
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

     

2018.gada 23.oktobrī          Nr. 240 

 

Par koku cirsmas izsoles organizēšanu 

Ādažu novada domes (turpmāk – dome) nekustamajā īpašumos “Ziemeļvēji”, un “Kadagas 

centrs”, Kadaga, Ādažu novads, ir veikta izcērtamo koku dastošana. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1) SIA “TAXATIO” (reģ. Nr. 44103029405, juridiskā adrese Pļavas iela 10, Cēsis, 

Cēsu nov.) veica izcērtamo koku dastošanu domes nekustamajos īpašumos “Ziemeļvēji” 

(kadastra Nr. 8044 005 0467) un “Kadagas centrs” (kadastra Nr. 8044 005 0105), Kadaga, 

Ādažu novads, un 2018.gada 7.septembrī sastādīja Kokmateriālu uzmērīšanas aktu Nr. 

17/2018, novērtējot izcērtamo kokmateriālu kopējo summu EUR 26 948,79 (divdesmit seši 

tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi eiro, 79 centi). 

2) 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, ka nocērtamie koki nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 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 un 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 kokmateriālu cirsmas nekustamajos īpašumos 

“Ziemeļvēji” (kadastra Nr. 8044 005 0467) un “Kadagas centrs” (kadastra Nr. 8044 005 

0105), Kadaga, Ādažu novads, kopā 536,3 m3 apmērā, par kopējo nosacīto cenu EUR 

27 000 (divdesmit septiņi tūkstoši eiro, 00 centi) saskaņā ar SIA “Taxatio” 07.09.2018. 

novērtējumu Nr.17/2018 (pielikumā). 

2. Uzdot Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai organizēt lēmuma 

1.punktā minētās mantas atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

3. Līdzekļus izsoles organizēšanai paredzēt no Saimniecības un infrastruktūras daļas 

2018.gada budžeta tāmes līdzekļiem.  

4. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Pašvaldības mantas iznomāšanas un 

atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs E.Šēpers.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes priekšsēdētājs. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks  


