LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
ārkārtas sēdes protokols Nr. 8, 1.p

2014.gada 9.maijā

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.98
Apē
Par Apes novada domes kustamās mantas kokmateriālu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās
daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8.panta
ceturtās daļas nosacījumiem, 32.panta ceturto daļu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.pantu, kurā
noteikta rīcība, ja publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis
sekmīgs, un „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma” 3.panta 2.punktu
kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, ka arī balstoties uz Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības eksperta Mārtiņa
Lankreta
14.04.2014. iesniegto vērtējumu „Par kokmateriālu krautuvju (sastāv no 2(divām)
krautuvēm Apes novadā ar kadastra Nr.3605 008 1406, sortimentu kubatūras un tirgus vērtības
aprēķināšanu”, 09.05.2014. atkārtotu vērtējumu. Apes novada domes Atsavināšanas komisijas
09.05.2014. lēmumu (prot.Nr.2, 2.p), par nosacītās cenas aprēķinu,
1. Atcelt Apes novada domes Apes novada domes 24.04.2014. lēmumu Nr.88 (prot.7,14.p.)
„Par Apes novada domes kustamās mantas kokmateriālu nosacītās cenas un atsavināšanas
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Apes novada pašvaldības īpašumā esošo kustāmo mantu
– kokmateriālus 159,4 m3 apjomā pēc klātpievienotā uzmērījuma un vērtējuma akta.
3. Noteikt kustāmās mantas nosacīto cenu –EUR 5631.53 (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit
viens eiro 53 centi).
4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu;
5. Apstiprināt kustāmās mantas kokmateriālu atsavināšanas noteikumus - pielikums Nr.1;
6. Apstiprināt pieteikumu veidlapu dalībai atsavināšanas procesā – pielikums Nr.2;
7. Apstiprināt atsavināšanas līguma projektu – pielikums Nr.3.
Pielikumā : - Nr.1 - noteikumi, Nr.2 - pieteikuma forma, Nr. 3 - atsavināšanas līguma projekts; Nr.4.
– 14.04.2014. novērtēšanas akts; Nr. 5 - 09.05.2014. atkārtotas novērtēšanas akts.
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

APSTIPRINĀTI
2014. gada 9.maijā
Apes novada domes sēdē, lēmums Nr.98
(protokols Nr.8, 1.p.)
Pielikums Nr. 1
Apes novada pašvaldības kokmateriālu (kustamas mantas)
atsavināšanas noteikumi

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

2.1.

3.1.
3.2.

3.3.

1. Vispārīgie noteikumi
Par brīvu cenu tiek pārdoti Apes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) īpašumā esošie
kokmateriāli – zāģbaļķi, papīrmalka, taras kluči - ar kopēju apjomu 159,4 m3
Visi kokmateriāli tiek pārdoti kā viens objekts (novērtējuma akts un atrašanās vieta pēc
krautuves pielikums Nr.4).
Visu kokmateriālu nosacītā cena ir EUR5631.53 (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit viens
eiro 53 centi). Cenai piemēro pievienotās vērtības nodokli (PVN) saskaņā ar likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” noteiktajam.
Ņemot vērā, ka siltā laika ietekmē ir sākusies kokmateriālu zilēšanas un notikusi krautnes
invadēšanās ar mizgraužiem, atsavināšanas mērķis ir pārdot augstāk minētos kokmateriālus par
maksimāli iespējamo cenu, iespējami īsā laikā, lai nepieļautu kokmateriālu kvalitātes tālāku
pasliktināšanos, un atsavināmās mantas vērtības krišanos.
Pirmā iemaksa, 10 % vai – EUR 563.15 (pieci simti sešdesmit trīs eiro 15 centi) no nosacītās
cenas jāiemaksā Apes novada pašvaldības kontā: AS SWEDBANKA banka, kods:
HABALV2X, konts LV21HABA0551025833552 pirms līguma noslēgšanas.
Atsavināšanas rīkotājs – Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk izsoles komisija.
Personām ir tiesības pirms atsavināšanas
apskatīt kokmateriālus un veikt kontroles
novērtējumu. Pašvaldības pilnvarotā persona minētajos jautājumos – Jurijs Ronimoiss tālr.
+37126521637.
Iepazīšanās ar atsavināšanas noteikumiem un atsavināšana notiek saskaņā ar mājas
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/pasvaldiba/izsoles/ publicēto informāciju.
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un kvalitāti netiek pieņemtas.
2. Informācijas publicēšanas kārtība
Paziņojumu par atsavināšanu un atsavināšanas noteikumus izvieto pašvaldības mājas lapā
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/pasvaldiba/izsoles/
3. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
Par atsavināšanas procesa dalībnieku var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona aizpildot
pieteikuma formu (pielikums Nr.2)
Personām, kas vēlas atsavināšanas procesā, ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un jāiemaksā
pirmā iemaksa 10 % apmērā no kokmateriālu nosacītās cenas, EUR 563.15. Nodrošinājums ir
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta atsavināšanas noteikumos
norādītajā bankas kontā vai iesniegts apliecinājums par pārskaitījuma veikšanu.
Personas, kas nav iemaksājuši nodrošinājumu vai, ja izsoles komisija konstatē, ka personas
saimnieciskā darbība likuma noteiktajā kārtībā ir apturēta, tad šī persona atsavināšanas procesā
nevar piedalīties.
4. Atsavināšanas procesa norise

.
4.1.

4.2.

Atsavināšanas process par brīvu cenu tiek uzsākts, ja vismaz viena persona ir iesniegusi
pieteikumu dalībai atsavināšanas procesā, piedāvājot pirkt visus kokmateriālus bar brīvu cenu
EUR5631.53 (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit viens eiro 53 centi) un iemaksājusi
nodrošinājumu, 10% apmērā no piedāvātās cenas.
Par atsavināšanas procesa norisi tiek sastādīts protokols.

4.3.

5.1.

6.1.

6.2.

Atsavināšanas procesa dalībniekam, kurš iesniedzis pieteikumu un noslēdzis kokmateriālu
pirkuma līgumu, desmit darba dienu laikā no atsavināšanas procesa dienas jāiemaksā summa,
ko veido starpība starp nosacīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu (maksājumi veicami izsoles
komisijas norādītajā kontā). Nosacītā cenā nav iekļauts PVN nodoklis. Šī nodokļa
piemērojams atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” nosacījumiem.
5. Atsavināšanas procesa rezultātu apstiprināšana
Izsoles komisija par kokmateriālu pārdošanu sastāda protokolu un paraksta to. Izsoles komisijas
protokolu iesniedz pašvaldības domei vai domes priekšsēdētājam apstiprināšanai.
6. Līguma slēgšanas kārtība
Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no atsavināšanas procesa rezultātu apstiprināšanas Apes
novada pašvaldība noslēdz ar personu, kas ieguvusi tiesības atsavināt kokmateriālus, pirkuma
līgumu. Kokmateriālu izvešana tiek atļauta ar līguma noslēgšanas dienu.
Atsavināšanas procesa dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Apes novada pašvaldībā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā līdz atsavināšanas procesa rezultātu
apstiprināšanas brīdim.

Domes priekšsēdētāja
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