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VALKAS NOVADA CEĻU FONDA NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Likuma “Par autoceļiem” 12.panta 8.daļu un
Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
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I. Vispārīgie noteikumi
Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Valkas novada pašvaldības ceļu fonda (turpmāk tekstā
– Ceļu fonds) līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
Ceļu fonds ir Valkas novada domes izveidots speciālā budžeta naudas līdzekļu fonds, kura ienākumus
veido mērķdotācija, kura tiek saņemta atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem
Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.

II. Ceļu fonda līdzekļu avoti
3. Ceļu fonds veidojas no Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda apakšprogrammas “Mērķdotācijas
pašvaldību autoceļiem (ielām)” ietvaros Valkas novada pašvaldībai piešķirtajiem līdzekļiem.
4. Ceļu fonda līdzekļi tiek ieskaitīti un uzskaitīti atsevišķi pašvaldības speciālā budžeta kontā.
III. Ceļu fonda līdzekļu izlietojums
5. Ceļa fonda līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:
5.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto
darbinieku atlīdzībai;
5.2. 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;
5.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta
apkalpošanas izmaksu segšanai.
IV. Ceļu fonda pārvalde
6. Ceļu fonda turētājs un rīkotājs ir Valkas novada dome.
7. Pašvaldība speciālo budžetu - Ceļu fondu - izlieto atbilstoši pašvaldības apstiprinātai vidējā termiņa
programmai (trijiem gadiem).
8. Saskaņā ar apstiprināto novada pašvaldības budžeta plānu kārtējam gadam, tiek apstiprināta precizēta
Ceļu fonda līdzekļu sadale kārtējam gadam.
9. Valkas novada dome mērķdotācijas līdzekļus pārskaita ceļu remonta un uzturēšanas darbu izpildītājiem
saskaņā ar domes iestāžu, kā pasūtītāju, iesniegtajiem iepirkuma procedūras noslēguma protokoliem,
līgumiem, apstiprinātām tāmēm, izpildīto darbu pieņemšanas aktiem un izpildītāju rēķiniem.
10. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa nodrošina mērķdotācijas novada ceļiem un
ielām ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.
11. Par Ceļu fonda līdzekļu izlietojumu Valkas novada dome atskaitās Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas
Valsts ceļi”, reizi ceturksnī sniedzot pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu.
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