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Lēmums Nr.150 (protokols Nr.11, 7.§)
Par nekustamo īpašumu apvienošanu Aizkrauklē

Aizkraukles novada dome izskatīja VAS “Latvijas Valsts ceļi” 13.06.2016. iesniegumu
Nr.4.9/2731 par nekustamo īpašumu apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.
Iesniegumā norādīts, ka, lai sagatavotu dokumentus nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā,
zemes vienības apvienojamas vienā īpašumā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ir
reģistrēti nekustamie īpašumi:
1) “P87”, Aizkraukle, Aizkraukles nov., kadastra Nr.32010010140, sastāvošu no trīs zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 32010010141 3.28 ha platībā, 32010010279 1.9 ha
platībā un 32010010383 1.04 ha platībā.
2) “Autoceļš P87”, Aizkraukle, Aizkraukles nov., kadastra Nr.32010040561, sastāvošs no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32010040561 1.1886 ha platībā.
Saskaņā ar likumu ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 8.panta trešo daļu zeme piekritīga valstij un zemesgrāmatā reģistrējama uz
Satiksmes ministrijas vārda. Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra Deleģēšanas līgumu
Nr.SM 2013/57 doto pilnvarojumu, lietotājs- VAS “Latvijas valsts ceļi”.
Uz zemes vienībām izbūvēti valsts reģionālā autoceļa P87 “Bauska-Aizkraukle” posmi
Aizkraukles pilsētā.
Ievērojot Aizkraukles novada Finanšu komitejas 20.07.2016. lēmumu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu,.
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR –
9 balsis (Jānis BELICKIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Edgars RATNIEKS, Nikolajs SOKOLS, Rolands ŠTEINBERGS, Anta
TEIVĀNE), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut apvienot nekustamos īpašumus ar kadastra Nr.32010010141 un Nr.32010040561,
izveidojot vienu nekustamo īpašumu sastāvošu no četrām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem:
1) 32010010141 - 3.28 ha platībā;
2) 32010010279 - 1.9 ha platība;
3) 32010010383 - 1.04 ha platībā
4) 32010040561 – 1.1886 ha platībā.

2.

Pēc nekustamo īpašumu apvienošanas apstiprināt īpašuma nosaukumu “Autoceļš P87”
Aizkraukle, Aizkraukles novads.

3.

Pēc nekustamo īpašumu apvienošanas aktualizēt datus NĪVKIS un dzēst ierakstu par
nekustamo īpašumu “P87”, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

4.

Nekustamajam īpašumam „Autoceļš P87”, Aizkraukle, Aizkraukles nov., un tā sastāvā
ietilpstošajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

5.

Lēmumu nosūtīt VAS “Latvijas Valsts ceļi” uz norādīto adresi: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050.

6.

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