzoras tiesības piedalīties 

šajā kapitālsabiedrībā. 

Turklāt AS «Ventas osta» joprojām nav vidējā termiņa attīstības stratēģijas, kas ir 

nepieciešama Ventspils pašvaldības domei, lai tā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. 5. un 49. pantu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88. pantu, varētu lemt par savu iespējamo līdzdalības iegūšanu šajā kapitālsabiedrībā. 

Līdz ar to Ventspils pašvaldībai šobrīd nav juridiska pamata atbilstoši Ostu likuma 16. punkta 

2. apakšpunktam piedalīties kapitālsabiedrībā AS «Ventas osta», kas apliecina arī to, ka minētā 

likuma norma nav sasniegusi savu leģitīmo mērķi. Saeima par šādu situāciju bija informēta. Papildus 

tam, Ventspils pašvaldībai šobrīd nav objektīvu pierādījumu par AS «Ventas osta» ekonomisko 

ilgtspēju, kā arī pašvaldības esošo resursu un iespējamo nākotnes investīciju drošumu. 

4. Ventspils pašvaldības dome var secināt, ka gan Ministru kabinets, gan Saeima bez 

objektīva pamatojuma atteicās no iecerētās visu Latvijas Lielo ostu (Rīgas, Ventspils un Liepājas) 

pārvaldības modeļa maiņas, Liepājas ostas pārvaldību saglabājot atvasinātas publiskas personas 

formā.  

Tādējādi Saeima ir demonstrējusi nepieļaujamus attieksmi un sliktu valsts pārvaldību pret 

Ventspils un Liepājas valstspilsētu pašvaldībām saistībā ar to atšķirīgajām līdzdalības tiesībām to 

teritorijā esošo ostu pārvaldībā. 

Attiecīgi var konstatēt, ka no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 8. panta pirmās 

daļas joprojām izriet, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības 

 
2 Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojums Nr. 210 «Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa 

Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai». Latvijas Vēstnesis. 2019. gada 9. maijs, Nr. 91, 82.1. 

apakšpunkts.  
3 Pētījums «Atzinums par Latvijas lielo ostu pārvalžu iespējamo pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrībām». 136. lpp., 

585. P. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3351. Aplūkots: 2020. gada 20. septembrī. 

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3351
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izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta 

pārraudzībā. Turklāt no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9. panta otrās daļas Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas valdē ir deviņi valdes locekļi: trīs Liepājas pilsētas domes un trīs 

Liepājas komersantu pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes 

lēmumu, un trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas 

un Satiksmes ministrijas un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.  

Līdz ar to Liepājas ostu joprojām turpinās pārvaldīt atvasināta publisko tiesību juridiska 

persona, kas darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem, bet Ventspilī ostu un līdz ar to arī 

būtisku Ventspils pašvaldības teritorijas daļu pārvaldīs valsts kapitālsabiedrība – AS «Ventas osta», 

kas tikai valsts pārvaldes funkciju izpildē vadīsies no publisko tiesību principiem.  

Tādējādi Ventspils pašvaldības dome var secināt, ka apstrīdēto normu regulējums rada 

būtiskas un nepamatotas priekšrocības Liepājas pašvaldībai, ja to salīdzina ar Ventspils pašvaldību, 

demonstrējot ne tikai Saeimas pieļauto slikto valsts pārvaldību, bet arī iespējamu politiski motivētu 

pašvaldību šķirošanu «labajās un sliktajās pašvaldībās». 

5. Ventspils pašvaldības dome var secināt, ka Saeima ar apstrīdētajām normām 

nepamatoti nolēma AS «Ventas osta» nodot valdījumā visu pašvaldībai Ventspils ostas 

teritorijā piederošo zemi, kā arī citus pašvaldības autonomo funkciju izpildei būtiskus un 

finansiāli ienesīgus pašvaldības nekustamā īpašuma objektus (izņemot pašvaldības ceļus), 

ieskaitot arī pašvaldībai piederošās Ventspils ostas piestātnes. 

Tādējādi Ventspils pašvaldība ar apstrīdētajām normām tika atstāta bez būtiska 

ekonomiskā pamata, kas ietver ne tikai pašvaldības zemi un citus tās nekustamā īpašuma 

objektus, bet arī par to izmantošanu negūtos ieņēmumus, kas negatīvi ietekmē tās autonomās 

kompetences izpildi.  

Vienlaikus Ventspils pašvaldības dome var secināt, ka ar apstrīdētajām Ostu likuma 4. panta 

trešās daļas 1. punkta un 4. panta devītās daļas normām Ventspils pašvaldībai jau šobrīd ir radīts 

būtisks kaitējums, kas saistīts gan ar nepamatotajiem pašvaldības autonomo funkciju izpildes 

ierobežojumiem, gan arī ar funkciju izpildi saistītajiem ierobežojumiem pašvaldības nekustamo 

īpašumu Ventspils ostas teritorijā pārvaldības un atsavināšanai, kas izriet no rakstveida viedoklī 

norādītajiem piemēriem. 

Tādējādi Ventspils pašvaldības dome var secināt, ka Ventspils pašvaldības zemes un citu tās 

nekustamā īpašuma objektu nodošana valdījumā AS «Ventas osta», kas izriet no Ostu likuma 4. 

panta trešās daļas 1. punkta, paredz tādu Ventspils pašvaldības tiesību lietot savu īpašumu 

ierobežojumu, kas būtiski pārkāpj no Satversmes 1. panta un 101. panta otrā teikumā atvasināto 

pašvaldības principu un šā principa saturā esošo Ventspils pašvaldības institucionālo garantiju.  

Ņemot vērā Rakstveida viedoklī Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-17-01 secināto, Ventspils 

pašvaldības dome var konstatēt, ka Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. punkts, 4. panta devītā daļa, 

7. panta 1.1 daļa, kā arī pārejas noteikumu 16. punkta 2. apakšpunkts neatbilst Latvijas Republikas 

Satversmes 1. pantam un  101. panta pirmās daļas otrajam teikumam. 

Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 22. panta septītajai daļai, lietas sagatavošanas termiņš 

noteikts 2022. gada 24. oktobris. Savukārt, no Satversmes tiesas reglamenta 75. punkta 

8) apakšpunkta izriet, ka priekšlikumu par personām, kas aicināmas uz tiesas sēdi ar lietas dalībnieku 

piedalīšanos, tiesnesis norāda rakstveida atzinumā, pabeidzot lietas sagatavošanu. Attiecīgi Ventspils 

pašvaldības pienākums piedalīties Satversmes tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiks 

noteikts tikai Satversmes tiesas tiesneša atzinumā par lietas sagatavošanas pabeigšanu, līdz ar to jau 
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savlaicīgi ir nepieciešams sagatavot kvalitatīvu Ventspils pašvaldības pārstāvību lietas Nr. 2022-17-

01 izskatīšanā tiesas sēdē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Ventspils pilsētas domes 2020. gada 19. novembra 

nolikuma Nr. 10 «Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes «Ventspils osta» nolikums» 1. punktā, 

6. punktā un 9.26. apakšpunktā noteikto kompetenci, šī lēmuma izpildes organizēšana jānodrošina 

Ventspils pašvaldības iestādei «Ventspils osta». 

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, kā arī Latvijas Republikas Satversmes 1. pantu un  

101. panta pirmās daļas otro teikumu, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sesto daļu, likuma 

«Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar Ventspils pašvaldības Likumības 

komisijas 2022. gada 27. septembra ieteikumu un ņemot vērā 2022. gada 30. septembra Ventspils 

pašvaldības Pilsētas attīstības jautājumu komitejas atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Rakstveida viedokļa Satversmes tiesas lietā 

Nr. 2022-17-01 projektu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

2. Pilnvarot Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju iesniegt Satversmes tiesai 

Rakstveida viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-17-01, tai skaitā nepieciešamības gadījumā 

sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā. 

 

3. Šī lēmuma izpildi uzdot organizēt un nodrošināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei 

«Ventspils osta». 

 

 

Domes priekšsēdētājs         J. Vītoliņš 

 
 

 

I.Sarmulis, 63624323 

Imants.sarmulis@ventspils.lv 
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