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(protokols nr.2, 6.§)

Saldus pilsētas ielu fonda
STATŪTI.
Izdoti saskaņā ar LR AP likuma
“Par autoceļiem” 1. pantu

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saldus pilsētas ielu fonda (tālāk tekstā - ’’fonds’’) statūti
izstrādāti saskaņā ar likumu ‘‘Par autoceļiem’’ un paraugstatūtiem, kuri
apstiprināti ar Ministru kabineta 1994.gada 1.februāra lēmumu nr.22.
2. Fonds ir likumos noteiktajā kārtībā uzkrāti naudas līdzekļi, kuri
izlietojami pašvaldības ielu uzturēšanai, remontam un būvniecībai.
3. Fonda turētājs un rīkotājs ir Saldus pilsētas dome, kas apstiprina
ieņēmumu, izdevumu tāmi katram gadam un apstiprina pārskatu par
izlietojumu.
FONDA MĒRĶI UN UZDEVUMI
4. Fonda mērķi un uzdevumi ir:
4.1.veidot finansiālos resursus pašvaldības ielu uzturēšanai
atbilstoši ielu uzturēšanas normatīviem;
4.2.nodrošināt pašvaldības ielu remontu un atjaunošanu atbilstoši
starpremontu periodu normatīviem;
4.3.veidot finansējumu pašvaldības ielu tīkla pilnveidošanai un
attīstībai saskaņā ar pieņemtajām programmām un projektiem.
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FONDA LĪDZEKĻI

5. Fonda ienākumus veido:
5.1. likumdošanas aktos noteiktie nodokļu un nodevu maksājumi
fondā;
5.2. pašvaldības budžeta asignējumi un citi pašvaldības noteiktie
maksājumi;
5.3. soda nauda par darbuzņēmēju līgumu noteikumu neizpildīšanu
fonda darbības jomās;
5.4. banku kredīti;
5.5. samaksa par to transportlīdzekļu pārvietošanos, kuru svars,
gabarīti vai citi tehniskie rādītāji neatbilst normatīviem;
5.6. soda nauda par to transportlīdzekļu neatļautu pārvietošanos,
kuru svars, gabarīti vai citi tehniskie rādītāji neatbilst normatīviem;
5.7. ziedojumi;
5.8. valsts autoceļu fonda piešķirtie līdzekļi ielu uzturēšanai,
remontam un attīstībai atbilstoši tranzītsatiksmes apjomam
6. Fonda līdzekļi glabājas fonda kontā nacionālajā valūtā, ārvalstu
valūtā vai vērtspapīros.
7. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie fonda līdzekļi tiek izmantoti
nākamajā finansiālā pārskata gadā.
FONDA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS.
8. Fonda līdzekļus var izlietot:
8.1. pilsētas ielu uzturēšanai;
8.2. pilsētas ielu remontam un atjaunošanai;
8.3. pilsētas ielu rekonstrukcijai un būvniecībai;
8.4. pilsētas ielu tīkla attīstības prognozēšanai, programmu un
projektu izstrādnēm;
8.5.ceļu nozares zinātniski tehniskajai attīstībai;
8.6. pilsētas ielu uzturēšanas, remonta un būvniecības
organizēšanai, plānošanai, vadībai, tehniskajai uzraudzībai un kontrolei;
8.7. zemes pirkšanai pilsētas ielu nozares vajadzībām;
8.8. pilsētas ielu uzturēšanas, remonta un attīstības
vajadzībām nepieciešamās tehnikas, materiālu un tehnoloģijas iegādei;
8.9. pilsētas ielu datu bankas veidošanai.
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FONDA PĀRVALDE.
9. Fondu pārvalda Saldus pilsētas dome.
10. Fonda līdzekļu plānošanas un izlietošanas pamatotību pārrauga
fonda konsultatīvā padome, kuru izveido pašvaldība. Fonda konsultatīvās
padomes sastāvā jāiekļauj Satiksmes ministrijas reģionālās ceļu dienesta
organizācijas vadītājs.
11. Fonda konsultatīvā padome darbojas kā padomdevēja
institūcija, un tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
FONDA DARBĪBAS ATKLĀTUMS

12. Saldus pilsētas dome publicē ikgadējo fonda ienākumu izdevumu tāmi un pārskatu rajona presē.
FONDA LIKVIDĀCIJA

13. Lēmumu par fonda likvidāciju pieņem Saldus pilsētas dome.

Domes priekšsēdētājs

A. Herings

