
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2018.gada 28.novembrī                                                                                    Nr.274  

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

 

Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otrā daļa paredz 

amatpersonām tiesības saņemt kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu 

amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. 

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

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” nosaka kompensāciju 

aprēķināšanas un izmaksas kārtību par personīgo transportlīdzekļu izmantošanu amata 

pienākumu izpildei. 

Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 2016.gada 23.augusta iekšējo noteikumu Nr.10 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 40.punktā noteikts, ka 

dome nosaka amatus, kuros esošiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli 

un degvielas normu mēnesī. Dome ar 28.11.2017. lēmumu Nr.291 “Par transportlīdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” noteica amatus un degvielas normas. 

Domes Administrācija ierosina: 

1) noteikt degvielas patēriņa normu l00 litri mēnesī amatam “Inženierkomunikāciju tīklu 

speciālists” (palielinājums par 20 litriem mēnesī), sakarā ar darba intensitātes pieaugumu; 

2) noteikt degvielas patēriņa normu 50 litri mēnesī amatam “Energopārvaldnieks”, amata 

pienākumu izpildei ielu apgaismojuma un energosistēmas darbības kontrolē; 

3) noteikt degvielas patēriņa normu 40 litri mēnesī amatam “Ceļu būvinženiera palīgs”, 

amata pienākumu izpildei ceļu stāvokļa un uzturēšanas darbu izpildes kontrolē; 

4) noteikt degvielas patēriņa normu 25 litri mēnesī amatam “Tehniskais projektu 

vadītājs”, amata pienākumu izpildei; 

5) noteikt degvielas patēriņa normu 20 litri mēnesī amatam Ādažu vidusskolā “direktora 

vietnieks izglītības un administratīvajā darbā”, amata pienākumu izpildei; 

6) noteikt degvielas patēriņa normu 20 litri mēnesī amatam Ādažu vidusskolā 

“Saimniecības pārzinis”, amata pienākumu izpildei. 

Paredzamā ietekme uz pašvaldības budžetu 2019.gadā būs aptuveni 2800 EUR. 

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, iekšējo noteikumu Nr.10 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 40.punktu, kā arī Finanšu 

komitejas 20.11.2018. atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” un izteikt tā pielikumu “Ādažu novada 



pašvaldības amatu saraksts ar degvielas patēriņa normu personīgajam transportlīdzeklim, 

ko izmanto amata pienākumu izpildei” jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 2.janvāri. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                          P.Balzāns  



Pielikums 

Ādažu novada domes 27.11.2018. 

lēmumam Nr.274 „Par grozījumiem 

Ādažu novada domes 28.11.2017. 

lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā.”” 

 

 

Ādažu novada pašvaldības amatu saraksts ar degvielas patēriņa normu personīgajam 

transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei  

 

Nr. Amats Litri (mēnesī) 

1.  Domes priekšsēdētājs 300 

2.  Ceļu ekspluatācijas inženieris 150 

3.  Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs 150 

4.  Būvinspektors (2 amata vietas) 100 

5.  Tehniskā dienesta vadītājs 100 

6.  Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists 100 

7.  Izpilddirektors 80 

8.  Būvvaldes vadītājs 80 

9.  Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks 80 

10.  Ceļu būvinženiera palīgs 40 

11.  Nekustamā īpašuma speciālists 40 

12.  Nekustamā īpašuma speciālista palīgs 40 

13.  Bāriņtiesas priekšsēdētājs 50 

14.  Sociālā dienesta vadītājs 50 

15.  Energopārvaldnieks 50 

16.  Būvinženieris 50 

17.  Telpiskās attīstības plānotājs 45 

18.  Ādažu Kultūras centra vadītājs 40 

19.  Attīstības un investīciju daļas vadītājs 40 

20.  Teritoriju plānotājs-arhitekts 40 

21.  Hidromeliorācijas inženieris 25 

22.  Projektu vadītājs (Saimniecības un infrastruktūras daļā) 25 

23.  Projektu vadītājs (uzņēmēju atbalsta speciālists) 25 

24.  Tehniskais projektu vadītājs 25 

25.  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktors 20 

26.  Ādažu vidusskolas direktors 20 

27.  Ādažu vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 20 

28.  Ādažu vidusskolas direktora vietnieks izglītības un administratīvajā darbā 20 

29.  Ādažu vidusskolas saimniecības vadītājs 20 

30.  Ādažu vidusskolas saimniecības pārzinis 20 

31.  Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 20 

32.  Ādažu PII “Strautiņš” vadītājs 20 

33.  Ādažu PII “Strautiņš” saimniecības daļas vadītājs 20 

34.  Kadagas PII vadītājs 20 

35.  Kadagas PII saimniecības daļas vadītājs 20 

36.  Projektu vadītājs (investīciju projekti) 20 

37.  Sporta daļas vadītājs 20 

38.  Sporta daļas vadītāja vietnieks 20 

39.  Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora vietnieks 15 

40.  ĀBJSS orientēšanās treneris 970 (gadā) 

41.  ĀBJSS grieķu-romiešu cīņas treneris 500 (gadā) 

42.  ĀBJSS džudo treneris 250 (gadā) 

43.  ĀBJSS vieglatlētikas treneris 250 (gadā) 

44.  ĀBJSS peldēšanas treneris 250 (gadā) 

45.  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 100 (gadā) 

 


