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2021.gada 25.novembrī Nr.547
(protokols Nr.16, 64.§)

Par autoceļu fonda izlietojumu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā atbilstoši šo
noteikumu 23. un 23.1 punktā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, J.Upenieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžeta – autoceļu
fonda līdzekļu, kuru veido ikgadējās valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirtās mērķdotācijas, vidējā termiņā (trijiem gadiem) izlietojumu šādiem mērķiem:
1.1. pašvaldības tranzīta ielām, tiltiem, satiksmes drošības uzlabošanai, autoceļu un ielu

ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes
drošības uzlabošanai;
1.1.1. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana ziemā,
1.1.2. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana vasarā,
1.1.3. pašvaldības ceļu un ielu bedrīšu remonts,
1.1.4. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana, remonts, renovācija,
1.1.5. tilti,
1.1.6. satiksmes drošība – ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu, luksoforu

uzturēšana, remonts,
1.1.7. pašvaldības ceļu un ielu horizontālie apzīmējumi;

1.2. pašvaldības ceļu un ielu būvprojektu izstrāde;
1.3. pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas darbi;
1.4. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības ielu/ ceļu

tīklā;
2. Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei, Burtnieku apvienības

pārvaldei, Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldei, Kocēnu apvienības pārvaldei,
Mazsalacas apvienības pārvaldei, Naukšēnu apvienības pārvaldei, Rūjienas apvienības
pārvaldei un Strenču apvienības pārvaldei:
2.1. sniegt priekšlikumus kārtējā gada budžeta projekta sagatavošanā par autoceļu fonda

līdzekļu izdevumu sadalījumu atbilstoši katrai struktūrvienībai pieejamam ikgadējās
valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtās mērķdotācijas
apjomam saskaņā ar pielikumu;

2.2. nodrošināt lēmuma 1.1.punktā minēto darba uzdevumu sagatavošanu, darbu izpildes
kontroli, izpildīto darbu pieņemšanu;
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3. Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei:
3.1. sniegt priekšlikumus kārtējā gada budžeta projekta sagatavošanā par autoceļu fonda

līdzekļu izdevumu sadalījumu 1.2., 1.3. un 1.4.punktā minētiem mērķiem;
3.2. nodrošināt lēmuma 1.2., 1.3. un 1.4.punktā minēto darba uzdevumu sagatavošanu,

darbu izpildes kontroli, izpildīto darbu pieņemšanu;
4. Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienībai

“Grāmatvedības nodaļa” nodrošināt autoceļa fonda ieņēmumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;

5. Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienībai
“Finanšu un ekonomikas nodaļa” nodrošināt pārskatu par autoceļa fonda izlietojumu
iesniegšanu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada
11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība” prasībām un termiņiem;

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
6.1. Rūjienas novada pašvaldības domes 2021.gada 18.februāra lēmums (prot. Nr.3, 14.§)

“Par autoceļu un ielu finansēšanas paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 3 gadiem”;

6.2. Beverīnas novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra lēmums Nr.26 (prot.
Nr.2, 6.§) “Par Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas izlietojuma 2019., 2020., 2021.gadā
apstiprināšanu”;

6.3. Naukšēnu novada pašvaldības domes 2021.gada 17.februāra lēmums Nr.29 (prot.
Nr.2) “Par mērķdotācijas finansējuma izlietojuma programmu ceļa un ielu uzturēšanai
2021.‒2023.gadam”;

6.4. Burtnieku novada pašvaldības domes 2020.gada 16.decembra lēmums Nr.517
(protokols Nr.18, 4.punkts) “Par Burtnieku novada ceļu un ielu fonda vidējā (trīs gadi)
termiņa plānu no 2021.‒2023.gadam apstiprināšanu”;

6.5. Mazsalacas novada pašvaldības domes.2021.gada 20.janvāra lēmums Nr.1.10
(protokols Nr.1, 10.punkts) “Par Mazsalacas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda
izlietošanas vidējā termiņa programmas 2021.‒2023.gadam apstiprināšanu”;

6.6. Mazsalacas novada pašvaldības nolikums Nr.22, pamatojoties uz Mazsalacas novada
pašvaldības domes.2014.gada 17.septembra lēmumu Nr.18.10 “Mazsalacas novada
pašvaldības Ceļu fonda nolikums”;

6.7. Kocēnu novada pašvaldības nolikums, pamatojoties uz Kocēnu novada domes
2019.gada 21.janvāra lēmumu Nr.37 (protokols Nr.1, 37.§) “Par Kocēnu novada
pašvaldības autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu”;

7. lēmums stājas spēkā 2021.gada 25.novembrī.

Pielikumā: Autoceļa fonda izlietojums uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


