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Valsts budžeta autoceļu fonda finanšu
līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu
uzturēšanai Tukuma novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
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” (turpmāk - Noteikumi) Tukuma 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.
2. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek sadalīti ielu un ceļu uzturēšanai Tukuma novada
administratīvajā teritorijā.
3. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti Tukuma novada pašvaldības (turpmākPašvaldība) pamatbudžetā speciāli šim mērķim atvērtajā norēķinu kontā (turpmāk – Fonds).
4. Fonda turētājs un pārvaldītājs ir Tukuma novada pašvaldība.
5. Tukuma novada pašvaldības rīcībai ar Fonda līdzekļiem tiek apstiprināta Fonda
ieņēmumu un izdevumu tāme kārtējam saimnieciskajam gadam vienlaicīgi ar Pašvaldības
pamatbudžetu.
II. Fonda mērķi un uzdevumi
6. Fonda mērķis ir:
6.1. nodrošināt Pašvaldībai piešķirto mērķdotācijas finanšu līdzekļu izmantošanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
6.2. finansiālo iespēju robežās nodrošināt ielu un ceļu remontu un atjaunošanu Tukuma
novada administratīvajā teritorijā;
6.3. veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanā.

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 pamatbudžeta ieņēmumiem un
izdevumiem atsevišķā norēķinu kontā kredītiestādē.
9. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamajā finansiālajā
pārskata gadā.
10. Mērķdotācijas finanšu līdzekļu sadali organizē Pašvaldības Komunālā nodaļa.
11. Fonda mērķdotācijas līdzekļi tiek sadalīti pēc šādiem kritērijiem:
11.1. 30% no mērķdotācijas tiek sadalīti proporcionāli attiecīgās administratīvās teritorijas
reģistrēto transportlīdzekļu (ja tiem iepriekšējā gadā veikta valsts tehniskā apskate) skaitam, kas
tiek reizināts ar šādiem koeficientiem (k):
– vieglie automobiļi, k = 1,0;
– kravas automobiļi, k = 3,4;
– autobusi, k = 2,8;
– piekabes un puspiekabes, k = 5,7;
11.2. 35% no mērķdotācijas tiek sadalīti proporcionāli attiecīgās administratīvās teritorijas
reģistrēto ielu brauktuvju un tiltu (satiksmes pārvadu) laukumam, kas tiek reizināts ar koeficientiem
(k):
– pagastu ielu brauktuvju laukums un pilsētas ielu brauktuvju laukums ar grants segumu,
k = 1;
- pilsētas ielu brauktuvju laukums ar melno segumu, k=3,8;
– tiltu (satiksmes pārvadu) laukums, k = 10;
11.3. 35% tiek sadalīti attiecīgās Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošo ceļu
garumam, kas tiek reizināts ar koeficientiem (k):
– reģistrētie ceļi ar melno segumu k = 3;
– pārējie reģistrētie ceļi k = 1.
12. Papildus mērķdotācijas finanšu līdzekļu saņemšanas gadījumā autoceļu un ielu
neatliekamiem uzturēšanas darbiem līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Tukuma novada
Domes lēmumu.
13. Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļa pēc šo noteikumu 11. punktā veiktajiem
aprēķiniem plāno Tukuma novada autoceļu finansēšanas budžetu katram gadam, saskaņā ar kuru
Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļa veic maksājumus par darbiem un pakalpojumiem.
14. Fonda līdzekļus izlieto šādām vajadzībām:
14.1. Tukuma novada ielu un ceļu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu
saistīto darbinieku atlīdzībai;
14.2. Tukuma novada ielu un ceļu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei,
nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;
14.3. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai
nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai
ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
14.4. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu Tukuma novada ielas un ceļus;
14.5. bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.
15. Darbus, kas saistīti ar 11. punktā minētā finansējuma izlietošanu, organizē Tukuma
novada pašvaldības Komunālā nodaļa, Tukuma novada pagastu pārvaldes un Kandavas un pagastu

apvienība, kas par minēto līdzekļu izlietojumu sniedz informāciju kārtējā Tukuma novada Domes
Finanšu komitejas sēdē.
IV. Fonda pārvalde
16. Fonda ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus apstiprina Tukuma novada Dome.
17. Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļa Noteikumos norādītajos termiņos un
noteiktā apjomā iesniedz Satiksmes ministrijai pārskatus par mērķdotācijas izlietojumu.
18. Kontroli pār Fonda izlietojumu veic Pašvaldības Finanšu komiteja vienu reizi ceturksnī.
V. Noslēguma jautājums
19. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada Domes 2020. gada
29. jūlija noteikumi Nr. 28 “Par valsts budžeta autoceļu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību
ielu un ceļu uzturēšanai Tukuma novadā”.
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