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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 2020.gada 26.maija lēmumu Nr.125 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu” dome 
nolēma uzdot 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) Dome 2020.gada 13.oktobra ārkārtas sēdē ar protokollēmumu (sēde Nr.21, 2.§) nolēma 
precizēt Ādažu novada domes 2020.gada 26.maija lēmumu Nr.125 “Par kopšanas cirtes 
sagatavošanu”, izsakot lēmuma nolēmuma 1.punktu šādā  redakcijā: domes Saimniecības 
un infrastruktūras daļai (SID) līdz 2020. gada 15. septembrim veikt īpašuma “Kadagas 
centrs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050746) nogabalos Nr.6, 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 un Nr.4 un īpašuma “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.  

3) Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības eksperts J.Lūsis veica izcērtamo koku 
krājas izcērtamās koksnes apjoma un tās tirgus vērtības noteikšanu norādītajās zemes 
vienības, par to 2020.gada 20.augustā sastādot atzinumus un novērtējot izcērtamos 
kokmateriālus 1025,19 m³ apjomā par kopējo summu EUR 26 463,44 (divdesmit seši 
tūkstoši četri simti sešdesmit trīs eiro, 44 centi). 

4) Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija (turpmāk – Komisija) 
organizēja kokmateriālu atsavināšanu – 2020.gada 12.novembrī notika kokmateriālu 
cirsmas īpašuma “Kadagas centrs” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050746) 
nogabalos Nr.6, 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 un Nr.4 un īpašuma 
“Ūdensrožu parks” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050622) nogabalos Nr.1, 
Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6), ar izcērtamo kokmateriālu apjomu 1025,19 m³ izsole. 
Komisija par izsoles uzvarētāju atzina SIA “R GRUPA” (reģistrācijas Nr.50003603631), 
jo tā piedāvāja augstāko cenu EUR 26 900 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti eiro). 

5) Izsoles uzvarētājs š.g. 19.novembrī veica pilnu samaksu par nosolīto cenu. 
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6) 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 2020.gada 12.novembrī rīkotās izsoles rezultātus par Ādažu novada domei 
piederošās kustamās mantas - koku cirsmas īpašuma “Kadagas centrs” (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 80440050746) nogabalos Nr.6, 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 un Nr.4 un īpašuma “Ūdensrožu parks” (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 80440050622) nogabalos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6), ar izcērtamo 
kokmateriālu apjomu 1025,19 m³, atsavināšanu. 

2. Uzdot 30 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas: 
2.1. Ādažu novada būvvaldes juristei Ingai Švarcei 14 dienu laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas sagatavot pirkuma līguma projektu ar SIA “R GRUPA” (reģistrācijas 
Nr.50003603631) 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 


