
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2015.gada 22.decembrī                                                                                              Nr. 250 

 

Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu 

novada pašvaldībā” 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes (turpmāk – dome) iestāžu un struktūrvienību vadītāju 

ierosinājumiem: 

1) pastāv objektīva nepieciešamība noteikt jaunus pašvaldības amatus, kuros atļauts izmantot 

personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildei, kā arī palielināt atsevišķiem 

amatiem domes noteiktās degvielas patēriņa normas; 

2) Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 65.punktā ir noteiktas 

darbinieka tiesības saņemt kompensāciju par personiskā transportlīdzekļa nolietojumu, 

kuras apmērs nedrīkst pārsniegt četrus centus par katru nobraukto kilometru.  

Pamatojoties uz 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, 

Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 65.punktu, kā arī to, ka 15.12.2015. jautājums 

tika atbalstīts Finanšu komitejas sēdē, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2013.gada 26.novembra iekšējos noteikumos 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – 

noteikumi): 

1.1. Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. Kompensācija šo noteikumu izpratnē ietver darbinieka personīgos izdevumus, 

kas radušies transportlīdzekļa izmantošanā amata pienākumu izpildes 

nodrošināšanai, t.i., patērētā degviela apstiprinātā limita ietvaros, 

transportlīdzekļa nolietojums un autostāvvietas noma.”  

1.2. papildināt noteikumus ar jaunu 24.3.apakšpunktu: 

„24.3. par transportlīdzekļa nolietojumu EUR 0.04 apmērā par katru nobraukto 

kilometru, atbilstoši maršruta lapai, bet ne vairāk kā EUR 57 mēnesī.” 

1.3. izteikt Ādažu novada domes 26.11.2013. lēmuma Nr.294 „Par transporta līdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).    

2. Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt līgumu ar domes priekšsēdētāja otro vietnieku un 

projektu vadītāju (investīciju projektiem) par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba 

vajadzībām.  



 

3. Grozījumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvāri. 
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Pielikums 

Ādažu novada domes 

22.12.2015. lēmumam Nr.250 

 

2.pielikums 

Ādažu novada domes  

26.11.2013. lēmumam Nr.294 

 

 

Pašvaldības amati, kuros atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu 

izpildei un degvielas patēriņa normas 

 

Nr. Amats Litri mēnesī 

1.  Domes priekšsēdētājs 250 

2.  Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks 80 

3.  Izpilddirektors 80 

4.  Bāriņtiesas priekšsēdētājs 50 

5.  Sociālā dienesta vadītājs 50 

6.  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 100 (gadā) 

7.  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktors 20 

8.  Ādažu vidusskolas direktors 20 

9.  Ādažu vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 20 

10.  Ādažu vidusskolas saimniecības vadītājs 20 

11.  Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 20 

12.  Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora vietnieks 15 

13.  Ādažu PII vadītājs 20 

14.  Ādažu PII saimniecības daļas vadītājs 20 

15.  Kadagas PII vadītājs 20 

16.  Kadagas PII saimniecības daļas vadītājs 20 

17.  Ādažu Kultūras centra vadītājs 40 

18.  Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs 120 

19.  Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks 80 

20.  Ceļu ekspluatācijas inženieris 120 

21.  Zemes ierīcības inženieris 50 (decembris-marts) 

130 (aprīlis-novembris) 

22.  Hidromeliorācijas inženieris 25 

23.  Būvinženieris 25 

24.  Projektu vadītājs 25 

25.  Būvvaldes vadītājs 80 

26.  Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists 80 

27.  Teritoriju plānotājs-arhitekts 40 

28.  Būvinspektors 100 

29.  Attīstības un investīciju daļas vadītājs 40 

30.  Ainavu arhitekts-dārznieks 45 



 

31.  Projektu vadītājs (uzņēmēju atbalsta speciālists) 25 

32.  Projektu vadītājs (investīciju projekti) 20 

33.  Sporta daļas vadītājs 20 

34.  Sporta daļas vadītāja vietnieks 20 

35.  ĀBJSS orientēšanās treneris 970 (gadā) 

36.  ĀBJSS treneris 250 (gadā) 

37.  ĀBJSS treneris 250 (gadā) 

38.  ĀBJSS treneris 250 (gadā) 
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