Sagatavots 02.05.2016.

INFORMATĪVS MATERIĀLS
ATLASES KRITĒRIJU IZSTRĀDE
1. Pašvaldība nosaka atlases kritērijus un ceļus/ceļu posmus.
2. Atlases kritērijus un ceļus/ ceļu posmus saskaņo ar vietējiem iedzīvotājiem apspriedē.
3. Visiem noteiktajiem ceļiem vai ceļu posmiem piemēro vienādus atlases kritērijus!
4. No atlases kritērijiem ir jāgūst skaidrs priekšstats par ceļu vai ceļu posmu rindošanu prioritārā
secībā, ka:
4.1. visaugstāko punktu skaitu (ja tiek vērtēts punktu sistēmā) vai lielāko koeficientu piemēro
atlases kritērijam, kas nosaka, ka:
4.1.1. pa ceļu vai ceļa posmu nokļūst vai piekļūst pie uzņēmumiem, saimniecībām vai
saimnieciskās darbības veicējiem saistītiem/-ām ar lauksaimniecības produktu
ražošanu un pārstrādi;
4.1.2. ceļš vai ceļa posms tiek pārbūvēts/ būvēts vienlaicīgi ar pievadceļu, kurš atbilst LAP
2014-2020 pasākumam “Atbalsta ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” (atbalsta saņēmēji: kooperatīvās
sabiedrības un lauku saimniecības);
4.2. mazliet zemāku punktu skaitu vai mazāku koeficientu par 4.1.apakšpunktā noteikto
atlases kritēriju var piemērot tādam atlases kritērijam, kas nosaka, ka pa ceļu vai ceļa
posmu var nokļūt vai piekļūst pie citu nozaru uzņēmumiem vai saimnieciskās darbības
veicējiem;
4.3. zemāku punktu skaitu vai mazāku koeficientu par 4.1. un 4.2.apakšpunktos minētajiem
atlases kritērijiem nosaka pārējiem atlases kritērijiem.
5. Tātad pašvaldībai ir, pirmkārt, jāatbalsta ceļi vai ceļu posmi, kas nepieciešami uzņēmējdarbībai,
priekšroku dodot tiem ceļiem vai ceļu posmiem, kas nepieciešami lauksaimniecības produktu
ražošanai un pārstrādei.
6. Lai saglabātu apdzīvotību ir jāveicina uzņēmējdarbības attīstība – nodrošinot darbavietu
sasniedzamību.
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CEĻU/CEĻU POSMU ATLASE PROJEKTU IESNIEGŠANAI
PIEMĒRS:
Pašvaldība ir noteikusi atlases kritērijus un atbilstoši tiem ir sarindojusi ceļu posmus prioritārā
secībā.
Pavisam kopā ir noteikti 5 ceļu posmi, kuru pārbūvei nepieciešamais finansējums ir EUR 365 000,
taču pašvaldībai LAP 2014-2020 pasākuma ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir
EUR 273 000.
Tā rezultātā pašvaldība secina, ka projekta iesniegumā ir iekļaujami tikai to ceļu posmi, kuriem
prioritārā secībā pietiek finansējuma. Respektīvi, kā norādīts zemāk tabulā “Ceļu posmu rindošana
atbilstoši atlases kritērijiem”, pieejams publiskais finansējums ir 4 ceļu posmiem no atlasītajiem 5
ceļu posmiem.
Pašvaldība projekta iesniegumā/-os var iekļaut tikai 1.-4.ceļa posmu, savukārt 5.ceļa posmu tikai
tādā gadījumā, kad ir pārbūvēti 1.-4.ceļa posmi un pietiek finansējuma 5. ceļa posmam.
Secību pārbūvei starp 1.-4.ceļa posmu pašvaldība var mainīt.
Ceļu posmu rindošana atbilstoši atlases kritērijiem
Nr.
p.k.

Ceļu posms

Plānotais ceļa
posma garums,
km

Atlases
kritēriju
punktu skaits

Pārbūves izmaksas
(publiskais
finansējums), EUR

Kopējās
izmaksas, EUR

1.

Strazdiņi – Cīrulīši

1,2

83

40 000,00

40 000,00

2.

Rauši – Plāceņi

3,5

80

118 000,00

158 000,00

3.

Venta - Amata

0,8

69

28 000,00

186 00,00

4.

Pūkaiņi – Garauši

2,7

67

83 000,00

269 000,00

5.

Knābji - Pleznas

2,9

60

96 000,00

365 000,00

2

