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LĒMUMS 

Smiltenē 

 

2022.gada 31. augustā                                                                             Nr.383 

           (protokols Nr.15, 23.§.) 

 

Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa VW CRAFTER norakstīšanu, derīgo atlieku 

pārdošanu rezerves daļām un lietota mikroautobusa iegādi 

Smiltenes novada pašvaldība izskata 2022.gada 22.augustā Variņu pagasta pārvaldes 

ierosinājumu atļaut atsavināt pašvaldības kustamo mantu – autobusa VW CRAFTER, valsts 

reģistrācijas numura zīme: HP 5255. 

Pēc ceļu satiksmes negadījuma, balstoties uz sertificēta eksperta veikto ekspertīzi, tika nolemts, 

ka transportlīdzekļa remonts ir ekonomiski nepamatots. ADB “Gjensidige” pieņēma lēmumu 

izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību 13206.00 (trīspadsmit tūkstoši divi simti seši eiro 00 centi).  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka pašvaldība var izskatīt 

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

kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu. 

Autobusa VW Crafter derīgās atliekas pārdot. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Nolietoto 

transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.pantu, Transportlīdzekļa vērtības noteikšanas 

2019.gada 28.novembra aktu Nr.127, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022. gada 24. augusta atzinumu (protokols Nr. 10), atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" – 

(Ainārs Mežulis, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita 

Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis,  Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut norakstīt un atsavināt autobusu VW CRAFTER, valsts reģistrācijas numurs: HP 5255, 

šasijas numurs: WV1ZZZ2EZB6022617. 

2. Par iegūtajiem līdzekļiem atļaut iegādāties lietotu mikroautobusus summā līdz 20000 00 eiro, 

starpību līdz 7000.00 eiro iekļaujot budžeta grozījumos, saskaņojot ar finanšu nodaļu.  

3. Saimnieciskās darbības nodaļai nodrošināt augstāk minētā transportlīdzekļa derīgo atlieku 

pārdošanu un noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes un drošības direkcijā, pārdošanas un 

noņemšanas fakta apstiprinošos dokumentus iesniedzot Smiltenes novada pašvaldības 

Finanšu nodaļā. 

4. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas izslēgt no Smiltenes novada pašvaldības uzskaites 

pamatlīdzekli – autobusu VW CRAFTER, valsts reģistrācijas numurs: HP 5255. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 E.Avotiņš 


