
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 28.jūlijā                     Nr.144 

 

Par grozījumiem 26.11.2013. iekšējos noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

 

Lai pilnveidotu Ādažu novada domes un tās darbinieku personīgo transportlīdzekļu 

izmantošanas kontroli darba pienākumu izpildei, pastāv objektīva nepieciešamība veikt 

grozījumus 2013.gada 26.novembrī Ādažu novada domes apstiprinātajos iekšējos noteikumos 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”, ieviešot darbībā 

jaunas maršruta lapas, iekļaujot tajās sadaļu par iegādātās degvielas daudzumu katrā 

transporta līdzekļa degvielas uzpildes reizē.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Ādažu novada domes 2013.gada 26.novembra iekšējo noteikumu 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 14. un 25.punktu, 

Ādažu novada dome      

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Ādažu novada domes 2013.gada 26.novembra lēmumā Nr.294 „Par 

transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” un apstiprināt veidlapas: 

1.1. „Personīgā transportlīdzekļa maršruta lapa” (1.pielikums); 

1.2. „Domes transportlīdzekļa maršruta lapa” (2.pielikums). 

2. Grozījumi piemērojami ar  2015.gada 1.jūliju. 

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Grāmatvedības daļas vadītājai.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks                                    P.Balzāns  



 

 

1.pielikums 

Ādažu novada domes 28.07.2015. lēmumam Nr.144 

 

 

Ādažu novada dome 
Gaujas iela 33A, Ādaži 

Ādažu novads 
LV-2164 

     PERSONĪGĀ transportlīdzekļa maršruta lapa Nr.               APSTIPRINU 
 
 
 
                    201_.gada __.__________ 

       Par periodu no _______________ līdz _____________  

       Transportlīdzekļa marka:   _______________________ 

       Transportlīdzekļa vadītājs: _______________________ 
 

DATUMS MARŠRUTS BRAUCIENA MĒRĶIS LAIKS NOBRAUKUMS (km) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 KOPĀ:  

 

Degviela LITRI 
 Degvielas iegādes 

čeku numuri 
Summa 
(EUR) 

Degviela 
(litri) 

 Autostāvvietu 
čeku numuri 

Summa 
(EUR) 

                            Transportlīdzekļa vadītāja paraksts 

Degvielas marka                                           __________________________                                                 
Domes noteiktais limits                                            201_.gada ___.______________ 

Noteiktais patēriņš (l/100 km)          
   LAPU PĀRBAUDĪJU:  _______________________  
                                                (atbildīgais grāmatvedis) 

                                     201_.gada ___.______________ 

Faktiski izlietota degviela       KOPĀ:  

   KOPĀ:      
         
 

 



 

 

2.pielikums 

Ādažu novada domes 28.07.2015. lēmumam Nr.144 

 

Ādažu novada dome 
Gaujas iela 33A, Ādaži 

Ādažu novads 
LV-2164 

      DOMES transportlīdzekļa maršruta lapa Nr.       APSTIPRINU 
 
 
 
     201__.gada ____.___________ 

        Par periodu no_______________ līdz _____________  

        Transportlīdzekļa marka    ______________________ 

        Transportlīdzekļa vadītājs ______________________ 
          

Datums Maršruts Brauciena mērķis Laiks Nobraukums (km) Paraksts 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   KOPĀ:   

      

DEGVIELA LITRI  Degviela uz 100 km LITRI  Odometrs km  Čeka Nr. Summa Litri Apliecinu, ka transportlīdzeklis ir tehniskā un 
vizuālā kārtībā Uz perioda sākumu   Apstiprinātā norma   Sākumā      

Uzpildīts  Faktiski izlietots  Beigās       

Patērēts             

Uz perioda beigām             

         KOPĀ:   (transportlīdzekļa vadītāja paraksts) 
          

ODOMETRA RĀDĪJUMS perioda beigās : _____________ Iestādes vadītāja uzvārds, paraksts: __________________________________________ 201__.____.___________ 

MARŠRUTA LAPU PĀRBAUDĪJU. Atbildīgā grāmatveža uzvārds, paraksts: ______________________________________________________________ 201__.____.___________ 

 


