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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.
Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos" (turpmāk - Pasākums) atklāta projektu iesniegumu konkursa
veidā.
Saskaņā ar Noteikumu 3.punktu ir noteikts, ka Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas
publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Kopējais publiskais finansējums izsludinātajai projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai ir
EUR 126 635 591. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs tika aprēķināts,
ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu
platības. Rundāles novada pašvaldības grants ceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cieta
seguma), atbilstoši Noteikumu 1. pielikumam “Vienam pretendentam programmēšanas
periodā pieejamais atbalsts”, ir noteikts 1,17 miljoni eiro apmērā.
Saskaņā Noteikumos noteikto kārtību, pašvaldības izvirzītos objektus sarindo prioritārā secībā
atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot
vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā.
Lai pilnvērtīgi izvērtētu pašvaldības prioritāri būvējamos ceļus, minētais jautājums tika skatīts
Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes 2015.gada 24.jūlija sēdē. Tāpat Rundāles
novada pašvaldības 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 dzīvē” 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.
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, kas apstiprināta ar Rundāles novada domes 2017.gada 25.septembra
lēmumu Nr.26 “Par Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.
gadam apstiprināšanu”, 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”, kā
arī ņemot vērā Rundāles novada Uzņēmējdarbības konsultatīvas padomes 2017.gada
26.janvāra sēdes Protokolu Nr.4, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības būvējamo (pārbūvējamo) ceļu atlases
kritērijus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 investīciju pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros:
Nr.p.
k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Atbilstības kritērijs (pie atbildes “nē” ceļš netiek vērtēts tālāk)

1.

Atbilstība Ministru kabineta 2015.gada
18.augusta noteikumu Nr. 475 “Valsts
un
Eiropas
Savienības
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā
"Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos" atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”
prasībām

Atbilst pasākuma mērķim
Ceļa attīstība ir iekļauta
Rundāles novada
investīciju plānā
Ceļa (objekta) būvniecība
ir saskaņota ar Rundāles
novada uzņēmēju
konsultatīvo padomi

Ceļa atlases kritēriji

1.

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.).

2.

Ceļa grupa pašvaldības ceļu reģistrā

3.

Nozīmīgums novada Stratēģisko

Labuma guvēju
(uzņēmumu) skaits ir 1
Labuma guvēju
(uzņēmumu) skaits ir 2

Jā/Nē
Jā/Nē

Jā/Nē
Kritēriju
punktu
skaits
1
3

Labuma guvēju
(uzņēmumu) skaits ir 3 un
vairāk

5

A
B
C
Ekonomiska attīstība

3
2
1
1

attīstības mērķu sasniegšanā

(lauksaimniecisko produktu
ražošana un pārstrāde,
tūrisms, pakalpojumu
sniegšana)
Skolēnu pārvadājumi
Regulārie autobusu
pārvadājumi
Savieno nozīmīgas
apdzīvotas vietas

1
1
1
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