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Satiksmes ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par 
valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto 
pašvaldībām piederošo autoceļu posmu 
sarakstiem”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo   
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts 
autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu 
posmu sarakstiem””, jo ir šādi iebildumi: 

1. Noteikumu projekta  pielikumos 7. un 8. kolonnā norādīta autoceļa 
maršruta posmu piederība valstij, bet 9. un 10. kolonnā norādīta autoceļa 
maršruta posmu piederība pašvaldībām. 
1. pielikumā 9. un 10. kolonnā norādītā autoceļa maršruta A9 Rīga (Skulte)–
Liepāja posma no km 100,7 līdz km 101,9 (1,2 km garumā) piederība 
pašvaldībai nav korekta, jo minētais a/c posms atrodas Saldus pilsētas 
teritorijā, bet pašvaldība to nav pārņēmusi no valsts. Lūdzam  papildināt  
noteikumu projekta pielikumus ar informāciju, kur būtu skaidri izdalīta un 
saprotama valsts autoceļu maršrutā ietverto autoceļu posmu piederība un 
valsts autoceļu maršrutā ietverto autoceļu posmu atrašanās. 

2.  Lūdzam precizēt autoceļa P115 Aizpute–Kalvene maršruta 
novietojumu Aizputes pilsētā, autoceļa P116 Kuldīga–Skrunda–Embūte 
maršruta novietojumu Kuldīgas pilsētā un autoceļa P117 Skrunda–Aizpute 
maršruta novietojumu Kuldīgas pilsētā. Lūdzam pasvītroto labot uz Aizputes 
pilsētā. Pēc Aizputes novada pašvaldības informācijas, Kalvenes ielas garums 
ir 2,07 km, iepriekš 2,2 km, tāpēc: 
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14. Izteikt 2. pielikuma P115, P116, P117 rindu šādā redakcijā: 
  
P115 Aizpute–Kalvene 17,2 15,1 2,1 0           
  t.sk. Aizpute     2,1       0 2,1 Kalvenes 

iela 
  Valsts   15,1     2,2 17,2       
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