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23. Par kredītu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai.
Viesturu pagasta pārvaldnieka rīcībā nodotā automašīna PEUGEOT 406 v/n EP7703
ir ekspluatācijā no 2002.gada 13.novembra un tās atlikusī vērtība uz 2015.gada 10.decembri
bija EUR 00,00 un odometra rādījums 259620 km. Automašīnas PEUGEOT 406 v/n EP7703
remontam 2015.gada Transporta budžetā bija paredzēti un tika izlietoti EUR 2317,00.
Automašīnas PEUGEOT 406 v/n EP7703 remontam 2016.gadā būtu nepieciešams izlietot
EUR 2549,00.
Svitenes pagasta pārvaldnieka rīcībā nodotā automašīna PEUGEOT PARTNER v/n
ET1652 ir ekspluatācijā no 2003.gada 15.maija un tās atlikusī vērtība uz 2015.gada
10.decembri bija EUR 00,00 un odometra rādījums 283527 km. Automašīnas PEUGEOT
PARTNER v/n ET1652 remontam 2015.gada Transporta budžetā bija paredzēti un tika
izlietoti EUR 1369,00. Automašīnas PEUGEOT PARTNER v/n ET1652 remontam
2016.gadā būtu nepieciešams izlietot EUR 1506,00.
Minētās automašīnas tiek izmantotas likumā “Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto
autonomo funkciju nodrošināšanā, kuras izmanto darba vajadzībām pašvaldības pagastu
pārvalžu vadītāji.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts, nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Tāpat minētā panta otrās daļas 2.punktu ir noteikts: lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot nepieciešamo pašvaldības budžeta līdzekļu
ieguldījumu iepriekš norādītajos pašvaldības transporta līdzekļos, uzskatāms, ka racionālāk un
lietderīgāk, kā arī ekonomiski izdevīgāk ir iegādāties uz kredīta jaunas automašīnas, nevis
ieguldīt tik lielus līdzekļus morāli un fiziski nolietotos transporta līdzekļos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmo daļu, 21.panta 27.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par budžeta un finanšu vadību”
41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta piekto daļu, kas
2015.gada valsts budžetā paredz pašvaldību aizņēmumus pašvaldību autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei, 2008.gada 25.marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,

1. lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē līdz EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši eiro)
apmērā autotransporta iegādei Rundāles novada pašvaldības vajadzībām ar
Valsts kases noteikto aizņēmuma procenta likmi, ar aizdevuma atmaksas
termiņu 5 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama
ar 2017.gadu un atmaksājama no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Aizņēmuma summa precizējama pēc veiktā iepirkuma saskaņā ar tā
rezultātiem.
2. Iegādājoties jaunus transporta līdzekļus nodot automašīnas PEUGEOT 406
v/n EP7703 un PEUGEOT PARTNER v/n ET1652 kā pirmo iemaksu šādi
samazinot jaunās automašīnas iegādes izmaksas.
Pielikumā:
1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Nr.279 un Nr.2171;
2. Transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību kopijas.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 18.01.2016

Aivars Okmanis

S.Švāģere

