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(prot.Nr.9., 15.p.)

15. Par projekta “Pašvaldības ceļa "Pilsrundāle-Svitene" pārbūve” pieteikuma sagatavošanu
un iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
2015.gada 8.septembrī Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projektu
iesniegumu pieņemšana sākās 2015.gada 15.oktobrī un noslēgsies 2019.gada 1.decembrī, ar
kopējo publisko finansējumu EUR 126 635 591.00. Rundāles novada pašvaldībai pieejamā
atbalsta apmērs ir EUR 1 170 000.00.
Lai pilnvērtīgi izvērtētu pašvaldības prioritāri būvējamos ceļus, minētais jautājums tika skatīts
Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes 2015.gada 24.jūlija sēdē. Rundāles novada
domes ikmēneša izdevumā “Rundāles Novada Ziņas”, 2015.gada augusta izlaidumā Nr.8 (218),
Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāji un uzņēmēji, tika aicināti paust viedokli līdz 2015.gada
4.septembrim par kritērijiem būvējamo (pārbūvējamo) ceļu noteikšanai Pasākumā ietvaros.
Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes 2015.gada 4.septembra sēdē tika apspriesti
būvējamo (pārbūvējamo) ceļu atlases kritēriji, izteiktie priekšlikumi pašvaldības ceļu reģistra
papildināšanai un kritēriju noteikšanai. Laikraksts “Bauskas Dzīve” nodrošināja apspriežamā
jautājuma atspoguļošanu un sabiedrības informēšanu plašākā mērogā, ievietojot informāciju
2015.gada 27.jūlija un 9.septembra publikācijās. Atklāta diskusija par atlases kritērijiem
prioritāri rekonstruējamiem pašvaldības ceļiem turpinājās arī 2016.gadā.
Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes 2017.gada 26.janvāra sēdē tika izvērtēti
apsvērumi un esošā situācija attiecībā uz pašvaldības ceļiem, lai noteiktu ceļu atlases kritērijus
prioritāro pašvaldības ceļu rekonstrukcijai, kā arī sagatavoti priekšlikumi Rundāles novada
domei lēmuma pieņemšanai. Ceļu būvniecības (pārbūves) atlases kritēriji apstiprināti 2017.gada
23.februāra Rundāles novada domes sēdē (lēmums Nr.16, protokols Nr.2).
Ņemot vērā, ka ceļš "Pilsrundāle-Svitene" jau vairākus gadus ir nepieļaujami kritiskā stāvoklī –
esošais grants segums rudens-ziemas un ziemas-pavasara periodos, kad nav iespējama ceļa
klātnes planēšana, ir praktiski neizbraucams, jo ir dziļi ceļa klātnes iesēdumi, pamatkārtas
atsegumi, no kuriem virspusē nāk melnzeme un māls. Vietām ceļa segums noņemts tik dziļi, ka
atklātas caurteku dzelzsbetona konstrukcijas.
Saskaņā ar Rundāles novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam, kuri definētas novada
prioritātes un attīstības mērķi, kā viens no prioritārās attīstības virzieniem ir Ekonomiski aktīva

vide (stratēģiskais mērķis Nr.4: veidot ekonomisko aktivitāti veicinošu vidi, ilgtspējīgi
izmantojot pieejamos resursus) – stabilas, drošas un aktīvas ekonomiskās vides veicināšana,
atbalstot uzņēmējdarbību, attīstot uzņēmējdarbībai nepieciešamo atbalsta infrastruktūru un radot
pamatu turpmākai investīciju piesaistei un ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai.
Saskaņā ar attīstības prioritārajiem virzieniem ir definēti stratēģiskie mērķi: 1.1.darbības
virziens: Ceļu tīkla un sabiedriskā transporta uzturēšana un attīstība (Rīcība R.3 V1003
Pilsrundāle – Svitene – Klieņi – valsts vietējā autoceļa asfaltēšana).
Saskaņā ar Investīciju plānu 2017.-2019.gadam (apstiprināts ar Rundāles novada domes
2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.3 (protokola Nr.12) 4.6.punkts paredz uzņēmējdarbības
attīstības infrastruktūras nodrošināšanu, rekonstruējot ceļa posmu Pilsrundāle-Svitene.
Jāņem vērā, ka Autoceļš ir stratēģiski svarīgs pašvaldībai:
1) Autoceļš ir nepieciešams uzņēmējdarbības attīstībai (to ikdienā izmanto vismaz 18
uzņēmumi);
2) pa Autoceļu kursē sabiedriskais transports (seši reisi dienā), kura maršruts savieno
Svitenes pagasta centru ar Rundāles novada administratīvo centru un tuvāko reģionālās
nozīmes attīstības centru – Bausku, kā arī tas nodrošina nokļūšanu līdz Pilsrundāles
vidusskolai (vienīgajai novada izglītības iestādei, kur iespējams apgūt pamata un vidējo
izglītību) un tās struktūrvienībai Mūzikas skolai (autoceļš divas reizes darba dienā tiek
izmantots skolēnu pārvadājumiem ar pašvaldības autotransportu) – seši reisi dienā.
3) lielākā daļa Svitenes pagasta iedzīvotāji izmanto Autoceļu nokļūšanai uz darba vietām
Rundāles novada administratīvajā centrā, Pilsrundāles vidusskolā, Rundāles pilī
(lielākais darba devējs Rundāles novadā), Bauskā un Rīgā.
Augstāk minētie apstākļi apliecina, ka Autoceļš ir stratēģiski svarīgs pašvaldībai, lai tā varētu
realizēt likumā “Par pašvaldībām” noteiktās autonomās funkcijas, nodrošinot pašvaldības
uzņēmēju un iedzīvotāju intereses.
Saskaņā ar 2016.gada 30.jūnija Rundāles novada domes lēmumu “Par valsts vietējā autoceļa
V1033 Pilsrundāle-Svitene-Klieņi” ceļa posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā”
(protokola Nr.6, 12.p.), kā arī 2017. gada 9. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 411 (prot.
Nr. 38 32. §) “Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības
īpašumā”, Autoceļš V1033 "Pilsrundāle-Svitene-Klieņi" posms 1,42.-9,17. km nodots bez
atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā.
Pašvaldības ceļš “Pilsrundāle-Svitene” atbilst šādiem ar Rundāles novada domes 2017.gada
23.februāra lēmumu Nr.16 “Par pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) atlases kritērijiem
Latvijas Lauku attīstības programmas 2015-2020 (LAP 2014-2020) pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” apstiprinātajiem ceļu
būvniecības (pārbūves) atlases kritērijiem:
Nr.p.k
Kritēriju grupa
Kritērijs
.
Atbilstības kritērijs (pie atbildes “nē” ceļš netiek vērtēts tālāk)

1.

Atbilst pasākuma
Atbilstība Ministru kabineta 2015.gada mērķim
18.augusta noteikumu Nr. 475 “Valsts un
Ceļa attīstība ir iekļauta
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
Rundāles novada
kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un
investīciju plānā
ciematu atjaunošana lauku apvidos"
atklātu projektu iesniegumu konkursu Ceļa (objekta)
būvniecība ir saskaņota
veidā” prasībām
ar Rundāles novada
uzņēmēju konsultatīvo
padomi

jā
Jā

Jā

Ceļa atlases kritēriji

1.

2.

3.

Ceļš (objekts) ir integrēta projekta
sastāvdaļa, kas tiek īstenots kopā ar
pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības
objektiem apakšpasākumā "Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā" (pasākuma kods – 4.3.).
Ceļa grupa pašvaldības ceļu reģistrā

Nozīmīgums novada Stratēģisko
attīstības mērķu sasniegšanā

Kopā:

Labuma guvēju
(uzņēmumu) skaits ir 1
Labuma guvēju
(uzņēmumu) skaits ir 2
Labuma guvēju
(uzņēmumu) skaits ir 3
un vairāk
A
B
C
Ekonomiska attīstība
(lauksaimniecisko
produktu ražošana un
pārstrāde, tūrisms,
pakalpojumu sniegšana)
Skolēnu pārvadājumi
Regulārie autobusu
pārvadājumi
Savieno nozīmīgas
apdzīvotas vietas

Kritēriju punktu
skaits
3
-

1

1
1
1
7

Ievērojot atlases kritērijus, Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros tiek izvirzīts pašvaldības ceļš “Pilsrundāle-Svitene”.
Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē 2017.gada 29.augustā tika pieņemts
lēmums (protokola Nr.5, 2.p.) par atbalstu pašvaldības ceļa “Pilsrundāle-Svitene” izvirzīšanai
pārbūvei
Lauku
attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
atbalsta
pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā”, Rundāles novada ilgtspējīgo attīstības stratēģiju 2014. - 2030.gadam
(apstiprināta ar Rundāles novada domes 2017.gada 25.septembra lēmumu Nr.26),
Rundāles novada Attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, kas apstiprināta ar Rundāles
novada domes 2012. gada 29.novembra lēmumu Nr.11 “Par Attīstības programmas 2012.2018.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”, Rundāles novada Investīciju plāna 2017.2019.gadam 4.6.punktu, kas paredz uzņēmējdarbības attīstības infrastruktūras
nodrošināšanu, rekonstruējot ceļa posmu Pilsrundāle-Svitene, kas apstiprināts ar
Rundāles novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.3 “Par Rundāles novada
Investīciju plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu”, Rundāles novada domes 2017.gada
23.februāra lēmumu Nr.16 “Par pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) atlases
kritērijiem Latvijas Lauku attīstības programmas 2015-2020 (LAP 2014-2020) pasākumā

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”, Rundāles novada
dome nolemj:
1) apstiprināt projekta “Pašvaldības ceļa "Pilsrundāle-Svitene" pārbūve” pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros ar projekta kopējām izmaksām EUR 2 242 764.00, kur attiecināmais
izmaksas ir EUR 1 300 000.00, ko sastāda EUR 1 170 000.00 ES EFLA finansējums,
EUR 1 072 764.00 Rundāles novada domes budžeta finansējums, tai skaitā 10 %
līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 130 000.00 apmērā un
EUR 942 764.00 projekta neattiecināmo izmaksu segšanai;
2) projekta apstiprināšanas gadījumā, uzņemties visas saistības, kas attiecas uz
projekta īstenošanu;
3) nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu no Rundāles novada
domes budžeta, ņemot kredītu Valsts kasē vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai
izdevīgu procentu likmi.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

