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L Ē M U M S  

Valmierā 
 
2022.gada 24.augustā Nr.531 
 (protokols Nr.16, 46.§) 
 
Par atļauju mantojuma pieņemšanai 
 

Atbilstoši Dānijas Esbjergas (Esbergj) pilsētas tiesas lietai par mantojuma lietu, saskaņā ar 
26.04.2004. sastādīto testamentu Dānijas pilsoņi Lisija Kirstena Rasmusena (Lissy Kirsten Rasmussen) 
un Peders Rasmusens (Peder Rasmussen) pēc nāves ir novēlējuši ½ no mantojuma masas 
Mazsalacas pilsētas domei tehnisko palīglīdzekļu iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktam ar 
2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo 
pašvaldību domju pilnvaras. Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir attiecīgajā novadā 
iekļauto pašvaldību, tajā skaitā Mazsalacas novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 
saistību pārņēmēja; 

Valmieras novada pašvaldība 08.08.2022. (izejošās korespondences Nr.4.1.8.3/22/6361) 
informēja Dānijas juridisko biroju DAHL par piekrišanu pieņemt Lisijas Kirstenas Rasmusenas (Lissy 
Kirsten Rasmussen) un Pedera Rasmusena (Peder Rasmussen) atstāto mantojuma daļu; 

 likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta pirmā daļa cita 
starpā nosaka, ka par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma mantas, tai skaitā finanšu līdzekļu, 
pakalpojuma, tiesību vai citāda veida labuma, izņemot publiskās infrastruktūras objektu, bezatlīdzības 
atvēlēšana (nodošana) publiskas personas institūcijas funkciju izpildes veicināšanai. Šā panta otrā un 
sestā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kā arī koleģiālā institūcija var pieņemt ziedojumu publiskas 
personas institūcijas vārdā, ja ziedojuma pieņemšana valsts amatpersonai nerada interešu konfliktu un 
neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju un pirms ziedojuma pieņemšanas nepieciešama 
augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja; 

pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Ziedojumu pieņemšanas, 
izlietošanas un uzskaites kārtība Valmieras novada pašvaldībā un tās iestādēs” (apstiprināts ar 
Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.294 (protokols Nr,9, 38.§) 
10.3.apakšpunktu un Valmieras novada pašvaldības domes Sociālo un veselības lietu komiteju un 
Finanšu komiteju 18.08.2022. atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis 
Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, 
Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. atļaut Valmieras novada pašvaldībai pieņemt Dānijas pilsoņu Lisijas Kirstenas Rasmusenas (Lissy 

Kirsten Rasmussen) un Pedera Rasmusena (Peder Rasmussen) atstāto mantojuma daļu; 
2. mantojuma izlietošanas mērķis ir tehnisko palīglīdzekļu iegāde Mazsalacas apvienības teritorijā 

esošajiem iedzīvotājiem ar īpašajām vajadzībām; 
3. pilnvarot Valmieras novada pašvaldības izpilddirektori Eviju Voitkāni veikt tālākās nepieciešamās 

darbības, kas saistītas ar mantojuma pieņemšanu.  
 

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


