
Šī gada 18. augustā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 “Valsts 

un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās 

ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu 

uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.  

  

Noteikumi paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu izbūvi un pārbūvi 

atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības 

plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju 

dzīves vidi. Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās 

būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas 

ietaises, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un 

paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas 

laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un 

apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa 

zīmes, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums). 

Prioritāte atbalsta saņemšanai ir objektiem, kas nepieciešami lauksaimniecības 

produkcijas ražotājiem, pārstrādei, kā arī integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti 

kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem. Šajā programmā atbalstu 

var saņemt tikai par grants seguma ceļu remontu.  

  

Lubānas novadam šī pasākuma realizēšanai iedalīti 260 000 eiro. To noteica vairāki 

kritēriji: novada grants seguma ceļu kopgarums, novada kopējās laukaugu platības un 

novada kopējo lauksaimniecības dzīvnieku skaits. 

  

Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un 

apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības 

produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek 

īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā 

"Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā". Tādēļ aicinām 19. oktobrī plkst. 16.00 Lubānas novada lauksaimniekus 

piedalīties diskusijā par finansējuma piešķiršanu lauku ceļu atjaunošanai. Tikšanās 

notiks Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, Oskara 

Kalpaka ielā 4, Lubānā. Līdz tam aicinām iesniegt priekšlikumus Lubānas novada 

pašvaldībā (Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830). Pēc tam notiks kopīga 

ideju izvērtēšana un lēmuma pieņemšana, par ko tiks sniegta papildu informācija. 

 

 

PROJEKTS 

Atlases kritēriji pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam 

Nr. Kritērijs Apraksts Papildus komentārs 

1  

Ekonomiski aktīvo 

vienību skaits 

Lauksaimniecisko 

uzņēmumu 

(uzņēmēju), kā arī ar 

to darbību tieši 

saistīto uzņēmumu 

skaits, kuru 

komerctransports 

Jānosauc visi lauksaimniecības 

produkcijas ražošanas un 

pārstrādes uzņēmēji, t.sk. 

zemnieku saimniecības, SIA, 

p/saimniecības, pašnodarbinātās 

personas, kā arī piena savākšanas 

komersants, lopu iepirkšanas 



ceļu izmanto ikdienā. komersants un tml., kuri izmanto 

konkrēto ceļu. 

1.1. Lauksaimniecības 

zemju platība 

Lauksaimniecības 

zemju platības, 

piekļuve kurām tiek 

nodrošināta 

izmantojot doto ceļu 

(pagasta mērogā) 

Jānosauc visas zemes platības 

(ne tikai tās, kuras robežojas ar 

šo ceļu), kuras tiek izmantotas 

lauksaimniecības produkcijas 

ražošanā, piekļuve kurām tiek 

nodrošināta, izmantojot konkrēto 

ceļu. 

1.2. Lauksaimniecības 

dzīvnieku skaits 

Dzīvnieku skaits, 

kuru ikdienas 

apkalpošanai un no 

tiem iegūto produktu 

transportēšanai tiek 

izmantots dotais ceļu 

Jāuzskaita visas dzīvnieku 

vienības ( ne tika tās, kuras 

atrodas blakus dotajam ceļam), 

kuru ikdienas apkalpošanai un no 

tiem iegūto produktu 

transportēšanai tiek izmantots 

dotais ceļš 

2. Uzņēmumu skaits, 

kas nodarbojas ar 

nelauksaimniecisko 

uzņēmējdarbību 

Uzņēmumu skaits, 

kuri nenodarbojas ar 

lauksaimniecības 

produkcijas ražošanu 

un pārstrādi, bet 

izmanto ceļu savas 

ikdienas darbības 

veikšanai 

Jāuzsakaita visi pārējie uzņēmēji 

( nav uzskaitīti 1.kritērijā), kuri 

savas komercdarbības 

nodrošināšanai izmanto konkrēto 

ceļu (mežizstrādātāji, auto 

servisi, atkritumu 

apsaimniekošanas komersants, 

autoveikals u.c.) 

3. Pilsētas- lauku 

mijiedarbības 

sekmēšana (t.sk. 

pakalpojumu 

sasniedzamība) 

Jāatzīmē, vai ceļš 

nodrošina 

savienojumu ar 

citiem vienādas vai 

augstākas nozīmes 

ceļiem un ir 

nozīmīgs preču-

pakalpojumu plūsmā 

starp attīstības 

centriem gan novada, 

gan reģiona mērogā  

Sniegt pamatojumu, ka izvēlētais 

ceļš savienojas ar vienādas vai 

augstākas nozīmes ceļiem, kā arī 

ir nozīmīgs starppagastu un 

starppašvaldību savienojamībā. 

4. Skolēnu 

pārvadājumu 
nodrošināšana 

Jānorāda, vai šo ceļu 

izmanto arī skolēnu 

pārvadājumu 

nodrošināšanai 

Ņemot vērā demogrāfisko 

situāciju, jānorāda, vai maršruts 

tiks izmantots ilgtermiņā (vismaz 

5 gadi) . 

5. Citu publisko 

pakalpojumu 

nodrošināšana 

Jānorāda, vai šo ceļu 

izmanto arī lauku 

teritorijai 

nepieciešamo 

publisko 

pakalpojuma 

nodrošināšanai 

Šeit jānorāda, vai šo ceļu 

izmanto sabiedriskais transports, 

pasts u.c. 

6. Ceļa tehniskais 

stāvoklis 

Ceļš (ceļa posms) ir 

sliktā vai ļoti sliktā 

tehniskā stāvoklī. 

Par pamatojumu kalpo ceļa 

tehniskā stāvokļa apsekošanas 

akts. 

 


