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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.augustā                                                                                    Nr.156 

 

 

Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu 

 

Saskaņā ar Ādažu novada domes 26.11.2013.iekšējo noteikumu „Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”: 

1) 8.punktu, kas nosaka, ka domes īpašumā esošos transportlīdzekļus individuālā 

lietošanā darbiniekiem nodod ar domes lēmumu; 

2) 9.punktu, kas nosaka, ka katrs transportlīdzekļa vadītājs kļūst par materiāli atbildīgo 

personu, ar kuru noslēdz materiālās atbildības līgumu; 

3) 11.punktu, kas nosaka, ka transportlīdzeklim, kas nodots individuālā lietošanā, ar 

domes lēmumu tiek noteikta stāvvieta tā novietošanai ārpus noteiktā darba laika, 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 26.11.2013. 

iekšējo noteikumu „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

8., 9. un 11.punktu, kā arī to, ka 18.08.2015. priekšlikums tika atbalstīts Finanšu komitejā, 

Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Nodot Ādažu novada domes īpašumā esošos transporta līdzekļus darba pienākumu 

izpildes nodrošināšanai: 

1.1. Nissan Qashqai+2, valsts Nr. HS 7146 - domes Saimniecības un infrastruktūras 

daļas automašīnas vadītājam-sagādniekam Ivaram Grīnbergam individuālā 

lietošanā; 

1.2. Renault Trafic, valsts Nr. HO 6735 - domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

automašīnas vadītājam Kasparam Grāvim individuālā lietošanā; 

1.3. Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI, valsts Nr. HF 8751 - domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas palīgstrādniekam Jurijam Lukinam individuālā lietošanā; 

1.4. Subaru Forester, valsts Nr. KA 6214 - Ādažu pašvaldības policijas priekšniekam 

Oskaram Feldmanim, nodošanai pašvaldības policijas inspektoriem. 

2. Noteikt šādu vidējo degvielas patēriņu: 

2.1. Nissan Qashqai+2, valsts Nr. HS 7146, 7,8 l uz 100 km;  

2.2. Renault Trafic, valsts Nr. HO 6735, 8,3 l uz 100 km;  

2.3. Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI, valsts Nr. HF 8751, 8,3 l uz 100 km.  

3. Noteikt domes Saimniecības un infrastruktūras daļas palīgstrādniekam Jurijam Lukinam 

degvielas limitu 100 l mēnesī automašīnas Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI, valsts Nr. 

HF 8751 izmantošanai. 

4. Noteikt šādas adreses transporta līdzekļu stāvvietai ārpus domes noteiktā darba laika un 

operatīvās darbības pārtraukuma laikā:  
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4.1. Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads - Nissan Qashqai+2, Renault Trafic, 

Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI; 

4.2. Depo iela 2, Ādaži, Ādažu novads - Subaru Forester un Opel Vivaro.  

5. Ādažu pašvaldības policijas priekšniekam noteikt transporta līdzekļa Subaru Forester 

lietošanas kārtību un noslēgt materiālās atbildības līgumus ar atbildīgajām personām.  

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2014.gada 22.aprīļa 

lēmums Nr.123 „Par  pašvaldības īpašumā esoša transporta līdzekļa izmantošanu”.  

7. Atbildīgais par lēmuma 1.1.-1.3.punkta izpildi – Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītājs. 

8. Atbildīgais par lēmuma 1.4.punkta izpildi – Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks          

 


