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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2021.gada ___.aprīlī                                                                                           

Nr.  ___________                        

(protokols Nr.    .;     .§) 

 

 

PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 24.SEPTEMBRA  

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.45 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „ROŽLEJAS” APSTIPRINĀŠANU“ 

ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM  
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

41.panta pirmās daļas 1.punktu 
 

      Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošos 

noteikumus Nr.45 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Rožlejas“ apstiprināšanu“. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                              A.MUCENIEKS 
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Ventspils novadā 

 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA ___.APRĪĻA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.____  

”PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.45 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA 

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „ROŽLEJAS“, APSTIPRINĀŠANU“ ATZĪŠANU PAR 

SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM“ PASKAIDROJUMA RAKSTS 

  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Nekustamā īpašuma „Rožlejas”, kadastra numurs 9884 007 0178, 

Vārves pagastā, Ventspils novadā, nekustamā īpašuma īpašnieka 

lūgums atcelt detālplānojumu nekustamam īpašumam „Rožlejas”, 

Vārves pagastā, Ventspils novadā, jo minētais detālplānojums nav 

ticis realizēts un nav aktuāls īpašniekam. Detālplānojums tika 

izstrādāts nekustamo īpašumu „Rožlejas” sadalīšanai deviņās 

daļās paredzot apbūvi un piebraucamo ceļu izveidi katrai zemes 

vienībai. 

Līdz 2021.gada aprīlim detālplānojuma realizācija nav veikta, un 

Valsts Zemes dienesta Kadastra reģistrā nav reģistrēti dati par 

ēkām un būvēm ar detālplānojumu sadalītajos īpašumos. Ventspils 

novada pašvaldības Būvvaldē nav saskaņotu un spēkā esošu 

būvprojektu, kā arī nav izsniegtas būvatļaujas būvniecībai nevienā 

no minētajiem īpašumiem Vārves pagastā, Ventspils novadā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz atcelt Ventspils novada domes 

2009.gada 24.septembra saistošos noteikumus Nr.45 ”Par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Rožlejas” 

apstiprināšanu”,  saistībā ar tā aktualitātes neesamību. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz budžetu 

Nav ietekmes 

4. Normatīvā akta ietekme 

uz sabiedrību 

 Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

- 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

sabiedrības pārstāvjiem 

Konsultācijas netika veiktas 

7. Sabiedrības informēšana 

par normatīvo aktu 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Ventspils novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā ”Ventspils Novadnieks”, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, 

Ventspils novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                A. MUCENIEKS 
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