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Par nekustamā īpašuma „Pie Jaunmisaiņiem”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra 
Nr. 42780080008, atsavināšanas pabeigšanu 

____________________________________________________________________ 
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte 

 
Izskatot Amatas novada domes 2021. gada 19. maija lēmumu Nr. 9 „Par nekustamā īpašuma 

“Pie Jaunmisaiņiem”, kadastra Nr. 42780080008, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, 9.§), kurā noteikta nekustamā īpašuma “Pie 
Jaunmisaiņiem” atsavināšanas kārtība, kā arī ņemot vērā Amatas novada pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2021. gada 29. jūnija sēdes lēmumu Nr. 1 
“Par nekustamā īpašuma “Pie Jaunmisaiņiem”, kadastra Nr. 42780080008, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu”, dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums „Pie Jaunmisaiņiem”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 
42780080008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780080106 ar 
kopējo platību 12,48 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektroniskajā izsolē, kas notikusi 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 28. maija plkst. 13:00 līdz 2021. gada 
28. jūnija plkst. 13:00, ar augšupejošu soli nosolīts izsoles pretendentam SIA “Baltijas mežu 
investīcijas”, reģ. Nr. 40203224467, par summu 61 600,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis 
seši simti euro un 00 centi). 

2. 2021. gada 20. jūlijā SIA “Baltijas mežu investīcijas” ir norēķinājusies par nekustamo 
īpašumu pilnā apmērā, iemaksājot 55 640,00 (piecdesmit pieci tūkstoši seši simti 
četrdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes budžeta kontā. 
5960,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi) tika iemaksāti Amatas 
novada pašvaldības budžeta kontā 2021. gada 15. jūnijā kā izsoles nodrošinājuma nauda. 

3. 2021. gada 26. jūlijā starp Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldi un SIA “Baltijas mežu 
investīcijas” noslēgts pirkuma līgums Nr. 7-1/2021/16. 

4. 2021. gada 20. septembrī īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz SIA “Baltijas mežu 
investīcijas” vārda. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 
1. punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu un trešo daļu, 9. panta otro 
daļu, 10. pantu, 11. pantu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. pantu, 28.¹ pantu, 
Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
2021. gada 29. jūnija sēdes lēmumu Nr. 1 “Par nekustamā īpašuma “Pie Jaunmisaiņiem”, kadastra 
Nr. 42780080008, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 2021. gada 14.oktobra atzinumu (protokols Nr. 5), atklāti balsojot ar 18 balsīm - par 
(Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese 

https://izsoles.ta.gov.lv/


Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  
pret nav,  atturas nav, Cēsu novada dome nolemj: 

 
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma „Pie Jaunmisaiņiem”, Skujenes pagasts, Cēsu 

novads, kadastra Nr. 42780080008, atsavināšanu SIA “Baltijas mežu investīcijas”, reģ. 
Nr. 40203224467. 

2. Izslēgt no Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes bilances pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Pie Jaunmisaiņiem”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 
42780080008. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu 
namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV–4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 
 
 
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
  


