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LĒMUMS 

Smiltenē 

 

2022.gada 23. februārī                                                Nr.  55 

                       (protokols Nr.4,  5.§.) 

  
Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas  OPEL ASTRA 

atsavināšanas izsoles, atzīšanu par nenotikušu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2021.gada 24.novembrī ar lēmumu Nr.291 

(protokols Nr.14, 7.§.) “Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – 

automašīnas OPEL ASTRA atsavināšanu”, valsts reģistrācijas numuru zīme FU 3070, nodeva 

atsavināšanai attiecīgo transportlīdzekli. 

Transportlīdzekļa tirgus vērtība pēc tehniskā eksperta A.Brieža sagatavotā vērtējuma, 

ņemot vērā automašīnas tehnisko stāvokli un ekspluatācijas nolietojumu, ir 250.00 EUR (divi 

simti piecdesmit euro un 00 centi), ātrās realizācijas vērtība  ir 130.00 EUR (viens simts 

trīsdesmit euro un 00 centi). Automašīnas līdzekļa atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir nulle. 

Informācija par pašvaldības kustamās mantas izsoli tika publicēta Smiltenes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv un elektronisko izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv, kā arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 6.janvārī. 

 Pretendentu reģistrācija notika no 14.01.2022. plkst.13:00 līdz 24.01.2022. plkst.23:59 

elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. 

Līdz 2022.gada 24.janvāra plkst.23:59 uz izsoli bija pieteicies viens pretendents, taču 

netika iemaksāta nodrošinājuma un izsoles dalības maksa, rezultātā, izsole nenotika un netika 

pārsolīta izsoles sākuma cena. Izsoles noteikumu 4.5.punkts nosaka, ka reģistrēts lietotājs, kurš 

vēlas piedalīties izsludinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rīkotājam lūgumu 

par autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kontā 

iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā noteiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par 

dalību izsolē vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar 

elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.  

Saskaņā ar Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļā 

noteikto, šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu.  

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtajā daļā noteikts: “Ja 

kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var 

ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.,19.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 7.pantu; 9.panta otro daļu,  31.panta pirmo daļu, 32.panta 

pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm - “PAR” (Astrīda Harju, Andris Abrāmovs, 
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Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Edgars Avotiņš Ainārs 

Mežulis, Toms Markss), “PRET”- nav, “ATTURAS”- nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par nenotikušu Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembrī ar 

lēmumu Nr.291 (protokols Nr.14, 7.§.) “Par Smiltenes novada pašvaldības domes 

kustamās mantas – automašīnas OPEL ASTRA atsavināšanu”, valsts reģistrācijas 

numura zīme FU 3070, apstiprināto izsoli. 

2. Rīkot atkārtotu transportlīdzekļa OPEL ASTRA, valsts reģistrācijas numura zīme FU 

3070, izsoli ar augšupejošu soli, samazinot sākuma cenu par 20% un to noteikt 200.00 

EUR (divi simti euro un 00 centi). 

3. Noteikt, ka lēmumā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē Pašvaldības 

mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija, nodrošinot normatīvos aktos 

noteiktās publikācijas ne vēlāk, kā 25 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa. 

5. Pilnvarot Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ar rīkojumu apstiprināt 

izsoles rezultātus. 

6. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetā. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                   E. Avotiņš 

 

 

 

 

 

 


