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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 29.novembrī                                                                                            Nr. 366 
                                                                                     prot. Nr.13, 1.§   

Par atļauju SIA „Ornaments“  pamatl īdzekļu izslēgšanai no bilances 
 
 

Izskatot 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)  Automašīna VW Transporter, Reģ. Nr. DZ6571, izlaiduma gads 1991., nobraukums    
476 467, tehniskā apskate nav derīga, pēdējā tehniskā apskate tika veikta 28.08.2013., 
sākotnējā vērtība – 4695,48 EUR, atlikusi vērtība – 00,00 EUR. Automašīna VW 
Transporter nav darba kārtībā, automašīnas dzinējs nav darba kartībā un ir demontēts, 
virsbūvei pa perimetru rūsa, mehāniski bojājumi un skrāpējumi, lonžeroni izrūsējuši, 
priekšējais vējstikls bojāts, riepu nodilums 95%, akumulatora nav. Automašīnas atjaunošana 
nav lietderīga, jo remonta izmaksas vairākkārt pārsniedz tās reālo vērtību. 

2) Autobuss SETRA S 213 UL, Reģ. Nr. HD 8501, izlaiduma gads 1994., nobraukums 
214 209, tehniskā apskate nav derīga, pēdējā tehniskā apskate tika veikta 19.10.2017., 
sākotnējā vērtība – 37 706,10 EUR, atlikusi vērtība – 00,00 EUR. Autobuss SETRA S 213 
UL nav darba kārtībā, virsbūvei pa perimetru rūsa, mehāniski bojājumi un skrāpējumi, 
nesošā konstrukcijā ir ievērojami korozijas bojājumi, priekšējais vējstikls ir bojāts, riepu 
nodilums 90%, akumulatoru nav. Autobusa atjaunošana nav lietderīga, jo remonta izmaksas 
vairākkārt pārsniedz tās reālo vērtību. 

3) Autobuss SETRA S 210 H, Reģ. Nr. FF 9439, izlaiduma gads 1983., nobraukums: 471 922, 
tehniskā apskate nav derīga, pēdējā tehniskā apskate tika veikta: 11.05.2017. Sākotnējā 
vērtība – 7825,79 EUR, atlikusi vērtība – 00,00 EUR. Autobuss SETRA S 210 H nav darba 
kārtībā. Virsbūvei pa perimetru rūsa, mehāniski bojājumi un skrāpējumi, nesošā 
konstrukcijā ir stiprību ietekmējošas deformācijas un korozijas bojājumi, priekšējam 
vējstiklam ir nelieli bojājumi, riepu nodilums 90%, akumulatoru nav. Autobusa atjaunošana 
nav lietderīga, jo remonta izmaksas vairākkārt pārsniedz tās reālo vērtību. 

4) Automašīna CITROEN C 25D, Reģ. Nr. EG 3360, izlaiduma gads 1994., nobraukums: 
274 538, tehniskā apskate nav derīga, pēdējā tehniskā apskate tika veikta: 13.12.2016., 
sākotnējā vērtība – 2646,54 EUR, atlikusi vērtība – 00,00 EUR. Automašīna  CITROEN C 
25D nav darba kārtībā. Virsbūvei pa perimetru rūsa, mehāniski bojājumi un skrāpējumi, 
lonžeroni ir izrūsējuši, riepu nodilums 95%, akumulatora nav. Automašīnas atjaunošana nav 
lietderīga, jo remonta izmaksas vairākkārt pārsniedz tās reālo vērtību. 

5) Automašīna PEUGEOT EXPERT, Reģ. Nr. GN 5405, izlaiduma gads 1997., nobraukums: 
422 228, tehniskā apskate nav derīga, pēdējā tehniskā apskate tika veikta: 26.03.2015., 
sākotnējā vērtība – 2845,74 EUR, atlikusi vērtība – 00,00 EUR. Automašīna PEUGEOT 
EXPERT nav darba kārtībā. Virsbūvei pa perimetru rūsa, mehāniski bojājumi un 
skrāpējumi, lonžeroni ir izrūsējuši, pārnesumkārba nav darba kārtībā, riepu nodilums 95%, 
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akumulatora nav. Automašīnas atjaunošana nav lietderīga, jo remonta izmaksas vairākkārt 
pārsniedz tās reālo vērtību. 

6)  Visiem augstāk minētajiem transportlīdzekļiem ir komisijas akts par transportlīdzekļa 
tehniska stāvokļa novērtēšanu.   

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām“ 21.pantu un pašvaldības 26.06.2014. noteikumiem Nr.10/2014 „Kārtība, kādā novada 
pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus 
un pamatlīdzekļus“, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 26.11.2018. atzinumu (prot. Nr.13, 1.F§), 
ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, 
Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma:  
     
1. At ļaut ar 2018.gada 30.novembri SIA ”Ornaments” norakstīt no bilances: 

1.1 Automašīnu VW Transporter, Reģ. Nr. DZ 6571, izlaiduma gads 1991., ar sākotnējo 
vērtību – 4695,48 EUR,  nolietojumu- 4695,48 EUR atlikušo vērtību – 00,00 EUR.  

1.2 Autobusu SETRA S 213 UL, Reģ. Nr. HD 8501, izlaiduma gads 1994., ar sākotnējo 
vērtību – 37 706,10 EUR, nolietojumu - 37 706,10 EUR atlikušo vērtību – 00,00 EUR. 

1.3 Autobusu SETRA S 210 H, Reģ. Nr. FF 9439, izlaiduma gads 1983., ar sākotnējo vērtību – 
7825,79 EUR, nolietojumu – 7825,79 EUR, atlikušo vērtību – 00,00 EUR. 

1.4 Automašīnu CITROEN C 25D, Reģ. Nr. EG 3360, izlaiduma gads 1994., ar sākotnējo 
vērtību – 2646,54 EUR, nolietojumu - 2646,54 EUR, atlikušu vērtība – 00,00 EUR.  

1.5  Automašīnu PEUGEOT EXPERT, Reģ. Nr. GN 5405, izlaiduma gads 1997., ar sākotnējo 
vērtību – 2845,74 EUR, nolietojumu – 2845,74 EUR, atlikušo vērtību – 00,00 EUR.  

2. Augstāk minēto transportlīdzekļu lietderīgus agregātus un detaļas jādemontē un jāpārdod, bet 
atlikušo nodot metāllūžņos. Iegūtos naudas līdzekļus izmantot apgrozāmo līdzekļu 
palielināšanai. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
 


