INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
sagatavots Tukumā 03.11.2017.

Pašvaldības autoceļš Beitiņi-Liepsalas Pūres
pagastā ir pabeigts
Pašvaldība īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Pašvaldības autoceļu
pārbūve Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastā” Nr. 17-08-A00702-000034, kuru ietvaros
2017. gada 3.novembrī ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļa posms Beitiņi-Liepsalas no 0,00
km līdz 1,8 km, Pūres pagastā.
Pašvaldības autoceļa posmā Beitiņi-Liepsalas ir nodrošināta autoceļa nestspēja, pastiprināta
tā sega ar jaunu grants šķembu maisījuma seguma kārtu un sakārtota ūdens atvadīšanas sistēma
(jaunu caurteku, grāvju izbūve). Ceļa posmā ir veikta virsmas apstrāde ar bitumena emulsijas
maisījumu, izveidojot pretputekļu klājumu, kā rezultātā tika samazināts putekļu daudzums
attiecīgajā ceļa posmā gar mājām. Šajā posmā ir tilts pār Pūres upi, kuru atjaunoja.
Projekta rezultātā ir pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms ar grants segumu, t.sk., tilts pār
Pūres upi, uzlabota ceļu kvalitāte, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanu un uzņēmējdarbības
attīstību Tukuma novadā.

Tilts pār Pūres upi

Beitiņi-Liepsalas ceļa posms ar pretputekļa segumu Beitiņi-Liepsalas ceļa posms

Pašvaldības autoceļa Beitiņi-Liepsalas posma, t.sk., tilta pārbūves izmaksas ir 221 273,10
EUR (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, tilta
ekspertīze), attiecināmās izmaksas 216 962,01 EUR, no kurām ELFLA finansējums 195265,81
EUR un pašvaldības finansējums 21 696,20 EUR. Neattiecināmās izmaksas ir 4 311,09 EUR, tika
segtas no pašvaldības budžeta.
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Šobrīd darbi notiek pašvaldības autoceļa posmā Apšukrogs-Strēļi no 0,00 km līdz 2,7 km
Pūres pagastā un novembra sākumā uzsākti darbi Jaunsātu pagasta autoceļa posmā Šūļas-BērzniekiBajāri ceļš no 0,00 km līdz 4,4 km. Būvdarbus veic SIA STRABAG. Būvuzraugs – SIA “BŪVES
BIROJS” un autoruzraugs - SIA “ACB Projekts”.

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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