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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
2018.gada 26.jūlijā
Lēmums Nr.178 (protokols Nr.8)
7.§
Par zaudējumu atlīdzināšanu par patvaļīgi nocirstajiem kokiem
Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma “Denavu mežs” cirsmā
Pamatojoties uz Aizkraukles pagasta Pārvaldes vadītāja Jāņa BĀLIŅA iesniegumu, kas
14.09.2017. reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.1-19/17/699 par atļauju meža cirsmu atsavināšanai no
pašvaldības īpašuma „Denavu mežs”, kadastra Nr.32440030079, reģistrēts zemesgrāmatā
19.07.2005., nodalījums Nr.100000181005, aptuveni 8 ha platībā, Aizkraukles novada dome
2017.gada 28.septembrī (ar lēmumu Nr. 195 (protokols Nr.9, 5.§.) “Par cirsmas “Denavu mežs”
Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu”) nolēma nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo kustamo mantu-cirsmu īpašumā “Denavu mežs”, aptuveni 8 ha platībā.
Aizkraukles novada dome 2017.gada 30.novembrī (ar lēmumu Nr.241 (protokols Nr.11,7.§.)
“Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma “Denavu mežs” cirsmu (kustamās mantas) tiesību
izsoli”) nolēma veikt Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma “Denavu mežs”, kadastra Nr. 3244
003 0079, cirsmu izstrādes tiesību izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus.
2018.gada 11.janvārī atklātā mutiskā izsolē, cirsmas tika izsolītas par summu EUR 48600.00
(četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti eiro, nulle centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. 2018.gada
31.janvārī Aizkraukles novada dome (lēmums Nr.20 (protokols Nr.1, 20.§) “Par Aizkraukles novada
pašvaldības īpašuma “Denavu mežs” cirsmu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu”)
nolēma apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt līgumu ar SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr.
45403003353, par cirsmu pārdošanas cenu EUR 48600.00, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Starp Aizkraukles novada pašvaldību un SIA “Ošukalns” 2018.gada 12.februārī tika noslēgts
cirsmu pirkuma līgums Nr. 2.3-1/18/41 (turpmāk tekstā – Līgums).
2018.gada maijā, Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Kokneses nodaļas mežzinis
Guntis JANKOVSKIS, apsekojot īpašuma “Denavu mežs” teritoriju, konstatējis, ka SIA “Ošukalns”
cirsmas koku izstrādes procesa rezultātā, patvaļīgi izcirtusi neparedzētus kokus, neatbilstoši Līgumā
minētajām cirsmu platībām, par to paziņojot SIA “Ošukalns”.
SIA “Ošukalns” 2018.gada 12.jūnijā Aizkraukles novada pašvaldības Aizkraukles pagasta
pārvaldes vadītājam Jānim BĀLIŅAM iesnieguši rakstveida paskaidrojumu, kurā paskaidro, ka SIA
“Ošukalns” mežistrādes darbu vadītājs Andrejs ROMAŅIVS pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas
neapzināti pieļāvis kļūdu, nepārliecinoties dabā par iestigoto un nodastoto platību atbilstību Ciršanas
apliecinājumā minētajam. Kļūdas rezultātā notika koku cirte Ciršanas apliecinājumā neminētās
platībās. Mežizstrādes darbu vadītājs savu rīcību skaidro ar to, ka ārpus Ciršanas apliecinājuma
faktiski nocirstā platība dabā bija sastigota un atzīmēta, kas radīja pārliecību par to, ka cirte ir no
Ciršanas apliecinājumā minēto cirsmu komplekta. SIA “Ošukalns” atzīst savu vainu un norāda, ka
apzināti nav vēlējusies nodarīt kaitējumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.228 “Mežam nodarīto
zaudējumu noteikšanas kārtība” 5.pielikumu, Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Kokneses
nodaļas mežzinis Guntis JANKOVSKIS un Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Kokneses
nodaļas mežzinis Ivars GRAŽULIS noteikuši zaudējumu kopējo koku skaitu.
Lai aprēķinātu radušo zaudējumu summu, Aizkraukles novada pašvaldība (Aizkraukles pagasta
pārvaldes vadītāja Jāņa BĀLIŅA vārdā) 2018.gada 15.jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.12/18/9 ar SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” par
meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, ar kuru sabiedrība apņemas veikt cirsmas
novērtējumu - zaudējumu aprēķināšanu. 2018.gada 29.jūnijā ir saņemts Cirsmas novērtējums

(pielikums), ko veicis SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Filiāle “Meža
pakalpojumu centrs” meža apsaimniekošanas vecākais speciālists Kārlis Folkmanis (Sertifikāts
571-M). Izcirstie neparedzēto koku zaudējumi novērtēti EUR 16550,76 vērtībā.
Saskaņā ar Līguma 7.2.punktu “ja cirsmas koku izstrādes procesa rezultātā tiek izcirsti vai tiek
bojāti izstrādei neparedzēti koki, Pircējs atlīdzina Pārdevējam radušos zaudējumus (par pamatu ņemot
koku vai darbu tirgus cenu), kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentus) no norādīto zaudējumu
apmēra. SIA “Ošukalns” jāatlīdzina Aizkraukles novada pašvaldībai radušies zaudējumi EUR
16550,76 vērtībā, kā arī līgumsods 10% no norādīto zaudējumu apmēra, t.i. EUR 1655,08.
Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2014.gada 29.oktobra Saistošo noteikumu Nr.
2014/10 “Par koku ciršanu ārpus meža zemes” 16.punktu, patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes
īpašniekam ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.
Ņemot vērā Civillikuma 1773., 1775. un 1779.pantu, SIA “Ošukalns” ir pienākums Aizkraukles
novada pašvaldībai atlīdzināt visus zaudējumus un ar to saistīto zaudējumu aprēķināšanas izdevumus,
kas ir EUR 96.80.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Finanšu
komitejas 19.07.2018. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Edgars BRICIS, Ingūna
GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Uzlikt par pienākumu SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese: Bebru
iela 104A, Jēkabpils, LV-5201, atlīdzināt zaudējumus EUR 16550,76 apmērā Aizkraukles
novada pašvaldībai par patvaļīgi nocirstajiem kokiem, ieskaitot summu bankas kontā:
LV28UNLA0035900130302, līdz 2018.gada 1.septembrim.

2.

Uzlikt par pienākumu SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese: Bebru
iela 104A, Jēkabpils, LV-5201, atlīdzināt ar zaudējumu aprēķināšanu saistītos izdevumus EUR
96.80 apmērā, ieskaitot summu bankas kontā: LV28UNLA0035900130302, līdz 2018.gada
1.septembrim.

3.

Uzlikt par pienākumu SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr.45403003353, juridiskā adrese: Bebru
iela 104A, Jēkabpils, LV-5201, samaksāt līgumsodu 10% no nodarīto zaudējumu apmēra EUR
1655,08, ieskaitot summu bankas kontā: LV28UNLA0035900130302, līdz 2018.gada
1.septembrim.

4.

Lēmums stājas spēkā 2018.gada 26.jūlijā.

5.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Eināram ZĒBERGAM.

6.

Lēmumu nosūtīt elektroniski SIA “Ošukalns”, reģistrācijas Nr.45403003353, uz e-pasta adresi:
normunds@osukalns.lv.

Pielikumā:

Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma „Denavu mežs” cirsmas novērtējums ar
pielikumiem, pavisam kopā uz 5.lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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