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Ventspils pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 11.martā ir saņēmusi Latvijas 

Pašvaldību savienības elektroniskā pasta vēstuli, kurā Dome tiek informēta par Valsts sekretāru 

sanāksmē 2019.gada 28.februārī izsludināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 10.augusta noteikumos Nr. 741 “Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un 

speciālo piemaksu”” (VSS-182). 

Ostas pārvaldība nav tāda pati kā publiskas personas kapitālsabiedrības pārvaldība. Nav 

korekti pielīdzināt ostas valdes locekli publiskas personas kapitālsabiedrību padomes loceklim. 

Publiskas personas kapitālsabiedrības padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija. Ostas valde ir 

ostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija (Likuma par ostām 8.panta otrā daļa). Likuma par ostām 

7.panta pirmā daļa nosaka, ka ostu pārvaldes atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. Latvijas lielās 

ostas tieši pārvalda ostas valde, kurā ir 4 pašvaldības un 4 ministru pārstāvji un viņu pieņemtie lēmumi 

ir galīgi ar atbilstošu atbildību.  

Nav korekti pielīdzināt ostas valdes locekļu mēnešalgas apmēru publiskas personas 

kapitālsabiedrību padomes locekļu mēneša atlīdzībai, ņemot vērā kapitālsabiedrības padomes un 

ostas valdes kompetences un pieņemamo lēmumu atšķirības. Ostas valdes locekļu pienākumos ietilpst 

daudz plašāks lemjamo jautājumu loks nekā kapitālsabiedrības padomes loceklim. Ostas valdes 

locekļa pienākumos ietilpst lemt arī par jautājumiem, par kuriem kapitālsabiedrībā lemj valdes 

loceklis, piemēram, ostas valdes loceklim jālemj par tāda līguma slēgšanu, kuru summa pārsniedz 

75 000 euro vai darbības laiks pārsniedz piecus gadus. Kapitālsabiedrībā, kurā ir vairāki valdes 

locekļi, parasti, katrs valdes loceklis darbojas savā konkrētā specifiskā jomā, ostas valdes locekļiem 

netiek dalīta viņu kompetences robeža.  

Ostas valdes loceklis pēc būtības veic kapitālsabiedrības valdes locekļu pienākumus un 

saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 791 “Noteikumi par publiskas 

personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu 

atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša 

atlīdzības maksimālo apmēru” kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai  

piemērojamais koeficents vidējai komercsabiedrībai ne vairāk kā 8, lielai ne vairāk kā 10 (koeficentu 

piemēro Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī 

strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējai darba samaksai, kas 2018.gadā ir EUR 1004,-). 

Kapitālsabiedrības valdes locekļa atalgojumu nosaka līdz 90 % no valdes priekšsēdētāja atalgojuma. 

Attiecīgi ostas valdes locekļa atalgojums varētu būt pat 2 - 2,5 reizes lielāks nekā tās ir patlaban 

(lielās ostās valdes priekšsēdētāja mēnešalga ir EUR 3984,04 (koeficents 3,97)).    
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Attiecīgi nav pamata samazināt atalgojumu ostas valdes locekļiem, to pielīdzinot publiskas 

personas kapitālsabiedrības padomes locekļa atalgojumam. 
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