
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 

 

 

2022.gada 4. februārī                                              Nr. 47 

                       (protokols Nr.3 2.§.) 

Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 

vidējā termiņa izlietošanas programmu trijiem gadiem 

 

Dome izskata Finanšu nodaļas izstrādāto autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās 

mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu trīs gadiem. Ministru kabineta 2008. gada 11. 

marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība” 23.,24.punkti nosaka, ka mērķdotāciju izlieto šādiem mērķiem: 

1) pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto 

darbinieku atlīdzībai; 

2)  pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, 

projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu 

autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un 

pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai; 

3) zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta 

apkalpošanas izmaksu segšanai. 

Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā atbilstoši 

iepriekš uzskaitītajiem mērķiem. 

 Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022.gada 4.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23., 24.punktu, atklāti 

balsojot ar 11 balsīm “PAR” (Jānis Āboliņš, Astrīda Harju, Otārs Putrālis, Gita Mūrniece, Mārtiņš 

Vīgants, Andris Abrāmovs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Ainārs Mežulis, Ilze Vergina, Dainis 

Aļeksējevs), “PRET” – nav, ATTURAS” - nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Smiltenes novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā 

termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem: 

1.1. apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumu prognozes  2022., 2023., un 

2024.gadam 2 165 883 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 

1.2. Smiltenes novada pašvaldības izdevumu prognozes 2022., 2023., un 2024.gadam 2 434 

797 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu. 

1.3. naudas līdzekļu atlikums uz 2022.gada 1.janvāri 342 095 euro. 

1.4. naudas līdzekļu atlikums uz 2023.gada 31.decembri 73 181 euro. 

2. Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļai un pagastu pārvaldēm: 

2.1. sniegt priekšlikumus kārtējā gada budžeta projekta sagatavošanā par autoceļa fonda 

līdzekļu izdevumu sadalījumu; 

2.2. nodrošināt pārskatu par autoceļa fonda izlietojumu iesniegšanu Latvijas Republikas 

Satiksmes ministrijā saskaņā ar Ministru Kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu 
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Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība” prasībām un termiņiem. 

3. Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt autoceļa fonda ieņēmumu un 

izdevumu uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   E.Avotiņš 

 


