
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  

2020.gada 26.maijā         Nr.125 

Par kopšanas cirtes sagatavošanu 

 

Ādažu novada domes Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija (turpmāk – Komisija) 

atzina par nepieciešamu organizēt kopšanas cirtes atsavināšanu 9,05 ha kopplatībā izsoles ceļā 

pašvaldības īpašumu “Kadagas centrs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.80440050105 nogabalos Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11, kā arī  6,33 ha kopplatībā īpašuma 

“Ziemeļvēji” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440050467 nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5 un Nr.6 un “Ūdensrožu parks” nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 

(Komisijas 2020.gada 19.marta protokols Nr. ĀND/1-36-6/20/4).  

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1. Nekustamā īpašuma “Kadagas centrs”, kadastra numurs 80440050105 (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 80440050105, kopplatība 18,8032 ha) īpašnieks ir dome, un īpašums 

reģistrēts Rīgas rajona tiesas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000551723.  

2. Nekustamā īpašuma “Ziemeļvēji”, kadastra numurs 80440050467 (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 80440050467, kopplatība 7,46 ha) īpašnieks ir dome, un īpašums 

reģistrēts Rīgas rajona tiesas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000435398.  

3. Nekustamā īpašuma “Ūdensrožu parks”, kadastra numurs 80440050102 (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 80440050622, kopplatība 61,4225 ha), īpašnieks ir dome, un īpašums 

reģistrēts Rīgas rajona tiesas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000459641.  

4. Izvērtējot īpašuma “Kadagas centrs” 2016.gada meža inventarizācijas plānā paredzēto 

saimniecisko darbību 1. kvartāla  nogabalos Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11, izsolei 

nododamā kopšanas cirtes meža zemes kopplatība ir 9,05 ha. 

5. Izvērtējot “Ziemeļvēji” 2016.gada meža inventarizācijas plānā paredzēto saimniecisko 

darbību 1. kvartāla  nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6, izsolei nododamā 

kopšanas cirtes meža zemes kopplatība 7,22 ha.   

6. Izvērtējot “Ūdensrožu parks” 2018.gada meža inventarizācijas plānā paredzēto 

saimniecisko darbību 1.kvartāla  nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 izsolei 

nododamā kopšanas cirtes meža zemes 16,79 ha kopplatība.   

7. Kopšanas cirtēs nocērtamie koki nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

8. 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. 

9. Lai cirsmu izsole varētu notikt, jāveic koku uzmērīšana, cirsmas inventarizācija un 

novērtēšana 

10. Nepieciešamie finanšu izdevumus 3000 euro apmērā cirsmu sagatavošanai izsolei  ir 

apstiprināti SID 2020.gada budžeta tāmē. 



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, Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas 

20.03.2020. atzinumu un Finanšu komitejas 19.05.2020. atzinumu, Ādažu novada dome  

                                                             NOLEMJ: 

1. Domes Saimniecības un infrastruktūras daļai (SID) līdz 2020. gada 15. septembrim veikt 

īpašuma “Kadagas centrs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050105) nogabalos 

Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11, īpašuma “Ziemeļvēji” (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440050467) nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6 un “Ūdensrožu 

parks” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050622) nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5 un Nr.6 augošo koku sagatavošanu atsavināšanai izsoles ceļā, t.i., veikt koku 

uzmērīšanu, cirsmas inventarizāciju un novērtēšanu. 

2. Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai organizēt 1.punktā minētās 

zemes vienības kopšanas cirtes izsoli. 

2.1. Izsoles noteikumos paredzēt zaru savākšanu, teritorijas  sakopšanu un to nodošanu ar aktu. 

3. Atbildīgais par 1.punkta izpildi – SID vadītājs A.Brūvers. 

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

komisijas priekšsēdētājs E.Šēpers. 

5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                              M.Sprindžuks 

 

 


