
Pašvaldību deklarētās būves 
uz LVM pārvaldīšanā/īpašumā 
esošas zemes



Zemes vienību skaits, uz kurām deklarētas 
pašvaldību būves (ceļi)

Reģions Kopskaits LVM interese Diskutējami Nododami pašvaldībai
Austrumvidzemes 18 2 0 16

Dienvidkurzeme 2 1 0 1

Dienvidlatgale 13 2 1 10

Rietumvidzeme 10 1 1 8

Vidusdaugava 28 0 0 28

Zemgale 19 1 0 18

Ziemeļkurzeme 20 5 1 14

Ziemeļlatgale 0 0 0 0



Tiesiskais pamats

Civillikums
Zemes pārvaldības likums
Meža likums
Būvniecības likums

MK not Nr. 263
Kadastra objekta reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi



Kādi ir risinājumi?
LVM lūdz pašvaldību atsaukt/labot inženierbūves datu 

deklarāciju

LVM izvērtē ceļa nepieciešamību saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai

Ja ceļš ir nepieciešams 
LVM saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai

Ja ceļš nav nepieciešams LVM 
saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai

Meža likuma 44.pantā 
paredzētā valsts meža 

zemes atsavināšana par 
labu pašvaldībai 

autonomās funkcijas 
veikšanai 

Īstermiņa (max 3 gadi) 
sadarbības līgums ar 
pašvaldību par ceļa 

izmantošanu- tiesībām 
veikt ikdienas uzturēšanas 

darbus (greiderēšana, 
sniega tīrīšana)



Meža ceļš uz valsts zemes vienības → 
pašvaldībai
• Zeme zem meža ceļa= valsts meža zeme Meža likuma izpratnē

• Valsts meža zeme nav atsavināma vai privatizējama (Meža likuma 
44.p.3.d.)

• Meža likuma 44.p.4.d. paredz izņēmumus, kad valsts meža zemi var 
atsavināt par labu pašvaldībām autonomo funkciju veikšanai:
a) Ceļu būvniecībai;

b) Kapsētu izveidošanai vai paplašināšanai;

c) Parku ierīkošanai un uzturēšanai;

d) Mežaparku ierīkošanai un uzturēšanai pilsētu un ciemu teritorijās.



Meža ceļš uz valsts zemes vienības → 
pašvaldībai
• Nodot var :

• zemes vienību, uz kuras atrodas meža ceļš - atsevišķi būvi nevar nodot
• tikai ZG reģistrētu īpašumu
• tikai ar MK rīkojumu

• Atsavināšana = nodošana bez atlīdzības

• Pašvaldība ar atsavināšanas ierosinājumu vēršas ZM
• iesniedzamie dokumenti un kārtība noteikti 19.09.2006. MK noteikumos 

Nr.776 «Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība»
• izdevumus sedz pašvaldība

• Pēc MK rīkojuma pieņemšanas nodošana notiek, sastādot 
pieņemšanas- nodošanas aktu



Zemes pārvaldības likums

8.pants. Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošana un 
atsavināšana

(9) Valsts meža zemi atsavina Meža likumā noteiktajā kārtībā.

Termiņš vairs nav noteikts.



Rīcības soļi

• Ierosinājums no pašvaldības ZM/LVM
• Pašvaldības lēmums

• Shēma

• ZM prasa LVM viedokli

• LVM sniedz viedokli

• ZM izsniedz pilnvarojumu pašvaldībai zemes sadalīšanai (izdevumus 
sedz pašvaldība)

• Zemes ierīcības projekta izstrāde

• MK rīkojums



LVM kontaktpersonas zemes atsavināšanas 
jautājumos

Zemes aprites vadītāja Una Liepiņa
Mob.:26485896; adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga



Par labiem ceļiem!


