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AKNĪSTES NOVADA
CEĻU UN IELU FONDA NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma “Par autoceļiem”12.panta trešo daļu, septīto daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.punktu,
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Aknīstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda (tālāk tekstā – fonds) nolikums izstrādāts,
pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un LR Ministru kabineta 11.03.2008.
noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.punktu.
1.2. Fonds ir likumdošanā noteiktajā kārtībā uzkrāti naudas līdzekļi, kuri tiek saņemti
mērķdotācijas veidā un ir izlietojami pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai,
rekonstrukcijai un būvniecībai.
2.
Fonda mērķis
2.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanu.
2.2. Nodrošināt pašvaldību autoceļu un ielu rekonstrukciju un būvniecību.

3.1.
3.2.
3.3.

3. Fonda līdzekļi
Fonda līdzekļi tiek saņemti atbilstoši LR Satiksmes ministrijas plānotajam mērķdotāciju
sadales plānam attiecīgajā gadā.
Fonda līdzekļi ietver :
nesadalāmo daļu (tās apmēru katru gadu apstiprina ar domes lēmumu), kura izlietojama
kopējiem un neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar domes lēmumu;
sadalāmo daļu, kura ir paredzēta sadalīšanai starp Aknīstes novada pagastiem un Aknīstes
pilsētu šī nolikuma 2. punktā uzskaitīto fonda mērķu sasniegšanai.
Fonda sadalāmā daļa paredzēta sadalīšanai sekojošās proporcijās:
3.3.1. Aknīstes pilsēta un Aknīstes pagasts – 58,45 % (t.sk. tranzītielu uzturēšanai);
3.3.2. Asares pagasts – 23,90 %;
3.3.3. Gārsenes pagasts – 17,65 %.

4. Fonda līdzekļu izlietojums
4.1. Fonda līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:
4.1.1. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu
saistīto darbinieku atlīdzībai;
4.1.2. pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei,
nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā ES
struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību
līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu
pamatsummas atmaksāšanai;
4.1.3. pašvaldības autoceļu, ielu rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī tehniskās
dokumentācijas izstrādei šo procesu veikšanai;
4.1.4. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības autoceļus un ielas, kā arī bankas
kontu apkalpošanas izmaksu segšanai.
4.2. Kārtējā saimnieciskā gadā saņemto un neizlietoto mērķdotāciju pašvaldība drīkst uzkrāt,
ievērojot samērīguma principu un izvērtējot mērķdotācijas uzkrāšanas lietderību.
5. Fonda līdzekļu izlietojuma kontrole
5.1. Fonda līdzekļu izlietojuma kontroli veic Aknīstes novada pašvaldības Finanšu komiteja.
5.2. Gada sākumā novada pašvaldības atbildīgās personas par ceļu un ielu fondu izstrādā fonda
līdzekļu izlietojuma plānus, ko iesniedz izskatīšanai Finanšu komitejā un apstiprināšanai
novada pašvaldības domes sēdē.
5.3. Lēmumu par līdzekļu izlietojumu ar izmaksu apjomu līdz 1000 EUR apstiprinātā plāna
ietvaros pieņem atbildīgais par ceļu un ielu fondu, saskaņojot to ar pašvaldības
izpilddirektoru.
5.4. Lēmumu par līdzekļu izlietojumu ar izmaksu apjomu virs 1000 EUR pieņem Finanšu
komiteja.
6.
Noslēguma jautājumi
6.1. Aknīstes novada pašvaldība iesniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu Satiksmes
ministrijai četras reizes gadā Ministru kabineta noteikumos noteiktajos termiņos.
6.2. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2010.gada 16.decembrī Aknīstes novada
domes sēdē apstiprinātais Aknīstes novada ceļu un ielu fonda nolikums.
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