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Aizkrauklē
2019.gada 27.jūnijā

protokols Nr.6, 21.p.
LĒMUMS Nr.177
Par ceļa servitūta nodibināšanu zemes vienībā
“Aizkraukles”, Aizkraukles pagastā

Aizkraukles novada pašvaldībā, 2019.gada 1.aprīlī saņemts ( reģistrēts 16.04.2018. Nr. 2.13/1/19/150) VP, dzīvo: Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, iesniegums par ceļa servitūta
noteikšanu īpašumā “Aizkraukles”, Aizkraukles pagastā. Iesniegumā norādīts, ka īpašuma
īpašniekam VP piekļūšana savam īpašumam ir vienīgi pa iebraukto ceļu īpašumā “Aizkraukles”,
Aizkraukles pagastā. Ceļš dabā pastāv jau no sešdesmitiem gadiem.
Saskaņā ar ierakstu Aizkraukles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000207773,
nekustamais īpašums “Aizkraukles”, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr.
32440070191, nostiprināts uz Aizkraukles novada domes vārda. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu atrodas sešu dzīvokļu dzīvojamā māja.
Lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam Aizkraukles pagastā, būtu nodibināms
reālservitūts, ar kuru Aizkraukles novada pašvaldības nekustamais īpašums “Aizkraukles”,
Aizkraukles pagastā, ar kadastra Nr. 32440070191 tiktu apgrūtināts par labu nekustamajam
īpašumam Aizkraukles pagastā, kadastra Nr. 32440070044.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 19.06.2019. lēmumu, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma
1130.,1131.,1141.,1148.,1151.,1156.,1158.,1231.panta 3.apakšpunktu, 1232.pantu, atklāti
balsojot: ar 12 balsīm "Par" (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Nodibināt ceļa servitūtu 0,0356 ha platībā, nekustamā īpašuma “Aizkraukles”, Aizkraukles
pagastā, kadastra Nr.32440040191 zemes vienībā, ar kadastra apzīmējumu 32440070191
par labu nekustamajam īpašumam “Alejas”, Aizkraukles pagastā, kadastra Nr.
32440070044, Aizkraukles pagastā, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums Nr.1).

2.

Aizkraukles novada pašvaldības juristei Gitai ŽIDOVAI sagatavot līgumu par reālservitūta
nodibināšanu.

3.

Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei Sarmītei STEPIŅAI
organizēt servitūta līguma parakstīšanu un nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un
nodibinātās servitūta tiesības par labu nekustamajam īpašumam “Alejas”, Aizkraukles
pagastā, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.32440070044, reģistrēšanu Zemgales rajona tiesā.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram
Kasparam SNIEDZĪTIM.

5.

Lēmumu nosūtīt VP uz norādīto adresi.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

