INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM
sagatavots Tukumā 26.07.2018.

Sēmes pagastā ir pabeigts pašvaldības autoceļa posms
Kaive-Vilksalas
Pašvaldība īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada
Sēmes pagastā” Nr. 17-08-A00702-000033, kuru ietvaros 2018. gada 19.jūlijā ekspluatācijā nodots
pašvaldības autoceļa posms Kaive-Vilksalas no 0,00 km līdz 2,52 km, Sēmes pagastā. Līdz ar to ir
pabeigti visi plānotie pašvaldības autoceļa izbūves posmi Sēmes pagastā: Sildārziņi-Vilksalas 2,859 km,
Paegļi-Vilksalas 1,26 km un Sēme-Ziediņi 1,55 km garumā.
Visiem pašvaldības autoceļa posmiem, kas tika pārbūvēti projekta ietvaros, 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 Kaive-Vilksalas veikta virsmas apstrāde
ar bitumena emulsijas maisījumu, izveidojot pretputekļa klājumu pie Vilksalas muižas. Ceļu posmā SēmeZiediņi tika izbūvēts asfaltbetona seguma posms, lai pieslēgtos pie valsts autoceļa, un Sildārziņi-Vilksalas
- pie dzelzceļu sliedēm Ventspils-Rīga (abās pusēs). Neattiecināmās izmaksas - asfaltbetona segums,
sedza pašvaldība. Projekta rezultātā ir pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms ar grants segumu, uzlabota
ceļu kvalitāte, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanu un uzņēmējdarbības attīstību Tukuma novadā.

Kaive-Vilksalas ceļa posms

Pašvaldības autoceļa Kaive-Vilksalas posma pārbūves izmaksas ir 125 765,50 EUR (tai skaitā
vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība), attiecināmās izmaksas
125 765,50 EUR, no kurām ELFLA finansējums 113 188,95 EUR un pašvaldības finansējums 12 576,55
EUR.
Sēmes pagasta autoceļu (Kaive-Vilksalas, Sildārziņi-Vilksalas, Paegļi-Vilksalas, Sēme-Ziediņi)
kopējās pārbūves izmaksas ir 415 956,04 EUR (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība, būvuzraudzība), attiecināmās izmaksas 411 989,90 EUR, no kurām ELFLA finansējums
370 790,91 EUR un pašvaldības finansējums 41 198,99 EUR. Neattiecināmās izmaksas ir 3 966,14 EUR,
tika segtas no pašvaldības budžeta. Būvdarbus veica SIA STRABAG. Būvuzraugs – SIA “BŪVES
BIROJS” un autoruzraugs - SIA “ACB Projekts”.
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