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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 28.jūlijā                                              Nr.  49 

                       (protokols Nr.5,  26.§.) 

 

Par augošu koku atsavināšanu  

 Smiltenes novada pašvaldības dome izskata jautājumu par augošu koku atsavināšanu 

nekustamā īpašuma “Lāsītes”, Launkalnes pagasts, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

9470 014 0164.  

Atbilstoši Meža likuma 12,panta pirmajai daļai, Valsts Meža dienests 2021,gada 28.jūnijā 

izsniedza koku ciršanas apliecinājumu Nr.1392498, ar kuru atļauts cirst augošus kokus 

īpašuma “Lāsītes”, Launkalnes pagasts, mežā, kadastra apzīmējums Nr.94700140164, 

2.kvartālā 1.nogabalā 0,28 ha platībā.    

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAXATIO”, reģistrācijas Nr.44103029405, veica 

kustamās mantas - augošu koku novērtēšanu pēc tirgus vērtības.  Augošu koku pārdodamais 

apjoms 2.kvartāla 1.nogabalā ir 115,95 m3, kas pēc tirgus vērtības ir 3306,00 EUR (trīs tūkstoši 

trīs simti seši euro 00 centi).  

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta trešo daļu (turpmāk – 

Atsavināšanas likums), kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde 

vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Saskaņā ar 

Atsavināšanas likuma 10.panta pirmajā daļā noteikto, izsoles noteikumus apstiprina Smiltenes 

novada pašvaldības dome, kura organizē atvasinātas publiskas personas kustamās mantas, 

atsavināšanu. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var iekļaut tikai likumā un Ministru 

kabineta, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas vai šā likuma 5.pantā minētās 

institūcijas (amatpersonas) lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda 

institūciju (amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par 

izsoles rīkotāja darbībām. 

Ņemot vērā norādīto, ņemot vērā Smiltenes novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2021.gada 27.jūlija priekšlikumu un, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo 

un otro daļu, 6.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm Par - (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, 

Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), Pret – nav, 2 balsis Atturas – (Ervīns Labanovskis, Otārs Putrālis), 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldības kustamo mantu - augošos kokus 
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 ( kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 0,28 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās 

koksnes apjomu 115,95 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā 

zemes vienībā “Lāsītes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 

9470 014 0164, pārdodot tos atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsoli rīkojot 

02.09.2021. plkst. 9.00.  

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minēto augošo koku nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 

3306,00 euro (trīs tūkstoši trīs simti seši euro 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli, PVN piemērojot atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta 

nosacījumiem. 

3. Apstiprināt noteikumus “Izsoles noteikumi augošu koku atsavināšanai nekustamā 

īpašuma “Lāsītes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 94700140164 2.kvartāla 1.nogabalā” (lēmuma pielikumā).  

4. Uzdot Smiltenes novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles 

komisijai organizēt lēmuma 1. punktā noteiktās kustamās mantas izsoli atbilstoši 

izsoles noteikumiem. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E. Avotiņš 


