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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 26.maijā                               Nr. KND1-3/21/224 
                                                                                                         (protokols Nr.14, 12.§) 

Par nekustamā īpašuma “Purvāji” cirsmu pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un 
mantas izsoles komisijas apstiprināšanu 

 
Atbilstoši Ķeguma novada domes 2020.gada 3.jūnija lēmumam Nr.KND1-3/20/193 

“Par pašvaldībai piederošo mežu izvērtēšanu”, izvērtēta nekustamajā īpašumā ”Purvāji”, 
Rembates pagastā, Ķeguma novadā, atrodošā meža izstrāde un veiktas nepieciešamās 
darbības cirsmas sagatavošanai atsavināšanai izsolē. 

Nekustamais īpašums “Purvāji”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numuru 
7484 006 0104, uz Ķeguma novada pašvaldības vārda reģistrēts Zemgales rajona tiesas 
Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000603526.  

Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība 2021.gada 17.maijā izsniegusi 
Apliecinājumu Nr.134641 koku ciršanai iepriekš minētā nekustamā īpašuma zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 7484 006 0104 meža zemes 1.cirsmas galvenai cirtei, kailcirtei 
1.kvartāla 1.nogabalā 2 ha platībā  un 2021.gada 21.maijā izsniegusi Apliecinājumu Nr. 
1385474 koku ciršanai tā pašas zemes vienības 2.cirsmas sanitārai cirtei, 1.kvartāla 3. 
nogabalā 0,7 ha platībā. 

Saskaņā ar SIA „BALTTAKS”, reģistrācijas numurs 40003518437, juridiskā adrese 
Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2021.gada 20.maija cirsmu vērtējumiem ir 
noteikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 006 0104, 1. un 3. nogabalos kopā  
756 koksnes kubikmetru kopējā sākumcena 26344 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti 
četrdesmit četri euro).   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas pirmo punktu, 
6.panta otro daļu, 8.panta piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 11.panta otro daļu, 13.pantu, 
15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
3., 7.pantu, 

Ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 24.05.2021. atzinumu,  
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ilmārs Zemnieks, Imants Smirnovs, Jānis 

Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko, 
Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ķeguma novada pašvaldībai 
piederošo kustamo mantu - nekustamā īpašuma “Purvāji”, Rembates pagastā, Ķeguma 
novadā, kadastra numurs 7484 006 0104, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7484 
006 0104 meža zemju 1.kvartāla cirsmas: 

      1.1. galvenā cirte, kailcirte 1.nogabalā 2 ha platībā; 
      1.2. sanitārā cirte 3.nogabalā 0,7 ha platībā. 
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2. Apstiprināt atklātās mutiskās izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 26344 EUR 
(divdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro).   

3. Noteikt izsoles soli –200 EUR. 

4. Noteikt izsoles dalības maksu – 20 EUR. 

5. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā). 

6. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Purvāji” mantas izsoles komisiju (Izsoles komisija) 
šādā sastāvā: 

6.1. komisijas priekšsēdētājs: Vladimirs Samohins- Tautsaimniecības un 
attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs; 

6.2. komisijas locekļi:  

Liāna Čodore- juriskonsulte; 

Krista Dzene – grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece; 

Uldis Kokins – izpilddirektora vietnieks, izpilddirektora p.i. 

7. Publicēt sludinājumu par cirsmu izsoli pašvaldības izdevumā „Ķeguma novada Ziņas”,  
pašvaldības mājaslapā www.kegumanovads.lv, oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietn. U.Kokinam. 

9. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Izsoles komisijas locekļiem.  

10. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 
20.punktu, lēmums stājas spēkā, kad saņemts Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma 
novadu pašvaldību finanšu komisijas lēmums.  

11. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā 
rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  

 
 
 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                               R.Ūzuls 
26.05.2021. 
datums 
 
 


