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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 28. jūlijā         Nr. 63  

(protokols Nr. 5, 40.§.) 

 

Par projekta “Tranzītielas seguma atjaunošana, Smiltenē” finansējumu 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumi Nr.173 “Valsts pamatbudžeta 

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (turpmāk – 

Noteikumi) par pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību, Smiltenes novada pašvaldība 

plāno sniegt pieteikumu par “Tranzītielas seguma atjaunošana, Smiltenē”  (turpmāk – 

Projekts), kas paredz Smiltenes pilsētas tranzītielas (reģionālā autoceļa P18 Valmiera – 

Smiltene posms) – Gaujas iela posmā no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai, Audēju iela posmā 

no Gaujas ielas līdz  un rotācijas aplim un rotācijas apļa Audēju, Valkas un Daugavas ielas 

krustojumā virskārtas seguma atjaunošanu. Tranzītielas pārbūves darbi tika veikti 2011 - 

2012.gadā. Esošajā asfalta seguma dilumkārtā konstatēts augsts nodilums, plaisu tīkls, Audēju 

ielas posmā līdz rotācijas aplim veidojas satiksmei bīstamas bedres. Lai novērstu lielākus 

finanšu līdzekļu ieguldījumus nākotnē, nepieciešama seguma virskārtas (dilumkārtas) 

atjaunošana.  

2021. gada maijā pašvaldība veica satiksmes intensitātes mērījumus tranzītielas posmā. 

Pēc veiktajiem mērījumiem kopējā intensitāte diennaktī 7197, no tā 64% vieglais transports, 

36% kravas transports.  

Smiltenes novada dome Projektu plāno īstenot 2022.gada laikā.  

Projekta īstenošana pašvaldībai un autobraucējiem ir vitāli svarīga, lai tranzītielai visā 

tās garumā būtu nodrošināts vienādas kvalitātes segums, savlaicīgi veicot asfalta seguma 

dilumkārtas  atjaunošanu. 

Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumi Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību. Atbilstoši Noteikumu 40. 1. punktam 

iesniegumam, kas iesniedzams Satiksmes ministrijai pievienojams pašvaldības domes lēmums 

par pašvaldības līdzdalību projekta īstenošanā un pašvaldības līdzfinansējuma daļas 

pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un laikā. 

Ņemot vērā augstākminēto, un saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam uzdevumu U3.1.1: “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, 

stāvlaukumu infrastruktūras attīstību un pasākumu” 3.1.1.2. “Smiltenes novada ceļu, satiksmes 

pārvadu un tiltu infrastruktūras attīstība”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2. punktu.  2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 34.2. 

apakšpunktu, 40.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 

Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze 
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Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis 

Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Sagatavot un iesniegt Satiksmes ministrijai iesniegumu valsts budžeta programmas 

“Valsts autoceļu fonds” par tranzītielas ielas seguma posma atjaunošana, Smiltenē, par 

kopējo summu 112725,00 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit 

pieci euro). 

2. Ja Satiksmes ministrija atbalsta tranzītielas seguma atjaunošanu, Smiltenē par kopējo 

Projekta īstenošanai nepieciešamo summu 112725,00 EUR (viens simts divpadsmit 

tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro) no kuras 70% jeb 78907,50 EUR 

(septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņi euro 50 centi) ir valsts budžeta 

programmas finansējums, Smiltenes novada pašvaldība garantē līdzfinansējumu 

Projekta ieviešanai 30% apmērā no atjaunošanas izmaksām jeb 33817,50 EUR 

(trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro 50 centi). 

3. Atbildīgais par valsts budžeta programmas iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu 

Attīstības un plānošanas nodaļa. 

4. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt pašvaldības 2022. gada budžetā. 

5. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

  

Domes priekšsēdētājs                                                                                E.Avotiņš 

 

 

 


