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Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana), 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai dome var
apstiprināt budžeta grozījumus,

Civillikuma 1770.pantu, kas nosaka, ka ar zaudējumu jāsaprot katrs mantisks novērtējams
pametums, Civillikuma 1773.pantu, kas cita starpā nosaka, ka zaudējums ir netiešs – kad tas
cēlies, sagadoties sevišķiem apstākļiem un attiecībām, Civillikuma 1775.pantu, kas nosaka, ka
katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina,

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 03.02.2022. saistošajiem
noteikumiem Nr.37 (ārkārtas sēdes protokols Nr.3, 1.§) “Par Valmieras novada pašvaldības
2022.gada budžetu”,

Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikuma
(apstiprināts ar Pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.272 (protokols Nr.9, 63.§)
3.1.5.apakšpunktu, kas nosaka iestādes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras un
apsaimniekošanas nodaļa” uzdevumus ielu, ceļu un saistītās infrastruktūras pārvaldībā,

Pašvaldībā 21.02.2022. un 28.03.2022. saņemtiem /Vārds Uzvārds/ (turpmāk –
Iesniedzējs) iesniegumiem par transportlīdzekļa VW Golf 5, ar valsts /reģistrācijas numuru/,
zaudējumu 304,99 euro apmērā atlīdzību (Pašvaldībā reģistrēti ar Nr.4.1.8.3/22/1817 un
Nr.4.1.8.3/22/2834) saistībā ar 21.02.2022. notikušo ceļu satiksmes negadījumu – iebraucot
Rūpniecības un Cēsu ielu krustojumā, Valmierā, Valmieras novadā ceļa braucamajā daļā
esošajā, nenorobežotā bedrē,

Pašvaldībā saņemto Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja
Patruļpolicijas nodaļas 18.03.2022. vēstuli Nr.VRPnos/11377 (Pašvaldībā reģistrēta 18.03.2022
un reģistrēta ar Nr.4.1.8.3/22/2618),

Pašvaldībā saņemto SIA “MŪSU AUTO VALMIERA” reģistrācijas Nr.44103080462,
24.03.2022 remonta aprēķinu Nr.LM6378, un papildu sniegto informāciju, ka negadījuma laikā
transportlīdzeklim nebija spēkā esoša brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšana
(KASKO),

izvērtējot Iesniedzēja sniegto informāciju par zaudējuma apmēra pamatotību, pastāvot
zaudējumu atlīdzinājuma tiesiskajam pamatam – netiešam zaudējumam,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis, E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atlīdzināt Iesniedzējam nodarīto mantisko zaudējumu 304,99 euro apmērā;
2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Grāmatvedības nodaļa” pēc lēmuma

spēkā stāšanās pārskaitīt uz Iesniedzēja AS Swedbankas /kontu Nr./ šā lēmuma 1.punktā
noteikto zaudējuma atlīdzinājumu;



3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.aprīlī.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmierā,
Valmieras nov., LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


