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7. Par projekta “Autostāvlaukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” īstenošanu.
Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas paredz risināt Mežotnes pilskalna kā
tūrisma objekta kopveseluma attīstību, tai skaitā
1) pieejamības nodrošināšanu autotransportam Rundāles novada tūrisma objektiem –
Mežotnes baznīcai (rekonstrukcijas stadija) un Mežotnes pilskalnam (valsts
aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 354; https://is.mantojums.lv/354);
2) kompleksa dabas parka “Bauska” (Natura 2000 teritorija) pieejamības veicināšana
un atbilstošas infrastruktūras nodrošināšana antropogēnās slodzes mazināšanai.
Pašlaik minēto objektu apmeklētājiem autostāvlaukums nav izveidots. Auto
novietošanas iespējas ir ierobežotas, tās tiek izvietotas dabas parka “Bauska” teritorijā
stihiski. Lielākam auto transportam (autobusi), objekti nav pieejami.
Autostāvvietu stāvlaukuma risinājums (kopējā platība 1900 m2 ) paredz
1) nodrošināt blietētas grants ieseguma stāvlaukumu (1315 m2), vieglajam
transportam – eko bruģakmeņa iesegums (585 m2) ar zālienu;
2) tualetes izbūve (70,7 m2)
3) gājēju celiņu izbūvi (628 m2) pilskalna un Mežotnes baznīcas virzienā, kāpnes 13 m
4) labiekārtojuma elementi (1 velosipēdu turētājs 12 velosipēdiem, 14 atpūtas soliņi;
10 atkritumu urnas, 16 apgaismes ķermeņi, izvietoti gar celiņiem; pārseguma
risinājums grodakai - divslīpu plakņu nojumes uzstādīšana);
5) 2 informācijas stendu uzstādīšana;
6) ceļa zīmes.
Projekta kopējās izmaksas veido: 300 054,31 EUR, tai skaitā
1) būvdarbi 238 578.77 EUR, PVN 21% sastāda 50 101 EUR,54, kas veido kopējo līguma
summu 288 680,31 EUR;
2) būvuzraudzība 9 400,00 EUR, PVN 21% sastāda 1 974,00 EUR, kas veido kopēju
līguma summu 11 374,00 EUR.
Būvdarbu un būvuzraudzības veikšanai ir veiktas nepieciešamās iepirkuma procedūras.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras Nr. RND 2018/22 “Autostāvvietu laukuma izbūve pie
Mežotnes baznīcas“ rezultātiem, 2018.gada 5.novembrī noslēgts būvdarbu līgums Nr. 174./2018/10 ar SIA “KULK”. Rundāles novada pašvaldība ir sazinājusies ar būvnieku un

saņēmusi aktualizēto darbu izpildes grafiku, kas apliecina būvdarbu veikšanu 2020.gada
ietvaros pie nosacījuma, ja būvdarbi tiek uzsākti ne vēlāk kā 2020.gada septembra mēnesī.
Saskaņā ar cenu aptaujas Nr. RND2018/143a “Autostāvvietu laukuma pie Mežotnes
baznīcas būvdarbu būvuzraudzība” rezultātiem, 2018.gada 15.novembrī ar SIA “FIRMA L4”
noslēgts līgums Nr. 17-16./2018/327 par būvuzraudzības veikšanu.
Investīciju projektam ir augsta gatavības stadija, objektam 2018.gada 20.decembrī ir
izsniegta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.9-2018-6993.
Tiek ierosināts piešķirt līdzekļus autostāvlaukuma izbūvei pie Mežotnes baznīcas EUR
300 054,31 apmērā no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. Saskaņā ar
Finanšu un investīciju nodaļas sniegto informāciju, 2020.gada Rundāles novada domes
budžetā uz 01.07.2020. naudas līdzekļu atlikums projektu līdzfinansējumam ir 549 287,00 EUR.
Papildus informācija:
2020.gada 28.maijā pieņemts pozitīvs Rundāles novada domes lēmums “Par Rundāles
novada pašvaldības investīciju projekta “Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes
baznīcas” īstenošanu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
izvērtēšanai saskaņā ar 2020.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.278
“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”.
2020.gada 29.maijā investīciju projekts iesniegts izvērtēšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) izvērtēšanai.
2020.gada 19.jūnijā saņemts VARAM atteikums projekta īstenošanai.
2020.gada 26.jūnijā atkārtoti nosūtīts precizēts pieteikums investīciju projekta
izvērtēšanai VARAM. Saskaņā ar VARAM sniegto informāciju, Rundāles novada pašvaldības
investīciju projekta pieteikums netiks virzīts atbalstam, jo prioritāri tiek atbalstīti satiksmes
infrastruktūras objekti, kuri paredz ielu un ceļu izbūvi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās .daļas 3., 6.punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, un Rundāles novada Investīciju plāna 2020. - 2022.gadam 29.punktu
1. īstenot projektu “Autostāvlaukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas”;
2. piešķirt finansējumu 300 054,31 EUR būvniecībai un būvuzraudzībai no
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

