
 
NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 9613. 

 

Valmiera, 2021. gada 01. novembris. 

Ziņas par transporta līdzekli: 

Automašīnas īpašnieks: SIA „ZAAO”. 

Automašīnas turētājs: SIA „ZAAO”. 

 Rīgas iela 32, Valmiera. 

Marka, modelis: MERCEDES BENZ 1824. 

Reģistrācijas numurs: PO 2295. 

Šasijas numurs: WDB6521061K062044. 

Krāsa: Sarkana. 

Izgatavošanas gads: 07.11.1994. 

Spidometra stāvoklis: 277838. 

Tips: Kravas atkritumvedējs. 

Apliecības numurs: AF 1634891. 

Automašīnas papildaprīkojums: 

Zemā kabīne ar divām sēdvietām un vienu guļvietu, priekšējā vējstikla saules 
sargs, elektriski paceļams vadītāja sānu durvju stikls, elektriski regulējami un apsildāmi 
ārējie atpakaļskata sānu spoguļi, kabīnes sānu spoileri (2 gab.), gaisa signāltaure, LED 
aizmugures darba gaismas, auduma apdares sēdekļi, pneimatiski regulējams vadītāja 
sēdeklis, kruīzkontrole, analogā tahogrāfa ierīce, CD atskaņotājs „KENWOOD”, 
imobilaizers, mehāniski vadāma jumta lūka, lokšņu atsperes automašīnas priekšējam 
un aizmugures tiltiem, stūres lifts, stūres pastiprinātājs, ABS, degvielas tvertņu skaits (1 
gab.) ar kopējo degvielas daudzumu 240 litri, tiltu skaits (2 gab.). Automašīnai uzstādīts 
9.6 litru 180 kW dīzeļa tipa dzinējs un mehāniskā pārnesumu kārba. Automašīnai ir 
uzstādīta atkritumu konteineru pacelšanas – izkraušanas iekārta. Riteņu konfigurācija 
tai ir 4×2. Automašīnas riepu atlikums priekšējiem riteņiem sastāda 50%, aizmugures 
riteņiem sastāda 50%. Automašīnai nav spēkā esoša TA. 

Automašīnai esošie bojājumi: 

Priekšējais aizsargstienis – deformēts, korozija, priekšējais vējstikls – sasists, 
automašīnas kabīne – korozija, krāsojuma bojājumi, automašīnas kabīnes aizmugures, 
kreisās, labās puses sānu paneļi – caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi 
(nepieciešams veikt automašīnas kabīnes kapitālo remontu – metināšanas darbus), 
vadītāja durvis – caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi (nepieciešama šo durvju 
maiņa), priekšējā kreisā riteņa dubļu sargs (plastmasa) – salauzts (nepieciešama tā 
maiņa), automašīnas kabīnes kreisās labās puses kāpšļu kronšteini – deformēti, 
korozija, krāsojuma bojājumi, darba iekārtas krāsoto detaļu  - korozija, krāsojuma 
bojājumi. 

 

 

Turpinājumu skatīt novērtēšanas akta 2. lapā. 

 



 

Apsekojot iepriekš minēto automašīnu, ņemot vērā tās aprīkojumu, lielo 
nolietojumu, slikto tehnisko stāvokli (nepieciešamību veikt atsevišķu automašīnas detaļu 
kapitālo remontu, nomaiņu), faktu, ka šī automašīna ir jāsagatavo ikgadējai tehniskajai 
apskatei, atzīstu, ka šīs automašīnas savešanai tehniskā kārtībā ir jāiegulda lieli 
kapitālieguldījumi. Automašīnu ieteicams pārdot izsolē, Latvijas Republikas 
likumdošanas, noteiktajā kārtībā. Automašīnas izsoles sākuma vērtība sastāda 
EUR 1200.00 (Viens tūkstotis divi simti eiro). Iepriekš minētā automašīnas vērtība 
uzrādīta ietverot (ar) PVN. Novērtēšanas akts izsniegts SIA „ZAAO”, reģ. nr. 
LV44100015509, pievienošanai grāmatvedības dokumentiem, automašīnas 
sagatavošanai pārdošanai izsolē. 

 

01.11.2021 

G. Ungurs 

 

 

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

 


