Pielikums
Ādažu novada domes 27.10.2020. lēmumam Nr.221 „Par grozījumiem Ādažu
novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu
Ādažu novada pašvaldībā.””

Ādažu novada pašvaldības amatu saraksts, degvielas normas un kritēriji degvielas patēriņa normu noteikšanai
personīgajam transportlīdzeklim, ko izmanto amata pienākumu izpildei (mēnesī)
Nr.

Amats

1.

Saimniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs

2.

Ceļu ekspluatācijas inženieris

3.
4.

Būvinspektors
Būvinspektora palīgs

5.

Tehniskā dienesta vadītājs

6.

Inženierkomunikāciju
galvenais speciālists

7.

Ceļu ekspluatācijas inženiera
palīgs

tīklu

8.

Izpilddirektors

9.

Saimniecības un infrastruktūras
daļas vadītāja vietnieks

10.

Būvvaldes vadītājs

11.

Galvenais arhitekts

12.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Degvielas normas noteikšanas kritēriji
(vidējais attālums kilometros un degvielas kopējais patēriņš abos virzienos)
Novada teritorijas apsekošana, būvobjektu apsekošana, būvsapulču apmeklēšana un būvju pieņemšana ekspluatācijā, sanāksme ar
valsts pārvaldes institūcijām (20 X 81,5 km = 1630 km = 150 litri).
Ādažu novada ceļu un ielu apsekošana (1230 km = 96 litri), satiksmes organizācijas shēmu skaņošana VAS “Latvijas valsts ceļi”
birojā Rīgā (180 km = 14 litri), būvobjektu apsekošana (500 km = 40 litri).
Novada teritorijas apsekošana, ēku pieņemšana ekspluatācijā (1450 km = 6.9 litri/100 km).
Novada teritorijas apsekošana, ēku pieņemšana ekspluatācijā (1754 km = 5.7 litri/100 km).
Pašvaldības teritoriju un objektu apsekošana, Tehniskā dienesta darbu organizēšana (1189,6 km = 80,89 litri). Tehniskā dienesta
darbu pārbaude (281 km = 19,11 litri).
Piedalīšanās BVKB darba grupās par BIS ieviešanu (1 x 63,6 km = 7,82 litri). Dalība būvvalžu sanāksmēs BVKB (63,6 km = 7,82
litri). Tikšanās ar komunikāciju turētājiem – AS “Sadales tīkls”, AS “Gaso”, SIA “Tet”, VAS “Latvijas Valsts ceļi” (2 x 240 km =
59,04litri). Teritorijas apsekošana (206 km = 25,32litri).
Ādažu novada ceļu un ielu apsekošana (1250 km = 100 litri).
Dalība LPIA sanāksmē (400 km = 35,2 litri). Dalība LPIA 2 pasākumos (120 km = 10,6 litri). Novada teritorijas apsekošana 2 reizes
(120 km = 10,6 litri). Sanāksmes ar valsts pārvaldes institūcijām (100 km = 8,8 litri). Sanāksme kādā no pašvaldībām (100 km = 8,8
litri). Izbraukumi uz notikuma vietām novadā (80 km = 6 litri). Ar ATR un novadu apvienošanu saistītu pasākumu apmeklēšana (220
km = 20 litri).
Nekustamo īpašumu un teritorijas apsekošana, t.sk. izbraukumi uz negadījumu vietām, vai pamatojoties uz iesniegumiem (660 km =
43.5 litri). Tehniskā dienesta darbinieku un Valsts probācijas dienesta klientu darba kontrole (220 km = 14.5 litri). Noslēgto līgumu
izpildes kontrole, tikšanās ar izpildītājiem (bīstamo koku zāģēšana un celmu frēzēšana, “Kadaga 11”- 29 invalīdu pacēlāja tehniskā
apkope, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, zemes noma līgumu izpildes pārbaude dabā 2 x gadā (220 km = 14.5 litri)). Regulāras
darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas ĀBJSS, ĀPP, SOCD (113 km = 7.5 litri).
Dalība semināros, konsultācijas Valsts iestādēs (550 km = 27,5 litri). Novada teritorijas apsekošana –reklāmas - 3 reizes (320 km = 16
litri). Novada teritorijas un būvju apsekošana 10 reizes (730 km = 36.5 litri).
Dalība semināros, konsultācijas valsts iestādēs (550 km = 30 litri). Novada teritorijas apsekošana (reklāmas - 3 reizes un būvobjekti 10 reizes (550 km = 30 litri).
Dalība tiesās Rīgā - 4 reizes (240 km = 16.8 litri). Dalība Supervīzijā Rīgā – 2 reizes, (120 km = 8.4 litri). Dalība kursos un semināros
Rīgā, 2 reizes (120 km = 8.4 litri). Starpinstitucionālas tikšanās pašvaldībā un ārpus tās - 2 reizes (100 km = 7 litri). Izbraukumi pie
iedzīvotājiem pašvaldības robežās notariālo funkciju nodrošināšanai (50 km = 3.5 litri). Dzīves apstākļu pārbaudes un mantas stāvokļa
apsekošana pašvaldības administratīvajā teritorijā 84 km = 5.9 litri).

Litri
150
150
100
100
100
100
100

100

80

80
60

50

13.

Sociālā dienesta vadītājs

14.

Energopārvaldnieks

15.

Būvinženieris

16.

Kapsētas pārzinis

17.

Telpiskās attīstības plānotājs

18.

Ādažu Kultūras centra vadītājs

19.

Attīstības un investīciju daļas
vadītājs

20.

Teritoriju plānotājs-arhitekts

21.

Nekustamā īpašuma speciālists

22.

Nekustamā īpašuma speciālista
palīgs

23.

Vides inženieris

24.

Projektu vadītājs
(uzņēmēju atbalsta speciālists)

25.

Tehniskais projektu vadītājs

26.

Hidromeliorācijas inženieris

Dalība LPS Sociālo jautājumu komitejā (100 km = 5,8 litri). Dalība Supervīzijā kādā no pašvaldībām (200 km =11,6 litri). Pieredzes
apmaiņa (200 km = 11,6 litri). Humānās palīdzības saņemšana (100 km = 5,8 litri). Dalība semināros (100 km = 5,8 litri). Preču
iegāde (100 km = 5,8 litri). Klientu apsekošanas dzīvesvietās (65 km = 3,6 litri).
Ielu apgaismojuma apsekošana 2 reizes (90 km = 5,5 litri). Tikšanās ar AS “ST” un AS “Latvenergo” pārstāvjiem 4 reizes (250 km =
15,3 litri). Dalība energoefektivitātes semināros 2 reizes (250 km = 15,3 litri). Izbraukumi uz notikuma vietām novadā (70 km = 4,2
litri). Sanāksmes ar novada ielu apgaismojuma apsaimniekotajiem 10 reizes (60 km = 3,6 litri). Tikšanās ar novada energokompānijām
(100 km = 6,1 litri).
Būvobjektu apsekošana Ādažu novadā teritorijā - 2 reizes nedēļā (240 km = 15 litri). Valsts zemes dienests – 2 reizes mēnesī( 150 km
= 9,5 litri). Valsts būvniecības kontroles birojs – 1 reizi mēnesī ( 75km 5 litri). Dalība semināros 1 reizi mēnesī (65 km = 4 litri).
Būvmateriālu tirgus izpēte ( 180 km = 11,5 litri). Tikšanās ar būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumiem (80 km = 5 litri).
Brauciens maršrutā: dome – Baltezera kapi – dome, 61 reizi mēnesī (610 km = 50 litri).
Teritorijas apsekošana līguma izpildes uzraudzībai (8 x 30 km = 12 litri), dekoru meklēšana, sagāde, tikšanās ar piegādātājiem (85 km
= 4 litri), projektu izpildes vietu apsekošana, tikšanās ar izpildītajiem (4 x 40 km = 7 litri), semināru, sanāksmju, konferenču
apmeklēšana (2 x 120 km = 11 litri), būvsapulču un darba grupu sanāksmju apmeklēšana (4 x 30 km = 6 litri), dažādu materiālu iegāde
(100 km = 5 litri)
Dalība un tikšanās ar māksliniekiem Rīgā un citos novados (390 km = 20 litri). Pieredzes apmaiņas un producentu pasākumu
apmeklējumi (190 km = 10 litri). Sanāksmes pasākumu organizēšanas procesos (100 km = 5 litri). Izbraukumi uz pasākumu vietām
novadā (100 km = 5 litri).
Dalība CFLA sanāksmēs (140 km = 11,70 litri). Dalība LPS un VARAM pasākumos (140 km = 11,70 litri). Novada teritorijas
apsekošana (60 km = 5,00 litri). Sanāksme ar valsts pārvaldes institūcijām (140 km = 11,70 litri). Ar ATR un novadu apvienošanu
saistītu pasākumu apmeklēšana (240 km = 20 litri).
Nekustamo īpašumu teritoriju apsekošana attīstības iespēju, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības
projektu, būvprojektu, apliecinājuma karšu un paskaidrojuma rakstu izvērtēšanai, domes un būvvaldes lēmumu un būvatļauju
gatavošanai, reklāmu izvietošanai, adresācijas un lietošanas mērķu noteikšanai (uz objektiem Ādažos – 10 reizes mēnesī, uz objektiem
Kadagā – 6 reizes mēnesī, uz objektiem Alderos – 5 reizes mēnesī, uz objektiem Stapriņos – 4 reizes mēnesī, uz objektiem Baltezerā,
Garkalnē un Birzniekos – pa 3 reizēm mēnesī, uz objektiem Eimuros, Ataros, Divezeros, Āņos un Iļķenē – pa 1 reizei mēnesī; kopā:
455 km, 35,0 litri). Dalība sanāksmēs valsts un pašvaldību institūcijās par attīstības jautājumiem (2 reizes mēnesī, 65 km 5,0 litri).
Valsts zemes dienests, kadastra informācija (248 km = 13,9 litri). Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, īpašumu ierakstīšana
zemesgrāmatā (360 km = 20,2 litri). Mērniecības darbi, robežu apsekošana, saskaņošana; Nomas objektu apsekošana (106 km = 5,9
litri).
Valsts meža dienests, Valsts zemes dienests, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa : atmežošanas kompensāciju aprēķins,
mežaudzes vērtības pasūtījumi, kadastra informācija, īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā (313 km = 20 litri). Mērniecības darbi,
robežu apsekošana, saskaņošana (234 km = 15 litri). Mazdārziņu un citu nomas objektu apsekošana (78 km = 5 litri).
Ūdensobjektu apsekošana, t.sk. licencētās makšķerēšanas kontrole (300 km = 12 litri). Nocērtamo koku apsekošana (300 km = 12 litri).
Izbraukumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu (150 km = 6 litri). Citi izbraukumi, kas saistīti ar atsevišķu projektu ieviešanu
(250 km = 10 litri).
Sanāksmes ar uzņēmējiem un Siguldas inkubatoru (70 km = 4,69 litri). Konsultācijas CFLA par SAM 9.2.4.2. un 9.3.1.1 projektiem
(120 km = 8,04 litri). Tikšanās ar pašvaldības iestādēm un Izpildītājiem par veselības veicināšanas aktivitātēm (60 km = 4,02 km).
Projektēšanas un būvniecības izbraukuma sanāksmes (120 km = 8,04 litri).
Konsultācijas CFLA par SAM 3.3.1 un SAM 5.1.1.projektiem (120 km = 6,6 litri). Semināri par ES projektiem (120 km = 6,6 litri).
Sanāksmes ar būvniekiem, būvuzraugiem un projektētājiem (112 km = 6,1 litri). Sanāksmes ar būvniekiem, būvuzraugiem un
projektētājiem dambja pārbūves projektā, citi izbraukumi (102 km = 5,6 litri).
Meliorācijas sistēmas apsekošana (150km = 6 litri). Ūdensobjektu apsekošana (200 km = 8 litri). Polderu monitoringa punktu
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27.

Ādažu vidusskolas direktora
vietnieks saimnieciskajā darbā

28.

Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas direktors

29.

Ādažu vidusskolas direktors

30.

Ādažu vidusskolas saimniecības
pārzinis

31.

Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktors

32.

Kadagas PII vadītājs

33.

Kadagas PII saimniecības daļas
vadītājs

34.

Projektu vadītājs
(investīciju projekti)

35.

Sporta daļas vadītājs

36.

Sporta daļas vadītāja vietnieks

37.

Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktora vietnieks

38.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

39.

ĀBJSS orientēšanās treneris
ĀBJSS grieķu-romiešu cīņas
treneris
ĀBJSS džudo treneris
ĀBJSS vieglatlētikas treneris
ĀBJSS peldēšanas treneris

40.
41.
42.
43.

apsekošana (150 km = 6 litri), citi izbraukumi, kas saistīti ar atsevišķu projektu ieviešanu (125 km = 5 litri)).
Sākumskolas, domes, iestāžu apmeklēšana (90 km = 5,04 litri). Depo apmeklēšana preču sagādei (209 km = 11,72 litri). Neplānoti,
neparedzami braucieni darba vajadzībām ( 147 km = 8,24 litri).
LNKC kultūrizglītības sanāksme (60 km = 3,5 litri). JMRMV mūzikas metodiskā sanāksme (50 km = 3 litri). PIKC NMV mākslas
metodiskās sanāksme (60 km = 3,5 litri). JVLMA direktoru sanāksme (50 km = 3 litri). LOA sanāksme (60 km = 3,5 litri). LMIIA
sanāksme (60 km = 3,5 litri).
Sākumskolas, domes, iestāžu apmeklēšana (25km = 1,6 litri). Pierīgas izglītības pārvaldes sanāksmes/semināri (100 km = 6,4 litri).
Neplānoti, neparedzami braucieni darba vajadzībām ( 187 km = 12 litri).
Preču saņemšana/iegāde (78 km = 4,13 litri), Preču saņemšana/iegāde (56 km = 2,97 litri), Preču iegāde, dokumentu saņemšana (77
km = 4,08 litri), Preču saņemšana (25 km = 1,3 litri), Dokumentu saņemšana, tikšanās (55 km = 2,92 litri), Dokumentu/inventāra
saņemšana (25 km = 1,3 litri), Dokumentu saņemšana/nodošana, tikšanās, preču iegāde (62 km = 3,28 litri).
Dalība LSIIDP 2 semināros, dalība Latvijas Jaunatnes olimpiādēs un Latvijas olimpiādēs, sporta nometņu apmeklējumi, sanāksmes
kaimiņu pašvaldību sporta centros, IZM Sporta departamenta apmeklējumi (408 km – 20 litri).
Seminārs: Latvijas pašvaldības mācību centrā- 2.dienas (100 km = 6,2 litri); Pierīgas izglītības pārvaldes seminārs- (50 km = 3,1 litri);
Dokumentu saņemšana “Plūsma” (55 km = 3,41); Vadītāju konference Jaunmārupē (78 km = 4,8 litri); Preču saņemšana /iegāde
DEPO Berģi 2 dienas (40 km = 2,48 litri)
Materiālu tirgus izpēte (100 km = 5,7 litri), Apsaimniekošanas materiālu piegāde (90 km = 5,13 litri), Mācību materiālu piegāde (80
km = 4,56 litri), Dokumentu saņemšana/nodošana, tikšanās (81 km = 4,61 litri)
Konsultācijas Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā par SAM 3.3.1 un SAM 5.1.1.projektiem (120 km = 6.6 litri). Semināri par ES
projektiem (100 km = 5,5 litri). Sanāksmes ar būvniekiem, būvuzraugiem un projektētājiem Ataru ceļa pārbūves projektā (60 km = 3,3
litri). Sanāksmes ar būvniekiem, būvuzraugiem un projektētājiem dambja pārbūves projektā (52 km =2,86 litri). Citi (Muižas iela,
Laveru ceļš u.c.) izbraukumi (31 km = 1,74 litri).
Tikšanās ar sporta sacensību atbalstītājiem, balvu paņemšana, ar pasākumu organizēšanu saistītie braucieni (300 km = 17.4 litri),
Sporta objektu apsekošana (45 km = 2.6 litri)
Sporta laukumu apsekošana 26 km = 3,38 litri). Saimniecības preču iegāde DEPO 4 reizes ( 104 km = 13,52 litri). Citu preču iegāde
(19 km = 3,1 litri)
LSIIDP semināri 2 reizes gadā (marts un decembris, dalība Latvijas Jaunatnes olimpiādēs un Latvijas olimpiādēs, sporta nometņu
apmeklējumi, neplānoti, neparedzami braucieni darba vajadzībām (semināri kvalifikācijas paaugstināšanai, dokumentu
saņemšana/nodošana, sanāksmes domē vai citās iestādē un organizācijās, u.c. mēnesī) (250 km = 15 litri).
Izbraukuma laulību reģistrācija un semināru apmeklējumi. 5 x 70 km = 21.35 litri (Uz Rīgu turp un atpakaļ uz DZINDAs
semināriem), izbraukuma laulības 22 x 30 km = 40.26 litri (turp un atpakaļ pa Ādažu teritoriju), uz Dzimtsarakstu departamentu (9 x
70 km = 38.43 litri uz Rīgu un atpakaļ).
Dalība sacensībās un izbraukuma treniņos saskaņā ar apstiprināto mācību programmu un ikmēneša plānu (16440 km = 970 litri).
Dalība sacensībās un izbraukuma treniņos saskaņā ar apstiprināto mācību programmu un ikmēneša plānu (5555 km = 500 litri).
Dalība sacensībās un izbraukuma treniņos saskaņā ar apstiprināto mācību programmu un ikmēneša plānu (3676 km = 250 litri).
Dalība sacensībās un izbraukuma treniņos saskaņā ar apstiprināto mācību programmu un ikmēneša plānu (3012 km = 250 litri).
Dalība sacensībās un izbraukuma treniņos saskaņā ar apstiprināto mācību programmu un ikmēneša plānu (3623 km = 250 litri).

25
20
20
20
20
20

20

20

20
20
15
100 (gadā)
970 (gadā)
500 (gadā)
250 (gadā)
250 (gadā)
250 (gadā)

