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sēdes protokols Nr.17., 48.p.
LĒMUMS Nr.544
Par valsts reģionālā autoceļa P79 “Koknese-Ērgļi”
sastāvā esošās nobrauktuves pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Aizkraukles novada dome izskatīja Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk –
VSIA) “Latvijas Valsts ceļi”, Reģ. Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050,
2022.gada 8.jūnija vēstuli Nr.4.8/9223 (reģistrēta Aizkraukles novada pašvaldībā 09.06.2022.
Nr.4.1/S/22/1463) ar lūgumu pieņemt jaunu lēmumu par valsts reģionālā autoceļa P79
“Koknese- Ērgļi” sastāvā esošās nobrauktuves pārņemšanu pašvaldības bilancē vai grozīt
2021.gada 29.marta Kokneses novada domes lēmumu Nr.3 “Par valsts reģionālā autoceļa
kompleksā ietilpstošās nobrauktuves pārņemšanu pašvaldības īpašumā”.
Pamatojoties uz Kokneses novada domes 2021.gada 29.marta lēmumu Nr.3 “Par valsts
reģionālā autoceļa kompleksā ietilpstošās nobrauktuves pārņemšanu pašvaldības īpašumā”, lai
varētu sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts reģionālā autoceļa P79
“Koknese- Ērgļi” sastāvā esošās nobrauktuves nodošanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā,
nepieciešams precizēt lēmumu atbilstoši zemesgrāmatas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 4.pantu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo, otro un otro prim daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 11.08.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm “Par”
(Leons LĪDUMS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Gatis GŪTMANIS, Zane ROMANOVA,
Dāvis KALNIŅŠ, Aivars MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA,
Aigars LUKSS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Guntis LIBEKS, Jurijs MAŠKOVS),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Pārņemt bez atlīdzības Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo
īpašumu “Kadiķi P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.32600140368) – zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 32600040368 0,98 ha platībā un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 32600140368 0,27 ha platībā, uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi –
“Autoceļš P79 nobrauktuve” (būves kadastra apzīmējums 32600140368001) 0,300 km
kopgarumā Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā.

2.

Nosūtīt lēmumu VSIA “Latvijas Valsts ceļi” uz e-pasta adresi: lvceli@lvceli.lv.

3.

Lēmuma izpildi nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu
nodaļai.
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