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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 17.martā                                 Nr. KND1-3/21/114 

                                                                                                         (protokols Nr.7, 4.§) 
Par noteikumu “Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites 

kārtību” apstiprināšanu 
 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmā daļa nosaka iekšējo normatīvo aktu 
izdošanas pamatnoteikumus.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 
otrās daļas 5.punkts punkts noteic, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai 
kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, taču noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad publiska 
persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes 
uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Saskaņā ar Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu par autotransporta 
izmantošanas noteikumiem, ir noteikti šādi principi: ka papildus šajā likumā un citos tiesību aktos 
ietvertajiem noteikumiem par rīcību ar publiskas personas mantu, ir ievērojami arī saskaņā ar šo 
pantu paredzētie publiskas personas autotransporta izmantošanas noteikumi; ka publiskas personas 
īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports, tajā skaitā operatīvais transports, ir 
izmantojams tikai dienesta, darba, amata pienākumu pildīšanai; ka autotransporta lietošana darba 
vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba 
pienākumu pildīšanai, nodrošinot publiskas personas vai publiskas personas institūcijas iestādes 
funkciju izpildi. Savukārt minētā likuma 5.2 panta piektā daļa paredz, ka, lai nodrošinātu šā panta 
noteikumu izpildi, publiska persona vai publiskas personas institūcija izdod normatīvo aktu par 
autotransporta izmantošanas kārtību, nosakot arī to personu loku, kuras atbilstoši šā panta 
noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu. 

Ņemot vērā Ķeguma novada domes Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 
17.03.2021. atzinumu,  

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ilmārs Zemnieks, Imants Smirnovs, Jānis Siliņš, 
Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko, 
Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. KND1-7/21/1 
”Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību”. 

2. Domes sekretārei nosūtīt iepazīties ar noteikumiem Ķeguma novada pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību vadītājus. 

 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
17.03.2021. 
datums 
 


