
SIA ‘’GD Vērtējums’’   
TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS AKTS Nr. 18-2021 

 

Rīga, 2021.gada 09. Jūnijā 

Komplektācija un papildaprīkojums X-ir: 
Tonēti stikli Kondicionētājs Mazg.ierīce pr. lukturiem Kruīzkontrole centrālā atslēga 
Lūka Klimatkontrole Ksenona lukturi Borta komp. Navigācijas iekārta 
Elektr. stikla pacēlāji Multi stūre Miglas lukturi ādas salons Pap. imobilaizeris 
Elektriskie spoguļi Sakabes ierīce Autom. pārnesuma kārba Sporta sēdekļi  Handsfree sistēma 
El. nolokāmi. spoguļi ABS Stūres pastiprinātājs pilnpiedziņa Parkošanās sensori 
Vieglmetāla diski Drošības spilveni Pretaizdzīšanas  Audiosistēma Parkošanās kamera 
El. Reg. sēdekļi Sēdekļu apsilde signalizācija TV/DVD  Gāzes iekārta __litri 

Papildus atdurstieņi Servisa grāmata Atslēgu skaits  Key Less go ________________ 
 

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis: 
 

 

Transporta līdzekļa vērtības korekcija 
 

                                                      
           slikta             vāja  vidēja            laba           teicama 
 

Transportlīdzekļa iespējamās vērtības vērtēšanas brīdī: 
 
 Tirgus vērtība: 1500.00 EUR(Viens tūkstotis pieci simti eiro 00 centi) 
 Ātrās realizācijas vērtība: 900.00 EUR (Deviņi simti eiro 00 centi) 
 
Piezīmes- transportlīdzeklim papildus nepieciešams: 

 Akumulatora baterijas uzlāde/nomaiņa, 
 Veikt tehnisko apskati un nodokļu nomaksu CSDD, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē.  

Pamatojums: 
1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate. 
2. Rūpnīcas izgatavotājas cenu katalogs, kas sevī ietver rūpnīcas izgatavotājas oficiālo pārstāvju mazumtirdzniecības cenas. 
3. LR muitas katalogs. 
4.CSDD noteikumi “Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli”. 
5. Eiropas tirgus konjunktūras datu analīze. 
6. SĪVSK  tirgus vērtības definīcijas. 
7. LTAB metodika. 
8. Transportlīdzekļa vērtība norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams, un ja vērtējumā nav noteikts citādi. 
9. Vērtējums ir derīgs 1 mēnesi no novērtēšanas dienas. 
10. Transportlīdzekļa apskate veikta vizuāli, neizjaucot mezglus un agregātus. Iespējami slēptie defekti, kas var atklāties veicot 
remontdarbus vai tehniskajā analīzē. 
            Ģirts Daugaviņš 

Sertifikāts AA Nr.349 

Īpašnieks VAS Latvijas valsts Radio un Televīzijas centrs 
 Adrese Rīga, Ērgļu 7 Tālr. 29219530 
Pasūtītājs VAS Latvijas valsts Radio un Televīzijas centrs TA līdz Nav spēkā 
Reģistrācijas Nr. BV4996 Degvielas veids(tilpums) Benzīns(2,4) 
Marka, modelis UAZ 3973 Krāsa Gaiši brūna 
Izlaiduma gads 1990 Nobraukums  85105 
Šasijas  Nr. XTT397300L0035210 Reģ. apliecības Nr. AF0337730 

1. Bremzes Pārbaude 
2. Stiklojums Norma 
3. Ritošā daļa Pārbaude 
4. Spēka pārvads Pārbaude/Remonts 
5. Elektrosistēma Norma 
6. Virsbūve  Remonts 
7. Krāsojums Remonts/Maiņa 
8. Salons Norma 
9. Apriepojums Norma 
10. Dzinējs Pārbaude 
11. Optika Norma 


