BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
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Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv
Babītes novada Babītes pagastā

SĒDES PROTOKOLA Nr.14 PIELIKUMS
2014.gada 22.oktobrī
33.§
Noteikumu Nr.20 „Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanas finansēšanai Babītes novadā” un „Babītes novada pašvaldības ceļu
un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014. – 2016.gadam”
apstiprināšana
Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 12.panta otro, sesto, septīto un astoto daļu
un Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu un
ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot „par” 15 balsis (A.Ence,
G.Senkāns, I.Bērziņa, D.Broka, J.Ivanovs N.Antipenko, I.Bude, I.Dubra, I.Pūķe,
Dz.Dūšele, D.Kuzņecova, V.Andrejevs, J.Bērziņš, R.Bērziņa, T.Tračums), „pret” nav
balsis, „atturas” nav balsis, Babītes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr.20 „Par valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Babītes novadā” (pielikumā Nr.1
– noteikumi Nr.20).
2. Apstiprināt “Babītes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā
termiņa programma 2014. – 2016.gadam” (pielikumā Nr.2 – Programma).

Sēdes vadītājs

((personiskais paraksts)

Andrejs Ence

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
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APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības
domes 22.10.2014. lēmumu
(protokols Nr.14,33.§)

NOTEIKUMI
2014.gada 22.oktobrī
Babītes novada Babītes pagastā,

Nr. 20

„Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas
kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Babītes novadā”
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008.
noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” Babītes novada administratīvajā teritorijā tiek
izlietoti no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas
„Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” saņemtie finanšu līdzekļi (turpmāk –
Mērķdotācija), kādā notiek šo līdzekļu sadalīšana, veikta to izlietošanas kontrole un
sagatavoti pārskati par izlietojumu.
2. Mērķdotācija tiek sadalīta ielu un ceļu uzturēšanai Babītes novada administratīvajā
teritorijā atbilstoši apstiprinātajai ceļu fonda vidēja termiņa (trīs gadi) izlietošanas
programmai.
3. Mērķdotācija tiek ieskaitīta Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
speciālajā budžetā – Pašvaldības ceļu un ielu fondā (turpmāk – „Fonds”).
4. Fonda turētājs ir Pašvaldība.
5. Pašvaldības rīcībai ar Fonda līdzekļiem vienlaicīgi ar speciālo budžetu tiek
apstiprināta Fonda ieņēmumu un izdevumu tāme kārtējam saimnieciskajam gadam
(turpmāk tekstā – Tāme).

II.

Fonda mērķi un uzdevumi

6. Fonda mērķi un uzdevumi ir:
6.1. nodrošināt Pašvaldībai piešķirtās Mērķdotācijas izmantošanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
6.2. finansiālo iespēju robežās nodrošināt ielu un ceļu uzturēšanu, remontu un
atjaunošanu Babītes novadā.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

III. Fonda līdzekļi un mērķdotācijas sadalīšana
Fondā ieskaitāmā Mērķdotācija tiek saņemta no Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijas.
Fonda līdzekļu uzskaite notiek atsevišķā kontā atsevišķi no citiem Pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
Fonda līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar apstiprināto Tāmi.
Finansiālā pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamajā
finansiālajā pārskata gadā.
Mērķdotācijas sadali kārtējam gadam apstiprina Pašvaldības dome un tā 100%
tiek paredzēta Pašvaldības ielu un ceļu apsaimniekošanas pasākumu finansēšanai,
kā arī neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai avārijas seku
likvidēšanai un/vai novēršanai.
Papildus Mērķdotācijas saņemšanas gadījumā autoceļu un ielu neatliekamiem
uzturēšanas darbiem līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Pašvaldības
domes lēmumu.
Darbus, kas saistīti ar 11.punktā minētās Mērķdotācijas izlietojumu organizē
Pašvaldības administrācijas atbildīgie speciālisti, kas savas kompetences ietvaros
piedalās Pašvaldības budžeta projekta sastādīšanā, veic darba uzdevumu, tehnisko
specifikāciju un iepirkumu procedūru sagatavošanu, kontrolē pašvaldības
iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu izpildi, līgumsaistību garantijas un pieņem
izpildītos darbus. Par Mērķdotācijas izlietojumu sniedz informāciju kārtējā
Pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē.
Normatīvajos dokumentos noteiktos termiņos un noteiktā apjomā Pašvaldība
iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatus par Mērķdotācijas izlietojumu.
Fonda piešķirto līdzekļu izlietošanas kontroli veic Pašvaldības domes finanšu
komiteja vienu reizi ceturksnī.

Domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Pielikums Nr.2
APSTIPRINĀTS
ar Babītes novada pašvaldības
domes 22.10.2014. lēmumu
(protokols Nr.14, 33.§)

Babītes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā
termiņa programma 2014. – 2016.gadam
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plānotie darbi
Ceļu un ielu projektēšana
Ceļu un ielu būvniecība
Ceļu un ielu rekonstrukcija
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Ceļu un ielu periodiska
uzturēšana (renovācija)
Pārējie izdevumi
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Plānoto darbu izmaksas gadā, EUR
2014.gadā
259223
-

2015.gadā
210807
-

2016.gadā
210807
-

259223

210807

210807

Andrejs Ence

