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Nr. 27

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 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.
Pašvaldības administrācija ierosina noteikt degvielas patēriņa normu:
1) 100 litri mēnesī amatam “Domes priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju
jautājumos”, un 100 litri mēnesī amatam “Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos” sakarā ar amata vietu izveidošanu un resursu nepieciešamību darba
pienākumu izpildei. Paredzamā ietekme uz pašvaldības budžetu 2021. gadā būs
aptuveni 1560 EUR un nepieciešamais finansējums ir paredzēts pašvaldības budžeta
tāmē;
2) 50 litri mēnesī amatam “deputāts”. Paredzamā ietekme uz pašvaldības budžetu 2021.
gadā būs aptuveni 4680 EUR un nepieciešamais finansējums ir paredzēts pašvaldības
budžeta tāmē;
3) ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu amatiem pašvaldības administrācijas iestādēs
un struktūrvienībās, kas izvietotas Carnikavas pagastā, ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31.
decembrim.
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatus un degvielas limitus pašvaldības
administrācijas iestādēs un struktūrvienībās, kas izvietotas Carnikavas pagastā, nosaka
Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija noteikumi Nr. INA/2018/26 “Noteikumi par
transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu
(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” (turpmāk – Noteikumi).
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 20.07.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības 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.

Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt patapinājuma
transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām:

līgumus

par

personīgā

2.1. līdz š.g. 30. jūlijam ar Imantu Krastiņu, domes priekšsēdētāja vietnieku pašvaldības
funkciju jautājumos un Karīnu Miķelsoni, domes priekšsēdētāja vietnieci attīstības
jautājumos
2.2. līdz š.g. 20. augustam ar deputātiem, kuri personīgo autotransportu izmantos darba
vajadzībām.
3.

Lēmuma 1. punkta nosacījumi 2.1. apakšpunktā minētajiem amatiem piemērojami no
2021. gada 1. jūlija, un 2.2. apakšpunktā minētajiem amatiem no 2021. gada 1. augusta.

4.

Ādažu novada pašvaldības izpilddirektoram noteikt Noteikumos neiekļautus papildu
amatus personīgo transportlīdzekļu izmantošanai amata pienākumu izpildes
nodrošināšanai pašvaldības administrācijas iestādēs un struktūrvienībās, kas izvietotas
Carnikavas pagastā un noteikt degvielas patēriņa limitu, ievērojot šādus ierobežojumus:
4.1. degvielas patēriņa limits kopā nepārsniedz Noteikumu 6. pielikuma 1, 2. un 4.
punktā noteikto limitu summu;
4.2. šajā punktā noteikto kārtību piemēro ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

5.

Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Noteikumu 19. punkts (izņemot 3.pielikumu) un
6. pielikuma 1.- 4. punkts.

6.

Lēmuma izpildes
struktūrvienībām.

kontroli

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

veikt

pašvaldības

administrācijas

grāmatvedības

M. Sprindžuks

