
 

 

 

 

   

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2019.gada 26.novembrī                     Nr.232 

 

Par automašīnas Ford Transit atsavināšanu 

 

Ādažu novada dome izskatīja Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

(SID)  2019.gada 11.septembra iesniegumu par automašīnas Ford Transit (izlaiduma gads 

2007.) ar valsts reģistrācijas Nr. GM7569 (turpmāk – Automašīna) atsavināšanu un pārdošanu 

izsolē.   

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1) Automašīna pieder Ādažu novada pašvaldībai un saskaņā ar grāmatvedības datiem, tās 

atlikusī bilances vērtība 06.11.2019. bija 0,00 EUR.  

2) Automašīna nav nepieciešama SID vajadzībām, jo 2019.gada 11.septembrī SID no Ādažu 

pašvaldības policijas (ĀPP) pārņēma automašīnu Opel Vivaro, ar valsts reģistrācijas 

Nr.HG461, kas turpmāk funkcionāli aizvieto Automašīnu. 

3) Automašīna nav nepieciešama arī pašvaldību citu iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 

to funkciju nodrošināšanai.  

4) Automašīnas ekspluatācijas izmaksas un servisa izdevumi nav izdevīgi, jo remontam vien 

nepieciešami 2350,00 EUR (pielikums Nr.1). 

5) Sauzemes transportlīdzekļu zvērināta eksperta vērtējumā Automašīnai noteiktā ātrās 

realizācijas summa 640,00 EUR (pielikums Nr.2). 

6) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama  īpašumā vai lietošanā 

citai personai par iespējami augstāku cenu. 

7) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 3. panta pirmā daļa 

nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas veidus, bet otrā daļa nosaka, ka mantas 

atsavināšanas  pamatveids ir pārdošana izsolē.  

Likuma 4. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt persona, kuras turējumā vai valdījumā ir manta un tā nav nepieciešama publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

Likuma 6. panta otrā daļa nosaka, ka  atļauju atsavināt dod attiecīgās publiskās personas 

lēmējinstitūcija.  

Likuma  8. panta ceturtā un piektā daļa nosaka, ka mantas novērtēšanu organizē publiska 

persona vai tās iestāde, kuras turējumā vai valdījumā ir manta,  pieaicinot sertificētu 

vērtētāju.  

Likuma  9. panta trešā daļa nosaka, ka mantas atsavināšanu organizē publiska persona vai 

tās iestāde, kuras turējumā vai valdījumā ir manta. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. 



punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, 9. 

panta trešo daļu un Finanšu komitejas 19.11.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Ādažu novada pašvaldībai piederošo automašīnu Ford Transit ar 

valsts reģistrācijas Nr. GM7569.   

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.  

3. Pašvaldības mantas un iznomāšanas komisijai organizēt Automašīnas pārdošanu, 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – SID vadītājs. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs             M.Sprindžuks 

 


