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LĒMUMS 

 
2022. gada 28.jūlijā    Ventspilī     Nr.129 

 (protokols Nr.14; 5.§) 

 

Par valdījuma atjaunošanu uz zemes vienībām “Žiperi”, 

“Ošiņi 1”, Mauru ceļš 50, Kurzemes iela 83, Kurzemes iela 

83A un Kurzemes iela 85, Ventspilī 

 

Ostu likuma 4.panta trešās daļas 1.punkts (2022.gada 10.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā 

2022.gada 27.aprīlī) paredz, ka ostas pārvaldes valdījumā atrodas pašvaldībai piederoša zeme ostas teritorijā.  

Atbilstoši Ostu likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktam, ostas pārvaldes valdījums nav attiecināms 

uz ostas teritorijā esošo neapbūvēto pašvaldības zemi, attiecībā uz kuru pēc pašvaldības un ostas pārvaldes 

vienošanās ir atjaunots pašvaldības valdījums, ievērojot nosacījumu, ka šī zeme nepieciešama pašvaldības 

funkciju īstenošanai un tā nav iznomāta, izīrēta, par to nav piešķirta apbūves tiesība, tā nav apgrūtināta ar 

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

veikšanai (arī attiecībā uz lietojuma tiesībām). 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pašlaik gatavo Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu 

un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā 

infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas noteikumi”, kurā tiek paredzēta 

iespēja Latvijas plānošanas reģionu teritorijās attīstīt industriālos parkus, kā arī tiem nepieciešamo 

infrastruktūru, ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, piesaistīt cilvēkresursus un paaugstināt 

produktivitāti reģionos, paredzot, ka investīcijas mērķa grupa ir pašvaldības un komersanti.  

Turpinot aktīvi strādāt pie rūpnieciskās ražošanas nozares attīstības Ventspils teritorijā, lai īstenotu  

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto autonomo funkciju - sekmēt saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, Ventspils valstspilsētas 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir uzsākusi dokumentu sagatavošanu, lai iepriekš minētās aktivitātes 

ietvaros saņemtu finansējumu jauna industriālā parka izveidei Ventspilī. Tā kā uz pieejamo finansējumu varēs 

pretendēt projektu iesniegumu atlasē, uz konkursa izsludināšanas brīdi projekta iecerei ir jābūt ar augstu 

gatavības pakāpi – jābūt izstrādātai industriālā parka attīstības stratēģijai, būvprojekta dokumentācijai, projekta 

iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir jābūt viena vai vairāku komersantu (potenciālo nomnieku) apliecinājumam 

par apņemšanos izpildīt specifiskus kritērijus un nosacījumus, kas nepieciešami industriālā parka 

funkcionalitātes nodrošināšanai pēc projekta pabeigšanas. 

Pašvaldības Pilsētas attīstības un vides komisija 2022.gada 24.maija sēdē ir lēmusi ieteikt industriālo 

parku veidot Krievlauku teritorijā (industriālā parka kopējā iespējamā platība 20,2 ha) vai Maurciema teritorijā 

(industriālā parka kopējā iespējamā platība 77,6 ha), kas ir ostas teritorija, un kurā atrodas šobrīd Ventspils 

brīvostas pārvaldes valdījumā esošās Pašvaldībai piederošās zemes vienības: “Žiperi”, Ventspils, kadastra 

apzīmējums 27000330101, platība – 5,2830 ha; “Ošiņi 1”, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330119, 

platība – 1,8976 ha, Mauru ceļš 50, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330104, platība – 15,600 ha; 

Kurzemes iela 83, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330118, platība – 52,1804 ha; Kurzemes iela 83A, 

Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330021, platība – 1,3367 ha un Kurzemes iela 85, Ventspils, kadastra 

apzīmējums 27000330128, platība – 1,3218 ha (turpmāk kopā – Zemes vienības). 

Ievērojot iepriekš minēto, Pašvaldībai tās funkciju īstenošanai ir nepieciešams atjaunot valdījumu uz 

Zemes vienībām, noslēdzot attiecīgu vienošanos ar Ventspils brīvostas pārvaldi. 

Minēto jautājumu ir izskatījusi arī Ventspils brīvostas valde un 2022.gada 29.jūnijā pieņēmusi lēmumu 

Nr.14/15 “Par vienošanās noslēgšanu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību”, kurā nolemts noslēgt vienošanos 

ar Pašvaldību par valdījuma atjaunošanu Pašvaldībai uz Zemes vienībām, kuras atrodas Maurciema teritorijā, 

lai tā īstenotu industriālā parka izveidi. 
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Tā kā Pašvaldības iestādes “Ventspils osta” (turpmāk – Iestāde) nolikuma (Ventspils pilsētas domes 

2020. gada 19. novembra nolikums Nr.10) 1. punktā noteikti Iestādes darbības mērķi – Pašvaldībai piederošo 

un piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana, efektīva un Pašvaldības interesēm atbilstoša izmantošana, un 

Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodotās mantas pārraudzība Pašvaldības interesēs – Iestādes 

kompetencē ir turpmāka šī Pašvaldības domes lēmuma izpildes nodrošināšana. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

10.punktu, 21. panta pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu, Ostu likuma 4. panta ceturtās daļas trešo punktu, 

Pašvaldības Likumības komisijas 2022. gada 20.jūlija ieteikumu un Finanšu komitejas 2022. gada 21.jūlija 

atzinumu,  

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj :  

 

1. Noslēgt vienošanos starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un Ventspils brīvostas pārvaldi par Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības valdījuma atjaunošanu uz šādām Ventspils valstspilsētas pašvaldības zemes 

vienībām: 

1.1. “Žiperi”, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330101, platība – 5,2830 ha; 

1.2. “Ošiņi 1”, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330119, platība – 1,8976 ha; 

1.3. Mauru ceļš 50, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330104, platība – 15,600 ha; 

1.4. Kurzemes iela 83, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330118, platība – 52,1804 ha; 

1.5. Kurzemes iela 83A, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330021, platība – 1,3367 ha; 

1.6. Kurzemes iela 85, Ventspils, kadastra apzīmējums 27000330128, platība – 1,3218 ha. 

 

2. Pilnvarot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils osta” vadītāju Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt visu ar šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos saistīto dokumentāciju. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  J.Vītoliņš 

 

 
I.Sarmulis, 63624323  

imants.sarmulis@ventspils.lv  
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