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Par automašīnas “VW Transporter” (valsts
reģistrācijas numurs DJ 7518) nodošanu
atsavināšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo
mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļu 1.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdod par brīvu cenu, ja kustamās mantas
atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, ņemot
vērā, ka Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) pieder transportlīdzeklis “VW
Transporter” ar valsts reģistrācijas numuru DJ 7518, kura bilances vērtība ir 0,00 euro
(Pašvaldības Grāmatvedības nodaļas 16.02.2022. izziņa), ievērojot zvērināta tehniskā eksperta
Jāņa Rozīša (sertifikāts Nr.11) 14.12.2021. transporta līdzekļa novērtēšanas aktā Nr.86-21
norādīto transportlīdzekļa ātrās tirdzniecības cenu 160,00 euro, un Pašvaldības domes pastāvīgo
komiteju kopīgās sēdes 17.02.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. pārdot par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu – transportlīdzekli “VW Tranporter” (valsts
reģistrācijas Nr.DJ 7518, identifikācijas Nr.WV2ZZZ70ZXHO20715, izlaiduma gads – 1998,
tips – kravas furgons), turpmāk – Transportlīdzeklis;

2. apstiprināt Transportlīdzekļa nosacīto pārdošanas cenu 200 euro (ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli);

3. sludinājumu par Transportlīdzekļa pārdošanu par brīvu cenu publicēt Pašvaldības mājaslapā
internetā un laikrakstā “Liesma”, nosakot, ka pieteikums par Transportlīdzekļa pirkšanu
iesniedzams Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, 109.kabinetā desmit
darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas;

4. noteikt, ka pirkuma nodrošinājums ir 20 euro, kas iemaksājams Pašvaldības kontā
AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi
“VW Transporter DJ7518 pirkuma nodrošinājums”, maksājumu apliecinošs dokuments
iesniedzams kopā ar pirkuma pieteikumu lēmuma 3.punktā noteiktajā vietā un laikā;

5. uzdot Pašvaldības Atsavināšanas komisijai apstiprināt pārdošanas rezultātus, ja pirkuma
pieteikumu iesniedzis viens pircējs;

6. uzdot Pašvaldības Atsavināšanas komisijai rīkot Transportlīdzekļa izsoli atbilstoši
apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, ja desmit dienu darba dienu laikā pēc lēmuma
3.punktā noteiktā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, izskatīt un apstiprināt
izsoles rezultātus;

7. apstiprināt izsoles noteikumus;
8. uzdot Pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” septiņu darba

dienu laikā pēc pirkuma vai izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot un izsniegt



Transportlīdzekļa pircējam parakstīšanai pirkuma līgumu;
9. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.februārī.

Pielikumā
:

izsoles noteikumi uz 4 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


