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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 25. maijā.                                                                              Nr. 235 

  (protokols Nr.12, 13.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas VW Transporter, 

valsts reģistrācijas numuru zīme GH 3130, izlaiduma gads 2001, atsavināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata  Centrālās administrācijas Saimnieciskās darbības 

nodaļas ierosinājumu atsavināt pašvaldības kustamo mantu – automašīnu VW Transporter, valsts 

reģistrācijas numuru zīme GH 3130, izlaiduma gads 2001. Automašīna atrodas Smiltenes novada 

pašvaldības īpašumā kopš 2007.gada 4.janvāra. 

Pēc Smiltenes novada pašvaldības domes pasūtījuma 2022.gada 13.aprīlī ir veikta augstāk 

minētā transportlīdzekļa vērtēšana, kura rezultātā ir konstatēts, ka transporta līdzekļa tirgus vērtība 

pēc tehniskā eksperta A.Brieža sagatavotā vērtējuma, ņemot vērā transporta līdzekļa tehnisko 

stāvokli un ekspluatācijas nolietojumu, ir 300.00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), ātrās realizācijas 

vērtība 240.00 EUR (divi simti četrdesmit euro un 00 centi). Automašīnas līdzekļa atlikusī bilances 

vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir nulle. 

Likums ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka pašvaldības dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, 

kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu 

mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, citus mantas atsavināšanas veidus var 

izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Šī likuma 6.panta otra daļa nosaka, ka atļauju 

atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome vai tas noteikta institūcija. 

Iepriekš minētā likuma l. panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka nosacītā cena ir kustamās 

mantas vērtība, kas noteikta atbilstoši  Standartizācijas likuma paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem. 

Izvērtējot Smiltenes novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes 

novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2022.gada 18. 

maija atzinumu (protokols Nr.7) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, atklāti 

balsojot ar 12 balsīm “PAR” (Astrīda Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris 

Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs 

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

Smiltenes novada pašvaldības dome 
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NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt Smiltenes novada pašvaldības domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo mantu 

– automašīnu VW Transporter, valsts reģistrācijas numuru zīme GH3130, pirmā elektroniskā izsolē 

ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt transportlīdzekļa izsoles nosacīto cenu 300.00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), 

ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

3. Noteikt, ka lēmumā minētās kustamās mantas atsavināšanu organizē Pašvaldības mantas 

novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija. 

4. Pēc transporta līdzekļa atsavināšanas izslēgt no Smiltenes novada pašvaldības uzskaites 

pamatlīdzekli – automašīnu VW Transporter, valsts reģistrācijas numuru zīme GH3130. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


