ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Tiks atjaunoti vairāki posmi grants autoceļiem
Viens no lielākajiem šķēršļiem lauku saimniecību un uzņēmumu attīstībai un izveidei ir lauku
grants ceļu sliktais stāvoklis. Ceļu infrastruktūras attīstība ir viens no galvenajiem nosacījumiem Durbes
novada apdzīvotības un uzņēmējdarbības veicināšanai, sociālās un veselības nodrošināšanai.
2015.gada nogalē Durbes novada iedzīvotāji varēja piedalīties Durbes novada domes rīkotajās
iedzīvotāju, uzņēmēju un lauksaimnieku apspriedēs, kuru laikā tika noteikti prioritārie pašvaldības
grants ceļi un atsevišķu ceļu posmi, kuriem nepieciešams veikt pārbūvi.
2016.gadā tika izstrādāti būvprojekti 2 autoceļu posmiem, t.i. “Durbe-Lielarāji” (Durbes pag.)
un “Upesputriņi-Mālu krogs” (Dunalkas pag.). Pēc būvprojektu izstrādes tika sagatavota iepirkumu
dokumentācija būvdarbiem un izsludināti iepirkumi, kurā tika noteikti iepirkumu uzvarētāji.
Pēc iepirkumu veikšanas tika sagatavoti divu projektu pieteikumi “Autoceļa “Durbe-Lielarāji”
posma pārbūve” un “Autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs” posmu pārbūve”, un iesniegti Lauku atbalsta
dienestā (LAD).
2017.gada jūlijā Durbes novada dome saņēma LAD lēmumu par sagatavoto un iesniegto
projektu pieteikumu apstiprināšanu.
Projekti tiks realizēti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
1) Projekta “Autoceļa “Durbe-Lielarāji” posma pārbūve” ietvaros paredzēts veikt autoceļa
“Durbe-Lielarāji” posma pārbūve. Posma garums 3,22 km no valsts autoceļa A9 puses.
Pārbūves laikā tiks veikta autoceļu posmu pamatnes stiprināšana, atbilstoši ģeodēziskās izpētes
rezultātiem un nepieciešamajai autoceļa nestspējai. Lai nodrošinātu ūdens atvadi no autoceļa
tiks veikta grāvju tīrīšana un rakšana un izbūvētas caurtekas. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar
SIA “VCI” izstrādāto Būvprojektu “Autoceļa “Durbe-Lielarāji” posma pārbūve, Durbe pagastā,
Durbes novadā”.
Projekta kopējās izmaksas ir 223225,25 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 182671,21 EUR un Durbes
novada domes finansējums ir 40554,04 EUR.
2) Projekta “Autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs” posmu pārbūve” ietvaros paredzēts veikt
autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs” divu posmu pārbūve. Pirmā posma garums 0,151 km no
valsts autoceļa V1193 puses un otrā posma garums 1,817 km no valsts autoceļa P112 puses.
Pārbūves laikā tiks veikta autoceļa posmu pamatnes stiprināšana, atbilstoši ģeodēziskās izpētes
rezultātiem un nepieciešamajai autoceļa nestspējai. Lai nodrošinātu ūdens atvadi no autoceļa
tiks veikta grāvju tīrīšana, nostiprinātas grāvju teknes un izbūvētas caurtekas. Būvdarbi tiks
veikti saskaņā ar SIA “VCI” izstrādāto Būvprojektu “Autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs”
posmu pārbūve, Dunalkas pagastā, Durbes novadā”.
Projekta kopējās izmaksas ir 183614,50 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, t.i. 141878,03 EUR un Durbes
novada domes finansējums ir 41736,47 EUR.

