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LĒMUMS 

 

2022. gada 5.maijā Ventspilī Nr.70 

  (protokols Nr.9; 7.§) 

 

Par zemes gabala Embūtes ielā 24, Ventspilī 

½  domājamās daļas piekritību un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības vārda 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk- Pašvaldība) ir saņemts [..] 2021. gada 23. augusta 

iesniegums (reģistrēts Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Vispārējā nodaļā 2021. gada 23. 

augustā  ar Nr. 1-58/4296), ar kuru tiek lūgts atsavināt zemes gabala Embūtes ielā 24, Ventspilī,  ½ domājamo 

daļu, uz kura atrodas [..] piederošas ēkas/būves, reģistrētas zemesgrāmatā 2021. gada 1.jūlijā. Izskatot 

atsavināšanas ierosinātājas iesniegumu, konstatējams sekojošais. 

Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..] ierakstiem, 

kā īpašniece uz ēkām/būvēm un zemes gabala Embūtes ielā 24, Ventspilī (turpmāk-Zemes gabals)  ½ 

domājamo daļu, reģistrēta [..]. Zemes gabala atlikusī ½ domājamā daļa zemesgrāmatā nav ierakstīta, kā arī 

piekritība Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta, jo 

zemes reformas laikā pieprasījums uz to netika saņemts. 

Lai pašvaldība varētu izskatīt jautājumu par Zemes gabala ½ domājamās daļas atsavināšanu, vispirms 

ir jāpieņem lēmums par minētā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu 

par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 

piederību vai piekritību” noteikto kārtību, Pašvaldība un ministrijas  normatīvo aktu noteiktā termiņā ir 

veikušas zemes gabalu izvērtējumu par to piekritību un izdarījušas attiecīgās atzīmes Valsts zemes dienesta 

tīmekļa vietnē. Ne Pašvaldība, ne ministrijas par iepriekš minētā zemes gabala ½ domājamās daļas piekritību 

atzīmi Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē nav izdarījušas. 

  Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestā daļa nosaka, ka zemes gabali, par kuriem pašvaldības un  

ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 

pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu 

ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

 Ņemot vērā, ka Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pēc zemes 

reformas pabeigšanas Ventspils pilsētā (Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojums Nr. 74 “Par zemes 

reformas pabeigšanu Ventspils pilsētā”), ne valsts, ne pašvaldība par Zemes gabala ½ domājamās daļas 

piekritību izvēli nav izdarījušas, un pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta piekto un sesto daļu, 

kā arī, ņemot vērā Pašvaldības Pilsētas attīstības un vides  komisijas 28.04.2022. ieteikumu un Pašvaldības 

Pilsētas attīstības jautājumu komitejas 29.04.2022. atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Zemes gabala Embūtes ielā 24, Ventspilī (kadastra apzīmējums 2700 025 0816) ½ domājamo daļu no 

kopplatības 844 kv.m, noteikt kā Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piekrītošu zemi un ierakstīt to 

zemesgrāmatā uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības vārda. 

2. Šī lēmumā 1.punktā minēto darbību veikšanai atļaut novirzīt finansējumu 60 EUR apmērā no 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” 2022.gada 

pamatbudžeta asignējumos nekustamo īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā  plānotajiem līdzekļiem.  

mailto:dome@ventspils.lv


3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļai veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar datu aktualizāciju Valsts zemes 

dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          J. Vītoliņš 
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