
 

 

 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv 

 

LĒMUMS 

 

2022.gada 6.oktobrī Ventspilī Nr.173 

(protokols Nr.18; 3.§) 

 

Par nekustamā īpašuma “Mauri 73”, Ventspilī iegādi 

 

SIA “AMBER REAL”, reģistrācijas Nr.40003903721 ar 2021.gada 22.oktobra iesniegumu 

Nr.1-11/233 “Par nekustamo īpašumu “Mauri – 73, Ventspils” (saņemts Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Vispārējā nodaļā un reģistrēts ar Nr.1-

58/5481), Ventspils valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) ir piedāvājusi iegādāties tās 

īpašumā esošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Mauri – 73”, Ventspilī (kadastra apzīmējums 

2700 003 0529) 10069 m2 platībā (turpmāk – Īpašums) par kadastrālās vērtības cenu 13 647 EUR.  

Īpašuma lielākā daļa – aptuveni 8120 m2 – atrodas Ventspils brīvostas teritorijā, līdz ar to, 

ievērojot Likuma par ostām 19.panta ceturto daļu (redakcijā uz 2021.gada 29.decembri), Ventspils 

brīvostas pārvaldei ir pirmpirkuma tiesības. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra 

noteikumu Nr.62 “Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums” 34.15.apakšpunktu, Ventspils brīvostas 

valde ar savu 2021.gada 29.decembra lēmumu Nr. 31/12 nolēmusi Īpašumu nepirkt.  

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja sagatavotu Īpašuma tirgus novērtējumu, Īpašuma tirgus 

vērtība uz 2021.gada 30.novembri sastāda 12 500 EUR (1,24 EUR/m2). 

Īpašuma tiesības uz Īpašumu SIA “AMBER REAL” nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas 

Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000283951. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Īpašums sastāv no neapbūvēta 

zemes gabala 10 069 m2 platībā, un tā plānotā (atļautā) izmantošana, atbilstoši spēkā esošajam 

Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam (turpmāk – Teritorijas plānojums), ir noteikta kā 

rūpnieciskās apbūves teritorija un ielu teritorija – perspektīvais Celtnieku ielas turpinājums. Saskaņā 

ar Teritorijas plānojumu, Celtnieku iela un perspektīvais Celtnieku ielas posms ir paredzēts kā 

pilsētas maģistrālā iela, ar mērķi nākotnē nodrošināt piekļuvi esošām un plānotām rūpnieciskās 

apbūves teritorijām, un mazināt smagā autotransporta plūsmas intensitāti Kurzemes un Siguldas 

ielās.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikta pašvaldības funkcija 

gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), savukārt, 10. punktā 

noteikts pašvaldības pienākums sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

rūpēties par bezdarba samazināšanu. 

Ievērojot minēto, Īpašums ir nepieciešams Pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju veikšanai, 

bet likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu un slēgt darījumus.  

Jautājums par Īpašuma iegādi izskatīts Pašvaldības Pilsētas attīstības un vides komisijas 

2021.gada 4.novembra sēdē un 2022.gada 27.janvāra sēdē, kur, nolūkā radīt priekšnosacījumus 

Celtnieku ielas izbūvei nākotnē, ieteikts piedāvāt SIA “AMBER REAL” atsavināt (pārdot 

Pašvaldībai) Īpašumu par cenu, kas nepārsniedz 5285 EUR. 
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Pašvaldībā 2022.gada 22.augustā saņemta SIA “AMBER REAL” vēstule Nr.1-11/85 

“Atbilde uz izteikto piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu “Mauri 73”, Ventspilī”, kurā tā 

paziņo, ka piekrīt atsavināt Pašvaldībai Īpašumu par 5 285 EUR. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. un 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Pašvaldības iestādes “Ventspils osta” nolikuma 9.13.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Pašvaldības 

Pilsētas attīstības un vides komisijas 2021.gada 4.novembra un 2022.gada 27.janvāra ieteikumu, 

Ekonomikas un budžeta komisijas 2022.gada 13.septembra ieteikumu un Finanšu komitejas 

2022.gada 29.septembra atzinumu,  

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Iegādāties nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Mauri – 73”, Ventspilī (kadastra apzīmējums 

2700 003 0529, kadastra numurs 27000330529) 10069 m2 platībā (turpmāk -Īpašums) par 

5285 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro). 

2. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestādei “Ventspils osta” 

organizēt un nodrošināt Īpašuma iegādes procesu. 

3. Pilnvarot Pašvaldības iestādes “Ventspils osta” vadītāju parakstīt visu ar Īpašuma iegādi saistīto 

dokumentāciju. 

4. Šī lēmuma 1. un 2. punkta izpildei novirzīt Pašvaldības iestādes “Ventspils osta” 2022.gada 

pamatbudžetā līdzekļus kopsummā 5630,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit euro) 

apmērā no Pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta asignējumos plānotā ieņēmumu pārsvara pār 

izdevumiem, Īpašuma iegādei 5285 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro) un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda 345,00 EUR (trīs simti četrdesmit pieci euro), 

tai skaitā EUR nodevām un 50,00 EUR zvērināta notāra pakalpojumiem. 

5. Pašvaldības iestādei “Ventspils osta” nodrošināt atbilstošus grozījumus 2022.gada budžeta 

ieņēmumu-izdevumu tāmē. 

6. Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošus 

grozījumus Pašvaldības 2022.gada budžeta kopsavilkumā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Vītoliņš 

 

 

 
I.Sarmulis, 63624323 

Imants.sarmulis@ventspils.lv 
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