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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 15.maijā                                                                                    Nr.KND1-3/19/191 

                                                                                                             (protokols Nr.10,39.§) 
 

Par izsoles rezultātu un otrās izsoles organizēšanu 
 

Ķeguma novada pašvaldības dome ar 2019.gada 13.februāra lēmumu Nr.KND1-3/19/67 
„Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē” (protokols Nr.3, 40.§), nolēma pārdot 
Ķeguma novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli - 
vieglo pasažieru transportlīdzekli - marka, modelis AUDI A4 AVANT, reģistrācijas numurs 
HU 8324, pirmā reģistrācija 29.08.2002., krāsa gaiši pelēka, degviela – dīzeļdegviela, odometra 
rādījums (297607), dzinēja tilpums 2496 m3, dzinēja jauda 120 kw, reģistrācijas apliecības 
Nr.AF0612991, šasijas Nr.WAUZZZ8EX3A164550, a/m tehniskā apskate, tehniskā 
diagnostika nav veikta, tehniskās ekspluatācijas termiņš ir beidzies 2018.gada 28.novembrī. 
Saskaņā ar Grāmatvedības  un finanšu nodaļas pamatlīdzekļu uzskaites datiem kustamās mantas 
atlikusī bilances vērtība uz 2019.gada 11.februāri ir EUR 0,00, par noteikto sākumcenu EUR 
985,00. 

2019.gada 02.maijā notika iepriekš minētā kustamās mantas izsole. Dalībai izsolē netika 
reģistrējies neviens pretendents. 

Pašvaldības kustamas mantas izsoles noteikumu 7.1.2.punkts paredz, ka izsole atzīstama 
par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā izsolei nav reģistrējies neviens dalībnieks un 7.2.punkts 
paredz, ka ja izsole uzskatāma par nenotikušu, tad var tikt rīkota atkārtota izsole atbilstoši 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam. 

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 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, šajā gadījumā pārdošanas cena 
nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants 
nosaka pašvaldības pienākumu lietderīgi rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, 
t.i., rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, 
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu; 7.pants paredz aizliegumu atsavināt pašvaldības mantu par acīmredzami pazeminātu 
cenu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6., 9., 10., 11., 
13., 15., 32.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 3., 7.pantu, Izsoles noteikumu 7.sadaļu, Izsoles komisijas 2019.gada 02maija lēmumu 
(protokols Nr.2), ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 15.05.2019. atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita 
Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

 



 

 
 

 

 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt 2019.gada 02.maija Pašvaldības kustamas mantas izsoli, kurā tika piedāvātas 
izsolei vieglā pasažieru automašīna AUDI A4 AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, 
vieglā pasažieru automašīna AUDI A4 ar reģistrācijas numurs HO 8750, par 
nenotikušu.    

2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli un pārdot, pazeminot izsoles sākumcenu 
par 20%, t.i., EUR 788,00.  

3. Noteikt izsoles laiku – 2019.gada 04.jūnijs plkst.11.00.  

4. Noteikt izsoles soli EUR 50,00 (piecdesmit euro). Noteikt dalības maksu EUR 20,00 
(divdesmit euro). 

5. Apstiprināt Pašvaldības kustamas mantas izsoles noteikumus (pielikumā). 

6. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.kegumanovads.lv , 
organizēt izsoles noteikumu izvietošanu Ķeguma novada domes, Rembates pagasta 
pārvaldes, Birzgales pagasta pārvaldes un Tomes pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam R.Ūzulam. 

8. Pašvaldības izpilddirektoram E.Bartkevičam pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
organizēt lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas pirkuma līguma sagatavošanu, 
pārreģistrāciju un attiecīgu ierakstu reģistrēšanu grāmatvedības reģistros. 

9. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Izsoles komisijas locekļiem. 

 
 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
20.05.2019. 
datums 
 


