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APSTIPRINĀTI 

Rēzeknes novada domes 

   2010.gada 2. decembra sēdē  

 (protokols Nr.26, 1.§) 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.decembra noteikumi Nr.3 

„Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un 

pašvaldības iestādēs”  

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 27.punktu   

 likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un  

mantas izšķērdēšanas novēršanu”  

5
2
.panta piekto daļu 

 
1. Rēzeknes novada pašvaldības noteikumi „Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada 

pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs”, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību kādā 

tiek izmantots Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu rīcībā 

(turējumā) esošais autotransports darba pienākumu veikšanai. 

2. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransports tiek izmantots tikai administrācijas 

darbinieku darba pienākumu veikšanai. 

3. Persona, kas atbildīga par administrācijas autotransporta izmantošanu, tiek nozīmēta ar 

pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. 

4. Administrācijas autotransportam stāvvietas ārpus darba laika tiek noteiktas ar pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumu. 

5. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības 

izpilddirektoram darba pienākumu veikšanai tiek nodots autotransports lietošanā nodrošinot 

autotransportu ar vadītāju. 

6. Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs vadītājs izdodot rīkojumu nosaka: 

6.1. atbildīgo personu par autotransporta izmantošanu iestādē, 

6.2. autotransporta vadītāju, 

6.3. autotransporta stāvvietu ārpus darba laika. 

7. Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs vadītājs izdotajam rīkojumam papildus pievieno 

apstiprināto maršruta lapas (ceļazīme) veidlapu un kārtību kādā uzskaitāms nobraukums un 

degvielas aprite. 

8. Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs vadītājs nodrošina kontroli par autotransporta izmantošanu 

atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, 

šo noteikumu, kā arī citu ārējo normatīvu prasībām. 

9. Pašvaldības iestāžu autotransports izmantojams tikai darbiniekiem amata pienākumu pildīšanai. 

10. Pašvaldības iestādes autotransportu iestādes vadītājs drīkst izmantot darba pienākumu pildīšanai 

gadījumos, ja nav nozīmēts autotransporta vadītājs un ir izdots pašvaldības izpilddirektora 

rīkojums par tiesībām lietot autotransportu, darba pienākumu pildīšanai. 

11. Pašvaldības iestāžu darbinieki autotransporta lietošanu darba pienākumu pildīšanai var lietot tikai 

uz iestādes vadītāja rakstiska rīkojuma pamata. 
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12. Pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu rīcībā esošu autotransportu drīkst iznomāt 

citām personām: 

12.1. ja transportlīdzeklis tajā laikā nav nepieciešams darba pienākumu pildīšanai, 

12.2. ja transportlīdzeklim ir nozīmēts vadītājs, 

12.3. ja veikta samaksa par transportlīdzekļa nomu atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības 

apstiprinātajam cenrādim.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                            M.Švarcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


