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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 17.jūlijā                                                                                      Nr.KND1-3/19/240 

                                                                                                             (protokols Nr.14,2.§) 
 

Par pašvaldības kustamas mantas AUDI A4 AVANT izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
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.  

2019.gada 02.maijā tika organizēta iepriekš minētās kustamās mantas - AUDI A4 
AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, pirmā izsole. Dalībai izsolē netika reģistrējies 
neviens pretendents. 2019.gada 04.jūnijā notika iepriekš minētās kustamās mantas - AUDI A4 
AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, otrā izsole. Dalībai izsolē netika reģistrējies neviens 
pretendents. 2019.gada 02.jūlijā notika iepriekš minētās kustamās mantas - AUDI A4 
AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, trešā izsole. Izsolei Izsoles noteikumos noteiktajā 
laikā un kārtībā tika reģistrēti 2 dalībnieki.  

Trešās izsoles sākumcena bija noteikta 394,00 EUR. Atbilstoši Izsoles noteikumiem 
tika organizēta vairāksolīšana. Atbilstoši trešās Izsoles noteikumiem par kustamās mantas - 
AUDI A4 AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, nosolītāju kļuva pretendents ar Nr.2 – 
fiziska persona, kura nosolīja augstāko cenu 944,00 EUR. Izsoles dalībnieka iemaksātais 
nodrošinājums tika iekļauts kopējā pirkuma maksā, atlikušo summu 904,60 EUR apmērā 
izsoles dalībnieks tika iemaksājis 2019.gada 04.jūlijā.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 34.panta otrajā daļā un Izsoles noteikumos noteikto, kā arī domes Finanšu komitejas 
2019.gada 17.jūlija atzinumu,  

balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits,  Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants 
Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, 
„atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt izsoli, kurā tika atsavināta pašvaldības kustamā manta - AUDI A4 AVANT, 
reģistrācijas numurs HU 8324, ar nosolīto cenu 944,00 EUR (deviņi simti četrdesmit 
četri euro) par notikušu. 

2. Atzīt par nosolītāju izsolē, kurā tika pārdota pašvaldības kustamā manta - AUDI A4 
AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, fizisko personu O.E. 

3. Slēgt līgumu ar nosolītāju par izsolē iegūtās pašvaldības kustamās mantas - AUDI A4 
AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, pirkumu līdz 2019.gada 31.jūlijam. 



 

 
 

4. Transporta un pakalpojumu daļas vadītājam I.Birzulim nodrošināt pārdotās 
pašvaldības kustamās mantas - AUDI A4 AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, 
pārreģistrāciju CSDD uz pircēja vārda. 

5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Grāmatvedības un finanšu nodaļai, 
Juridiskajai nodaļai. 

6. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, 
nav publiski pieejams. 

 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
22.07.2019. 
datums 
 


