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Lēmums Nr.263 (protokols Nr.18, 18.§)

Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma “Izteku mežs” cirsmu
(kustamās mantas) pārdošanu
(ziņo: Jānis Bāliņš)
Aizkraukles novada pašvaldība 26.11.2014. pieņēmusi lēmumu par cirsmu nodošanu
atsavināšanai no Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma „Izteku mežs”, kadastra Nr.32440030078,
reģistrēts zemesgrāmatā 13.02.2006., nodalījums 100000203471, aptuveni 10.7 ha platībā.
Cirsmu izsole notikusi trīs reizes: 2015.gada 17.februārī pirmā izsole ar sākumcenu 49500 euro;
2015.gada 27.oktobrī otrā izsole ar sākumcenu 41100 euro un 2015.gada 24.novembrī trešā izsole ar
sākumcenu 36100 euro.
Ne uz vienu izsoli nebija pieteicies neviens pretendents.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, ja lēmumā par publiskas
personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija
(amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu.
Likuma 8.panta piektajā daļā noteikts, ka kustamās mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija
(amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas
atsavināšanu.
Aizkraukles pagasta pārvalde piedāvā pārdot “Izteku mežs” cirsmas par vienošanās cenu 29000
euro, kas sastāda 58% no sākumcenas, SIA “Vairogi AB”, reģistrācijas Nr.45403020137.
Izvērtējot lietā esošos materiālus, ievērojot Finanšu komitejas 21.12.2016. lēmumu,
pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.pantu, 8.panta piekto daļu atklāti balsojot:
PAR – 13 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands
KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma “Izteku mežs”, kadastra Nr.32440030078,
cirsmu (kustamā manta) izstrādes tiesības par vienošanās cenu 29000 euro SIA “Vairogi AB”,
reģistrācijas Nr.45403020137, juridiskā adrese: “Ģērķēni”, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas
novads (pielikumā).

2.

Noteikts samaksas termiņu - viens mēnesis no līguma parakstīšanas brīža.

3.

Pilnvarot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoru Eināru ZĒBERGU parakstīt līgumu.

4.

Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam Leonam LĪDUMAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

