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Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.3/2021

“Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Ludzas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 12.panta otro daļu un
11.03.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.173
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 11.punktu

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Ludzas novada pašvaldības
autoceļu fonda līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
1.2. Ludzas novada autoceļu fonda (turpmāk tekstā - Fonds) rīkotājs ir Ludzas novada
pašvaldība.
1.3. Autoceļu fonds ir Ludzas novada domes izveidots naudas līdzekļu fonds, kura
ienākumus veido mērķdotācija, kura tiek saņemta atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008.
noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtība”.
1.4. Autoceļu fondu - izlieto atbilstoši apstiprinātām vidējā termiņa programmām
(trijiem gadiem).
2. AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU AVOTI
2.1. Fonda līdzekļi veidojas no naudas līdzekļiem, kas saņemti no Latvijas Republikas
Satiksmes ministrijas, kā mērķdotācija no valsts pamatbudžeta, valsts autoceļu fonda
programmai piešķirtajiem līdzekļiem.
3. AUTOCEĻU FONDA IZLIETOJUMA KĀRTĪBA
3.1. Fonda līdzekļus ieskaita Ludzas novada domes budžetā, un to uzskaite ir
nodrošināta atsevišķi no citiem domes budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Autoceļu fondam
ir atvērts un izmantots atsevišķs konts.
3.2. Fonda līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar apstiprināto Fonda ieņēmumu un izdevumu
tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam.
3.3. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamajā
finansiālajā pārskata gadā.
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3.4. Mērķdotācijas finanšu līdzekļu sadali kārtējam gadam apstiprina Ludzas
novada dome pēc sekojošiem principiem:
3.4.1. Ne mazāk kā 10 % no Fonda mērķdotācijas līdzekļiem tiek paredzēti novada
pašvaldības ielu un ceļu apsaimniekošanas pasākumu finansēšanai, kā arī neplānotu, nekavējošu
darbu veikšanai, ārkārtas vai avārijas seku likvidēšanai un/vai novēršanai;
3.4.2. Līdz 90 % no Fonda mērķdotācijas līdzekļiem tiek paredzēti Ludzas novada
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai Ludzas novada administratīvajās teritorijās.
3.5. Papildus mērķdotācijas finanšu līdzekļu saņemšanas gadījumā autoceļu un ielu
neatliekamiem uzturēšanas darbiem līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Ludzas novada
domes lēmumu.
3.6. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši Ludzas novada domes apstiprinātam ikgadējam
budžetam šādiem mērķiem:
3.6.1. pašvaldības ceļu/ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai;
3.6.2. pašvaldības ceļu/ielu programmu un projektu izstrādāšanai, ceļu un ielu pārbūvei
un būvniecībai;
3.6.3. darbu tehniskai uzraudzībai un autoruzraudzībai;
3.6.4. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus/ielas;
3.6.5. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē;
3.6.6. pašvaldības ceļu/ielu pārvaldīšanai;
3.6.7. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;
3.6.8. pašvaldības ceļu/ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu atmaksāšanai;
3.6.9. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības
ceļu/ielu tīklā;
3.6.10. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas (piemēram, traktortehnika ar ceļu
uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas) iegādei un
uzturēšanai;
3.6.11. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai
nepieciešamajam domes līdzfinansējumam.
3.7. Mērķdotācija nav izmantojama depozītu noguldījumu veidošanai.
4. AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU PLĀNOŠANAS UN
UZSKAITES KĀRTĪBA
4.1. Ludzas novada teritorijā par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu
plānošanu un administrēšanu, saskaņā ar apstiprināto novada domes budžetu kārtējam gadam,
atbild Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas Galvenais
inženierkomunikāciju piesaistes speciālists.
4.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina mērķdotācijas novada ceļiem un ielām
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saskaņā ar likumu „Par
grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem; veic maksājumu uzskaiti, saskaņā ar valdības un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, kā arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli.
5. PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU
5.1. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu pašvaldība iesniedz Satiksmes ministrijai
Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā
"ePārskati" līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas
datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc
iesniegšanas datuma.
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6. AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA KONTROLE
6.1. Fonda ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus apstiprina Ludzas novada dome.
6.2. Kontroli pār Fonda izlietojumu veic Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgā komiteja
vienu reizi ceturksnī.
7. Noslēguma jautājums
7.1. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

