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APSTIPRINĀTS 

ar Lubānas novada pašvaldības  

domes 26.11.2015. lēmumu, 

protokols Nr.16, 11.§ 

NOLIKUMS Nr.5 

Grants ceļu izvērtēšana dalībai Eiropas Savienības fondu pasākumā 

 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Nolikums nosaka izvērtēšanas kritērijus pašvaldības grantētiem ceļiem, kas tiks virzīti 

sakārtošanai Eiropas Savienības fondu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos". 

1.2. Pašvaldības nolikums balstīts uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”. 

1.3. Nolikums nosaka izvērtēšanas kritērijus visiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošajiem ceļiem. 

1.4. Nolikuma mērķis ir sakārtot prioritārā secībā Lubānas novada pašvaldības īpašumā vai 

valdījumā esošos ceļus, pamatojoties uz nolikuma vērtēšanas kritērijiem. Nolikuma prioritāte ir 

sakārtot tos ceļus, kuri ved uz pēc iespējas lielāku lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu 

skaitu, kuros ir visvairāk lopu vienību, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, ņemot 

vērā arī ceļa garumu un tā stāvokli. 

1.5. Izstrādājot nolikuma vērtēšanas kritērijus, tiek ņemta vērā Latvijas Lauku atbalsta dienesta 

izstrādātie un dokumentos piemērotie koeficienti liellopu vienībām un lauksaimniecībā 

izmantojamai zemei, kas attiecas uz vienu liellopu vienību. 

1.6. Nolikumu apstiprina Lubānas novada dome. 

2. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 

2.1. Ceļu izvērtēšanu veic Lubānas novada domes finanšu un attīstības komiteja, 

nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus no lauksaimnieku organizācijām.  

3. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

3.1. Projektu pieteikumus vērtē pēc sešiem kritērijiem, nosakot punktu skaitu katrā no tiem: 

3.1.1 Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas intensitāte. Vienību skaits (Pēc 

Lauksaimniecības datu centra datiem uz izvērtēšanas brīdi) saimniecībās, kurām piekļuve 

ir no konkrētā ceļa 
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Punktu skaits = Nosacīto liellopu vienību skaits x 0.2 

(nosacīto liellopu vienību skaitu aprēķina, pielietojot 2015. gada platību 

maksājumiem piemērojamos koeficientus) 

 

3.1.2 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzums hektāros izvērtēšanas brīdī (Pēc 

Lauku atbalsta dienesta lauksaimniecībā izmantojamās zemes bloku kartes), kurām 

piekļuve ir no konkrētā ceļa 

                     Punktu skaits = Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Ha   x 0.04 

3.1.3 Atjaunojamajam pašvaldības ceļam pieguļ uzņēmēja pievedceļš, ko uzņēmējs 

izbūvē no jauna, pārbūvē vai atjauno, uzņēmējs investē ražotnes izbūvē 

Punktu skaits = 10/0 

3.1.4 Pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa – apdzīvotības saglabāšanās, 

sasniegšanai: 

Iedzīvotāju skaits ceļam pieguļošajā teritorijā, skolēni, kuri izmanto pašvaldības 

ceļu, lai nokļūtu līdz pašvaldības izglītības iestādēm 

Punktu skaits = skolnieku skaits 

3.1.5 Ceļa tehniskais stāvoklis:  

Punktu skaits = 0-10 

Ceļa stāvoklis Punktu skaits 

Ļoti slikts 10 

Slikts 8 

Apmierinošs 5 

Labs 0 

 

3.1.6 Atjaunojamā ceļa garums 

Punktu skaits = ceļa garums km 

3.2 Ņemot vērā iegūtos punktus, visi Lubānas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošie ceļi tie sakārtoti secībā no augstākā punktu skaita līdz zemākajam.  

3.3 Pie vienāda punktu skaita, kā prioritāro virza ceļu, kurš ieguvis vairāk punktu pēc 

liellopu vienību skaita, pēc tā hektāru skaita. 

3.4 Izveidotais saraksts uzskatāms par Lubānas novada pašvaldības lauku ceļu sakārtošanas 

programmu Eiropas Savienības fondu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos" un kā pirmie sakārtošanai tiek virzīti ceļi, kas ieguvuši 

lielāko punktu skaitu. 

3.5 Saraksts ir aktuāls līdz tiek apgūts viss pieejamais finansējums attiecīgajā atbalsta 

programmā. 

4. LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

4.1. Sarakstu apstiprina Lubānas novada dome. 

4.2. Dome pieņem lēmumu par ceļu sakārtošanas programmas iekļaušanu Lubānas novada 

pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos; 
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4.3. Gatavojot projekta dokumentāciju konkrētā ceļa sakārtošanai, tā ceļa saņemto punktu 

skaits vēlreiz tiek aktualizēts, pamatojoties uz jaunākajiem datiem, un, ja tas ir 

nepieciešams, mainīta ceļa prioritāte. 

 

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)    Tālis Salenieks 

                               


