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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.160 (protokols Nr.7)
4.§
Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai
“Kaplavas pierobeža”, Aizkraukles pagastā

Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts (reģistrēts 16.04.2018. Nr.2.1-19/1/18/365) AS
“Latvijas valsts meži” (turpmāk- LVM), reģ. Nr.40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1,
Rīga, LV-1004, iesniegums par ceļa servitūta līguma slēgšanu meža autoceļa būvniecībai. Klāt
pievienots līguma projekts par personālservitūta nodibināšanu. Vēstulē norādīts, ka, lai
apsaimniekotu LVM valdījumā esošā īpašuma “Aizkraukles mežs”, Aizkraukles pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 32440030072, LVM 2020.-2021.gadam plāno veikt meža autoceļa
“Aizkraukles stacijas ceļš” būvniecību. Plānotais meža autoceļš šķērsos Aizkraukles novada
pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu “Kaplavas pierobeža”.
Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2006.gada 26.janvāra lēmumu (sēdes protokols
Nr.1, 27.§) ”Par zemes vienību iekļaušanu Aizkraukles pagasta pārvaldes lietojumu sarakstā un
nosaukumu piešķiršanu”, Aizkraukles novada pašvaldības bilancē lietojuma formā uzskaitīta zemes
vienība “Kaplavas pierobeža”, ar kadastra apzīmējumu 32440030095, 5.4 ha platībā. Zeme,
pamatojoties uz likumu ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu, ir piekritīga Aizkraukles novada pašvaldībai. Zemes
vienība dabā nav uzmērīta un īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas.
Zemes vienībai ir noteikts lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM) kods -0101.
Spēkā esošā Zemes pārvaldības likuma mērķis ir veicināt ilglaicīgu zemes izmantošanu un
aizsardzību, kā arī nodrošināt piekļuvi nekustamajiem īpašumiem. Ceļa servitūta noteikšana un ceļa
izbūve pašvaldības valdījumā esošajā nekustamā īpašuma “Kaplavas pierobeža” zemes vienībā,
veicinātu blakus esošā ceļa infrastruktūras sakārtošanu kā arī blakus esošo zemes īpašumu
sakārtošanu, uzturēšanu un attīstību.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 21.06.2018. lēmumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1130, 1131., 1148., 1151.,
1156. pantiem un 1231.panta 3.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA,
Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERS), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Piekrist ceļa servitūta 0.12 ha platībā nodibināšanai zemes vienībā, kadastra apzīmējums
32440030095, “Kaplavas pierobeža”, Aizkraukles pagastā, par labu nekustamā īpašuma
“Aizkraukles mežs”, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 32440030072, Aizkraukles
pagastā.

2.

Apstiprināt līgumu par personālservitūta nodibināšanu (pielikums).

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētaja vietniekam Eināram ZĒBERGAM.

4.

Lēmumu nosūtīt AS “Latvijas valsts meži” uz adresi: lvm@lvm.lv.

Pielikumā: Līguma projekts par personālservitūta nodibināšanu un ceļa servitūta vietas shēma
pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Kaplavas pierobeža”, pavisam uz 4 lp.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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