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Aizkrauklē
17.03.2022.

sēdes protokols Nr.6., 48.p.
LĒMUMS Nr.166
Par automašīnas AUDI 80 atsavināšanu

Aizkraukles novada dome izskatīja Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra lūgumu lemt par
Neretas apvienības pārvaldes transportlīdzekļa - automašīnas AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422,
atsavināšanu.
Neretas apvienības pārvaldes Pilskalnes pagasta pakalpojuma centra pamatlīdzekļos reģistrēts
transportlīdzeklis – automašīna AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422, izlaiduma gads 1993. (turpmāk –
transportlīdzeklis). Transportlīdzeklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Transportlīdzekļa atlikusī bilances vērtība 0,00 (nulle euro, 00 centi).
Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas tehniskais vērtētājs Arvis ČAKĀNS, sertifikāta
Nr.AA328, derīgs līdz 03.02.2024., ar 2022.gada 18.janvāra eksperta slēdzienu par transportlīdzekļa
novērtēšanu Neretas apvienības pārvaldes kustamās mantas – automašīnas –
AUDI 80, reģ. Nr.FP- 5422, izlaiduma gads 1993., pārdodamo tirgus vērtību ir noteicis 410,00
euro (četri simti desmit euro un 00 centi).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa paredz, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, otrā daļa paredz, ka Publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kuras valdījumā vai turējumā
atrodas publiskas personas manta.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa paredz, ka atļauju atsavināt
pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome, trešā daļa paredz, ka lēmumā par atsavināšanu
norāda atsavināšanas veidu, 37.panta pirmās daļas 1.punkts un 3.punkts paredz, ka pārdot
pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700,00 euro, un šajā gadījumā pārdošanas cena
nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.
Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un vērtēšanas komisija ar
2022.gada 22.februāra lēmumu Nr.2 (protokola Nr.3., 1.p.) noteikusi atsavināšanai nododamās
automašīnas AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422, nosacīto atsavināšanas cenu 410,00 euro
(četri simti desmit euro un 00 centi).
Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, pildot
savas funkcijas, pašvaldībām noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,
4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo
daļu, 10.pantu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm “Par” (Jānis Sarmis
BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS, Jurijs
MAŠKOVS, Aivars MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris
ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS, Aigars LUKSS, Evija VECTIRĀNE), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt kustamo mantu – automašīnu – AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422, izlaiduma gads 1993.,
par brīvu cenu.

2.

Apstiprināt Lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa pārdošanas cenu, kas vienāda ar
nosacīto atsavināšanas cenu, – 410,00 euro (četri simti desmit euro un 00 centi).

3.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt
paziņojumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu Aizkraukles novada pašvaldības
mājaslapā www.aizkraukle.lv, nosakot, ka pieteikums iesniedzams Neretas apvienības
pārvaldes klientu apkalpošanas daļā, Rīgas ielā 1, Neretā, Aizkraukles novadā, divu nedēļu
laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

4.

Ja atsavināmās mantas pirkšanai par brīvu cenu noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents,
Neretas pagasta pārvalde uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu un noslēgt
pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Maksājumi veicami 100% euro.

5.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot transportlīdzekļa
pirkuma līgumu.

6.

Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, Aizkraukles novada domes Izsoles komisija
nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē.

7.

Apstiprināt mutiskas izsoles Kustamās mantas – transportlīdzekļa AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422,
atsavināšanas noteikumus (pielikumā).

Pielikumā: Kustamās mantas – transportlīdzekļa AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422, atsavināšanas
noteikumi Nr.2022/11 ar pielikumiem, pavisam kopā uz 9 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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