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Satiksmes ministrijai 

 

Durbes novada domei 

 

 

 

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 

valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu 

Durbes novada pašvaldības īpašumā” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nesaskaņo Ministru kabineta 

rīkojuma projektu “Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Durbes 

novada pašvaldības īpašumā”, jo esam saņēmuši iebildumus no Durbes novada 

domes. 

Iepazīstoties ar Ministru kabineta rīkojuma projektu, Durbes novada 

dome konstatējusi sekojošo: 

1) Rīkojuma projektā paredzēto valstij piederošo nekustamo īpašumu “Uz 

Tadaiķu staciju”, “Uz Durbes staciju” un “Uz Padones staciju” nodošanu 

Durbes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, saskaņā ar noslēgto 

Deleģēšanas līgumu starp Satiksmes ministriju un VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 

iniciējusi VAS “Latvijas Valsts ceļi” ar 06.09.2016. vēstuli Nr.4.8/4392. Tā 

nav bijusi Durbes novada pašvaldības iniciatīva un nepieciešamība bez 

atlīdzības pieņemt Durbes novada pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus 

“Uz Tadaiķu staciju”, “Uz Durbes staciju” un “Uz Padones staciju”. 

2) Durbes novada dome 2016.gada 27.oktobra sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.270 

(prot.Nr.16 19.§) “Par valsts autoceļiem Durbes novadā”, par pamatu ņemot 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” 06.09.2016. vēstulē Nr.4.8/4392 atspoguļoto 

informāciju, ka valsts vietējo autoceļu novietojums un tajos uzskaitītā 

intensitāte un sastāvs nodrošina vietējās satiksmes vajadzības un atbilst “B” 

grupas ceļa statusam (autoceļi V1245, V1242) un “C” grupas ceļa statusam 

(autoceļš V1243). 

3) Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valstij piederošo nekustamo 

īpašumu nodošanu Durbes novada pašvaldības īpašumā” sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojuma (anotācijas) sadaļā “III. Tiesību akta projekta ietekme 
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uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” nav paredzēta papildus 

mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām). Ietverta arī norāde, ka “Papildus 

izdevumi no valsts budžeta netiek plānoti”. 

4) Satiksmes ministrijas institūcijas ir paudušas nostāju, ka autoceļus nodos 

kopā ar to uzturēšanai nepieciešamo finansējumu. 

5) Rīkojuma projekta “Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu 

Durbes novada pašvaldības īpašumā” 2.punktā ietverts sekojošais “Durbes 

novada pašvaldībai nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie 

vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1.punktā minētās funkcijas īstenošanai”. 

6) Latvijas Republikas tiesību aktu izdevēji nav paredzējuši regulējumu par 

pašvaldībām nodoto autoceļu finansēšanas kārtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam atlikt rīkojuma izdošanu līdz 

brīdim, kamēr ir atrisināts jautājums par nodoto autoceļu finansēšanu. 

Ja Ministru kabineta rīkojuma projekts tiek izskatīts Ministru kabineta 

komitejas sēdē, lūdzam uz sēdi uzaicināt Durbes novada domes deleģētus 

pārstāvjus. 

 

Pielikumā: 

1. Durbes novada domes 09.04.2019. vēstule Nr. 2.1.4/543e uz 2 lpp.; 

2. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 06.09.2016. vēstule Nr. 4.8/4392 uz 2 lpp. 
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


