
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 28.martā                                                                                    Nr.76 

 

 

Par grozījumiem 23.08.2016. lēmumā Nr.170 “Par transportlīdzekļu izmantošanu 

Ādažu novada pašvaldībā” 

 

Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – likums) 

29.panta otrā daļa paredz amatpersonām tiesības saņemt kompensāciju par personīgā 

transportlīdzekļa izmantošanu amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. 

Ministru kabinets 21.06.2010. pieņēma noteikumus Nr.565 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, kuri cita starpā 

paredz noteiktu kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību par personīgo 

transportlīdzekļu izmantošanu amata pienākumu izpildei.  

Ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 23.08.2016. lēmumu Nr.170 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” tika apstiprināti amati, kuros atļauts 

izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildei un degvielas patēriņa normas, 

t.sk., arī amatam “Zemes ierīcības inženieris” (50 litri degvielas decembrī-martā un 130 litri 

aprīlī-novembrī). 

Ar domes 17.01.2017. lēmumu Nr.3 “Par amatu izmaiņām domes Administrācijā”, 

Saimniecības un infrastruktūras daļā tika likvidēta amata vienība „Zemes ierīcības inženieris”. 

Lielākā daļa no minētā amata pienākumiem ir iekļauta Nekustamā īpašuma speciālista amata 

pienākumos, taču šajā amatā nav atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli darba 

pienākumu izpildei. 

Ar domes 17.01.2017. lēmumu Nr.5 “Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā”, Būvvaldē tika 

izveidota vēl viena amata vienība „Būvinspektors”, taču degvielas patēriņa norma 100 litri 

degvielas tika noteikta tikai vienai amata vienībai. 

Ir lietderīgi atļaut Nekustamā īpašuma speciālistam izmantot personīgo transportlīdzekli 

amata pienākumu izpildei un noteikt degvielas patēriņa normu, kā arī noteikt degvielas 

patēriņa normu jaunizveidotam amatam “būvinspektors”. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts un 

pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 12.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka jautājums 

tika atbalstīts domes Finanšu komitejas 21.03.2017. sēdē, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 23.08.2016. lēmuma Nr.170 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” pielikumā “Pašvaldības amati, 

kuros atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildei un degvielas 

patēriņa normas”; 

1.1. izteikt 21.rindu šādā redakcijā: 



21. Nekustamā īpašuma speciālists 80 

1.2. papildināt pielikumu ar 39.rindu šādā redakcijā: 

39. Būvinspektors 100 

2. Lēmums piemērojams ar 2017.gada 3.aprīli. 

3. Domes finansistam iesniegt domei priekšlikumu par nepieciešamajiem grozījumiem 

domes 2017.gada budžetā šī lēmuma izpildei.  

4. Atbildīgais par 1.1.apakšpunkta izpildi ir Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs, 

bet par 1.2.apakšpunkta izpildi – Būvvaldes vadītājs. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Grāmatvedības daļas vadītājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         M.Sprindžuks  

 


