
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

     

2017.gada 28.martā                      Nr. 77 

 

Par kokmateriāla atsavināšanu 

Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) projekta “Gaujas iela A, Ādaži, pārbūve” 

īstenošanas gaitā tika veikta mazvērtīgu un bīstamu koku ciršana. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

1) 2016.gada novembrī sertificēts uzņēmums SIA “Arborists” veica 107 koku 

apsekošanu, sastādot inventarizācijas pārskatu (turpmāk – koku 

inventarizācija). 

2) 2016.gada 12.decembrī, saskaņā ar koku inventarizāciju, SIA “Taxatio” veica 

koku kubatūras novērtējumu, norādot katras koku sugas kopējo kubatūru un 

vidējo tirgus cenu par 1 m3. 

3) Saskaņā ar koku inventarizāciju un Ādažu novada būvvaldes š.g. 16.janvāra 

Koku ciršanas atļauju Nr. BV/7-3-7/17/2 ir veikta koku ciršana, un š.g. 

17.marta nodošanas – pieņemšanas aktu starp būvuzņēmēja SIA “MONUM” 

apakšuzņēmēju AS “A.C.B.” un Domi ir iegūts kokmateriāls 56 m3 apjomā.  

4) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 3.panta 

otrā daļa nosaka, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir pārdošana izsolē. 

Likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama atvasinātai publiskai personai tās funkciju nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka nocirstie koki nav nepieciešami pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punkts, 77.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro 

daļu. 8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 

Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumu Nr.203 „Par pašvaldības mantas 

iznomāšanas un atsavināšanas komisijas (turpmāk – Komisija) izveidi”, Ādažu 

novada dome  

NOLEMJ: 

1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Domei piederošo kustamo mantu – 

kokmateriālus:  

Koku suga 
Koku 

kubatūra, m3 

Cena par 1 

m3/ EUR 
Summa, EUR 



1 

 

Liepa 24.31 7.00 170.17 

Egle 5.48 9.00 49.32 

Ozols 3.36 10.00 33.60 

Ābele 1.46 7.00 10.22 

Kļava 7.14 7.00 49.98 

Bērzs 9.22 16.00 147.52 

Kastaņa, lapu koki 5.21 7.00 36.47 

Kopā: 56.18  497.28 

ar kopējo kubatūru 56.18 m³ par kopējo nosacīto cenu 497.28 EUR (četri simti 

deviņdesmit septiņi eiro, 28 centi), saskaņā ar SIA “Taxatio” 12.12.2016. 

novērtējumu (pielikumā). 

2. Uzdot Komisijai organizēt kustamas mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām.  

3. Izsolē iegūtos līdzekļus novirzīt projekta “Gaujas iela A, Ādaži, pārbūve” 

īstenošanai. 

4. Līdzekļus izsoles organizēšanai paredzēt no Saimniecības un infrastruktūras 

daļas budžeta tāmes.  

5. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Komisijas priekšsēdētājs E.Šēpers.  

6. Atbildīgais par lēmuma 3.punkta izpildi – domes finansists. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes priekšsēdētājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks  

 

 

 


