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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                              Nr. 86 

                       (protokols Nr.4,  16.§.) 

Par zemes vienību robežu pārkārtošanu, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas 

mērķa noteikšanu 

   Smiltenes novada dome izskata valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas 

valsts ceļi”, reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 

2021.gada 25.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.284), kurā lūdz pārkārtot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 94800040114 un 94800040113 savstarpējās robežas.  

 Nekustamais īpašums “P24”, Smiltenes pagastā, kadastra numurs 94800040114, sastāv 

no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 94800040114 un 94800060207. Īpašums 

“V243”, Smiltenes pagastā, kadastra numurs 94800010085, sastāv no piecām zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumu 94800010085, 94800030417, 94800030418, 94800040113 un 

94800050227. Konstatēts, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94800040113 atrodas 

valsts reģionālā autoceļa P24 “Smiltene-Valka” sakrītošais posms ar valsts vietējo autoceļu 

V243 “Blome-Birzuļi-Palsmane”. 

 Nekustamie īpašumi ir piekritīgi Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā, bet 

lietotājs, pamatojoties uz 2019.gada 27.decembra Deleģēšanas līgumā Nr.SM 2019/-49 doto 

pilnvarojumu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”.   

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes novada domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.februāra atzinumu 

(protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars 

Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome 

 NOLEMJ: 

1. Pārkārtot valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 94800040114 (platība 3.71 ha) un 94800040113 (platība 7.87 ha) 

savstarpējās robežas, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94800040113 

– 1.5 ha lielu zemes gabalu, uz kura atrodas valsts reģionālā autoceļa P24 “Smiltene-

Valka” inženierbūves kompleksā ietilpstošais autoceļa posms, un pievienot to pie 

zemes vienības “P24” ar kadastra apzīmējumu 94800040114, atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

2. Nekustamam īpašumam “P24”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, kadastra 

Nr.94800040114, sastāvošam no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

94800040114, 94800060207, apstiprināt nosaukumu “Autoceļš P24”, Smiltenes 

pagasts, Smiltenes novads, un tā sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām noteikt 



nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (kods 1101). 

3. Sadalītos zemes gabalus ar platībām 2.77 ha un 3.6 ha saglabāt nekustamā īpašuma 

“V243”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, ar kadastra Nr.94800010085 sastāvā un 

noteikt tiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumā joslā (kods 1101).    

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu 1 (viena) mēneša laikā 

no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras 

tiesu nams - V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   E.Avotiņš 

 

 

 

  



 


