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Par Cēsu novada domes 2022. gada 24.februāra noteikumu Nr.22 „Transportlīdzekļa izmantošanas un 
izdevumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbers, domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr.565 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 
64.punktu,  likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 18.panta otro daļu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu, kā arī  
pamatojoties uz Izpilddirektora 03.91.2022. rīkojumu Nr.2.1-2/2022/2 “Par grāmatvedības organizēšanu 
un uzskaites kārtības noteikšanu”, Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra lēmumu (prot.Nr.3), Cēsu 
novada dome, ar 16 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, 
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) ,  pret nav,  
atturas nav nolemj:
1. Apstiprināt  Cēsu  novada  domes  2022.  gada  24.februāra  noteikumus  Nr.22  „Transportlīdzekļa

izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības iestāžu  vadītājiem nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Amatas novada domes 2010. gada 26. maija lēmumu Nr.10 “Kārtība, kādā Amatas novada domes 
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”;  

3.2. Cēsu novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumu Nr.358 „Par noteikumu “Transportlīdzekļa 
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu”;

3.3. Jaunpiebalgas novada domes 2015. gada 30. decembra lēmumu Nr.251 “Par Jaunpiebalgas novada 
domes noteikumu „Kārtība, kādā izmantojama pašvaldības kustamā manta un finanšu resursi, kā 
arī kārtība, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, 
aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā” apstiprināšanu”;

3.4. Līgatnes novada domes 2018. gada 1. marta noteikumi “Transportlīdzekļu izmantošanas un 
izdevumu uzskaites kārtība”;

3.5. Pārgaujas novada domes 2015. gada 3. marta noteikumi “Transportlīdzekļa izmantošanas un 
izdevumu uzskaites kārtības noteikumi”; 

3.6. Priekuļu novada domes 2012. gada 1. aprīļa noteikumi “Priekuļu novada domes un tās 
valdījumā, turējumā esošo transportā līdzekļu izmantošanas kārtība”;

3.7. Vecpiebalgas novada domes 2012. gada 21. marta lēmumu (prot. Nr. 4, 39.§) “Noteikumu par 
kārtību, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldībās amatpersonas un darbinieki izmanto transporta 
līdzekļus, saziņas līdzekļus un citu pašvaldības mantu apstiprināšana”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.martā.

          Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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