
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 29.janvārī                    Nr.22 

 

Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ādažu novada dome izskatīja jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 

zemes gabala “Mežaparka ceļš 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1. Ar domes 2018.gada 23.oktobra lēmumu Nr.239 “Par nekustamā īpašumu “Meža parka 

ceļš 5 un “Meža parka ceļš 7” atsavināšanu” tika nolemts pārdot atklātā izsolē pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Meža parka ceļš 7”, Kadaga, Ādažu novads, kadastra 

numurs 8044 005 0711, sastāvošu  no zemes gabala 0,4733 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8044 005 0623, un Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijai (turpmāk – komisija) tika uzdots organizēt atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

2. 2019.gada 6.decembrī norisinājās īpašuma “Mežaparka ceļs’7”  izsole un par tās 

uzvarētāju komisija atzina SIA “MK aptiekas” (reģ. Nr.40103963356), kas nosolīja 

augstāko cenu EUR 35 000 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi). Izsoles uzvarētājs ir 

veicis pilnu samaksu domei par nekustamo īpašumu. 

3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrā daļa nosaka, ka institūcija, 

kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

pēc maksājumu veikšanas. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta otro daļu, kā arī likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 

22.panta pirmās daļas 17.punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izsoles rezultātus pašvaldības nekustamajam īpašumam “Meža parka ceļš 7”, 

Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 0711, sastāvošam no zemes gabala 

0,4733 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0623. 

2. Uzdot: 

2.1. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot lēmuma pirmajā punktā minētā 

nekustamā īpašuma pirkuma līguma projektu ar izsoles uzvarētāju 10 dienu laikā 

no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas; 

2.2. domes priekšsēdētājam noslēgt lēmuma 2.1.apakšpunktā minēto līgumu ar izsoles 

uzvarētāju 30 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


