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Par kustamās mantas atsavināšanu 

 

Rugāju novada dome 2020. gada 17. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 278 “Par kustamās 

mantas atsavināšanu”. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kustamās mantas - 

CHRYSLER VOYAGER Izsole klātienē nenotika, tāpēc ir nepieciešams rīkot elektronisku izsoli, 

līdz ar to nepieciešams izstrādāt un apstiprināt jaunus izsoles noteikumus. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa paredz, ka atļauju 

atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, līdz ar to jautājums ir piekritīgs Rugāju novada 

domei, savukārt augstāk minētās normas trešā daļa nosaka, ka lēmumā par atsavināšanu norāda 

atsavināšanas veidu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturtā, piektā un sestā daļa 

nosaka, ka atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona 

(Rugāju novada dome), kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu 

apstiprina institūcija, kura ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, savukārt Mantas 

novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 

Publiskas personas atsavināšanas likuma 1.panta 6. punktā ir dots skaidrojums nosacītajai 

cenai, kas ir kustamās mantas vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 

kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances 

vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem. Automašīnas CHRYSLER VOYAGER atlikusī 

bilances vērtība ir 1219.13 EUR.  

Rugāju novada domē ir saņemts Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja sertificēta 

vērtētāja Valērija Vindača 2020. gada 16. novembrī sastādītu mantas novērtēšanas aktu, kurā 

transportlīdzekļa tirgus vērtība noteikta sekojošā apmērā: 

- CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs HV9866, 117.00 EUR; 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un Pašvaldības 

mantas novērtēšanas komisijas 2020. gada 2. decembra sēdes lēmumam Nr.23 “Par nosacītās 

cenas apstiprināšanu Rugāju novada domes īpašumā esošai kustamai mantai”, komisija noteica 

nosacīto cenu: 

- CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs HV9866, 177.00 EUR; 

Šajā gadījumā izsoles sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1. punktā ir 

noteikts, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī 

bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro. Šajā gadījumā 

pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību. Ņemot vērā, ka automašīnas 

CHRYSLER VOYAGER atlikusī bilances vērtība ir EUR 1219.13, tad vienīgais iespējamais tās 

atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē. 
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Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības, 2021. gada 14. janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, 

Andris Leons, Maruta Paidere, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu – CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas 

numurs HV9866; 

2. Apstiprināt kustamās mantas CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs 

HV9866, sākumcenu - 177.00 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro un 00 centi); 

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

4. Apstiprināt kustamās mantas elektroniskās izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumā 

pievienotajiem noteikumiem. 

5. Uzdot Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijai organizēt kustamās mantas 

elektronisku izsoli. 

6. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas izsoli izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, 

pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv, Rugāju novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Kurmenīte” un Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

Pielikumā: Kustamas mantas – vieglais pasažieru auto CHRYSLER VOYAGER reģ. Nr. HV9866 

izsoles noteikumi uz 3lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 

 


