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Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē
Izskatīts Ķeguma novada domes (Dome) deputāta V.Samohina priekšlikums par Domei
piederošās kustamas mantas – pasažieru autobusa atsavināšanu sakarā ar to fizisku
nolietošanos.
Pasažieru autobusa raksturojums - marka, modelis Mercedes Benz 0405, reģistrācijas
numurs FJ 2117, pirmā reģistrācija 1991., krāsa balta-zaļa, degviela – dīzeļdegviela, šasijas
Nr.WDB35700013065484, transportlīdzeklis saskaņā ar VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” 2018.gada 04.oktobra apliecinājumu ir norakstīts (Apliecinājums par
transportlīdzekļa norakstīšanu). Saskaņā ar Grāmatvedības un finanšu nodaļas pamatlīdzekļu
uzskaites datiem kustamās mantas atlikusī bilances vērtība uz 2018.gada 06.novembri ir EUR
0,00.
Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta E.Vucina, sertifikāts
AANr.183, 2018.gada 06.decembra Transportlīdzekļa vērtības noteikšanas aktu Nr.338
transportlīdzekļa Mercedes Benz 0405, reģistrācijas numurs FJ 2117 tirgus vērtība ir EUR
380,00 (trīs simti astoņdesmit euro), norādot, ka vērtību pazeminošie faktori –bojāta virsbūve,
motors, ritošā daļa, salons Samaksa par Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta
E.Vucina pakalpojumu sastāda EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa paredz, ka atļauju
atsavināt publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija; trešā daļa paredz, ka lēmumā par atsavināšanu
norāda atsavināšanas veidu; 8.panta piektā daļa paredz, ka kustamās mantas novērtēšanas
komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā
ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.; 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 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6., 8., 9., 11.,
13., 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3., 7.pantu, , Domes Finanšu komitejas 2019.gada 12.jūnija lēmumu,
balsojot „par”- 11 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Imants Smirnovs),

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot Ķeguma novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - pasažieru autobusu
Mercedes Benz 0405, reģistrācijas numurs FJ 2117, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli, nosakot mantas nosacīto (sākumcenu) cenu EUR 415,00 ( četri
simti piecpadsmit euro).
2. Noteikt izsoles soli – EUR 50
3. Izveidot Izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1. Izsoles komisijas priekšsēdētājs – Vladimirs Samohins;
3.2. Izsoles komisijas locekļi:
3.2.1. Sandra Biļinska;
3.2.2. Kristīne Seļava;
3.2.3. Anete Tomsone;
3.2.4. Dace Skrīvele.
4. Apstiprināt Izsoles noteikumus (skat.pielikumā)
5. Pilnvarot Izsoles komisiju veikt izsoles procedūru atbilstoši apstiprinātajiem Izsoles
noteikumiem un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā
kārtībā līdz rezultāta sasniegšanai un iesniegt domei lēmumu apstiprināšanai izsoles
rezultāta apstiprināšanai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot
Rūdem.

domes priekšsēdētāja vietniekam Kristapam

7. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Izsoles komisijas locekļiem.
Sēdes vadītājs
14.06.2019.
datums

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls

