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Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums
Nolikums izdots saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” 12.panta
astoto daļu, MK 11.03.2008. noteikumiem Nr.173 Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība un MK 30.03.2004. noteikumiem
Nr.211 kārtība kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības
uzskaita valsts autoceļu un pašvaldības pārziņā esošo ceļu un
ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus.
I.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1. Nolikums nosaka Vecumnieku novada domes autoceļu fonda (turpmāk – Ceļu fonds)
līdzekļu uzkrāšanas, sadales, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
2. Ceļu fonds ir Vecumnieku novada Domes izveidots, atsevišķi nodalīts, pašvaldības
budžeta naudas līdzekļu kopums, kuru veido valsts mērķdotācija pašvaldību autoceļiem
(ielām), pašvaldības budžeta līdzekļi un. ziedojumi.
3. Ceļu fonds pārvaldību nodrošina Vecumnieku novada domes finanšu nodaļa. Ceļu fonda
finanšu līdzekļus ieskaita un uzkrāj Vecumnieku novada domes speciālā budžeta kontā un
to uzskaite ir atsevišķi izdalīta no citiem pašvaldības ieņēmumiem un izdevumiem.
4. Ceļu fondu izlieto atbilstoši Ceļu fonda dibinātāja - Vecumnieku novada Domes
apstiprinātām vidējā termiņa programmām (3 gadi) un lēmumiem.
II. FONDA MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBA
5. Valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) tiek sadalīti un izlietota proporcionāli
katra Vecumnieku novadu veidojošā pagasta teritoriālajā iedalījuma vienībā reģistrētajam
pašvaldības autoceļu (ielu) kopgarumiem.
6. Atlikums, kas veidojas no neizmantotās valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļiem
(ielām) budžeta gada noslēgumā, tiek ieskaitīts rezervē un izlietots saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes lēmumu.
III. AUTOCEĻU FONDA IZLIETOJUMA KĀRTĪBA
7. Ceļa fonda līdzekļus izlieto atbilstoši Vecumnieku novada Domes apstiprinātam
ikgadējam budžetam ietverot šādus mērķus:
7.1. pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas un periodiskai uzturēšanai;
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7.2. pašvaldības autoceļu (ielu) un tiltu programmu un projektu izstrādāšanai,
rekonstrukcijai, būvniecībai;
7.3. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem;
7.4. zemes pirkšanai, lai attīstītu un uzlabotu pašvaldības autoceļus (ielas);
7.5. pašvaldības autoceļu (ielu) pārvaldīšanai;
7.6. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības autoceļu
(ielu) būvēs;
7.7. pašvaldības autoceļu (ielu) apsaimniekošanas tehnikas (piemēram, traktortehnika ar
ceļu uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas)
iegādei un uzturēšanai;
7.8. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu (ielu) projektu īstenošanai nepieciešamajam
pašvaldību līdzfinansējumam.
8. Valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām)
noguldījumu veidošanai.

nav izmantojama depozītu

IV. PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU
9. Gadījumos, ja tiek veiktas izmaiņas pašvaldības autoceļu (ielu) reģistrā, Vecumnieku
novada domes Attīstības plānošanas nodaļa līdz pārskata gada beigām, iesniedz
Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļai sarakstus ar šādu informāciju:
9.1. ielas nosaukums;
9.2. ielas garums metros ar precizitāti līdz vienam metram;
9.3. ielas brauktuves platums metros ar precizitāti līdz metra desmitdaļai;
9.4. ielas brauktuves laukums kvadrātmetros ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;
9.5. ielas brauktuves seguma veids(melns, grants vai bez seguma);
9.6. tilta atrašanas vieta(upes nosaukums, šķērsojošo ielu nosaukums un citi);
9.7. tilta garums metros ar precizitāti līdz metra desmitdaļai;
9.8. tilta platums metros līdz metra desmitdaļai;
9.9. tilta laukums kvadrātmetros ar precizitāti līdz vienam kvadrātmetram;
9.10. autoceļa nosaukums;
9.11. autoceļa garums kilometros ar precizitāti līdz 10 metriem;
9.12. autoceļa seguma veids-melnais segums, grants vai šķembu segums ( ja autoceļu
posmi ir ar dažādu segumu, norāda atsevišķi katra ar atšķirīgu segumu noklātā
posma garumu);
10. Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļa nodrošina Ceļa fonda ieņēmumu un izdevumu
uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par
budžeta un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli atbilstoši apstiprinātajai
programmai, pieņem maksājumu uzdevumus un veic norēķinu operācijas no Vecumnieku
novada domes kontiem, kuros tiek ieskaitīti un izlietoti Ceļa fonda līdzekļi, iepriekš
pārbaudot rekvizītu atbilstību un maksājumu pareizību.
11. Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors, savas kompetences ietvaros, piedalās
budžeta projekta sastādīšanā un iepirkumu procedūru sagatavošanā, kontrolē pašvaldības
iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu izpildi un garantijas, veic darba uzdevumu un
tehnisko specifikāciju sagatavošanu, izpildīto darbu pieņemšanu, kā arī Ceļa fonda budžetā
piešķirto līdzekļu izlietošanas kontroli.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

R. Melgailis
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