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PROTOKOLS 

 

2019. gada 3.oktobrī,             

Jaunjelgava 

 

 

Sanāksmes norises vieta: Jaunjelgavas  novada domes zāle 

Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava 

 

Sanāksmi vada: Guntis Libeks,  

 Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs 

 

Sanāksmē piedalījās: Uldis Albiņš, 

Jaunjelgavas novada izpilddirektors 

Jānis Grūbe,  

AS “A.C.B.” inerto materiālu iepirkumu vadītājs, atbildīgs par 

karjera  izstrādi 

Ilze Vilne,  

AS “A.C.B.” atbildīgā par ugunsdrošības, vides un darba 

aizsardzības  jautājumiem 

 Santa Šteinberga,  

 AS “A.C.B.” juriste 

 Jānis Skroderis, 

 SIA “Salenieku Bloks” un SIA “A.C.B. Betons” pārstāvis 

 

Sanāksmi protokolē: 

 

Sandra Broka,  

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Vides nodaļas vadītāja 

 

 

Darba kārtība: Izskatīt jautājumu par AS “A.C.B.” paredzēto darbību – smilts-grants 

ieguvi atradnē "Aizkraukle- kreisais krasts” (Salenieki) un tai nepieciešamā 

piebraucamā ceļa juridisko statusu.  

 

S.Broka: Vēršamies pašvaldībā ar jautājumu par pievedceļa, kas savieno autoceļu P87 un 

Salenieku karjeru, lietošanu un turpmāko izmantošanu. Piebraucamais ceļš ir 

asfaltēts  no pagājušā gadsimta, kad tika uzsākta atradnes “Aizkraukle- kreisais 

krasts” izstrāde un to ikdienā izmanto AS “A.C.B.”, SIA “Salenieku Bloks”, 

SIA “ACB Betons”  un citi uzņēmumi. Uz šo brīdi tiek veikts ietekmes uz vidi 

novērtējuma  (IVN) process. IVN paredz vērtēt karjera izstrādes ietekmi uz 

piebraucamajiem ceļiem. Ir nepieciešams veikt saskaņojumu par ceļa lietošanu 

ar to īpašnieku. Šajā gadījumā esam konstatējuši, ka ceļam, kas savieno autoceļu 

P87 un Salenieku karjeru šķērsojot fiziskām personām piederošas zemes 

vienības nav viennozīmīgi noteiktas īpašuma tiesības.  
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J.Skroderis: Jautājums ir ļoti aktuāls, jo infrastruktūras ceļa piederības neskaidrību 

gadījumā, jebkurš no patrreizējiem zemes īpašniekiem var aizliegt pārvietoties 

transportam un no uzņēmējdarbības viedokļa tas ir bīstami – var apstādināt 

saimniecisko darbību uz nenoteiktu laiku. 

 

I. Vilne: Uz šo brīdi ceļš nav notikts kā servitūts. Zemesgrāmatās nav atbilstošu ierakstu, 

Valsts zemes dienests ieteica vērsties ar jautājumu par ceļa iespējamo piederību 

pie pašvaldības, jo kadastrā nav informācijas par šo ceļu.  

 

S. Šteinberga: Ceļš dabā ir iezīmēts, bet tas juridiski nav nostiprināts. Zemes ierīcības 

dokumentos tas neparādās kā ceļš. 

G.Libeks: Vai AS “A.C.B.” nebūs iebildumu, ka mēs šo ceļu varētu reģistrēt kā 

pašvaldības ceļu?  

S.Šteinberga: Mēs neredzam citu risinājumu. Ja ceļam būtu noteikts servitūts, tad varētu 

risināt jautājumu par saskaņošanu ar īpašniekiem. Uz šo brīdi tas ir 

bezsaimnieka lietojums. Ierosinam noteikt šim ceļam pašvaldības koplietošanas 

ceļa statusu. 

G.Libeks: Mēs apliecinam, ka pašvaldība reģistrēs šo ceļu uz sevi kā būvi un to arī 

apsaimniekos, ļaujot ceļu izmantot uzņēmumiem, kas to ikdienā lieto. Ceļa 

izmantošanas mērķis būs saimnieciskās darbības veikšana AS “A.C.B.”, SIA 

“Salenieku Bloks”, SIA “ACB Betons” un privātīpašniekiem.  

J.Skroderis: Uzņēmumiem šeit ir plānots ilgstoši strādāt un attīstīties. Piebraucamā ceļa 

juridiskā statusa sakārtošana ir būtiska. Visus šos gadus mūsu uzņēmumi šo ceļu 

ir uzturējuši, ziemā savām vajadzībām tīrījuši sniegu. Apsaimniekosim ceļu 

kopā.  

G.Libeks: Pašvaldība var nodrošināt ceļa greiderēšanu un sniega tīrīšanu. Jūsu uzņēmumi 

un to attīstība ir ļoti nozīmīgi pašvaldībai.  

 

      

Protokolists:       Sandra Broka   


