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Par automašīnas izsoli

Jāzeps Ivanāns

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns
Protokolē lietvede Karīna Nagle
Sēdē piedalās: Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris
Domes administrācijas pārstāvji: projektu vadītāja Antra Meluškāne, Sociālā dienesta vadītāja
Sandra Sprindža, sagādes un loģistikas speciālists Artūrs Lepers
Nepiedalās: Ineta Anspoka (aizņemta pamatdarbā), Pēteris Rožinskis (ikgadējā atvaļinājumā), Āris
Elsts (iemesls nav zināms), Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms)
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs
Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga
Pokšāne, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi.
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1.
Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai
Ziņo A. Meluškāne, uzstājas J. Ivanāns, J. Kupris, S. Sprindža, Ā. Pudule

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Antras
Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par projektu “Riebiņu novada sociālo pakalpojumu
saņemšanas centra “Atspēriens” izveide” 9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” (turpmāk - SAM
9.2.2.1. pasākums) īstenošanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 313) paredz pilnveidot sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu klāstu personām
ar invaliditāti un bērniem kvalitatīvai institucionālai aprūpei un minētās ieceres īstenošana paredzēta
ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) finanšu atbalstu.
Pamatojoties uz 15.04.2016. starp Riebiņu novada domi un Latgales plānošanas reģionu
noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā", vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, īstenošanu", tiek turpinātas projekta
darbības Latgales deinstitucionalizācijas plāna (turpmāk - DI plāns) īstenošanā.
2016. gada 20. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai
sabiedrībā"
9.3.1.1.
pasākuma
"Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (turpmāk - SAM 9.3.1.1. pasākums) pirmās un otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. SAM 9.3.1.1. pasākuma mērķis ir
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās un tā
īstenošana paredzēta ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk- ERAF) finanšu atbalstu. Projektu
atlase plānota ierobežota projektu konkursa atlases veidā, turklāt SAM 9.3.1.1. pasākuma projekti ir
īstenojami tiešā sinerģijā ar SAM 9.2.2.1. pasākumu projektiem. SAM 9.3.1.1. pasākuma projektu
īstenošanai paredzētā ERAF atbalsta likme ir 85%, bet valsts budžeta un pašvaldību finansējums 15% no kopējām katra projekta attiecināmajām izmaksām. DI izstrādātajā plānā 2017. - 2020. gadam
iekļauta infrastruktūras izveide plānoto pakalpojumu sniegšanai Riebiņu novada pašvaldībā, kas
īstenojami SAM 9.3.1.1. pasākuma ietvaros.
Lai apzinātu minēto pakalpojumu infrastruktūras kapacitāti, kas būtu izveidojama Riebiņu
novadā, projekta ietvaros tika organizēta personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - GRT)
un bērnu ar funkcionāla rakstura traucējumiem (turpmāk - FRT) izvērtēšana. Šādi DI procesa ietvaros
Riebiņu novadā pakalpojumi jāplāno 14 personām ar GRT un 9 bērniem ar FRT. Minēto pakalpojumu
pieejamībai personām ar GRT ir jāizveido sociālo pakalpojumu saņemšanas centrs, kurā plānota 4
grupu dzīvokļu izveide 8 personām, Dienas aprūpes centra izveide 10 personām un Specializēto
darbnīcu izveide 6 personām.
Dome SAM 9.3.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros plāno īstenot projektu “Riebiņu
novada sociālo pakalpojumu saņemšanas centra “Atspēriens” izveide” (turpmāk - Projekts),
pārbūvējot pašvaldībai piederošo ambulances ēku Viļānu ielā 2a, Riebiņos, Riebiņu novadā, kadastra
Nr. 76620050127001. 2018. gadā ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde šim objektam.
Projekta iesniegumā plānotās izmaksas:
Izveidojamā
pakalpojuma
infrastruktūra
Sociālo
pakalpojumu

Izvērtēto
personu skaits
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Pašvaldības un ERAF
Kopējās
valsts
līdzfinansējums, attiecināmās
finansējums
85%, EUR
izmaksas, EUR
15%, EUR
37 556,10
212 817,90
250 374,00
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saņemšanas centrs
“Atspēriens”

Projektu plānots īstenot laika posmā no 2019. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim.
Riebiņu novada dome pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un
5. punktu un 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.
panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" (pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas) noteikumi”, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts
Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija
Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris), pret, atturas nav, nolemj:
1. Piedalīties SAM 9.3.1.1. pasākuma otrajā atlases kārtā ar projektu “Riebiņu novada sociālo
pakalpojumu saņemšanas centra “Atspēriens” izveide" (turpmāk - Projekts), kura kopējās
attiecināmās izmaksas ir EUR 250 374,00.
2. Projekta īstenošanai 2019. gadā no aizņēmuma līdzekļiem nodrošināt nepieciešamo domes
līdzfinansējumu līdz 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā arī līdzfinansējumu
neattiecināmo izmaksu segšanai (ja tādas radīsies).

2.
Par automašīnas izsoli
Ziņo J. Ivanāns, uzstājas A. Lepers, J. Kupris, I. Pokšāne

Riebiņu novada dome izskata Sagādes un loģistikas speciālista lēmumprojektu par
automašīnas LADA, VAZ 2121 izsoli. Riebiņu novada domei piederošā kustāmā manta – automašīna
LADA 4X4, reģ. Nr. JO386 , ir bez pielietojuma, un tā kā tai ir nepieciešams ievērojams remonts,
ieteicams pārdot kustāmo mantu izsolē. Ņemot vērā atsevišķu rezerves daļu (dzinējs, ātrumkārba,
automašīnas salons utt.) vērtību, saskaņā ar Transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr./23./11./2018.,
ko izsniedzis transportlīdzekļu tehniskais eksperts Jānis Mūrnieks, sertifikāta Nr. AA207, kā
sākumcenu noteikt – EUR 700 (tajā skaitā PVN). Pielikumā izsoles noteikumu projekts.
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot
ar 11 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns,
Ārija Pudule, Dina Staškeviča, Margarita Krole, Marija Bernāne, Ilga Pokšāne, Jānis Kupris), pret,
atturas nav, nolemj:
1. Pārdot Riebiņu novada domei piederošo automašīnu LADA, reģ. Nr. JO386, izsolē, nosakot
sākumcenu EUR 700 (tajā skaitā PVN).
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar 1. pielikumu.
Sēdi slēdz plkst.13.59
Sēdes vadītājs

(personīgais paraksts)

J. Ivanāns

Protokoliste

(personīgais paraksts)

K. Nagle

Protokols parakstīts 11.12.2018.
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1. PIELIKUMS
PROJEKTS
RIEBIŅU NOVADA DOMES KUSTAMĀS
MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI

1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka veidu un kārtību, kādā tiek rīkota mutiska izsole ar
augšupejošu soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanai, saskaņā ar „ Publiskas
personas mantas atsavināšanas likums ”, „ Publisku personu finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” un likumu „Par pašvaldībām” pamatojoties uz
Riebiņu novada domes 2018. gada 11. decembra lēmumu Nr.2 (prot. Nr. 17).
1.2. Izsoli organizē ar Riebiņu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota izsoles
komisija (turpmāk tekstā - Komisija).
1.3. Izsolē tiek izsolīta Riebiņu novada domei piederošais automašīna LADA 4X4 ,
reģistrācijas Nr. JO386, šasijas nr. XTA212140A1960721 (tekstā-Kustamā manta).
1.4. Izsoles Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 700.00 EUR (Septiņi simti EUR
un 00 centi) tai skaitā PVN.
1.5. Izsoles solis – 50 EUR no sākumcenas.
1.6. Kustamās mantas izsole notiks 2019. gada 10. janvārī Riebiņu novada domes
kabinetā Nr. 14, Saules ielā 8, Riebiņos, plkst. 10.00.
1.7. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.8. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 2018. gada 17. decembra Riebiņu
novada domes sekretariātā – 2. stāvā Saules ielā 8, Riebiņos, katru darbdienu no plkst.
900-1500.
1.9. Kustamo mantu var apskatīt katru darbdienu Domes darba laikā, iepriekš
saskaņojot ar Riebiņu novada domes Sagādes un loģistikas speciālistu – Artūru Leperu
pa tālr. 65326501
1.10. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli
publicēšanas brīža vietējā laikrakstā un Riebiņu novada domes mājaslapā līdz 2019.
gada 10. janvāra plkst.10.00 Riebiņu novada domes sekretariātā, Saules ielā 8,
Riebiņos.

2. Izsoles pretendentu reģistrācija
2.1. Lai reģistrētos izsolei, izsoles pretendentam/iem ne vēlāk kā līdz izsoles sākumam
jāapliecina ar savu parakstu, ka ir iepazinies/ušies ar pārdodamo objektu-kustamo
mantu, jāsamaksā izsoles nodrošinājuma maksa.
2.2. Izsolei var pieteikties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona- Latvijā
reģistrēta uzņēmējsabiedrība, iesniedzot Domei šādus dokumentus:
2.2.1. fiziska persona- pieteikumu, pases kopiju un kvīts kopiju par Izsoles
nodrošinājuma maksas iemaksu;
2.2.2. juridiska persona - pieteikumu, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai
izziņas, kas apliecina, ka dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav
pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, un arī kvīts kopiju par Izsoles nodrošinājuma
maksas iemaksu.
2.3. Izsoles dalībniekam pirms Izsoles jāiemaksā:
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2.3.1. Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 20,00 (divdesmit EUR un 00 centi) apmērā;
2.3.2. iemaksa jāveic Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857,
kods UNLALV2X, AS “SEB BANKA”.
2.4. Reģistrējoties izsoles dalībnieks/i rakstiski apliecina, ka ir iepazinies/ušies ar
Izsoles noteikumiem un piekrīt tiem.

3. Izsoles process
3.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā un
izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
3.2. Kustamās mantas izsole var notikt arī tad, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir
reģistrējies tikai viens pretendents.
3.3. Izsoli atklāj Izsoles vadītājs, sākot ar Izsoles komisijas sastāva paziņošanu,
izsolāmās kustamās mantas raksturojumu, kustamās mantas nosacītās cenas un izsoles
augšupejošā soļa paziņošanu, par kādu mantas nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru
nākamo solījumu. Izsoles dalībniekus iepazīstina ar solīšanas procedūru.
3.4. Izsoles vadītājs nosauc Izsoles dalībnieku/us. Ja ir reģistrējies viens izsoles
dalībnieks, izsole uzskatāma par notikušu tikai tādā gadījumā, ja izsoles dalībnieks ir
pārsolījis kustamās mantas nosacīto cenu par vismaz vienu izsoles soli.
3.5. Par izsoles nosolītāju tiek paziņots tas izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis
visaugstāko cenu pēc izsoles vadītāja trīskārtējas cenas nosaukšanas un tās fiksēšanas.
3.6. Nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā euro (EUR).
3.7. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis Izsoles mantas nosacīto cenu vai arī
nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Izsoles
dalībniekiem, kuri nav izsolē ieguvuši automašīnas pirkšanas tiesības, septiņu dienu
laikā tiek atmaksāta izsoles nodrošinājuma maksa.
3.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolu paraksta izsoles komisijas
priekšsēdētājs un locekļi, kā arī izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsoles uzvarētāju.
Visi izsoles dalībnieki paraksta Izsoles dalībnieku sarakstu ar izsoles augstāko- pēdējo
nosolīto cenu un izsoles vinnētāju, ar to apliecinot, ka piekrīt nosolītajai cenai un tās
nosolītājam.

4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma slēgšana
4.1. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti nākamajā Riebiņu novada domes sēdē pēc izsoles.
4.2. Pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē, Pusēm slēdzot kustamās mantas
pirkuma līgumu, galīgo pirkuma summu veido mantas pēdējā nosolītā cena, tajā skaitā
pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%.
4.3. Izsoles galīgo pirkuma summu, ieskaitot nodrošinājuma maksu, jāsamaksā septiņu
dienu laikā, pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē.
4.4. Pēc izsoles pirkuma summas nomaksas, ko apliecina bankas maksājumu kvīts,
Puses- Dome un Pircējs septiņu dienu laikā paraksta kustamās mantas nodošanaspieņemšanas aktu un noslēdz pirkuma līgumu.
4.5. Pretenzijas pēc pirkuma līguma noslēgšanas un nodošanas akta parakstīšanas
netiek pieņemtas.
4.6. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Riebiņu novada domei Saules
ielā 8, Riebiņi, LV-5326.
Priekšsēdētāja vietn.

J. Ivanāns
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