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18. Par kredītu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai.
Rundāles novada pašvaldības Komunālā dienesta rīcībā nodotā automašīna PEUGEOT
BOXER v/n HA3948 ir ekspluatācijā no 2008.gada 6.februāra un tās atlikusī vērtība uz
2016.gada 31.decembri bija EUR 2390,25 un odometra rādījums 179350 km. Automašīnas
PEUGEOT BOXER v/n HA3948 remontam 2016.gada Transporta budžetā bija paredzēti un
tika izlietoti EUR 3025,00. Automašīnas PEUGEOT BOXER v/n HA3948 remontam, ņemot
vērā apkalpojošā autoservisa aprēķinus, 2017.gadā būtu nepieciešams izlietot EUR 3133,00.
Transportlīdzekļa iegāde ir nepieciešama, lai Rundāles novada pašvaldības Komunālais
dienests varētu turpināt realizēt komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, kā arī
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības uzturēšanu Rundāles novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi nodrošinot likuma “Par pašvaldībām”
noteikto autonomo funkciju realizēšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un faktu, ka uz šo brīdi ekonomiski izdevīgāk ir iegādāties uz
kredīta jaunas automašīnas nevis ieguldīt tik lielus līdzekļus morāli un fiziski nolietota
transporta līdzekļa uzturēšanai, 2017.gada februārī tika izsludināta iepirkuma procedūra
komerctransporta līdzekļa piegādei. Iepirkuma procedūras rezultātā par uzvarētāju tika atzīta
SIA “Auto Blitz”, kura piedāvā Rundāles novada pašvaldībai iegādāties jaunu automašīnu
Opel Movano pretī, kā pirmo iemaksu EUR 4500 ar PVN, pieņemot automašīnu PEUGEOT
BOXER v/n HA3948.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.pukntu,
21.panta pirmās daļas 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 2017.gadam” 14.panta ceturto daļu, kas 2017.gada valsts budžetā
paredz pašvaldību aizņēmumus pašvaldību autonomo funkciju veikšanai, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, Rundāles novada dome nolemj:
lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē EUR 23 783 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi
simti astoņdesmit trīs 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 2018.gadu un atmaksājama no Rundāles pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Aizņēmuma summa noteikta saskaņā ar veiktā iepirkuma
rezultātiem.
Pielikumā:
1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.279;
2. Transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību kopijas;
3. Lēmums par iepirkuma rezultātu.
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