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ALSUNGAS PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU (IELU) FONDA
STATŪTI
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Pašvaldības autoceļu, ielu fonda (talāk tekstā „ Fonds” statūti izstrādāti saskaņā ar
likumu „ Par autoceļiem”.
2. Fonds ir likumos noteikā kārtībā uzkrāti naudas līdzekļi, kuri izlietojami pašvaldības
autoceļu, ielu uzturēšanai, remontam un būvniecībai.
3. Fonda turētājs un rīkotājs ir pašvaldības dome.
FONDA MĒRĶI UN UZDEVUMI
1. Nodrošināt pietiekamus un stabilus finansiālus resursus pašvaldīibu autoceļu, ielu
uzturēšanai, atbilstoši autoceļu, ielu uzturēšanas normatīviem.
2. Nodrošināt pašvaldību autoceļu, ielu remontu un atjaunošanu, atbilstoši
starpremontu periodu normatīviem.
3. Veidot finansējumu pašvaldību autoceļu, ielu tīkla pilnveidošanai un attīstībai
saskaņā ar pieņemtajām programmām un projektiem.
FONDA LĪDZEKĻI
Fonda ienākumus veidos:
1. Republikas budžeta atskaitījumi.
2. Likumdošanas aktos noteiktie nodokļu un nodevu maksājumi fondā.
3. Pašvaldības budžeta asignējumi un citi pašvaldību noteiktie maksājumi.
4. Soda nauda par darbuzņēmēju līgumu noteikumu neizpildīšanu fonda darbības jomās.
5. Banku kredīti.
6. Ienākumi no vietējo mērķa izņēmumu realizācijas.
7. Samaksa par transportlīdzekļu pārvietošanos,kuru svars, gabarīti vai citi tehniskie
rādītāji neatbilst normatīviem, kā arī par pārvietošanos slēgtās brauktuvēs.
8. Soda nauda par transportlīdzekļu neatļautu pārvietošanos, kuru svars, gabarīti un citi
tehniskie rādītāji neatbilst normatīviem, kā arī par pārvietošanos tiem slēgtajās
brauktuvēs.
9. Ziedojumi.
10. Valsts autoceļu fonda piešķirtie līdzekļi tranzītceļa, ielu uzturēšanai, remontam un
attīstībai, atbilstoši tranzītsatiksmes apjomam.
11. Fonda līdzekļi glabājas fonda konta nacionālajā valūtā un vērtspapīros.
12. Finansu pārskata gada neizlietotie fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamā finansu
pārskata gadā.
Fonda līdzekļus drīkst izlietot:
1. Ceļa virsmas (arī krustojuma zonas) attīrīšanā no svešķermeņiem (arī kritušiem
kokiem);
2. Ielu braucamās daļas slaucīšana.” Ziemas” smilšu aizvešana, ielu laistīšana;
3. Ceļa sāngrāvju tīrīšana (arī krūmu izciršana, izpļaušana) un to profila atjaunošana;
4. Caurteku tīrīšana un to sīkais remonts;
5. Nožogojuma, margu,barjeru, signālstabiņu, apgaismojuma līniju, koplietošanas
transporta līdzekļu pieturvietu u.c. ceļa inženierbūvju (stāvvietu,atpūtas
laukumu,paviljonu, soliņu, nojumes u.c. elementu kopšana( sīks remonts, krāsošana);
6. Ceļu grants seguma, nomaļu planēšana;

7. Ceļu grants seguma profilēšana (nepieciešamības gadījumā pievedot un izkliedējot
papildus materiālu).
8. Bedrīšu remonts melno segumu ceļiem.
9. Plaisu aizliešana ceļu asfaltbetona segumos.
10. Sniega tīrīšana, aizvešana.
11. Ceļa kaisīšana.
Autoceļu atjaunošanas darbi:
1. Ceļu grants seguma kapitālais remonts;
2. Ceļu melnā seguma kapitālais remonts.
3. Ceļu inženierbūvju kapitālais remonts. Ceļa sāngrāvja rakšana.
4. Caurteku, atbalstsienu ierīkošana.
5. Ietvju ierīkošana.
6. Apgaismojuma ierīkošana.
7. Augstākas klases seguma uzklāšana.
8. Gājēju un velosipēdu ceļu ierīkošana.
Autoceļu, ielu jaunbūvei:
1. Ceļa ( ar visiem nepieciešamajiem elementiem) – ceļa kompleksa izbūve.
Satiksmes organizācija:
1. Ceļa zīmju uzstādīšana,nomaiņa, uzturēšana pastāvīgā lietošanas kārtībā ( zīmes
stabiņa nomaiņa, krāsošana, zīmes tīrīšana).
2. Satiksmes regulēšanas luksaforu (arī automātikas) uzstādīšana, uzturēšana pastāvīgā
lietošanas kārtībā.
3. Braucamās daļas apzīmējumu (horizontālo un vertikālo) uzturēšana un atjaunošana.
4. Zemes pirkšana autoceļu, ielu nozares vajadzībām.
5. Autoceļu, ielu kopšanas, uzturēšanas, remonta, un attīstības vajadzībām
nepieciešamās tehnikas, materiālu un tehnoloģijas iegāde,remonts un uzturēšana.
6. Ceļa apsekošana, stāvokļa novertēšana, defektu uzmērīšana un darba apjomu
aprēķināšana.
7. Autoceļu, ielu kopšanas, uzturēšanas, remonta un būvniecības plānošana,
organizēšana, vadība, tehniskā uzraudzība un kontrole.
8. Autoceļu, ielu tīkla attīstības, satiksmes drošības uzlabošanas programmu un
projektu izstrāde.
9. Ceļu kapitālā remonta, rekontrukcijas, jaunbūves projekta tāmju dokumentācijas
izstrādāšana.
10. Autoceļu, ielu datu bankas veidošana, autoceļu, ielu reģistrācija,ceļu un mākslīgo
būvju vēsturisko datu un fotogrāfiju komplektēšana muzeja vajadzībām.
Fonda darbības atklātums:
1. Pašvaldība katru ceturksnu autoceļu, ielu fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu
iesniedz pēc pieprasījuma.
Fonda likvidācija:
1. Lēmumu par fonda likvidāciju pieņem Alsungas novada dome.

Priekšsēdētājs ______________________________G.Rozentāls

