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11.§
Par nosaukuma maiņu autoceļam Aizkraukles pagastā
Aizkraukles novada dome izskatīja VAS „Latvijas valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207,
adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, 2018.gada 9.aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
un lietošanas mērķa noteikšanu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums
„P87”, Aizkraukle, Aizkraukles novads ar kadastra Nr.32440050247, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 32440050247, 6.3800 ha platībā un 32440070215, 0,7 ha platībā. Uz zemes
vienības ir izbūvēts valsts vietējā autoceļa P 87 „Bauska-Aizkraukle” posms.
VAS „Latvijas valsts ceļi”, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2016.gada 14.decembra
Deleģējuma līguma Nr.SM 2016/58, gatavo nekustamā īpašuma P87 reģistrāciju zemesgrāmatā uz
Satiksmes ministrijas vārda.
Ievērojot novada domes Finanšu komitejas 19.04.2018. lēmumu, pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt, Satiksmes ministrijai reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3,
Rīga, piekritīgajam nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 32440050247, 7,0800 ha
kopplatībā, nosaukumu no „P87” uz – „Autoceļš P87”, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles
novads.

2.

Saglabāt līdzšinējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

3.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo, otro daļu, 189.panta pirmo
daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas
adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses).

4.

Lēmumu izsūtīt VAS „Latvijas valsts ceļi” uz adresi: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050.

5.

Lēmumu nosūtīt elektroniski VZD Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Aizkraukles klientu
apkalpošanas centram: kac.aizkraukle@vzd.gov.lv.
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