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Nr.103
Par kokmateriāla atsavināšanu

Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) projekta “Jaunā skolas ēka Ādažos”, īstenošanas
gaitā, būvdarbu teritorijā tika veikta mazvērtīgu un bīstamu koku ciršana.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar koku inventarizāciju un Ādažu novada būvvaldes 2018.gada 22.marta
Koku ciršanas atļauju Nr. BV/7-3-7/18/9, veikta 26 lapu koku ciršana. Kokmateriāli
ir uzmērīti un nokrauti krautuvē. Ir iegūti kokmateriāli 44,55 m3 apjomā.
2) SIA “TAXATIO” (reģ.Nr. 44103029405, juridiskā adrese Pļavas iela 10, Cēsis, Cēsu
nov.), veica koku apsekošanu, par ko 2018.gada 17.aprīlī sastādīja Bioloģisko aktīvu
apsekošanas aktu Nr.10/2018, un novērtējot kokmateriālus EUR 1024,65 (viens
tūkstotis divdesmit četri eiro, 65 centi) vērtībā.
3) 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 dome
NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Domei piederošo kustamo mantu – lapu koku
kokmateriālus 44,53 m3 apmērā, kas atrodas krautuvē, Attekas ielā 16, Ādaži, Ādažu
nov., par kopējo nosacīto cenu 1024,65 (viens tūkstotis divdesmit četri eiro, 65 centi),
saskaņā ar SIA “Taxatio” 17.04.2018. novērtējumu Nr.10/2018.

2.

Uzdot Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai organizēt lēmuma
1.punktā minētās mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.

Izdevumus izsoles organizēšanai apmaksāt no Saimniecības un infrastruktūras daļas
2018.gada budžeta tāmes līdzekļiem.

4.

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

5.

Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.
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