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Nr.2

Sēde sasaukta pulksten 10.00
Sēdi atklāj pulksten 10.00, slēdz 12:05
Sēdi vada Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvās
Padomes priekšsēdētājs Māris Leitlants
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja Santa Švāģere.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs:
Māris Leitlants
Guntis Macpans
Iveta Borkovska
Vēsma Veģere
Ēriks Blumbergs
Sēdē piedalās izpilddirektors Aigars Sietiņš un Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
Ludmila Knoka.
Darba kārtībā
1.10.00 - 10.05 – sēdes atklāšana, Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Māris
Leitlants
2.10.05 – 10.45 – brīva diskusija par valsts ceļu rekonstrukcijas un ikdienas uzturēšanas kartību, visi
dalībnieki;
3.10.45 – 11.00 – informācija par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā’’,uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila
Knoka;
4.11.00 – 11.30 veicamo ceļu rekonstrukcijas kritēriju saraksta apspriešana un rekonstruējamo ceļu saraksta
precizēšana pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros – visi dalībnieki;
5.11.30 – 11.45 – par izmaiņām pašvaldības ceļu sarakstā pēc uzņēmēju pieprasījuma – Rundāles novada
domes izpilddirektors Aigars Sietiņš, uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila
Knoka;
6.11.45 – 12.00 – brīva diskusija par aktuāliem jautājumiem un Padomes darba organizēšanu - visi
dalībnieki.
1. 10.00 - 10.10 – sēdes atklāšana

M.Leitlants informē, ka galvenā tēma ir par ceļiem, kurus nepieciešams remontēt/uzlabot.
L.Knoka informē, ka no Valsts ceļiem tomēr nepiedalīsies neviens, jo ir reģionāla sanāksme Ogrē, kuras dēļ
nevar ierasties Rundāles novadā.
Iepazīstina ar informāciju par Uzņēmēju konsultatīvas padomes darbību un pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atrāšanas vietu Rundāles novada mājas lapā. Tēma par ceļiem
pievienosies zem sadaļas „Projekti”.
2. 10.10 – 10.15 – Diskusija par valsts ceļu rekonstrukcijas un ikdienas uzturēšanas kartību.
I.Borkovska jautā par ceļa posmu Bērstelē, kuru bija ieplānojuši labot.
A.Sietiņš informē, ka tas nebūs nepieciešams, jo tas tiks salabots. Tas bija Viesturu pagasta pārvaldes
vadītāja priekšlikums, lai netiktu braukāts pa privātīpašumu.
3. 10.15 – 10.25 – Informācija par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’
L.Knoka informē visus par apstiprinātiem MK noteikumiem, un nepieciešamajiem dokumentiem, kuri ir
jāsagatavo projekta pieteikuma iesniegšanai. Nepieciešamie dokumenti projekta pieteikumam - Projekta
iesniegums, pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības lēmums par
piedalīšanos projektā, dokumenti kas apliecina sabiedrības informēšanu, uzņēmēju apspriešanas apliecinošu
dokumentu/protokolu, objekta tehniskā stāvokļa raksturojošie dokumenti, izraksts no pašvaldību ceļu un ielu
reģistra par konkrēto paredzēto objektu, domes lēmumu ar apstiprinātiem projektu atlases kritērijiem,
projektu būvniecības pārbūves dokumenti, būvatļaujas kopija un iepirkumu apliecinošus dokumentus.
L.Knoka informē, ka pats būtiskākais ir kārtīgi izvērtēt kritērijus.
4. 10.25 – 10.40 veicamo ceļu rekonstrukcijas kritēriju saraksta apspriešana un rekonstruējamo ceļu
saraksta precizēšana pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
V.Veģere jautā, vai no Svitenes iedzīvotājiem, vai no Svitenes pagasta pārvaldes vadītāja nav bijuši
priekšlikumi.
A.Sietiņš informē, ka Svitenes pagasta pārvaldes vadītājam bija tikai viens priekšlikums.
V.Veģere uzskaitīja, viņasprāt, nepieciešamos labojamos ceļus – B52, B27. Uzskata, ka piecu gadu
griezumā Svitenē nevar būt labojami tikai 3 km.
A.Sietiņš iebilst, ka nevajag jaukt remontējamu ceļu un rekonstruējamu ceļu. Pasākumā ietvaros vēlams
rekonstruēt ceļus, kas pašlaik atrodas viss sliktāka tehniskā stāvoklī. Pārējie ceļi, tajā skaitā ceļš Saulainē pie
darbnīcām C12 tiksremontēts saimnieciskā kārtā.
L.Knoka jautā vai var izveidot shēmu katram gadam un ievietot to novada mājas lapā, lai nebūtu kādi
pārpratumi.
A.Sietiņš informē, ka tad jau ir jāizveido saraksti, lai varētu sagatavot šādas shēmas.
A.Sietiņš stingri uzsver uz projekta noteikumiem – uzņēmējdarbības, tajā skaitā lauksaimniecības
produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstība.
L.Knoka informē par kritēriju atbilstību. Ceļu posmi, kas atbilst vairākiem kritērijiem, protams, tiks izvēlēti
kā primārie. Rekonstrukciju cenas būs zināmas pēc veikta iepirkuma.
A.Sietiņš informē, ka cenas vienam kilometram zināsim tad, kad būsim izsludinājuši pirmo iepirkumu.
Ē.Blumbergs iesaka sarakstu veidot garāku, un tad no tā izvēlēties primārākos.
A.Sietiņš skaidro, ka ir izskatījis visu nepieciešamo projekta pieteikumam, un konstatējis, ka tur nav tikai
mūsu izveidotie kritēriji, bet gan arī tehniskā stāvokļa izvērtējums. Informē arī par to, ka ir konsultējies ar
Latvijas Valsts ceļiem par šiem kritērijiem, par to, kā viņi tos vērtē, un pēc viņu domām, svarīgākais kritērijs

ir satiksmes intensitāte. Uzskata, ka tas tomēr nebūtu pareizākais, jo ir ceļi pa kuriem jau vairs neviens
nebrauc, jo nav vairs izbraucami.
I.Borkovska jautā par šī brīža prioritātēm.
L.Knoka atbildēja, ka šī brīža prioritāte ir skolēnu pārvadājumi un saimniecību skaits, kas apsaimnieko
zemes gabalus apkārt ceļam.
Ē.Blumbergs izsakās, ka tā satiksmes intensitāte tomēr uz mums neattiecas.
V.Veģere jautā par Bērsteles tiltu.
A.Sietiņš skaidro, ka tiek gaidīta tiltu programma, un tiks pieteikta dalība tai.
V.Veģere skaidroja, ka arī ceļš C42 līdz tam ir sliktā stāvoklī.
A.Sietiņš paskaidroja, ka pagasta pārvaldes vadītājs atzīmēja, ka ceļš ir vienkārši remontējams.
M.Leitlants izteica priekšlikumu aicināt uz sēdi arī pagasta pārvaldniekus.
A.Sietiņš atbildēja, ka tā nebūtu problēma.
L.Knoka jautāja, vai pārējie piekrīt kritērijiem, un ja jā, tad tiks veidota tabula sākot ar svarīgākajiem
ceļiem, un to atbilstību tiem.
Pieņemtie kritēriji: 1. Skolēnu pārvadājumi 2. Lauku sētu skaits, 3. Iedzīvotāju skaits laukos, 4. Zemes
vienības gar šiem ceļiem, 5. Sabiedriskā transporta lietojums, 6. Ceļa tehniskais stāvoklis.
5. 10.40 – 11.45 – Par izmaiņām pašvaldības ceļu sarakstā pēc uzņēmēju pieprasījuma.
A.Sietiņš iepazīstināja ar ceļiem Svitenē, Bērstelē un Viesturos. Skaidro tāpat par nepieciešamajām
stingrajām prasībām pret ceļu uzturētājiem. Informēja par to, ka pagasta ceļu labošanas vietas nosaka
pagasta pārvaldes vadītāji. Katrs vadītājs sagatavo sarakstu ar labojamiem ceļiem. Viesturu pārvaldes
vadītājs ir izveidojisļoti sīku un kārtīgi izstrādātu sarakstu.
Vienojas, ka pagaidām saraksts netiks publiskots, kamēr nevienosies par konkrētiem ceļiem, kurus tiešām
labos.
A.Sietiņš iesaka, tomēr pagaidām vienoties par 4km Mazrundāles ceļa labošanu, un tikai pēc tam jau runāt
par nākamajiem ceļiem.
L.Knoka informē, ka viņa gatavos tabulu ar kritērijiem, lai jautājums tiktu sagatavots domes sēdei pēc
iespējas ātrāk.
6. 11.45 – 11.30 – Diskusija par aktuāliem jautājumiem un Padomes darba organizēšanu.
L.Knoka informē, ka irsaņemts iesniegumu no Viesturu pagasta zemes īpašniekiem un zemes iznomātājiem.
Par ceļa posmu B52 – ceļu kas ved uz mājām „Padegas” un blakus esošo māju „Pugas”. Iesniedzēja S.Icaka
lūdz pārņemt apsaimniekošanā šo ceļu un rast iespēju uzlabot ceļa segumu.
A.Sietiņš skaidro, ka tas nav pagasta ceļš. Tas ir servitūta ceļš.
I.Borkovska jautā, vai servitūta ceļu var pārņemt.
A.Sietiņš atbild, ka var, bet saskaņā ar MK noteikumiem ir nepieciešams, lai pie ceļa atrastos vismaz 3
apdzīvotas mājas. ”Padegas” gadījumā ir tikai 2 mājas, tāpēc ceļa pārņemšana būtu, pirmkārt, MK
noteikumu pārkāpums un, otrkārt, precedents vairākiem citiem gadījumiem, kad līdz mājām nav
piebraucama ceļa.
A.Sietiņš informē par to, ka uz iesniegumu būtu jāatbild ar ieteikumu piedalīties projektā tieši ceļiem bez
asfalta seguma ar piedāvājumu palīdzēt projekta uzrakstīšanā 4.3. pasākumam, kam drīzumā LAD izsludinās
konkursu. Projektam ir 40% atbalsts.
A.Sietiņš lūdz atbalstu vēstules uzrakstīšanā par Bērsteles Vairoga ceļu Satiksmes ministrijai un uz Latvijas
Valsts ceļiem, jo tas ir valsts ceļš. Kā arī par valsts ceļu Svitene – Bērstele ar lūgumu uzklāt 900m divkāršo
segumu.
I.Borkovska skaidro, ka arī uz Vairogciema ceļa būtu vēlams uzklāt šādu segumu.

A.Sietiņš atbild, ka tad rakstīs par Vairogciema teritoriju.
I.Borkovska runā arī par Svitenes ceļu.
ASietiņš informē, ka tiks gatavoti dokumenti par trīs ceļa posmiem.
Sēdi vadīja

M.Leitlants

_______________________parakstīšanas datums

Protokolēja

S.Švāģere

_______________________parakstīšanas datums

