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Par transportlīdzekļa nodošanu bez 
atlīdzības 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas cita starpā 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt 
atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 42.panta trešo daļu, kas nosaka, ka publiskas personas 
kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko 
tiesību subjektu, sabiedriskā labuma organizāciju vai sociālo uzņēmumu īpašumā, 43.pantu, kas 
nosaka, ka šā likuma 42. un 42.1pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas 
mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas 
(amatpersonas), Augstskolu likuma 7.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka valsts dibinātās 
augstskolas ir atvasinātas publiskas personas, 

ievērojot, ka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā ir 
transportlīdzeklis Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas Nr.EX1345, bilances atlikusī vērtība uz 
31.12.2022. EUR 6726,00, 

ņemot vērā Vidzemes Augstskolas, reģistrācijas Nr.90001342592, 12.12.2022. iesniegumu 
ar lūgumu nodot bez atlīdzības transportlīdzekli Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas Nr.EX1345, 
mācību procesa materiāli tehniskās bāzes papildināšanai un apmācību iespēju paplašināšanai 
(saņemts Pašvaldībā 16.12.2022. un reģistrēts ar Nr.3.8.3/22/190),  

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns, Edvīns Straume, 
Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, 
Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, 
Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – Andris Klepers, nolemj: 

 
1. nodot bez atlīdzības Pašvaldībai piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli Citroen 

Berlingo, valsts reģistrācijas Nr.EX1345 (izlaiduma gads – 2014., identifikācijas 
Nr.VF77DZKYZEJ545688), Vidzemes Augstskolai, reģistrācijas Nr.90001342592, mācību 
procesa tehniskās bāzes papildināšanai; 

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 29.decembrī. 
  
 
Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)           Jānis Baiks 
 
 


