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domes sēdes Nr.2 (7.§) lēmumu

KOCĒNU NOVADA DOMES AUTOCEĻU FONDA NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1.

Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par autoceļiem”,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumiem
Nr.211 “Kārtība, kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības uzskaita valsts autoceļu un
pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus”, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2008. gada 8. janvāra noteikumiem Nr.10 “Kārtība,
kādā tiek pārraudzīta pašvaldības ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība,
rekonstrukcija un uzturēšana” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada
11. marta noteikumiem Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.

1.2.

Nolikums nosaka Kocēnu novada domes autoceļu fonda sadales un izlietojuma
kārtību.

1.3.

Kocēnu novada domes autoceļu fonda (turpmāk tekstā - Fonda) rīkotājs ir Kocēnu
novada dome.

1.4.

Kocēnu novada domes autoceļu fonda līdzekļus veido no naudas līdzekļi, kas
saņemti no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, kā arī no mērķdotācijas, kas
saņemta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem
līdzekļiem.
2. AUTOCEĻU FONDA SADALES KĀRTĪBA

2.1. Autoceļu fonda mērķdotāciju sadalīt sekojošos apmēros:
2.1.1. 70 % no visas mērķdotācijas iedalīt novada ceļu/ielu ikdienas uzturēšanai;

2.1.2. 10 % no visas mērķdotācijas iedalīt mākslīgo būvju (tiltu) kapitālo remontu
programmām;
2.1.3. 20 % no visas mērķdotācijas iedalīt novada ceļu/ielu kapitālo remontu
programmām.
2.2. Mērķdotāciju novada pagastu ceļu/ielu ikdienas uzturēšanai sadalīt attiecīgi pēc to
ceļu/ielu kopgaruma /km/, piemērojot koeficientus pēc MK noteikumiem Nr.173,
saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
2.3. Mērķdotāciju novada pagastu mākslīgo būvju (tiltu) kapitālo remontu programmām
sadalīt attiecīgi pēc to laukumiem, saskaņā ar Pielikumu Nr.2.
2.4. Mērķdotāciju novada pagastu ceļu/ielu kapitālo remonta programmu katram budžeta
gadam apstiprina Kocēnu novada dome pēc iesniegtajiem projektu pieprasījumiem.
3. AUTOCEĻU FONDA IZLIETOJUMA KĀRTĪBA
3.1. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši Kocēnu novada domes apstiprinātajam ikgadējam
budžetam un šādiem mērķiem:
3.1.1. Kocēnu novada pašvaldības ceļu/ielu ikdienas periodiskai uzturēšanai;
3.1.2. Kocēnu novada pašvaldības ceļu/ielu programmu un projektu izstrādāšanai,
rekonstrukcijai, būvniecībai;
3.1.3. darbu tehniskai uzraudzībai un autoruzraudzībai;
3.1.4. Kocēnu novada pašvaldības ceļu/ielu pārvaldīšanai;
3.1.5. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;
3.1.6. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai Kocēnu novada
pašvaldības ceļu tīklā;
3.1.7. Kocēnu novada pašvaldības ceļu/ielu uzturēšanas tehniskās bāzes izveidošanai
un uzturēšanai.
3.2. Pagasta pārvalžu vadītāji ir atbildīgi par autoceļu fonda izlietojuma kārtības ievērošanu,
veicot uzskaiti ceļu uzturēšanas darbu žurnālā saskaņā ar Pielikumu Nr. 3.
4. KONTROLE PAR AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU
4.1. Kontroli par Kocēnu novada domes autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši šim
nolikumam un spēkā esošajai Latvijas Republikas likumdošanai uzdot veikt Kocēnu novada
domes izpilddirektoram.
5. Noteikumi stājas spēkā ar 2011. gada 01. februāri.

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

