
 
Pakalpojuma „Cirsmu pārdošana izsolē”  

sniegšanas kārtība 
 

1. SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle „Meža konsultāciju pakalpojuma centrs” 

(turpmāk tekstā – MKPC) privāto mežu īpašnieku cirsmu izsoles organizē ar mērķi nodrošināt meža 

īpašniekiem maksimālus ienākumus no augoša meža pārdošanas, izveidot caurskatāmu sistēmu, kas 

nodrošinātu visu likumdošanā paredzēto nodokļu nomaksu, panākt labāku meža apsaimniekošanas 

prasību ievērošanu. 

   

2. Izsolei tiek pieņemtas tikai saskaņā ar MKPC cirsmu iestigošanas un uzmērīšanas kvalitātes prasībām 

sagatavotas privāto mežu īpašnieku cirsmas, kurās MKPC darbinieki, veikuši koku uzmērīšanu un 

cirsmas novērtēšanu, un kurām īpašnieks saņēmis apliecinājumu koku ciršanai. 

 

3. Lai cirsmu nodotu izsolē, no pasūtītāja tiek pieņemts pieteikums un/vai noslēgts līgums par meža 

apsaimniekošanas darbu veikšanu vispārējā kārtībā saskaņā ar MKPC apstiprināto „Maksas pakalpojumu 

sniegšanas kārtības, ar to saistīto dokumentu un atskaišu noformēšanas un aprites procedūru”. 

 

4. Pieņemot pieteikumu un/vai noslēdzot līgumu: 

4.1. pasūtītājs tiek informēts, ka cirsmu izsole tiek organizēta sadarbībā ar interneta portālu 

mezabirza.lv, kas ir MKPC sadarbības partneris, kas nodrošina platformu izsoles realizācijai; 

 

4.2. pasūtītājs tiek informēts par vispārējiem izsoles noteikumiem: 

4.2.1. MKPC ar pasūtītāju vienojas par cirsmas sākuma cenu, rekomendējamā sākuma cena - 

zemākā iespējamā cena izsolāmai cirsmai ir MKPC darbinieku ar datorprogrammu „Mežvērte” 

veiktā novērtējuma cena, 

4.2.2. ja cirsma ir iekļauta izsoles sarakstā un publicēta, pārdevējs nedrīkst cirsmu no izsoles 

atsaukt, 

4.2.3. pēc izsoles pasūtītājam jāslēdz cirsmas pirkuma līgums ar pircēju, kurš solījis augstāko cenu, 

4.2.4. no gala summas tiks atskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā; 

 

4.3. pasūtītājam tiek piedāvāta ieteicamā cirsmas pirkuma līguma forma, tiek rekomendēts, ka prasības 

nedrīkst būt vājākas par līgumā aprakstītajām, iespējams papildināt līguma 1.9. punktu, padarot 

prasības stingrākas. 

 

5. MKPC ar pasūtītāju vienojas par pakalpojuma izcenojumu: 

5.1. cirsmas ievietošanas maksa atkarībā no sākuma cenas, 

Sākuma cena, EUR Ievietošanas maksa, EUR bez PVN Ievietošanas maksa, EUR ar PVN 

līdz 19 999,00 100,00 121,00 

20 000,00 – 39 999,00 120,00 145,20 

40 000,00 – 59 999,00 150,00 181,50 

no 60 000,00 200,00 242,00 

 

5.2. no pasūtītāja iekasē naudu vai izraksta rēķinu, kas jāapmaksā līdz izsoles beigām. Cirsmas pircēja 

kontaktinformācija pasūtītājam tiek nodota pēc rēķina apmaksas. 

 

6. Pēc izsoles MKPC nodaļa nodod pasūtītājam sagatavotu cirsmas pirkuma līgumu un palīdz organizēt 

līguma parakstīšanu no pircēja puses. 

 

7. Ja cirsma izsolē netiek pārdota, atkārtota ievietošanas izmaksas tiek piemērotas pēc 5.1. punktā norādītā 

izcenojuma.  


