Pielikums
Naukšēnu novada domes
25.01.2017. sēdes lēmumam
/protokols Nr.1, 12.§/

Naukšēnu novada autoceļu un ielu uzturēšanai
paredzamās mērķdotācijas izlietojuma programma
(2017. – 2019.)
Kopējais ielu un autoceļu garums 137.35 km
t.sk. melnais segums 8.715 km
grants segums 98.07 km
bez seguma 30.559 km
2017. gadā plānotais ceļa fonda finansējums mēnesī - 5785.- EUR, gadā - 69 428.- EUR.
Atlikums uz 01.01.2017. – 17 374,- EUR
Turpmākajos gados mērķdotācijas apjoms plānots 2017. gada līmenī.
2017. gada plānotie
izdevumi EUR

Ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana ziemā

14000.-

12000.-

2019. gada plānotie
izdevumi EUR
12000.-

Sniega tīrīšana, slīdamības
samazināšana

Sniega tīrīšana, slīdamības
samazināšana

Sniega tīrīšana, slīdamības
samazināšana

Ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana vasarā

38000.-

47000.-

45428.-

Ceļu planēšana, profilēšana18000.- EUR.
Mehanizēta grants seguma atjaunošana
uz
autoceļiem Piksāri – Omuļi,
Rūjiena – Stacija, Vārnsils - Piksāri 10000,- EUR.
Ceļmalu appļaušana, nomaļu grunts
uzauguma novākšana (Ķire – Alēni),
ceļu sāngrāvju tīrīšana (Ciņi – Vilnīši),
grants
segumu
atputekļošana,
izskalojumu likvidēšana – 10000.EUR.

Ceļu planēšana, profilēšana- 16000,- Ceļu
planēšana, profilēšanaEUR.
18000, -EUR.
Ceļmalu appļaušana, ceļu sāngrāvju Ceļmalu
appļaušana,
ceļu
tīrīšana (Piksāri – Omuļi, Avoti – Oši) sāngrāvju
tīrīšana
(Rūjas
nomaļu grunts uzauguma novākšana krejotava–Vigaļu
krejotava),
(Ķire – Alēni),
grants segumu nomaļu
grunts
uzauguma
atputekļošana,
izskalojumu novākšana (Ķire –Alēni), grants
likvidēšana, bedru un iesēdumu segumu
atputekļošana,
izskalojumu likvidēšana, bedru un
remonts – 31000, -EUR.
iesēdumu remonts (Ezernieki –
Īvažas) – 30.000 €

Izdevumu veids

2018. gada plānotie
izdevumi EUR

Piezīmes

Darbus veic saskaņā ar
autoceļu apsekošanas
žurnālu.
MK noteikumi Nr. 224

Asfalta seguma
uzturēšana (bedrīšu
remonts, plaisu
aizliešana)
Tiltu uzturēšana

5500.-

5644.-

7000.-

Naukšēnu novada
autoceļi ar melno
segumu

1100.-

2000.-

2000.-

Naukšēnu novada tilti

2784.-

3000.-

Avārijas seku un dabas
3202.katastrofu izraisīto
postījumu likvidācija
Līdzfinansējums
25000.programmai
„Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana
lauku apvidos”.
Kopā 86802.-

Ceļš Ķire –
Jaunlambikas
Mūļas-Ķipi- Naukšēni
Breidas- Zemgaļi

69428.-

69428.-

* Atbilstoši piešķirtajiem Autoceļu fonda līdzekļiem un izlietojumam, mērķdotācijas sadalījums var tikt mainīts.
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