
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 26.novembrī        Nr.237 

 

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 29.01.2019. lēmumu Nr.15 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu” dome nolēma uzdot 

domes Saimniecības un infrastruktūras daļai (SID) veikt uz zemes vienības “Ādažu novada 

meži” (kadastra apzīmējums 80440050101, ar kadastra numuru 80440100098) 29,57 ha 

platībā esošo koku sagatavošanu atsavināšanai izsoles ceļā un Pašvaldības mantas 

iznomāšanas un atsavināšanas komisijai organizēt minētās zemes vienības kopšanas cirtes 

izsoli. 

2) Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība (reģ. Nr. 4000800652, juridiskā adrese: 

Dzērbenes iela 27, Rīga) veica izcērtamo koku krājas izcērtamās koksnes apjoma un tās 

tirgus vērtības noteikšanu domes nekustamajā īpašumā – zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 8044 005 0101, par to 2019.gada 23.aprīlī sastādot atzinumu un novērtējot 

izcērtamos kokmateriālus 1776.93 m3 apjomā par kopējo summu EUR 49 207,16 (četrdesmit 
deviņi tūkstoši divi simti septiņi eiro, 16 centi). 

3) Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija (turpmāk – Komisija) organizēja 

kokmateriālu atsavināšanu – š.g. 22.novembrī notika kokmateriālu cirsmas (zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8044 005 0101) ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 1776.93 m3 izsole. 

Komisija par izsoles uzvarētāju atzina vienīgo dalībnieku SIA “OZOLZĪLES-L” (reģ. 

Nr.43603081390), jo tā piedāvāja cenu EUR 51 000,00 (piecdesmit viens tūkstotis eiro, 00 
centi). 

4) Izsoles uzvarētājs š.g. 25.novembrī veica pilnu samaksu par nosolīto cenu. 

5) 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 22.novembrī rīkotās izsoles rezultātus par Ādažu novada domei 

piederošās kustamās mantas (koku cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 

0101, ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 1776.93 m3) atsavināšanu. 

2. Uzdot 30 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas: 

2.1. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot pirkuma līguma projektu ar SIA 

“OZOLZĪLES-L” (reģ. Nr.43603081390) 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 M.Sprindžuks 


