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Par izcērtamās koksnes cirsmā “Bērži”, 
Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 
nodošanu atsavināšanai 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kas 
cita starpā nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana 
izsolē, 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo 
mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija; 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
2.punktu, kas cita starpā nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu; zemesgrāmatas apliecību, kas apliecina Valmieras novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) īpašumtiesības uz zemes vienībām: “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras 
novadā (kadastra apzīmējumi 9648 005 0096 un 9648 005 0038), sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas Nr.40003347699, vecākā 
mežsaimniecības konsultanta Andra Vīra veiktajiem cirsmu novērtējumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, 
Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms 
Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. nodot atsavināšanai ar atsavināšanas metodi – pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu 

soli, Pašvaldības kustamo mantu – izcērtamo koksni Pašvaldības īpašumā esošajās mežu 
platībās: 
1.1. “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 634.kvartāla 1.nogabals: 

1.1.1. platība – 1.29 ha; 
1.1.2. cirtes veids – cirte pēc VMD sanitārā atzinuma; 
1.1.3. izcērtamo koku skaits – 665 gab.; 
1.1.4. pārdodamās koksnes daudzums – 340.22 m3 ; 

1.2. “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 634.kvartāla 2., 3. un 8.nogabals: 
1.2.1. platība – 2.33 ha; 
1.2.2. cirtes veids – kailcirte; 
1.2.3. izcērtamo koku skaits – 1339 gab.; 
1.2.4. pārdodamās koksnes daudzums – 601.05 m3 ; 

1.3. “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 634.kvartāla 4.nogabals: 
1.3.1. platība – 0.41 ha; 
1.3.2. cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra; 
1.3.3. izcērtamo koku skaits – 135 gab.; 
1.3.4. pārdodamās koksnes daudzums – 43.04 m3 ; 

1.4. “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 646.kvartāla 8. un 9.nogabals: 
1.4.1. platība – 1.97 ha; 



1.4.2. cirtes veids – kailcirte; 
1.4.3. izcērtamo koku skaits – 1859 gab.; 
1.4.4. pārdodamās koksnes daudzums – 827.45 m3 ; 

1.5. “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 646.kvartāla 1. un 2.nogabals: 
1.5.1. platība – 0.76 ha; 
1.5.2. cirtes veids – kopšanas cirte; 
1.5.3. izcērtamo koku skaits – 203 gab.; 
1.5.4. pārdodamās koksnes daudzums – 13.84 m3 ; 

1.6. “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 646.kvartāla 3. un 4.nogabals: 
1.6.1. platība – 1.78 ha; 
1.6.2. cirtes veids – kailcirte; 
1.6.3. izcērtamo koku skaits – 1683 gab.; 
1.6.4. pārdodamās koksnes daudzums – 501.78 m3 ; 

2. apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 170846.60 euro, 
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kurš tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem;  

3. noteikt, ka koku ciršanu, izvešanu un cirsmas sakārtošanu atbilstoši mežsaimniecības 
normatīvo aktu prasībām veic pircējs; 

4. apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus un pirkuma līguma projektu; 
5. uzdot Pašvaldības Atsavināšanas komisijai organizēt izsoli šajā lēmumā noteiktajā kārtībā, 

izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus; 
6. uzdot Valmieras novada Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei septiņu darba 

dienu laikā pēc atsavināšanas rezultātu apstiprināšanas sagatavot un iesniegt atsavinātājam 
parakstīšanai kustamās mantas pirkuma līgumu; 

7. noteikt, ka informācija par izsoli tiek publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un 
Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv; 

8. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā. 
 

Pielikumā: 1. Izsoles noteikumi uz 5 lappusēm; 
2. Pirkuma līguma projekts uz 4 lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)           Jānis Baiks 
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