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Pamatojoties uz līgumu Nr.JUR 2019-03/247 no 27.marta 2019.gada ar Ādažu
novada domi LKKES augošu koku uzmērītājs N.Dzirnieks(licences nr.249) veica
kailcirtes(platības atbrīvošana no augošiem kokiem) dabā iezīmēto augošo koku krājas,
izcērtamās koksnes apjoma un tā tirgus vērtības noteikšana objektā Nr.3 - Ādažu
pašvaldības objektos – ūdens un kanalizācijas tīklu projektu norādītajās vietās, z.k.vien.
Nr.8044 013 0320(Alderu ielas posms), z.k.vien.Nr. 8044 013 0326(Jaunspriešļu iela gar
kanāla malu), z.k.vien.Nr. 8044 013 0318(Baltezera ielas posms), z.k.vien. Nr. 8044 013
0292(pieViršiem).
Iezīmēto koku uzmērīšana, izcērtamās koksnes apjoma un tā tirgus vērtības noteikšana
notika 2019.gadā no 27.marta līdz 01.aprīlim.
Dabā izcērtamie koki atzīmēti ar sarkanas krāsas punktveida marķējumu(dastoti),
izmērīts to caurmērs(diametrs) krūšaugstumā(1.3m virs sakņu kakla) un nomērīts to
garums(koka augstums virs zemes).
Iegūtie mērījumi tika apstrādāti ar licenzēto programmu „Mežvērte 7.2.12.”. Zemāk
redzamajā kopsavilkuma tabulā un sīkāk pievienotajos pielikumos redzam katrā kvartālā un
nogabalos izcertamo koksnes krāju, likvido(lietderīgo) apjomu.
Izcērtamās koksnes tirgus vērtības noteikšanā noteicošais faktors ir augošo koku
bīstamība un apdraudējums gan cilvēkiem(asfaltēta ceļa mala, iekšpagalmi), gan
infrastruktūras objektiem, tas ir elektrolīnijas un žogi. To vienīgā nozāģēšanas iespēja ir
ar pacēlāju tehniku virzienā no augšas uz leju - arboristu darbs un līdz ar to vienīgais
sagatavojamais sortiments ir malkas kluči.
Kokmateriālu cenas ir spēkā 2019. gadā kokmateriālu vērtēšanas laikā.

Augošas koksnes krājas mērījumu kopsavilkums(Ūdens un kanalizācijas ierīkošanas
vietas).
Nr.
Vietas
Z.vienības
Koksnes
Apjoms
Tirgus vērtība
nosaukums
kadastra Nr.
krāja
(likvids)
(celmu nauda)
m3
m3
EUR
1.
2.
3.
4.

Alderu iela
Jaunspriešļu iela
Baltezera iela
Viršu mājas
Kopā

8044 013 0320
8044 013 0326
8044 013 0318
8044 013 0292

143.11
19.28
4.83
8.14
175.36

125.14
16.62
4.21
7.04
153.01

1 005.80
145.65
34.10
58.57
1 244.12

Tas ir 153.01m3 likvidās koksnes(malkas) un to vērtība mežā ir 1 244.12 EUR
(viens tūkstotis divi simti un četrdesmit četri eiro 12.centi).
Izcērtamās koku sugas - priede, nedaudz bērzs, melnalksnis u.c.(sk. pielikumos)
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