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14. Par pašvaldības autoceļa reģistrēšanu un nosaukuma Pilsrundāle – Svitene piešķiršanu.
Rundāles novada domē tika saņemtas Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāju, uzņēmēju un
viesu sūdzības par to, ka valsts autoceļa V 1033 Pilsrundāle – Svitene – Klieņi posms no
Pilsrundāles līdz Svitenei jau vairākus gadus ir nepieļaujami kritiskā tehniskā stāvoklī, t.i.,
esošais ceļa grants segums rudens-ziemas un ziemas-pavasara periodos, kad nav iespējama ceļa
klātnes planēšana, ir praktiski neizbraucams, jo ir dziļi ceļa klātnes iesēdumi, pamatkārtas
atsegumi, no kuriem virspusē nāk melnzeme un māls. Vietām ceļa segums noņemts tik dziļi, ka
atklātas caurteku dzelzsbetona konstrukcijas.
Rundāles novada dome regulāri ir informējusi Satiksmes ministriju un AS “Latvijas Valsts ceļi”
par Autoceļa slikto stāvokli un nepieciešamību veikt remontdarbus (vēstules 19.05.2014. Nr. 312/14/397, 28.09.2014. Nr.3-12/14/748, 24.10.2014. Nr.3-12/14/837 un 19.03.2015. Nr.312/15/234).
Ņemot vērā to, ka šī sarakste praktiskus rezultātus nedeva 2016.gada 11.maijā tika sagatavota un
nosūtīta Satiksmes ministrijai vēstule ar lūgumu izskatīt jautājumu par valsts vietējā autoceļa
V1033 Pilsrundāle – Svitene – Klieņi posma 1.42 km – 9,17 km bezatlīdzības nodošanu
pašvaldības īpašumā. Rundāles novada domē 2016.gada 13.jūnijā tika saņemts Satiksmes
ministrijas 2016.gada 9.jūnija sarakstes dokuments Nr.04-01/2150, kurā ministrija informē
pašvaldību par Autoceļa sakārtošanas darbiem un to izmaksām. Papildus tam Satiksmes
ministrija aicina Rundāles novada pašvaldību pārņemt savā īpašumā Autoceļu un pārbūvēt to
piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.
Ar Rundāles novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr.12 “Par valsts vietējā autoceļa
V1033 Pilsrundāle – Svitene - Klieņi ceļa posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības
īpašumā”, tika nolemts, pārņemt Rundāles novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no Valsts
akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Rundāles novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai
valsts vietējā autoceļa V1033 Pilsrundāle – Svitene – Klieņi posmu 1.42 km – 9,17 km,
Rundāles pagastā ar kadastra Nr.4076 003 0530 un Svitenes pagastā ar kadastra Nr.4088 003
0065.
Ar Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.411 (prot. Nr. 38 32. §), tika noteikts, ka
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu un
43.pantu, kā arī likuma "Par autoceļiem" 4.panta pirmo daļu, Satiksmes ministrijai tika atļauts
nodot bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā šādus valstij piederošos nekustamos
īpašumus:
1.

“V1033” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4076 003 0643) - zemes vienību 7,6 ha
platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0619) - Rundāles pagastā,

Rundāles novadā, un uz zemes vienības izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts
vietējā autoceļa V1033 "Pilsrundāle-Svitene-Klieņi" posmu 1,42.-9,17. km (būves
kadastra apzīmējums 4076 003 0619 001);
2.

"V1033" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4088 004 0508) - zemes vienību 2,3 ha
platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4088 004 0505) un zemes vienību 4,5 ha
platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4088 005 0040) - Svitenes pagastā,
Rundāles novadā, un uz zemes vienībām izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts
vietējā autoceļa V1033 "Pilsrundāle-Svitene-Klieņi" posmu 1,42.-9,17. km (būves
kadastra apzīmējums 4076 003 0619 001).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumus Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu
reģistrācijas un uzskaites kārtība” 4.1. ir noteikts, ka pie A grupa iedaļa ceļus, kas nodrošina
transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno apdzīvotas vietas ar valsts
autoceļiem.
Valsts autoceļa V 1033 Pilsrundāle – Svitene – Klieņi posms no Pilsrundāles līdz Svitenei
savieno Rundāles novada administratīvo centru ar Svitenes pagasta pārvaldes administratīvo
centru un vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte šajā posmā atbilst A grupas ceļam.
Ņemot vērā to, ka Rundāles pagastā un uz šo brīdi ir astoņi A grupas autoceļi, līdz ar to
nākamajam numuram autoceļu grupas reģistrā ir jābūt Nr.9.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta (4¹) daļu, Ministru kabineta
2017.gada 27.jūnija noteikumus Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība”, Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.411 (prot. Nr.38 32. §),
Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome
nolemj:
1. piešķirt Rundāles novada autoceļam Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
(kadastra Nr. 4076 003 0643) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0619, 7,6 ha platībā, un Svitenes pagasta nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 4088
004 0508) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0505, 2,3 ha platībā, un
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 005 0040, 4,5 ha platībā, nosaukumu:
“Pilsrundāle – Svitene”;
2. noteikt lēmuma 1.punktā minētajam autoceļam A grupu un reģistrēt autoceļu
grupas reģistrā ar Nr.9.
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