
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2020.gada 30.novembrī                                                                                Nr.311 

                                                                                     prot. Nr.18, 4.§                
 

Par Ilūkstes novada pašvaldības valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances 
 

                Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskās 
personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, Nolietoto transportlīdzekļu 
apsaimniekošanas likuma 6.pantu, pašvaldības 26.06.2014. noteikumiem Nr. 10/2014  “Kārtība, 
kādā novada pašvaldības  iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos 
ieguldījumus un pamatlīdzekļus“ un ņemot vērā 30.11.2020. finanšu komitejas atzinumu 
(prot.Nr.12, 4.F§): 

1) par Eglaines pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekli - autobusu TEMSA BG 824, 
reģistrācijas Nr. HH 3186, šasijas/virsbūves Nr. NLTBG824EY1010102, iegādes laiks 
11.10.2009., izlaiduma gads 1999., un SIA “Konsultant“ eksperta transportlīdzekļa 
tehniskās ekspertīzes slēdzienu: transportlīdzeklis bojāts, virsbūve ar dziļu koroziju, vidējā 
tirgus vērtība sastāda 600,00 EUR; 

2) par Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekli – automašīnu VW Golf, 
reģistrācijas Nr. FA 3668, šasijas/virsbūves Nr. WVWZZZ1HZSW160929, iegādes laiks 
08.01.2004., izlaiduma gads 1994., un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras departamenta 
inspektora slēdzienu: transportlīdzeklis nav darba kārtībā, ir virsbūves korozija, automašīna 
fiziski novecojusi, vidējā tirgus vērtība sastāda 120,00 EUR; 

3) par Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekli – traktoru JUMZ-6AL, 
reģistrācijas Nr. T8761 LF, rūpnīcas Nr.121044, izlaiduma gads 1980., un Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras departamenta inspektora slēdzienu: traktors nav darba kārtībā, dzinējs 
nedarbojas, kabīnes korozija, apriepojums nolietojies, traktoram uzmontētā ekskavācijas 
iekārta nav darba kārtībā, tehniskā apskate beigusies 31.05.2014., vidējā tirgus vērtība 
sastāda 900,00 EUR; 

4) par Ilūkstes novada domes valdījumā esošo pamatlīdzekli – automašīnu Mitsubishi 
Outlander, reģistrācijas Nr. HB 3077, šasijas/virsbūves Nr. JMBXTCW5W8Z004925, 
iegādes laiks 12.03.2008., izlaiduma gads 2007., un SIA “Konsultant“ slēdzienu: 
transportlīdzeklis nav darba kārtībā, ir dziļa virsbūves korozija, vidējā tirgus vērtība 1800,00 
EUR; 

5) par Ilūkstes novada domes valdījumā esošo pamatlīdzekli – automašīnu Ford Mondeo, 
reģistrācijas Nr. FE 5529, šasijas/virsbūves Nr. WF04XXGB43J04740, iegādes laiks 
30.07.2004., un SIA „Konsultant“ slēdzienu: transportlīdzeklis nav darba kārtībā, 
nepieciešams dzinēja remonts, ir dziļa virsbūves korozija, remonts nav ekonomiski izdevīgs, 
vidējā tirgus vērtība sastāda 109,00 EUR; 

6) par Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekli – automašīnu Mitsubishi 
Pajero Sport, reģistrācijas Nr. DV 5828, šasijas/virsbūves Nr. JMBONK960XPOO2846, 
iegādes laiks 20.02.2004., izlaiduma gads 1999, un SIA “Konsultant“ slēdzienu: 



transportlīdzeklis nav darba kārtībā, automašīna fiziski novecojusi, vidējā tirgus vērtība 
sastāda 360,00 EUR; 

7) par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošo pamatlīdzekli – automašīnu VW Caravelle, 
reģistrācijas Nr. HN 6619, šasijas/virsbūves Nr. WV2ZZZ70ZX093515, iegādes laiks 
31.01.2011., izlaiduma gads 1999, un SIA „Konsultant“ slēdzienu: transportlīdzeklis nav 
ekspluatēts no 2016.gada, ir virsbūves korozija, remonts nav ekonomiski lietderīgs, 
automašīna norakstāma, vidējā tirgus vērtība sastāda 130,00 EUR; 

 ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, 
Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Andis Ķīsis, 
Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

1. Izslēgt ar 2020.gada 30.novembri no pašvaldības bilances: 

1.1. Eglaines pagasta pārvaldes valdījumā esošo autobusu TEMSA BG 824, reģistrācijas Nr. HH 
3186, šasijas/virsbūves Nr. NLTBG824EY1010102, ar sākotnējo bilances vērtību 34 433,50 
EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro 50 centi), aprēķināto 
nolietojumu 34 433,50 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro 50 centi) 
un atlikušo bilances vērtību 0,00 (nulle euro 00 centi).  

1.2. Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošo automašīnu VW Golf, reģistrācijas Nr. FA 
3668, šasijas/virsbūves Nr. WVWZZZ1HZSW160929, ar sākotnējo bilances vērtību 4 
343,77 EUR (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro 77 centi), aprēķināto nolietojumu 4 
343,77 EUR (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro 77 centi) un atlikušo bilances 
vērtību 0,00 (nulle euro 00 centi).  

1.3. Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošo traktoru JUMZ-6AL, reģistrācijas Nr. T8761 
LF, rūpnīcas Nr.121044, ar sākotnējo bilances vērtību 548,94 EUR (pieci simti četrdesmit 
astoņi euro 94 centi), aprēķināto nolietojumu 548,94 EUR (pieci simti četrdesmit astoņi 
euro 94 centi) un atlikušo bilances vērtību 0,00 (nulle euro 00 centi).  

1.4. Ilūkstes novada domes valdījumā esošo automašīnu Mitsubishi Outlander, reģistrācijas Nr. 
HB 3077, šasijas/virsbūves Nr. JMBXTCW5W8Z004925, ar sākotnējo bilances vērtību 35 
000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi), aprēķināto nolietojumu 35 000 EUR 
(trīsdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) un atlikušo bilances vērtību 0,00 (nulle euro 00 
centi). 

1.5. Ilūkstes novada domes valdījumā esošo automašīnu Ford Mondeo, reģistrācijas Nr. FE 
5529, šasijas/virsbūves Nr. WF04XXGB43J04740, ar sākotnējo bilances vērtību 17 859,46 
EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro 46 centi), aprēķināto 
nolietojumu 17859,46 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro 46 
centi) un atlikušo bilances vērtību 0,00 (nulle euro 00 centi). 

1.6. Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā esošo automašīnu Mitsubishi Pajero Sport, reģistrācijas 
Nr. DV 5828, šasijas/virsbūves Nr. JMBONK960XPOO2846, ar sākotnējo bilances vērtību 
27 461,43 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro 43 centi), 
aprēķināto nolietojumu 27 461,43 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit 
viens euro 43 centi) un atlikušo bilances vērtību 0,00 (nulle euro 00 centi). 

1.7. Ilūkstes novada domes valdījumā esošo automašīnu VW Caravelle, reģistrācijas Nr. HN 
6619, šasijas/virsbūves Nr. WV2ZZZ70ZX093515, ar sākotnējo bilances vērtību 10 386,96 
EUR (desmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro 96 centi), aprēķināto nolietojumu 10 
386,96 EUR (desmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro 96 centi) un atlikušo bilances 
vērtību 0,00 (nulle euro 00 centi). 
 



2. Augstāk minētos transportlīdzekļus noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā 
(CSDD) un pārdot izsolē: 

2.1. Eglaines pagasta pārvaldes valdījumā esošo autobusu TEMSA BG 824, reģistrācijas 

Nr. HH 3186, šasijas/virsbūves Nr. NLTBG824EY1010102, nosakot īpašuma 

nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 600,00. 

2.2. Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošo automašīnu VW Golf, reģistrācijas Nr. 

FA 3668, šasijas/virsbūves Nr. WVWZZZ1HZSW160929, nosakot īpašuma nosacīto 

cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 120,00. 

2.3. Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošo traktoru JUMZ-6AL, reģistrācijas Nr. 

T8761 LF, rūpnīcas Nr.121044, nosakot īpašuma nosacīto cenu (pirmās izsoles 

sākuma cenu) EUR 900,00. 

2.4. Ilūkstes novada domes valdījumā esošo automašīnu Mitsubishi Outlander, 

reģistrācijas Nr. HB 3077, šasijas/virsbūves Nr. JMBXTCW5W8Z004925, nosakot 

īpašuma nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 1800,00. 

2.5. Ilūkstes novada domes valdījumā esošo automašīnu Ford Mondeo, reģistrācijas Nr. 

FE 5529, šasijas/virsbūves Nr. WF04XXGB43J04740, nosakot īpašuma nosacīto 

cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 109,00. 

2.6. Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā esošo automašīnu Mitsubishi Pajero Sport, 

reģistrācijas Nr. DV 5828, šasijas/virsbūves Nr. JMBONK960XPOO2846, nosakot 

īpašuma nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 360,00. 

2.7. Ilūkstes novada domes valdījumā esošo automašīnu VW Caravelle, reģistrācijas Nr. 

HN 6619, šasijas/virsbūves Nr. WV2ZZZ70ZX093515, nosakot īpašuma nosacīto 

cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 130,00. 

3. Iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā. 

4. Lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada Eglaines pagasta pārvaldniecei Martai Petrovai, 
Šēderes pagasta pārvaldniekam Viktoram Potjomkinam, Bebrenes pagasta pārvaldniecei 
Benitai Štrausai un finanšu nodaļas grāmatvedei Nellijai Krimelei. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes pašvaldības izpilddirektorei Līgai Bukovskai.
   

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
 
 


