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Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER pārdošanu 

Ādažu novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) 
valdījumā ir 2006. gada izlaiduma transportlīdzeklis SUBARU FORESTER, reģistrācijas Nr. 
GF-1067 (turpmāk - transportlīdzeklis), kura atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 
uzskaites datiem ir 0 EUR. 

Ar Carnikavas novada domes 28.04.2021. lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) „Par Carnikavas 
novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” valdījumā esošā transportlīdzekļa 
SUBARU FORESTER pārdošanu izsolē”, tika nolemts transportlīdzekli pārdod izsolē ar 
augšupejošu soli. 

Aģentūra organizēja izsoli 20.07.2021. Izsole tika atzīta par nenotiku pamatojoties uz izsoles 
noteikumu 3.21.1. apakšpunktu, jo nebija reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturtā daļa noteic, ka, ja kustamās 
mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu 
šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu. 

Pašvaldībā 06.10.2021. tika saņemts Aģentūras direktora G.Dzeņa ierosinājums veikt 
transportlīdzekļa atsavināšanu izsolē ar lejupejošu soli, jo transportlīdzekļa tirgus vērtība ir 
zemāka par tā remonta izmaksām. 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 7. pants noteic, ka, ja lēmumā par publiskas 
personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija 
(amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, kā arī Finanšu komitejas 20.10.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības 
dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Ādažu novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 
valdījumā esošo 2006. gada izlaiduma transportlīdzekli SUBARU FORESTER, 
reģistrācijas Nr. GF-1067, pārdodot to mutiskā izsolē ar lejupejošu soli. 

2. Carnikavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas komisijai noteikt 1. punktā 
norādītā transportlīdzekļa slepeno cenu.  

3. Aģentūrai organizēt 1. punktā norādītā transportlīdzekļa izsoli Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Aģentūras direktors. 

5. Ādažu novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi kopumā. 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks  


