
 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Ilūkstes novada domes 
2014.gada 27.marta lēmumu Nr.100 

(prot.Nr.4., 9.&) 
 

NOTEIKUMI 

„K ārt ība, kādā novada pašvald ība izlieto pašvald ības autoce ļu fonda l īdzek ļus” 

(reģ.Nr.4/2014) 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu  

un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 
likuma “Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu,  

Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumiem Nr.173  
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

 piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 
 
 

I. Visp ārīgie noteikumi 

1. Pašvald ības autoce ļu fonds - pašvaldības izveidots naudas līdzekļu fonds pamatbudžetā,  
saskaņā ar Ilūkstes novada domes 27.02.2014. lēmumu Nr.79 (protokols Nr.3., 38.&) “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda izveidošanu”. 

2.  Pašvald ības autoce ļu fonda ien ākumus  veido budžeta gada laikā iegūtie pašvaldības kustamo 
un nekustamo īpašumu nomas maksas iekasētie finanšu līdzekļi, izņemot telpu nomas maksu.  

3. Pašvald ības autoce ļu fonda tur ētājs  ir Ilūkstes novada pašvaldība. 
 

II. Pašvald ības autoce ļu fonda l īdzek ļu izlietojuma m ērķis 

4. Pašvald ības autoce ļu fondu izlieto  sekojošam m ērķim  – Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un 
ielu uzturēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai, kā arī pašvaldību 
ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei un uzturēšanai un citiem mērķiem, kuri noteikti MK 
11.03.2008. noteikumos Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 
līdzekļu izlietošanas kārtība”. 

  
III. Pašvald ības autoce ļu fonda l īdzek ļu izlietošana un uzskaite  

5. Pašvald ības autoce ļu fonda līdzekļu uzskaite ir nodrošināta pašvaldības pamatbudžetā 
atsevišķi no citiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem. 

6. Pašvald ības autoce ļu fonda līdzekļi tiek izlietoti attiecīgi katrā no pagastu pārvaldēm, atbilstoši 
katras pagastu pārvaldes iekasētajiem finanšu līdzekļiem un saskaņā ar noteikto LR likuma „Par 
autoceļiem” 12.panta otrajā, astotajā daļā. 

7.  Pārvaldes vadītājs (pārzinis) plāno ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu veikšanas 
kārtību un iesniedz priekšlikumus Ilūkstes novada pašvaldībā. 

8. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina Pašvaldības autoceļu fonda ieņēmumu 
un izdevumu uzskaiti saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”, Likumu par budžetu un finanšu 
vadību un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
  
Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


