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Par Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 
programma 2021.-2023.gadam apstiprināšanu 

 
Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk- Likums) 15.panta pirmās daļas 2.apakšpunkts 

nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, u.c.); 
Likuma 21.panta pirmās daļas 23. punkts nosaka, ka tikai domes var lemt par kārtību, kādā 
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās 
amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi; Likuma 7.panta pirmā un otrā 
daļa nosaka, ka likuma 15.pantā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, 
kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos. Likuma 15.pantā 
paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde 
tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi. 

Likuma “Par autoceļiem” 7.panta otrā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek pārraudzīta 
pašvaldību autoceļu uzturēšana, nosaka Ministru kabinets. Likuma “Par autoceļiem” 12.pants 
nosaka principus un kārtību autoceļu finansēšanai, no kā izriet, ka  pašvaldību ceļu un ielu 
pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta 
gan no pašvaldību līdzekļiem, gan no valsts līdzekļiem. Valsts pamatbudžetā valsts autoceļu 
fonda programmai piešķirtos līdzekļus izlieto arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu 
finansēšanai un attīstībai (turpmāk — mērķdotācija) un pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas un 
atjaunošanas līdzfinansēšanai. Valsts pamatbudžetā valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 
līdzekļu izlietošanas un pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta 
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (turpmāk- MK 
noteikumi Nr.173) 24 punktam -  pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā 
(triju gadu) termiņā. Savukārt MK noteikumu 23., 23.1 un 24.1 punktos ir noteikta valsts 
mērķdotāciju izlietošanas kārtība, mērķi, prioritātes un principi (lietderība, samērīgums, u.c.).  

Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 23.punktu, likuma “Par autoceļiem” 7. un 12.pantu, Ministru kabineta 11.02.2008. 
noteikumiem Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 
izlietošanas kārtība”, un Finanšu komitejas 2021.gada  26.maija atzinumu, 

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ilmārs Zemnieks, Imants Smirnovs, Jānis 
Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns 
Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā 
termiņa programmu 2021.-2023.gadam.  
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2. Noteikt, ka programma precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 
finansējumam katru gadu. 

3. Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa 
programmā 2021.-2023.gadam paredzētie līdzekļi izmantojami atbilstoši Ministru 
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts 
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” noteiktās 
mērķdotāciju izmantošanās kārtībā noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un 
principiem, par katru mērķdotācijas izlietošanas pasākumu, projektu vai rādītāju  
pieņemot atsevišķu domes lēmumu, kas apstiprina līdzekļu izmantošanu konkrētam 
mērķim. 

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora 
vietniekam, izpilddirektora p.i.  

 
 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                               R.Ūzuls 
26.05.2021. 
datums 
 
 


