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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 26.jūnij ā                                                                             Nr. 8., 34.& 
                                                                               Lēmums Nr.361 
 

Par at ļauju SIA „Ornaments“  pamatl īdzek ļu norakst īšanai 
 

Izskatot kapitālsabiedrības  SIA ”Ornaments” valdes locekļa J.Altāna  iesniegumu ar lūgumu 
atļaut norakstīt pamatlīdzekļus, kurus ekspluatācijā vairs neizmanto, jo tie nolietojušies un to 
atjaunošana nav lietderīga un izvērtējot domes  rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka: 

1) autobuss „Mercedes Benz 913“ (reģ. Nr. CR2323, izlaiduma gads 1983) ir izkomplektēts, 
dzinējs nedarbojas, novērojama liela korozija, nedarbojas elektrosistēma, atjaunošana nav 
lietderīga un tā vērtība sastāda metāllūžņu cenu (novērtējums EUR 520,00); 
2) autobusam „Ikarus 211“ (reģ. Nr. CZ5932, izlaiduma gads 1989) dzinējs un ātrumkārba 
nedarbojas, novērojama liela korozija, nedarbojas elektrosistēma, atjaunošana nav lietderīga un 
tā vērtība sastāda metāllūžņu cenu (novērtējums EUR 625,00); 
3) autobuss „Mercedes Benz 0303“ (reģ. Nr. DV5622, izlaiduma gads 1981) ir izkomplektēts, 
stūres mehānisma defekts, dzinējs nedarbojas, novērojama liela korozija, nedarbojas 
elektrosistēma, atjaunošana nav lietderīga un tā vērtība sastāda metāllūžņu cenu (novērtējums 
EUR 600,00); 
4) traktoram „T 16M“ (reģ. Nr. T7421 LD, izlaiduma gads 1979) dzinējs ir izkomplektēts, 
apriepojums nolietots par 60%, kabīnes korozija, jāatjauno elektrosistēma, remonts nav  
lietderīgs (novērtējums EUR 480,00); 
5) traktoram „DT 75“ (reģ. Nr. T8096LA, izlaiduma gads 1982) kapurķēdes un to pirksti 
nolietoti par 50%, dzinējs ir izkomplektēts, kabīnes korozija, jāatjauno elektrosistēma, remonts 
nav lietderīgs un tā vērtība sastāda metāllūžņu cenu (novērtējums EUR 520,00); 
6) ugunsdzēšamā mašīna „GAZ 5312“ (reģ. Nr. CV4539, izlaiduma gads 1983) dzinējs nav 
darba kārtībā, apriepojums nolietots par 25%, korozija,  eļļas sūces, remonts nav lietderīgs un 
mašīna kā operatīvais transportlīdzeklis ir morāli novecojusi (novērtējums EUR 350,00); 
7)  automašīnai „Ford Mondeo“ (reģ. Nr. GH3922, izlaiduma gads 1996) novērojama liela 
korozija, nedarbojas odometrs, nav aizmugurējā vējstikla, dzinējs nedarbojas, nedarbojas 
elektrosistēma, atjaunošana nav lietderīga un tā vērtība sastāda metāllūžņu cenu (novērtējums 
EUR 140,00); 
8) kravas cisternai „GAZ 53A“ (reģ. Nr. AV5360, izlaiduma gads 1984) novērojama stipra 
korozija, deformācijas, apriepojums nolietots par 25%, eļļas sūces, remonts nav lietderīgs un 
mašīna ir morāli novecojusi (novērtējums EUR 160,00); 
9) visiem augstāk minētajiem transportlīdzekļiem ir Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 
eksperta slēdziens. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto un finanšu komitejas 20.06.2014. atzinumu dotajā jautājumā, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un Ilūkstes novada 
pašvaldības noteikumiem Nr.7/2007 „Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos pamatlīdzekļus“, ar 14 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav,  novada dome nol ēma:     
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1. At ļaut ar 2014.gada 1.jūliju SIA ”Ornaments” norakst īt no bilances: 

1.1. autobusu „Mercedes Benz 913” (reģ. Nr. CR2323, izlaiduma gads 1983) ar sākotnējo 
iegādes vērtību EUR 3 714,52 (trīs tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro 52 centi),  
nolietojumu EUR 3 714,52 (trīs tūkstoši septiņi simti  četrpadsmit euro 52 centi) un 
atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  euro 00 centi); 

1.2. autobusu “Ikarus 211” (reģ. Nr. CZ5932, izlaiduma gads 1989) ar sākotnējo iegādes 
vērtību EUR 24 232,47 (divdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro 47 centi),  
nolietojumu EUR 24 232,47 (divdesmit četri tūkstoši divi simti  trīsdesmit divi euro 47 
centi) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  euro 00 centi); 

1.3. autobusu “Mercedes Benz 0303” (reģ. Nr. DV5622, izlaiduma gads 1981) ar sākotnējo 
iegādes vērtību EUR 4 980,05 (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro 05 centi),  
nolietojumu EUR 4 980,05 (četri tūkstoši deviņi simti  astoņdesmit euro 05 centi) un 
atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  euro 00 centi); 

1.4. traktoru “T 16M” (reģ. Nr. T7421 LD, izlaiduma gads 1979) ar sākotnējo iegādes 
vērtību EUR 17,07 (septiņpadsmit euro 07 centi), nolietojumu EUR 17,07 
(septiņpadsmit  euro 07 centi)  un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  euro 00 centi); 

1.5. traktoru “DT 75” (reģ. Nr. T8096LA, izlaiduma gads 1982) ar sākotnējo iegādes vērtību 
EUR 41,26 (četrdesmit viens euro 26 centi ),  nolietojumu EUR 41,26 (četrdesmit viens  
euro 26 centi)  un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  euro 00 centi); 

1.6. ugunsdzēšamo mašīnu “GAZ 5312” (reģ. Nr. CV4539, izlaiduma gads 1983) ar 
sākotnējo iegādes vērtību EUR 1 923,41 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit trīs   
euro 41 cents),  nolietojumu EUR 1 923.41 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit trīs   
euro 41 cents ) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  euro 00 centi); 

1.7. automašīnu “Ford Mondeo” (reģ. Nr. GH3922, izlaiduma gads 1996) ar sākotnējo 
iegādes vērtību EUR 2 134,31 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro 31 cents),  
nolietojumu EUR 2 134,31 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro 31 cents) un 
atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  euro 0,00 centi); 

1.8. kravas cisternu “GAZ 53A” (reģ. Nr. AV5360, izlaiduma gads 1984) ar sākotnējo 
iegādes vērtību EUR 619,21 (seši simti deviņpadsmit euro 21 cents),  nolietojumu EUR 
619,21 (seši simti deviņpadsmit euro 21 cents ) un atlikušo vērtību EUR 0,00 (nulle  
euro 00 centi). 

2. Augstāk minētos transportlīdzekļus nodot metāllūžņos un iegūtos naudas līdzekļus 
izmantot apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot SIA ”Ornaments” valdes loceklim. 

 

Sēdes vadītājs                                  Stefans Rāzna  


