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Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas 
atļauja  

Nr. T-00043/2020 
 

Rīga 
 
Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 3.pantu un 23.panta 

pirmo daļu, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi 
par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi 
degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 35., 36. un 44.punktu kultūras pieminekļa 
teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta: 

PSIA “VENTSPILS SILTUMS”, 40003007655, Talsu iela 84,  
Ventspils, LV-3602, 67514741, info@strasa.lv 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs vai 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs) 

 

ņemot vērā Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē saņemto iesniegumu: 13.12.2019 
Nr. 10009/2019, par atļaujas izsniegšanu 

(iesnieguma reģistrācijas datums un numurs, iesniedzēja prasījums) 

Ventspils senpilsēta | Valsts nozīmes | Arheoloģija | 2516 teritorija un aizs.zona; 
Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs | Valsts nozīmes | Pilsētbūvniecība | 7454 

teritorija. 
(kultūras pieminekļa tipoloģiskā grupa, nosaukums, valsts aizsardzības numurs) 

 
teritorijas/aizsardzības zonas pārveidošanai:  

Ventspils, Pils iela 14, Tirgus iela 8, Akmeņu iela 2, 2700 004 0301, 2700 004 0113, 
2700 004 0808 

(adrese, zemesgabala vai ēkas/būves kadastra apzīmējums) 
 
1. Faktu konstatējums: Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Būvniecības 
izvērtēšanas komisijā 06.01.2020. saskaņota siltumtrases izbūve. 
 
2. Darbu izpildītājs: PSIA “VENTSPILS SILTUMS”, 40003007655, Talsu iela 84, 
Ventspils, LV-3602 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs vai 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs) 

 
3. Darbi izpildāmi saskaņā ar: SIA “Strasa Konsultanti” izstrādāto būvprojektu 
siltumtrases izbūvei (Rīga, 2019). 

(iesniegums, darbu projekts, darbu uzskaitījums un apraksts) 
 

4. Nosacījumi1:  



2 

4.1. 10 dienas pirms darbu uzsākšanas informēt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 
Kurzemes reģionālo nodaļu (e-pasts kurzeme@mantojums.lv, Kuldīga, Baznīcas iela 9-
10, tālr. 63321955). 
4.2. Zemes rakšanas darbu laikā nodrošināt arheoloģisko uzraudzību, kas atsedzoties 
arheoloģiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem. 
4.3. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par veikto darbu atbilstību 
Pārvaldes atļaujai nav nepieciešams. 
 
5. Viedokļi un argumenti2: - 
 
6. Atļauja derīga līdz: 08.01.2022 

(datums) 
 

Vadītāja vietnieks, Kristīne Ābele                             (paraksts*) 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Z.v.  09.01.2020 
(datums) 

Atļauju saņēmu ___________________ 
(datums) 

 

  
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājam.  
 

Piezīmes.  
1. 1 Aizpilda, ja nepieciešami īpaši darbu veikšanas nosacījumi.  
2. 2 Aizpilda, ja administratīvā procesa dalībnieki ir izteikuši viedokļus un 

argumentus. 
3. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z.v." un "datums", kā arī atļaujas saņēmēja 

apliecinājumu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


