PROJEKTA NOSAUKUMS

Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve trīs kārtās, projekti
Nr.16-04-A00702-000025, 17-04-A00702-000047, 17-04-A00702-000004
FONDS
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
SADARBĪBAS IESTĀDE
Lauku atbalsta dienests
PROJEKTA ĪSTENOTĀJS
Kokneses novada dome
MĒRĶIS
Veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri
nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.
GALVENĀS AKTIVITĀTES
Grants ceļu pārbūvei Kokneses novada domei ir pieejams jau iedalīts finansējuma apjoms (kvota)
800 000, 00 eiro apmērā, neskaitot pašvaldības līdzfinansējumu. Šobrīd apkopotajā pašvaldības
grants ceļu sarakstā iekļauto pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo ceļa posmu kopgarums ir 24.39
km (Bebru pagastā 9.29 km, Kokneses pagastā 8.11 km un Iršu pagastā 6.99 km).
1. Bidēgi-Auliciems (Kokneses pagasts, 4.74 km)
2. Domēni-Vēži (Bebru pagasts, 1.54 km)
3. Rudzīši-Jaundzērvēni (Bebru pagasts, 1.09 km)
4. Jirjeni-Melderi (Iršu pagasts, 2.0 km)
5. Rožkalni-Birzes (Bebru pagasts, 0.56 km)
6. Riemeri-Vijas (Bebru pagasts, 0.8 km)
7. Slapsiles-Vilkāres (Iršu pagasts, 3.57 km)
8. Līdums-Auliciems (Kokneses pagasts, 1.1 km)
9. Jaunceltnes-Šļakāni (Bebru pagasts, 0.9 km)
10. Ausmas-Beņķi-Vilkāres (Griķīši-Beņķi) (Bebru pagasts, 0.7 km)
11. Tupiešēni-Kroglejas (Bebru pagasts, 1.82 km)
12. Vilkāres-Pamati (Iršu pagasts, 1.42 km)
13. Spīdolas-Ūsiņi (Kokneses pagasts, 0.72 km)
14. Bormaņi-Upeslīči + posms Upeslīči-Kastaņkalni (Kokneses pagasts, 0.75 km)
15. Blankas-Zemgaļi (Griķīši-Oši) (Bebru pagasts, 1.2 km)
16. Blankas-Mucenieki (Bebru pagasts, 0.68 km)

17. Mazvecsviļi-Aizelkšņi (Kokneses pagasts, 0.8 km)
Ceļi sarindoti prioritārā secībā, izvērtējot tos pēc 2015.gada septembrī domes sēdē apstiprinātajiem
ceļu atlases kritērijiem (uzņēmēju skaits, lauksaimniecības zemju platības, dzīvojamo māju skaits,
skolēnu maršruts (ir/nav) u.c.). Satiksmes infrastruktūru visu triju Kokneses novada pagastu lauku
apvidos izmanto ap 30 vietējo uzņēmēju, zemnieku saimniecību īpašnieku, kā arī 5564 novada
iedzīvotāji, kuri dodas ikdienas gaitās uz darbavietām, skolām, institūcijām, izmanto vietējo
uzņēmēju pakalpojumus. Daudzu desmitu gadu garumā grants ceļu infrastruktūra ir būtiski
pasliktinājusies un šobrīd ir kritiskā stāvoklī, pastiprināti veidojas bedres un dubļi, kuri apgrūtina
pārvietošanos un bojā autotransportu. Īpaši būtiska šīs problēma ir vietējiem lauksaimniekiem,
kuriem satiksmes infrastruktūras sliktās kvalitātes dēļ sabojāta tehnika nozīmē papildus slogu
uzņēmējdarbībai. Nepieciešams veikt pārbūvi, izveidojot noslodzei atbilstošu grants ceļa segumu,
pārbūvēt caurtekas, attīrīt grāvjus, uzlabojot drenāžas sistēmu un nodrošinot pietiekami ātru lietus
ūdens atvadi.
Projekta gatavības stadija: 2015.gada 26.augustā Kokneses novada domes sēdē pieņemts lēmums
Nr.10 „Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020 gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurā pašvaldība nolemj piedalīties pasākumā un organizēt
vietējo uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju sanāksmi.
30.septembrī pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums Nr.11 „Par pārbūvējamo pašvaldības ceļu
atlases kritēriju apstiprināšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.
2015.gada 22.oktobrī organizēta vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju sanāksme
par prioritāri pārbūvējamiem pašvaldības grants ceļiem. 2015.gada novembrī/decembrī veikta
Kokneses novada grants ceļu projektēšanas uzdevumu izstrāde, veikta autoceļu vizuāla apsekošana.
2016.gada janvārī ir veikts projektēšanas un autoruzraudzības darbu iepirkums, projektētājs SIA
„Projektēšanas birojs AUSTRUMI” no š.g. janvāra līdz jūlijam ir veicis tehniskā projekta izstrādi.
2016.gada 25.maijā Kokneses novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.5 „Par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Kokneses novada grants ceļu pārbūve
un izbūve” īstenošanu”.
2016.gada 28.jūlijā pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu būvdarbu veikšanai. 2016.gada rudenī
Kokneses novada dome iesniedz projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.
2017.-2018.gadā noris visu projektā ietverto grants ceļu būvdarbi.
PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS, EUR

880 000,00

Publiskais finansējums, EUR

800 000,00

Pašvaldības finansējums, EUR

80 000,00

ĪSTENOŠANAS LAIKS
01.10.2015.-28.02.2019.
ĪSTENOŠANAS VIETA
Kokneses novads

