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APSTIPRINĀTI  

Ādažu novada domes  

2014.gada 23.septembra sēdē  

(protokols Nr.22 §13)  

 

 

NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 23.septembrī                                                                                    Nr.10 

 

Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtība 

pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

autoceļiem” 12.panta 8.daļu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 73.panta 

pirmās daļas 4.punktu, MK 11.03.2008. 

noteikumiem Nr.173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 

programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība” 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada administratīvajā teritorijā tiek 

izlietoti no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas 

„Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” Ādažu novada domei piešķirtie 

(turpmāk – dome) finanšu līdzekļi (turpmāk – mērķdotācija), tiek veikta šo līdzekļu 

sadalīšana un izlietošanas kontrole, kā arī tiek sagatavoti pārskati.  

2. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek sadalīti ielu un ceļu uzturēšanai Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā.  

3. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā - Ādažu 

novada pašvaldības ceļu un ielu fondā (turpmāk – „Fonds”).  

4. Fonda turētājs ir Ādažu novada dome.  

5. Pašvaldības rīcībai ar Fonda līdzekļiem tiek apstiprināta Fonda ieņēmumu un izdevumu 

tāme kārtējam saimnieciskajam gadam speciālā budžeta ietvaros.  

II. Fonda mērķi un uzdevumi 

6. Fonda mērķi un uzdevumi ir: 

6.1. nodrošināt pašvaldībai piešķirto mērķdotācijas finanšu līdzekļu izmantošanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

6.2. finansiālo iespēju robežās nodrošināt ielu un ceļu uzturēšanu, remontu un 

atjaunošanu Ādažu novadā. 
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III. Fonda līdzekļi un mērķdotācijas sadalīšana 

7. Fondā ieskaitāmie mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek saņemti no Satiksmes ministrijas. 

8. Fonda līdzekļu uzskaite notiek atsevišķi no citiem pašvaldības speciālā budžeta 

ieņēmumiem un izdevumiem. Ir atvērts un izmantots atsevišķs norēķinu konts.   

9. Fonda līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar apstiprināto Fonda ieņēmumu un izdevumu 

tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam.  

10. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamajā finansiālajā 

pārskata gadā. 

11. Mērķdotācijas finanšu līdzekļu sadali kārtējam gadam apstiprina dome, paredzot ne 

mazāk kā 10 % no Fonda līdzekļiem neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas 

vai avārijas seku likvidēšanai un/vai novēršanai uz pašvaldības ielām un ceļiem, un līdz 

90% - pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un attīstībai. 

12. Papildus mērķdotācijas finanšu līdzekļu saņemšanas gadījumā autoceļu un ielu 

neatliekamiem uzturēšanas darbiem līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu domes 

lēmumu. 

13. Fonda līdzekļus izlieto šādām vajadzībām: 

13.1. pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un 

būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai; 

13.2. pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; 

13.3. gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem; 

13.4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; 

13.5. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus un ielas; 

13.6. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē; 

13.7. pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanai; 

13.8. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem; 

13.9. pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas 

atmaksāšanai; 

13.10. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības 

ceļu un ielu tīklā; 

13.11. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei un uzturēšanai; 

13.12. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai 

nepieciešamajam pašvaldības līdzfinansējumam. 

14. Darbus, kas saistīti Fonda finansējuma izlietošanu, organizē domes Administrācija. 

15. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši domes apstiprinātajai vidējā termiņa programmai (trīs 

gadiem). 

IV. Fonda līdzekļu pārvalde un kontrole 

16. Fondu pārvalda dome. 

17. Fonda ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus apstiprina dome. 

18. Par pašvaldības ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas plānošanu un administrēšanu 

saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu kārtējam gadam atbild domes Saimniecības 

un infrastruktūras daļas vadītājs. 

19. Domes Grāmatvedības daļa nodrošina mērķdotācijas novada ceļiem un ielām ieņēmumu 

un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu, kā arī maksājumu uzskaiti atbilstoši 

valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu 

izlietojuma kontroli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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20. Normatīvajos dokumentos noteiktos termiņos un noteiktā apjomā dome iesniedz 

Satiksmes ministrijā pārskatus par mērķdotācijas izlietojumu. 

21. Kontroli pār Fonda izlietojumu veic domes Finanšu komiteja vienu reizi ceturksnī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


