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sēdes protokols Nr.6., 54.p.
LĒMUMS Nr.172
Par pašvaldības meža nodošanu apsaimniekošanā
aģentūrai “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””

Aizkraukles
novada
dome
izskatīja
aģentūras
“Sociālās
aprūpes
centrs
“Ziedugravas””(turpmāk - SAC), reģistrācijas Nr.90001689793, juridiskā adrese: “Ziedugravas”,
Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125, iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 02.03.2022.
Nr.S/5.10/22/722) par meža zemes 2,06 ha platībā nodošanu SAC “Ziedugravas” apsaimniekošanā.
Nekustamais īpašums “Ziedugravas” 2009.gada 28.decembrī reģistrēts Skrīveru novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4 uz Skrīveru novada domes vārda. Saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu Aizkraukles novada pašvaldība ir
Skrīveru novada domes tiesību un saistību pārņēmēja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 32820060003, 11,55 ha platībā, un 23 ēkām. Zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 32820060003 lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 5,53 ha, meži 2,0 ha,
krūmāji 0,4 ha, zem ūdeņiem 0,23 ha, zem ēkām un pagalmiem 2,89 ha, zem ceļiem 0,33 ha, pārējā
zeme 0,17 ha.
Aizkraukles novada pašvaldības aģentūras “Ziedugravas” grāmatvedības uzskaitē (bilancē) ir
meža zeme 2,06 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32820060003), bet nav nodota
apsaimniekošanā. Minētajā meža zemē ir daudz vecu, sausu, bojātu (vējgāzes) kritušu koku, kā arī
nekontrolēti augušu krūmu. Mežam 2,06 ha platībā 2021.gada 4.oktobrī ir veikta meža
inventarizācija. SAC vēlas sakopt šo teritoriju, lai padarītu to kā vizuāli pievilcīgu, kā arī ar iespēju
mežu izmantot pastaigām. Iesniegumā SAC lūdz meža 1.kvartāla 1.un 2.nogabalā atļaut veikt
sanitāro cirti un 3.un 4.nogabalā veikt kopšanas cirti, un iegūto kokmateriālu līdzekļus atļaut
ieskaitīt SAC “Ziedugravas “ saimnieciskajām vajadzībām.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem meža kopšanas cirte ir mežaudzes sastāva, paliekošās
mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošana, bet sanitārā cirte
ir meža slimību , kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojāto, sauso ,vēja gāzto un lauzto koku ciršana. Lai
varētu veikt minētās cirtes, ir nepieciešams pilnvarot SAC “Ziedugravas“ vadītāju
Diānu BEBRI- KONDRĀTI Valsts meža dienestā izņemt koku ciršanas apliecinājumus.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 10.03.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm “Par” (Jānis Sarmis
BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Aivars
MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Einārs ZĒBERGS, Aigars
LUKSS, Evija VECTIRĀNE), “Pret” – nav, “Atturas” – 2 (Guntis LIBEKS, Andris ZĀLĪTIS),
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot no nekustamā īpašuma “Ziedugravas” meža zemi 2,06 ha platībā (ar zemes vienības
kadastra apzīmējumu 32820060003) Aizkraukles novada pašvaldības aģentūras
“Ziedugravas” apsaimniekošanā, t.sk., meža 1.kvartāla 1.un 2.nogabalā atļaut veikt sanitāro
cirti un 3.un 4.nogabalā veikt kopšanas cirti, ievērojot meža apsaimniekošanas normatīvos
aktus.

2.

Pilnvarot Aizkraukles novada pašvaldības aģentūras “Ziedugravas” vadītāju
Diānu BEBRI- KONDRĀTI Valsts meža dienestā izņemt koku ciršanas apliecinājumus un
iesniegt pārskatus par veiktajām darbībām.

3.

Līdzekļus par
iegūtajiem
saimnieciskajām vajadzībām.

kokmateriāliem ieskaitīt SAC “Ziedugravas” budžetā

4.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

5.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas Kancelejai lēmumu elektroniskā veidā
nosūtīt SAC “Ziedugravas” uz e pastu: sacziedugravas@sacziedugravas.lv un Skrīveru
pagasta pārvaldei uz e-pastu: dome@skriveri.lv.

6.

Atbildīgo par lēmuma izpildi un normatīvo aktu ievērošanu noteikt Aizkraukles novada
pašvaldības aģentūras “Ziedugravas” vadītāju Diānu BEBRI-KONDRĀTI.

7.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram
Uldim RIEKSTIŅAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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