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ALOJAS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064, tel.64023925, dome@aloja.lv 

 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SAPULCES PROTOKOLS 

 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve pēc 18.08.2015. MK noteikumiem Nr.475 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

“pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” 

 

 

Vieta: Alojas kultūras nama Mazā zāle 

Datums: 2016.gada 12.janvārī 

Sapulces sākums: 15:00 

 

Sapulci protokolē:  

Alojas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Elīna Rulle 

 

Sapulci vada: 

Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis 

 

 

P.Lielmanis informē klātesošos par projekta būtību, likumisko regulējumu. 

Klātesošajiem tiek skaidroti vērtēšanas kritēriji un ceļu novērtēšanas process. 

 

 

Jautājums: 

Kāpēc vērtējamo ceļu sarakstā iekļauti Līcīšu un Ķirķu ceļi, bet citi, kas būtu daudz 

svarīgāki, nav šajā sarakstā? 

 

Atbilde: 

Minētie ceļi ir nozīmīgi, lai piekļūtu lauksaimniecības zemēm. Šobrīd šiem ceļiem 

praktiski nav seguma, tādēļ būtu svarīgi tos izbūvēt. Protams, var atšķirties viedoklis 

par to, kuri ceļi ir svarīgāki, tomēr jāskatās, lai tie būtu saskaņā ar izvirzītajiem 

kritērijiem. 

 

 

Jautājums: 

Kādēļ netika vērtēts ceļš Kadiķi-Eglītes? Tas nav izbraucams, lai nokļūtu līdz 

vajadzīgajai vietai jābrauc pa lauku. Tajā pašā laikā tiek vērtēts ceļš Rozītes - 

Priekšēni, kas ir ievērojami labākā stāvoklī. 

 



Atbilde: 

Vērtējamo ceļu saraksts tika veidots pēc pagasta pārvaldnieku ieskatiem par to, kuri 

ceļi būtu nozīmīgāki, kuri tiek visvairāk izmantoti un kuru uzlabošanai nepieciešami 

ievērojami pārbūves darbi. Būtisks kritērijs ceļu saraksta veidošanā bija to saistība ar 

uzņēmējdarbības vajadzībām, galvenokārt, lauksaimniecību. 

 

 

Jautājums: 

Kādas ir plānotās izmaksas uz 1 kilometru garu ceļa posmu? 

 

Atbilde: 

Aptuvenās plānotās izmaksas ir no 50 līdz 65 tūkstošiem uz 1 km, tomēr tās katram 

ceļam ir ļoti atšķirīgas, ņemot vērā veicamo darbu apjomu. Vērtējamo ceļu sarakstam 

sertificēts būvinženieris G.Baranovskis sniedza aptuveno izmaksu prognozi, kas 

pievienota ceļu vērtēšanas kopsavilkumam. Protams, reālās izmaksas parādīs 

iepirkuma rezultāti, tādēļ pagaidām par tām ir grūti spriest. 

 

 

Jautājums: 

Kāpēc ceļš Glāži - Melderīši pēc kritēriju piemērošanas saņēmis tik zemu 

novērtējumu? Šis ceļš ir izbraucams tikai atsevišķos gadalaikos, kad ir mazāk 

nokrišņi. Pārējā laikā ceļš nav izbraucams. 

 

Atbilde: 

Ceļa kvalitāte novērtēta kā laba, ielikta atzīme četri. Ņemot vērā, ka visu ceļu 

apsekošana notika pie tādiem laikapstākļiem, kad tie visi bija ļoti salijuši, uzskatāms, 

ka ceļa novērtējums ir pietiekami objektīvs. 

 

 

Jautājums: 

Lūgums precizēt ceļa Vecpuršēni - Putniņi garumu. Ceļu vērtēšanas saraksta 

kopsavilkumā kļūdaini ierakstīts 1,7 km, lai arī patiesais posma garums ir 1,1 km. 

 

Atbilde: 

Norādījums tiek ņemts vērā un tiks veikts labojums ceļu saraksta kopsavilkumā. 

 

 

Sapulce slēgta 16:20 

 

Pielikumā: Sapulces dalībnieku saraksts uz 1 lpp. 

 

 

 

 

 


