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Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Tumes un Degoles
pagastā
Pašvaldība uzsākusi īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” (turpmāk – ELFLA) projektu “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada
Tumes un Degoles pagastā” Nr. 17-08-A00702-000032, kuru ietvaros plānots pārbūvēt pašvaldības autoceļus
Tumes pagastā 4,0 km un Degoles pagastā 3,12 km garumā.
2017.gada jūnijā uzsāka pašvaldības autoceļa posma Rotkaļi-Vecmokas no 0,00 km līdz 3,0 km un KrūmiņiAtpūtas no 0,00 km līdz 1,0 km Tumes pagastā pārbūvi. 2017.gada rudenī plānoti ceļu pārbūves darbi Degoles
pagastā posmā Spirgus-Praviņu ceļš no 0,00 km līdz 3,12 km. Būvdarbus veic SIA STRABAG. Būvuzraugs –
SIA “BŪVES BIROJS” un autoruzraugs – Osaühing Reaalprojekt (pārstāv SIA “Latvijasmernieks.lv”).

Pašvaldības autoceļa Rotkaļi-Vecmokas pārbūves process

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt izvēlētos pašvaldības autoceļa posmus, nodrošināt nepieciešamo autoceļa
nestspēju, pastiprinot tā segu ar jaunu grants šķembu maisījuma seguma kārtu, sakārtojot ūdens atvadīšanas
sistēmu (jaunu caurteku, grāvju izbūve). Tumes pagasta autoceļa Rotkaļi-Vecmokas vairākos posmos un
Krūmiņi-Atpūtas vienā posmā, tiks veikta virsmas apstrāde ar bitumena emulsijas maisījumu, izveidojot
pretputekļa klājumu. Rezultātā tiks samazināts putekļu daudzums. Ceļa Rotkaļi-Vecmokas, Krūmiņi-Atpūtas
posmā tiks izbūvēts asfaltbetona seguma posms, lai pieslēgtos pie valsts autoceļa. Neattiecināmās izmaksas –
asfaltbetona segums, segs pašvaldība.
Projekta rezultātā tiks pārbūvēti pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, uzlabojot ceļu kvalitāti, lai
veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanu Tukuma novadā.
Tumes un Degoles pagasta autoceļi tiks pārbūvēti par kopējo summu (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta
izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība) 409 598,14 EUR, attiecināmās izmaksas ir 404 137,85 EUR, no kurām
ELFLA finansējums 363 724,06 EUR un pašvaldības finansējums 40 413,79 EUR. Neattiecināmās izmaksas ir
5 460,29 EUR, kas tiks segtas no pašvaldības budžeta.
Līdz 2018.gada 23.oktobrim plānots pārbūvēt pašvaldības autoceļus 43,7 km garumā visā novadā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa
vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
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