
 
 

 

Turpināsies pašvaldības lauku ceļu sakārtošana 

 

16.01.2019 

Ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts Nr.18-06-A00702-000109 „Ozolnieku novada Cenu 

pagasta ceļa „Ņurdas-Mucenieki” pārbūve”, kas tika iesniegts projektu konkursam Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās 

ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību. Šī pasākuma ietvaros 2017.gadā jau tika veikta Cenu pagasta ceļa 

"Lazdiņas-Baltpēteri" un  Salgales pagasta ceļa "Pētersoni-Līčupes” pārbūve. Veiktās iepirkumu 

procedūras rezultātā līgums par ceļa Ņurdas-Mucenieki pārbūvi noslēgts ar SIA Dreamway. 

Kopējā līguma summa ir EUR 237 694,66, no kuras ELFLA līdzfinansējums – EUR 142 002,94, 

projektu paredzēts īstenot līdz šī gada 30.augustam. 

 

  

Atsākas lauku ceļa Ņurdas-Mucenieki pārbūve 

 

18.04.2019 

Iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, ir atsākta ceļa Ņurdas-Mucenieki posma 1,01-2,94 km 

pārbūve Cenu pagastā. Darbu ietvaros tiks veikta brauktuves profilēšana un seguma izbūve, 

apauguma noņemšana, grāvju un caurteku tīrīšana, u.c. darbi. Darbi tiek veikti ar Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu projekta Nr.18-06-A00702-

000109 „Ozolnieku novada Cenu pagasta ceļa „Ņurdas-Mucenieki” pārbūve” ietvaros. Projekta 

kopējā summa ir EUR 237 694,66, no kuras ELFLA līdzfinansējums – EUR 142 002,94.  Darbus 

veic SIA Dreamway, un tos paredzēts pabeigt līdz šī gada 30.augustam. 

 

 

 

Pabeigta pašvaldības ceļa Ņurdas – Mucenieki pārbūve 

  

28.08.2019 

 

  
 

Augusta mēnesī pabeigta pašvaldības ceļa Ņurdas – Mucenieki pārbūve Cenu pagasta Branku 

ciemā. Nepilnu 2 km garā ceļu posmā veikta brauktuves profilēšana, grāvju un caurteku tīrīšana, 



apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, seguma būvniecība un citi darbi. Ceļa pārbūve veikta ar 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu. Būvdarbu kopējās 

izmaksas bez PVN ir EUR 202 149,75, no tām ELFLA finansējums – EUR 142 002,94. 

 

Pabeidzot šī projekta īstenošanu, ir noslēgusies pašvaldībai piešķirtā ELFLA finansējuma apguve 

pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kas bija paredzēts 

pašvaldību grants seguma ceļu sakārtošanai, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību un apdzīvotības 

saglabāšanos lauku apvidos. Ozolnieku novada pašvaldībai šim mērķim piešķirtais finansējums 

bija 490 000 EUR, kas, bez šogad īstenotā projekta, 2017.gadā tika izlietots ceļu Pētersoni-

Līčupes Salgales pagastā un Lazdiņas-Baltpēteri Cenu pagastā pārbūvei. 

 
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  

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

