
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 23.janvārī                                                                            Nr. 2., 17.& 
                                                                               Lēmums Nr.18 
 

Par person ālservit ūta – pazemes anodu iezem ējumu servit ūta nodibin āšanu  
par labu nekustamajam īpašumam „Naftas vads Polocka-Ventspils” Š ēderes pagast ā 

      
 
             Izskatot SIA „LatRosTrans”, reģ. Nr. 40003190740, juridiskā adrese „LRDS Ilūkste”, 
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474, 19.12.2013. iesniegumu par Servitūta līguma 
noslēgšanu uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 005 0053 
un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvald ībām” 21.panta pirm ās da ļas 
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 
1190.pantu: ‘’Lietojums ir kādam piešķirta tiesība saņemt labumu no svešas lietas, to lietojot un 
dabūjot no tās augļus’’, Civillikuma 1144.pantu: „Valdošam un kalpojošam nekustamam 
īpašumam jāatrodas savā starpā tādā stāvoklī, ka pēdējais patiesi var nest pirmajam no 
servitūta gaidāmo labumu. Tomēr nav nepieciešams, lai to robežas saietu kopā”, Civillikuma 
1231.panta pirm ās da ļas 3.punktu : ..”servitūtus nodibina  ar līgumu vai testamentu”, un ņemot 
vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 20.01.2014. atzinumu dotajā jautājumā (prot. 
Nr.1, 19.&), novada dome nol ēma:  

1. Nodibin āt person ālservit ūtu - pazemes anodu iezem ējumu servit ūtu uz 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Šēderes pašvaldības mežs” (īpašuma kadastra Nr. 
4490 005 0052) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 005 0053 par labu SIA 
„LatRosTrans” nekustamajam īpašumam „Naftas vads Polocka-Ventspils”, Šēderes 
pagasts (īpašuma kadastra Nr.4490 003 0076) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
4490 005 0083, saskaņā ar shēmu, nosakot apgrūtinājumu 376 m2 platībā (94 m x 4 m), 
kur paredzēts izveidot jaunus pazemes anodu iezemējumus naftas un naftas produktu 
cauruļvadu pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības nodrošināšanai. 

2. Uzdot izpilddirektorei Līgai Dudarei viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
brīža noslēgt Servitūta līgumu ar SIA „LatRosTrans” par lēmuma 1.punktā noteikto, 
saskaņā ar pielikumā pievienoto līguma projektu.   

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas SIA „LatRosTrans”. 

 
     Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas 
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Pielikumā: Servitūta līguma projekts uz 5 lapām. 
 
Sēdes vadītājs                                                                                           Stefans Rāzna  
 


