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LĒMUMS 

 

 

2022. gada 5.maijā Ventspilī  Nr.73 

(protokols Nr.9; 10.§) 

 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieteikumu 

Satversmes tiesai 

 

2022. gada 10. februārī Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Likumā par ostām”1 (turpmāk – 

Grozījumi), kas izsludināts 2022.gada 26.aprīlī un stājies spēkā 2022.gada 27.aprīlī. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība jau vairākkārt ir formulējusi savus iebildumus par 

Grozījumu saturu, aicinot atbildīgās amatpersonas neatbalstīt to tālāku virzību. 2021. gada 2. martā 

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš nosūtīja 

vēstuli Nr. 1-06/208 Latvijas Republikas Ministru prezidentam A.K. Kariņam, 2021.gada 31.martā 

vēstuli Nr.1-09/302 (1-13) visiem ministriem, 2021.gada 17.maijā vēstuli Nr.1-08/406 un 2021.gada 

8.jūnijā vēstuli Nr.1-08/447 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijai. 2021.gada 6.oktobrī Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš 

nosūtīja vēstuli Nr.1-08/664 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijas deputātiem.  

2022.gada 8.februārī Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.9 “Par 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes aicinājumu Saeimai nepieņemt trešajā lasījumā 

likumprojektu «Grozījumi Likumā par ostām» (Nr.1045/Lp13)”, kas nosūtīts gan Saeimai un visiem 

Saeimas deputātiem, gan Valsts Prezidentam.  

2022.gada 16.februārī Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš 

nosūtīja Latvijas Valsts prezidentam E.Levitam lūgumu Nr.1-07/142 neizsludināt 2022. gada 10. 

februārī Saeimā pieņemto likumu “Grozījumi Likumā par ostām” (Nr. 1045/Lp13) un prasīt Saeimai 

tā otrreizēju caurlūkošanu.  

Visi aprakstītie Ventspils valstspilsētas pašvaldības centieni vērst lēmumu pieņēmēju 

uzmanību uz Grozījumu neatbilstību Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tiesību 

principiem nav devuši rezultātus. Grozījumi ir pieņemti, izsludināti un stājušies spēkā, un to 

regulējums būtiski pārkāpj pašvaldības tiesības un intereses vismaz tālāk norādītajā veidā.  

Grozījumu 4.pants paredz izteikt Likuma par ostām 4.panta trešās daļas 1.punktu šādā 

redakcijā: “Attiecīgās ostas pārvaldes valdījumā atrodas: 1) valsts un pašvaldības zeme un 

akvatorija; [..]”. Šo izmaiņu rezultātā visa Ventspils ostas teritorijā esošā Ventspils valstspilsētas 

pašvaldībai piederošā zeme 1325,98 ha platībā, arī tā teritorija ~230 ha platībā, kas līdz šim nav bijusi 

nodota Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā, turpmāk bez pašvaldības lēmuma un piekrišanas 

uzskatāma par esošu attiecīgās ostas pārvaldes, kuras funkcijas veic kapitālsabiedrība, valdījumā. 

 
1 Likumprojekta reģistrācijas Saeimā Nr.1045/Lp13. 
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Grozījumi neparedz pašvaldībai iespēju izņemt savu īpašumu no kapitālsabiedrības valdījuma vai 

pašai lemt par tā izmantošanu bez kapitālsabiedrības piekrišanas. 

Grozījumu 4.pants paredz izteikt Likuma par ostām 4.panta trešās daļas 3.punktu šādā 

redakcijā: “3) Rīgas, Liepājas un Ventspils ostā - ostas kopējās hidrotehniskās būves (moli, straumes 

regulēšanas dambji, viļņlauži, krasta nostiprinājumi), kuģuceļi, valsts vai pašvaldības īpašumā 

esošās piestātnes, bet citās ostās - valsts vai pašvaldības īpašumā esošās kopējās hidrotehniskās 

būves un piestātnes”. Grozījumi kopumā paredz likvidēt Ventspils brīvostas pārvaldi kā  atvasinātu 

publisku personu, tās funkcijas un uzdevumus nododot kapitālsabiedrībai. Tā rezultātā arī vērtīgs 

pašvaldības aktīvs – piestātnes – no publiskas personas valdījuma bez pašvaldības lēmuma un 

piekrišanas tiks nodots kapitālsabiedrības valdījumā. Kapitālsabiedrība šo pašvaldības īpašumu 

izmantos peļņas gūšanai, kamēr pašvaldībai atlīdzība par tās īpašuma izmantošanu netiek paredzēta.  

Grozījumu 4.pants paredz izteikt Likuma par ostām 4.panta piekto daļu šādā redakcijā: “(5) 

Ostas pārvalde ir tiesīga: 1) tās valdījumā esošo valstij vai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

iznomāt, izīrēt, piešķirt par to apbūves tiesību, apgrūtināt ar lietu tiesībām, tai skaitā ar servitūtiem 

ēku (būvju), virszemes un pazemes komunikāciju celtniecībai vai citas saimnieciskās darbības 

veikšanai; 2) būvēt uz tās valdījumā esošās valstij vai pašvaldībai piederošās zemes ostas darbībai 

nepieciešamās ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šīs ēkas (būves) ostas pārvalde ieraksta 

zemesgrāmatā uz sava vārda. Tādas pašas tiesības ostas pārvaldei ir arī attiecībā uz juridisko vai 

fizisko personu zemi, uz kuru nodibināts personālservitūts.” Grozījumi neparedz pašvaldībai vai tās 

iedzīvotājiem nekādu atlīdzību par to, ka ar tās īpašumu brīvi rīkojas kapitālsabiedrība.  

Grozījumu 4.pants paredz izteikt Likuma par ostām 4.panta devīto daļu šādā redakcijā: “(9) 

Valsts un pašvaldība ir tiesīgas tai piederošo ostas teritorijā esošo nekustamo īpašumu atsavināt, 

valstij nododot to pašvaldībai un pašvaldībai nododot to valstij bez atlīdzības.” Grozījumi liedz 

pašvaldībai atsavināt tās īpašumu par atlīdzību, kā arī liedz pašvaldībai atsavināt tai piederošo zemi 

ēku īpašniekiem, kuru ēkas atrodas uz pašvaldības zemes ostas teritorijā. 

Grozījumu 11.panta otrā daļa paredz izslēgt Likuma par ostām 12.panta otro un trešo daļu, 

kas līdz šim ierobežoja ostas pārvaldes tiesības izmantot tās finanšu līdzekļus ārpus ostas teritorijas.  

Tā rezultātā Ostas pārvaldei (kapitālsabiedrībai) ir tiesības līdzekļus, kas iegūti no pašvaldības 

īpašuma izmantošanas, izlietot brīvi un jebkurā vietā pēc saviem ieskatiem, tostarp arī ārpus ostas 

teritorijas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības teritorijas.  

Grozījumi paredz papildināt Likuma par ostām Pārejas noteikumus ar 16.punkta 2.apakšpunktu 

šādā redakcijā: “2) akciju sabiedrības “Ventas osta” pamatkapitālā līdz 2022. gada 1. septembrim 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā valsts 

iegulda Ventspils brīvostas pārvaldei piederošo mantu un aktīvus un, ja tiek panākta vienošanās ar 

Ventspils pašvaldību par tās dalību kapitālsabiedrībā, Ventspils pašvaldība iegulda tai piederošo 

ostas teritorijā esošo mantu un aktīvus, kas līdz šim bija nodoti Ventspils brīvostas pārvaldes 

valdījumā, ievērojot nosacījumu, ka valstij pieder ne mazāk kā 60 procenti un Ventspils pašvaldībai 

— ne vairāk kā 40 procenti kapitāla daļu (akciju). Kapitāla daļu (akciju) turētāji noslēdz akcionāru 

līgumu, lai noteiktu un precizētu kapitāla daļu (akciju) turētāju tiesības un pienākumus un noteiktu 

atbildību saistībā ar kapitālsabiedrības kopīgu pārvaldību;”. Ventspils brīvostas pārvalde sākotnēji 

veidota kā pašvaldības iestāde, un, arī kļūstot par atvasinātu publisku personu, tā turpināja izmantot 

pašvaldības īpašumu, tādēļ tās mantu nevar uzskatīt par valsts mantu. 

Grozījumi neprecizē nepieciešamo Ventspils valstspilsētas pašvaldības ieguldījuma apmēru 

iespējamās līdzdalības iegūšanai kapitālsabiedrībā. Grozījumos paredzētais ieguldījuma izdarīšanas 

termiņš nepieļauj kvalitatīvu normatīvajos aktos noteikto procedūru izpildi šāda veida ieguldījumiem, 

un Grozījumi arī nenodrošina pašvaldībai līdzvērtīgas iespējas ietekmēt kapitālsabiedrības lēmumu 

pieņemšanu. 
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Grozījumi pieņemti, pārkāpjot normatīvajos aktos paredzētās procedūras. Kapitālsabiedrības 

izveidei un tās pamatkapitāla palielināšanai nav veikts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

otrajā daļā pieprasītais izvērtējums. Tāpat nav saņemts Konkurences padomes viedoklis, Pārresoru 

koordinācijas centra viedoklis un komersantus pārstāvošo organizāciju viedoklis. Nav izdoti Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta trešajā daļā paredzētie Ministru kabineta noteikumi, “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”. Nav saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums pašvaldības atbalstam gan 

šobrīd, veicot ieguldījumus kapitālsabiedrības pamatkapitālā, gan nākotnē, piešķirot 

kapitālsabiedrībai iespēju lietot valsts un pašvaldības īpašumu ostas teritorijā, gūstot no tā labumu. 

Grozījumu pieņemšanas rezultātā tiek būtiski, prettiesiski un nesamērīgi aizskarta Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības finansiālā autonomija un iespēja gūt ieņēmumus no sava īpašuma, kā arī 

tiesības pārvaldīt savu īpašumu un rīkoties ar to savu iedzīvotāju interesēs. Rezultātā tiek nesamērīgi 

apdraudētas Ventspils valstspilsētas pašvaldības tiesības un spēja izpildīt tās autonomās funkcijas 

līdzšinējā apjomā un kvalitātē. Šāda situācija pārkāpj no Latvijas Republikas Satversmes 1.panta un 

101.panta izrietošo pašvaldības principu un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 3., 4. un 9.pantā 

ietvertos principus. Ventspils valstspilsētas pašvaldības un tās iedzīvotāju zaudējums nav samērīgs ar 

valsts iespējamo ieguvumu, turklāt šāds ieguvums Grozījumu pieņemšanas procesā vispār nav 

vērtēts.  

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 27.aprīļa ieteikumu un Pilsētas attīstības 

komitejas 2022.gada 29.aprīļa atzinumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

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 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. 

2. Pilnvarot Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt un iesniegt 

pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesā. 

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

“Ventspils osta”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš 

 

 
 

I.Sarmulis 

Imants.sarmulis@ventspils.lv 

63624323 
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