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Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Satiksmes ministrijas (turpmāk – Ministrija) 
iesniegumu (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/21/3059 (turpmāk – Iesniegums)), ar lūgumu 
pašvaldībai pārņemt valsts vietējos autoceļus vai to posmus pašvaldības īpašumā. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

1. Iesniegumā norādīts, ka Autoceļu padomes 2021. gada 8. decembra sēdē tika apstiprināta 
“Vietējās sasniedzamības uzlabošanas valsts autoceļu būvniecības stratēģija un prioritātes 
līdz 2027. gadam”, kuras mērķis ir nodrošināt, ka no pagastu centra tiktu nodrošināta 
vietējā mobilitāte un to savienošana ar administratīvajiem centriem pa autoceļu ar labā 
stāvoklī esošu melno segumu. Lai sasniegtu mērķi, jāveic gan sliktā stāvoklī esošo valsts 
vietējo autoceļu ar asfalta segumu atjaunošana, gan grants valsts vietējo un reģionālo 
autoceļu pārbūve par autoceļiem ar melno segumu. Vietējās sasniedzamības uzlabošanai 
valsts autoceļu būvniecības prioritātes līdz 2027. gadam atrodamas informatīvā ziņojuma 
“Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo 
un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla 
izvērtējumu”1 3. pielikumā. Ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir gatavi diskutēt par 
attiecīgā pagasta un administratīvā centra savienojošo autoceļu maršrutu prioritāšu 
pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības priekšlikumiem un saistībā ar pielikumā piedāvāto 
valsts vietējo autoceļu un to posmu sarakstu. 

2. Atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 3. panta trešajai daļai, valsts vietējie autoceļi savieno 
novada administratīvos centrus ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās 
atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu 
novadu administratīvos centrus.  

3. Ministrija sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pēc administratīvi teritoriālās reformas 
stāšanās spēkā ir veikusi visu valsts vietējo autoceļu atbilstības likuma “Par autoceļiem” 3. 
panta trešajā daļā noteiktajai funkcionālajai definīcijai izvērtējumu.  

4. Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra sēdē pieņemti grozījumi Ministru kabineta 
2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, kuru 9.1 punkts paredz, ka Satiksmes 
ministrija ne vairāk kā piecus gadus pārskaita attiecīgajai pašvaldībai papildu 
mērķdotācijas finansējumu 1560 euro gadā par katru attiecīgās pašvaldības īpašumā 
pārņemto valsts vietējā autoceļa vai tā posma kilometru. 

5. Nekustamais īpašums Baltezers–Jaunkūlas V46 Ādaži – Garkalne atrodas uz autoceļa 
V46 un sastāv no zemes vienībām 1.71 ha platībā (kadastra apzīmējums 8044 007 0379), 
3.5 ha platībā (kadastra apzīmējums 8044 011 0294) un 0.7 ha platībā (kadastra 

                                                 
1 Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/fc9cd4a6-0ff8-4054-bb82-a07fafc66698  
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apzīmējumu 8044 011 0059), kas ir piekritīgi valstij. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā esošo informāciju īpašuma tiesiskais valdītājs ir Satiksmes 
ministrija, bet lietotājs saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu, ir VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC). Nekustamajā īpašumā ir izbūvēta koplietošanas 
iela un tai noteikts lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 Iecere atbilst Pašvaldības Attīstības mērķim nodrošināt nākotnē dzelzceļa 
pārbrauktuves izveidi, kas nodrošinātu transportlīdzekļiem piekļuvi A2 
autoceļam Rīga - Sigulda. 

 Satiksmes ministrija ne vairāk kā piecus gadus pārskaitīs pašvaldībai papildu 
mērķdotācijas finansējumu 1560 euro gadā par katru attiecīgās pašvaldības 
īpašumā pārņemto valsts vietējā autoceļa vai tā posma kilometru, kas gadā 
sastāda 5460 euro, kas pilnībā segs ceļa uzturēšanai nepieciešamos izdevumus. 

6. Nekustamais īpašums V48 Baltezers–Jaunkūlas atrodas uz autoceļa V48 un sastāv no 
zemes vienības 1.31 ha platībā (kadastra apzīmējums 8044 010 0106) un ir piekritīgi valstij. 
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo informāciju, 
īpašuma tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija, bet lietotājs saskaņā ar likuma “Par 
autoceļiem” 4. panta pirmo daļu ir VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Nekustamajā īpašumā ir 
izbūvēta koplietošanas iela un tai noteikts lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 Iecere atbilst Pašvaldības Attīstības mērķim nodrošināt nākotnē savienojumu ar 
Jaunkūlu ielu, kas nodrošinātu alternatīvu ceļu smagajiem transportlīdzekļiem 
uz Ādažu novada centru. 

 Satiksmes ministrija ne vairāk kā piecus gadus pārskaitīs pašvaldībai papildu 
mērķdotācijas finansējumu 1560 euro gadā par katru attiecīgās pašvaldības 
īpašumā pārņemto valsts vietējā autoceļa vai tā posma kilometru, kas gadā 
sastāda 1248 euro, kas pilnībā segs ceļa uzturēšanai nepieciešamos izdevumus. 

7. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktam pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību (t.sk., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūvi un uzturēšana). 

8. Nekustamos īpašumus nepieciešams iegūt pašvaldības īpašumā, jo atbilstoši Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantam, publiskā 
persona nedrīkst ieguldīt savus finanšu līdzekļus citu personu īpašumā bez tiesiska pamata.  

9. Pārņemot šos nekustamos īpašumus pašvaldība veiks tā labiekārtošanas darbus (ietves 
seguma atjaunošanu, gājēju pāreju izbūvi, lietus kanalizācijas sakārtošanu, apgaismojuma 
izbūvi utt.) un veikt ikdienas uzturēšanas darbus.   

Ādažu novada pašvaldības dome iepazinās ar Satiksmes ministrijas piedāvāto pārņemšanai 
valsts vietējo autoceļu posmu sarakstu un karti. Izvērtējot esošo autoceļu segas konstrukcijas 
vizuālo stāvokli dabā, pašvaldības ieskatā ir lietderīgi pārņemt pašvaldības īpašumā valsts 
vietējo autoceļu posmus, kam seguma bojājuma pakāpe ir niecīga un apjoms – mazs  

1) Baltezers–Jaunkūlas V46 Ādaži–Garkalne (no 0,0 km līdz 3,5 km), izņemot Gaujas—
Baltezera kanāla tiltu. 

2) Baltezers–Jaunkūlas V48 (no 0,0 km līdz 0,8 km). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kā arī “Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 6. punktu un 42. panta pirmo daļu, kā arī Attīstības 
komitejas 09.03.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 
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NOLEMJ: 

1. Pārņemt Ādažu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – 
autoceļa Baltezers–Jaunkūlas V46 Ādaži – Garkalne posmus ar kadastra apzīmējumu 
80440070379 (1.71 ha), 80440110294 (3.5 ha) un 80440110059 (0.7 ha), pie nosacījuma, 
kad valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži – Garkalne posma km 0.692 – 3.465 seguma 
atjaunošanas darbiem tiek veikti garantijas remontdarbi, kad tiks noslēgta trīspusēja 
vienošanās starp pasūtītāju (VAS Latvijas Valsts ceļi), būvnieku (ceļu būves firma SIA 
„Binders”) un Ādažu novada pašvaldību par garantijas saistību pārņemšanu saistībā ar 
līgumu par valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži – Garkalne posma km 0.692 – 3.465 seguma 
atjaunošanu.  

2. Pārņemt Ādažu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – 
autoceļa V48 Baltezers–Jaunkūlas posmus ar kadastra apzīmējumu 80440100106 (1.31ha). 

3. Pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļai veikt šajā lēmumā noteikto 
nekustamo īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Ādažu  novada pašvaldības vārda pēc to 
nodošanas pašvaldības īpašumā. 

4. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam organizēt lēmuma izpildes kontroli 

 

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


