
 
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 30.jūnij ā                                                                                       Nr. 296 
                                                                                         prot. Nr.9, 24.§  

Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu  
nekustamajam īpašumam „Jaunlaši” Pilskalnes pagastā 

 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Civillikuma 1130.pantu: „Servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas 
ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam par labu”, Civillikuma 1131. pantu: 
„Servitūts, kas nodibināts par labu noteiktai fiziskai vai juridiskai personai, ir personālservitūts; servitūts, 
kas nodibināts par labu kādam noteiktam nekustamam īpašumam, tā kā to izlieto katrreizējais tā īpašnieks, ir 
reālservitūts” , Civillikuma 1156.pantu: „Ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību: 1) uz kājceļu, 2) uz lopu ceļu, 
un 3) uz braucamo ceļu”,  Civillikuma 1158.pantu: „Ja nodibinot ceļa servitūtu nekas nav teikts par ceļa 
platumu, tad  kājceļam jābūt vienu metru, bet lopu ceļam vai braucamam ceļam vismaz četri ar pusi metrus  
platam”, Civillikuma 1231.panta pirmās daļas trešo punktu: ..”servitūtus nodibina  ar līgumu vai 
testamentu”, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 27.06.2016. atzinumu (prot. Nr.9, 
A12.&), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis 
Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese 
Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma: 
1. Nodibināt ceļa reālservitūtu uz pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4480 
008 0336, nosakot ceļa platumu 4,5 m un ceļa garumu 52 m; 4480 008 0376, nosakot ceļa platumu 4,5 m un 
ceļa garumu 60 m un 80 m; 4480 008 0304, nosakot ceļa platumu 4,5 m un ceļa garumu 20 m; 4480 008 
0072, nosakot ceļa platumu 4,5 m un ceļa garumu 172 m; 4480 008 0315, nosakot ceļa platumu 4,5 m un 
ceļa garumu 160 m par labu nekustamajam īpašumam „Jaunlaši”, Pilskalnes pagasts, kadastra apzīmējums 
4480 008 0421, saskaņā ar shēmu. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzini viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas 
noslēgt līgumu ar A.B. par lēmuma 1.punktā noteiktā ceļa reālservitūta nodibināšanu un uzdot Pilskalnes 
pagasta pārvaldes pārzinei informēt zemes nomniekus par ceļa servitūta nodibināšanu.  

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas A.B. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 


