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Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ādažu novada dome izskatīja jautājumu par tai piederošas kustamās mantas – koku cirsmas
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Ar savu 2019.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.69 “Par koku cirsmas izsoles organizēšanu” dome
nolēma pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmu domes nekustamo
īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8044 013 0320, 8044 013 0326, 8044
013 0318 un 8044 013 0292, ar izcērtamo kokmateriālu kopējo apjomu 153,01 m3 un
cirsmu nekustamajā īpašumā “Baltezera kapsēta”, ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0270
un ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 267,01 m3 (turpmāk visi kopā saukti “Cirsma”).
2) Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija (turpmāk – Komisija)
organizēja kokmateriālu atsavināšanu – š.g. 30.maijā notika Cirsmas daļas (kadastra apz.
8044 013 0320, 8044 013 0326, 8044 013 0318 un 8044 013 0292) ar izcērtamo
kokmateriālu apjomu 153.01 m3 izsole. Komisija par izsoles uzvarētāju atzina vienīgo
dalībnieku SIA “NM Construction” (reģ. Nr.40103771968), jo tā piedāvāja cenu EUR
1300,00 (viens tūkstotis trīs simti eiro, 00 centi).
3) Izsoles uzvarētājs š.g. 31.maijā veica pilnu samaksu par nosolīto cenu.
4) 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 likumā paredzēto maksājumu veikšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu, dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt 2019.gada 30.maijā rīkotās izsoles rezultātus par Ādažu novada domei
piederošās kustamās mantas (koku cirsmas, ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 153.01
m3) atsavināšanu.

2.

Uzdot 30 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas:
2.1. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot pirkuma līguma projektu ar SIA “NM
Construction” (reģ. Nr.40103771968) par šī lēmuma 1.punktā minēto mantu;
2.2. domes izpilddirektoram noslēgt lēmuma 2.1.apakšpunktā punktā minēto līgumu.

3.

Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes priekšsēdētājs.

Domes priekšsēdētājs
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