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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 31.martā                                 Nr. 138 

            (protokols Nr. 5, 13.§) 
 

Par zemes vienības sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa 

noteikšanu  

Smiltenes novada dome izskata valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas 

Valsts ceļi” (turpmāk – VSIA “Latvijas Valsts ceļi”), reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā 

adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 2021.gada 17.marta iesniegumu (reģ.Nr.914) par zemes 

vienības sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.  

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir uzsākusi valsts vietējā autoceļa V243 “Blome-Birzuļi-

Palsmane” nobrauktuves starp km 13.570 līdz km 13.905 un ar to saistītās zemes nodošanu 

Smiltenes novada pašvaldības valdījumā, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumam. Ar Smiltenes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.663, prot.Nr.21, 

14.§. “Par autoceļu V243 Bilskas pagastā, Smiltenes novadā”, pašvaldība piekrīt pārņemt no 

Satiksmes ministrijas autoceļa V 243 nobrauktuvi posmā no km 13.57 līdz km 13.905 un uz 

tās esošo inženierbūvi.  

 Pamatojoties uz Kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, 2011.gada 19.oktobra 

Ministru kabineta rīkojuma Nr.538 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā 

Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 

personā” 14.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu un Satiksmes 

ministrijas 2019.gada 27.decembra Deleģēšanas līgumā Nr.SM 2019/-49 doto pilnvarojumu, 

VSIA ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ lūdz: 

1) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

94440070246 divos zemes gabalos ar platībām 6,43 ha un 0,44 ha, atbilstoši grafiskajam 

pielikumam Nr.1; 

2) zemes gabalu 0,44 ha platībā iekļaut jauna nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam 

nosaukumu “V243 nobrauktuve”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads un noteikt tam nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā, kods 1101; 

3) zemes gabalu ar platību 6,43 ha saglabāt nekustamā īpašuma „V243”, Bilskas pagasts, 

Smiltenes novads, kadastra Nr.94440070246, sastāvā un noteikt tam nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101. 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 23.marta atzinumu (protokols 

Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma  11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas 

noteikumu 5.punktu, 2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr.538 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai 



piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai 

valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 14.punktu, atklāti balsojot ar 14 

balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, 

Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

94440070246 divos zemes gabalos ar platībām 6,43 ha un 0,44 ha, atbilstoši 

grafiskajam pielikumam Nr.1.             

2. Zemes gabalu 0,44 ha platībā iekļaut jauna nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam 

nosaukumu “V243 nobrauktuve”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads un noteikt tam 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).  

3. Zemes gabalu ar platību 6,43 ha saglabāt nekustamā īpašuma „V243”, Bilskas pagasts, 

Smiltenes novads, kadastra Nr.94440070246, sastāvā un noteikt tam nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma 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 
 
 
 
 
 


