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SIA VPSP, 

Bruņinieku iela 28-8, Rīga, LV-1011, 

gatis@ec.lv    

Par vēja parka izbūvi 

 

 Saldus novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts SIA VPSP (turpmāk – 

Sabiedrība), reģistrācijas Nr.40203207236, 21.04.2022. elektroniski parakstītais iesniegums 

Nr.04/2022-I-3 (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 22.04.2022. ar Nr.1905/4-24), ar 

kuru tā informē Pašvaldību, ka Sabiedrība plāno realizēt projektu, kura ietvaros tiktu veikta vēja 

elektrostaciju parka izbūve Saldus novada Kursīšu pagastā, un lūdz sniegt informāciju par 

Pašvaldības plānotajām darbībām nekustamajā īpašumā Liepnieki, Kursīšu pagastā, Saldus 

novadā, kura sastāvā ir dzīvojamās māja (būve ar kadastra apzīmējumu 8462 003 0077 001) un 

kūts (būves kadastra apzīmējums 8462 003 0077 002). 

Pašvaldība sniedz sekojošu informāciju: 

1. Nekustamā īpašuma Liepnieki, Kursīšu pagastā, kadastra Nr.8462 003 0077, sastāvā 

esošā dzīvojamā māja celta 20.gadsimta sākumā un šobrīd vairs nav piemērota dzīvošanai, jo 

atzīta kā A kategorijas būve – būve ar augstu sabiedriskās drošības apdraudējuma pakāpi. 

2. Saskaņā ar Saldus novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma Liepnieki, Kursīšu pagastā, nodošanu atsavināšanai, tirgus vērtības pasūtīšanu un 

institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, noteikšanu” (prot. Nr.1, 37.§), 

pamatojoties uz to, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju 

realizēšanai, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tiek likvidēti dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašumi un nolemts nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai, pārdodot to 

publiskā izsolē. 

3. Pamatojoties uz minēto Saldus novada domes lēmumu, pašvaldība ir veikusi darbības 

Zemesgrāmatā, lai likvidētu dzīvokļu īpašumus, saņemts sertificēta nekustamā īpašuma 

vērtētāja atzinums par nekustamā īpašuma tirgus vērtību, un 2022.gada maijā tiek plānots 

organizēt minētā nekustamā īpašuma publisku izsoli. Informējam, ka informācija par 

Pašvaldības plānotajām izsolēm ir pieejama pašvaldības mājaslapā internetā 

https://saldus.lv/pasvaldiba/izsoles/nekustamais-ipasums/. 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts 
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M.Zusts 

Zane Štencele, Vides pārvaldības speciālists 

25725244, zane.stencele@saldus.lv  

Ina Vītola, pašvaldības juriste 

25647777, ina.vitola@saldus.lv 
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