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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.06.2020.                                                                                                  Nr. 141 

                                                                                                                     (protokols Nr. 10, 28.§) 

Par kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām  

ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu  

 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada pašvaldības Izsoles komisijas 2020. gada 

16. jūnija izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada pašvaldībai 

piederošās kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294 izsoli. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

[1.] Atbilstoši Rugāju novada domes 2020. gada 21. maija lēmumam Nr. 96 “Par 

kustamas mantas atsavināšanu izsolē” 2020. gada 16. jūnijā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

tika izsolīta kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294. 

[2.] izsolē augstāko cenu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) nosolīja                         

SIA “AIZTILTE” valdes loceklis Valerijs Grāvītis, personas kods [..]. Rugāju novada 

pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294 izsoles noteikumu 4.5. punkts nosaka, ka 

Izsoles rezultātus apstiprina Rugāju novada dome tuvākajā domes sēdē pēc pirkuma maksas 

samaksas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas. Nosolītājs ir samaksājis nosolīto 

summu un nepastāv šķēršļi izsoles rezultātu apstiprināšanai. 

  Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles 

rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc paredzēto maksājumu nokārtošanas, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, 

Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt kustamās mantas - kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju SIA “AIZTILTE” valdes locekli Valeriju Grāvīti, personas kods [..], kas izsolē 

nosolījis augstāko cenu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

2. Parakstīt līgumu septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ar SIA 

“AIZTILTE” valdes locekli Valeriju Grāvīti, personas kods [..]. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

26.06.2020.  
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