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Par nekustamā īpašuma “Autoceļš V46” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, reģ.nr. 40003344207, 
adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 (turpmāk – LVC) 2022. gada 06. maija iesniegumu (Nr. 
4.9/6981 reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/2359). Iesniegumā LVC atsaucas uz uzsākto procesu valsts 
vietējā autoceļa V46 “Ādaži-Garkalne” posma no km 0,692 līdz km 3,465 un ar to saistītās 
zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā, atbilstoši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumam, precizējot, ka nododamais valsts autoceļa posms atrodas uz Satiksmes 
ministrijai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8044 007 0379 un 8044 011 
0294.  

LVC ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas īpašumu lietošanas tiesības, pamatojoties uz 
2019.gada 27.decembra Deleģēšanas līgumā Nr. SM 2019/-49, kas noslēgts starp Satiksmes 
ministriju un LVC, doto pilnvarojumu. 

LVC lūdz pašvaldībai nododamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8044 007 0379 un 
8044 011 0294 iekļaut jauna nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam nosaukumu “V46”, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads (vai citu nosaukumu, pēc pašvaldības ieskatiem), norādot, ka 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8044 007 0428 un 80440110059 tiek saglabātas 
nekustamā īpašuma “Autoceļš V46”, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 007 
0379, sastāvā. 

Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ir plānots atdalīt atsevišķas 
valsts kadastra sistēmā reģistrētas zemes vienības, uz kurām ir reģistrēti šādu ielu posmi: 
“Podnieku iela” un “Attekas iela”.  

Pamatoti ir piešķirt jaunveidojamam īpašumam tādu nosaukumu, kas dod priekštatu par 
īpašuma sastāvu. Ņemot vēra to, ka Ādažu pagastā jau ir reģistrēts īpašums ar nosaukumu 
“Attekas iela”, ir lietderīgi piešķirt jaunveidojamam īpašumam nosaukumu “Podnieku iela”. 

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas 
noteikumu" 16.1.apakšpunkts noteic, ka vietvārdu piešķīrējinstitūcijām ir pienākums iesniegt 
Valsts valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda vai oficiālā 
paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu. 
Ņemot vērā, ka ar šo lēmumu nav paredzēta jauna oficiālā vietvārda vai oficiālā 
paralēlnosaukuma piešķiršana, un jaunais īpašuma nosaukums ir identisks esošas ielas 
nosaukumam “Podnieku iela” – pašvaldībai nav jālūdz Valsts valodas centra atzinumu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas 
noteikumi” 8.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši 
Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas 
jomā; 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto 



 
 

2 
 

situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, tai 
skaitā precizēt adreses pieraksta formu, vai likvidēt piešķirto adresi, ja tā neatbilst šo noteikumu 
prasībām, kā arī 58. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība nodrošina iesniegto datu atbilstību šo 
noteikumu prasībām, Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem 
vietvārdu informācijas jomā; Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Autoceļš V46” (kad. Nr. 8044 007 0379) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem 8044 007 0379 un 8044 011 0294. 

2. Piešķirt jaunveidojamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 8044 007 0379 (1,71 ha platībā) un 8044 011 0294 (3,5 ha platībā), un kuru 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, lietošanas mērķa kods 1101, nosaukumu “Podnieku 
iela”.  

3. Administratīvai nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi 
vzd@vzd.gov.lv un Īpašuma pārstāvim VSIA “Latvijas Valsts ceļi” uz adresi: 
lvceli@lvceli.lv. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                        M. Sprindžuks  
 


