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NOTEIKUMI
“Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība
ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā”
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta
noteikumiem Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtība” Preiļu novada administratīvajā teritorijā tiek izlietoti no
valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas
„Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” (turpmāk – mērķdotācija) saņemtie
finanšu līdzekļi, kādā notiek šo līdzekļu sadalīšana, tiek veikta izlietošanas kontrole un
tiek sagatavoti pārskati.
1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” 12.pantu un Ministru kabineta
2008.gada 11.marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība.”
1.3. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek sadalīti ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novada
administratīvajā teritorijā.
1.4. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti Preiļu novada pašvaldības pamatbudžetā
speciāli šim mērķim Valsts Kasē atvērtajā norēķinu kontā (turpmāk – Fonds).
1.5. Fonda turētājs ir Preiļu novada dome.
1.6. Preiļu novada pašvaldības rīcībai ar Fonda līdzekļiem tiek apstiprināta Fonda ieņēmumu
un izdevumu tāme kārtējam saimnieciskajam gadam vienlaicīgi ar pašvaldības
pamatbudžetu.
2. Fonda mērķi un uzdevumi
2.1. Fonda mērķis ir:
2.1.1. nodrošināt Preiļu novada pašvaldībai piešķirto mērķdotācijas finanšu līdzekļu
izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2.1.2. finansiālo iespēju robežās nodrošināt ielu un ceļu remontu un atjaunošanu Preiļu
novadā.

3.

Fonda līdzekļi un to izlietojums

3.1. Fondā ieskaitāmie mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek saņemti no Satiksmes ministrijas.
3.2. Fonda līdzekļu uzskaite notiek atsevišķi no citiem Preiļu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem atsevišķā norēķinu kontā.
3.3. Fonda līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar apstiprināto Fonda ieņēmumu un izdevumu
tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam.
3.4. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamajā finansiālajā
pārskata gadā.
3.5. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu nosacījumiem.
3.6. Fonda līdzekļus izlieto šādām vajadzībām:
3.6.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu
saistīto darbinieku atlīdzībai;
3.6.2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei,
nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;
3.6.3. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai
nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu
tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
3.6.4. Zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstību pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī
bankas konta apkalpošanai.
4.

Fonda pārvalde un darbības organizācija.

4.1. Fonda līdzekļu plānošanas un izlietošanas pamatotību pārrauga Autoceļu (ielu) Fonda
konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) 7 (septiņu) cilvēku sastāvā, kuru apstiprina
Preiļu novada dome uz savu pilnvaru laiku.
4.2. Fonda konsultatīvā padome:
4.2.1. apkopo un analizē iesniegtos priekšlikumus un izstrādā ikgadējo fonda līdzekļu
izlietošanas programmas (plāna) projektu, kuru iesniedz apstiprināšanai Preiļu
novada domei;
4.2.2. veic Fonda līdzekļu izlietošanas pārraudzību, kontrolē un analizē Fonda līdzekļu
izlietošanas efektivitāti;
4.2.3. organizē autoceļu (ielu) saglabāšanas un perspektīvo ceļu (ielu) tīkla attīstības
projektu izstrādi;
4.2.4. izstrādā pasākumus un prasības ceļu Fonda līdzekļu izlietošanas efektivitātes
nodrošināšanai;
4.2.5. nodrošina Fonda darbības atklātumu un pieejamību, reizi gada sniedz pārskatu
Preiļu novada domei par autoceļu (ielu) programmas (plāna) izpildi un līdzekļu
izlietošanu, publicē informāciju presē;
4.2.6. veic citus ar Fonda pārraudzību saistītus pasākumus.
4.3. Padomi vada padomes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl padomes locekļi.
4.4. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no padomes locekļiem.
4.5. Padomes lēmumus pieņem ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Vienāda
balsu skaita gadījumā, sēdes vadītāja balss ir noteicošā.
4.6. Fondu saskaņā ar apstiprināto autoceļu (ielu) līdzekļu izlietošanas programmu (plānu)

pārvalda Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs (turpmāk – administrators).
4.7. Fonda administrators:
4.7.1. apkopo informāciju par fonda ienākumiem un līdzekļu izlietojumu, sniedz
pārskatus Preiļu novada domei par mērķdotāciju izlietojumu un koordinē darbus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.7.2. apstiprinātās tāmes ietvaros, organizē un nodrošina autoceļu un ielu uzturēšanas,
rekonstrukcijas un būvniecības darbu izpildi;
4.7.3. veic citus pienākumus, kas saistīti ar fonda administrēšanu.
5.

Pārskatu iesniegšana par mērķdotācijas izlietojumu

5.1. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu Preiļu novada domes Grāmatvedības daļa
iesniedz Satiksmes ministrijai Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta
pārskatu informācijas sistēmā "ePārskati" līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20.
(divdesmitajam) datumam.
5.2. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā
darbdienā pēc iesniegšanas datuma.
6.

Fonda darbības atklātums.

6.1. Preiļu novada domes ikgadējais autoceļu (ielu) fonda ienākumu un līdzekļu izlietojuma
pārskats publicējams Preiļu novada domes informatīvajā izdevumā un Preiļu novada
domes interneta mājas lapā www.preili.lv ne retāk kā vienu reizi gadā.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu zaudē spēku Preiļu novada domes “Preiļu novada
pašvaldības autoceļu (ielu) fonda nolikums”, kas apstiprināts ar Preiļu novada domes
2009.gada 10.septembra lēmumu, protokols Nr. 15, 4. §.
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