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Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē 

 

Likums “Par pašvaldībām” 14. panta otrā daļa nosaka, ka, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Uz Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošajiem zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294 ir izveidojies apaugums. Šobrīd minētie 

īpašumi nav iznomāti. Minētais apaugums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā 

to, ka attiecīgā kustamā manta  nav nepieciešama pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, lietderīgi ir kustamo 

mantu atsavināt. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka  

publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē 

ar pretendentu atlasi; pārdodot par brīvu cenu; apmainot pret citu mantu; ieguldot 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā; nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 

nododot bez atlīdzības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa 

nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta trešajai daļai 

nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina 

institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

Saskaņā ar Rugāju novada domes mantas novērtēšanas komisijas 2020. gada                   

13. maija atzinumu, lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 

019 0294 kustamās mantas kopējā apauguma 8,10 ha platībā tirgus cena šobrīd ir 1 000,00 EUR 

(viens tūkstotis euro). Šajā gadījumā izsoles sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otrā daļa nosaka, ka institūciju, 

kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskās 

personas lēmējinstitūcija. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts, nosaka, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. 

panta pirmo daļu, 9. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. 

punktu un Finanšu komitejas 2020. gada 14. maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: 

Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta 

Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 
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1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē kustamo mantu - kokmateriālus, kas atrodas uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294. 

2. Apstiprināt kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294, sākumcenu 1 000,00 EUR (viens 

tūkstotis euro). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

4. Apstiprināt kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294 izsoles noteikumus. 

5. Uzdot Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijai organizēt kustamās mantas – 

kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 

019 0294, izsoli. 

6. Publicēt kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294, izsoles sludinājumus Rugāju novada domes 

interneta mājaslapā www.rugaji.lv, Rugāju novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Kurmenīte. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 

 

Pielikumā: Kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 019 0294 izsoles noteikumi uz 2 (divām) lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

22.05.2020.  


