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Satiksmes ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par valstij piederošo nekustamo īpašumu 
Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada 
pašvaldības īpašumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piederošo nekustamo 
īpašumu Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā”, 
jo ir šādi iebildumi. 
 LPS ir saņēmusi Kuldīgas novada domes vēstuli, kurā tā neiebilst 
pret šādu valstij piederošo nekustamo īpašumu Īvandes pagastā Kuldīgas 
novadā pārņemšanu:  
1.1. “V1287” (nekustamā īpašuma kadastra nr. 6254 002 0220) – zemes 
vienību 4,1 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6254 002 0220) 
un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 6254 
002 0220 001) – valsts vietējā autoceļa V1287 “Īvande–Īvandes stacija” 
posmu 0,0.–2,2. km; 
1.2. “V1292” (nekustamā īpašuma kadastra nr. 6254 002 0226) – zemes 
vienību 4,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6254 002 0226), 
zemes vienību 3,2 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6254 003 
0106) un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra 
apzīmējums 6254 002 0226 001) – valsts vietējā autoceļa V1292 “Īvande–
Vecais suitu ceļš” posmu 0,0.–3,9. km. 
 Tomēr Kuldīgas novada pašvaldība norāda, ka tā nevar piekrist 
pārņemt šos īpašumus bez iepriekšējas īpašuma tiesību nostiprināšanas 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, jo Kuldīgas 
novada lauku apvidū zemes reforma pabeigta ar 2016. gada 27. septembra 
Ministru kabineta rīkojumu nr. 554. Tāpēc lūdzam LR Satiksmes ministriju 
veikt nekustamo īpašumu formēšanas darbības (tai skaitā zemes un būvju 
kadastrālo uzmērīšanu) un nostiprināt īpašumtiesības zemesgrāmatā uz valsts 
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vārda Satiksmes ministrijas personā un pēc tam virzīt izskatīšanai Ministru 
kabineta rīkojuma projektu par nekustamo īpašumu nodošanu Kuldīgas 
novada pašvaldībai. 
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